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RESUMO 

Tem-se como propósito neste artigo a análise crítica do sistema de avaliação de 
desempenho de Oficiais e Sargentos da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), com 
o objetivo de verificar o nível de efetividade deste sistema e sua contribuição para 
a Gestão do Desempenho Humano da Instituição, segundo a moderna gestão de 
pessoas. Nesse ínterim, conhecer a percepção dos gestores e colaboradores, no 
âmbito da PMRO, e saber como se sentem ao desempenhar seus papéis no 
sistema de avaliação da instituição, é uma lacuna relevante a ser explorada. 
Consiste em uma pesquisa quantitativa com os avaliados, onde se buscou 
identificar e descrever a percepção da efetividade do sistema de avaliação de 
desempenho em análise, por parte dos sujeitos avaliados no escopo do referido 
sistema. Os dados coletados foram organizados e analisados por meio de planilha 
Excel, o que permitiu a descrição e sistematização dos mesmos em gráficos e, 
consequentemente, sua interpretação. A efetividade dos modelos de avaliação de 
desempenho, conquanto requisito essencial de sucesso para a instrumentalização 
dos processos de valorização funcional e de gerenciamento de pessoas nas 
organizações, seja qual for a sua natureza, finalidade ou complexidade, se 
evidencia pelo compêndio preditivo de competências, habilidades e 
comportamentos, com as quais a organização planeja, executa e monitora as 
atividades exercidas pelos colaboradores em suas funções. Os resultados 
apresentados apontaram para a necessidade de reformulação do atual modelo de 
forma estandardizada e sistematizada, sugerindo a criação de instrumentos formais 
de gestão que permitam maior clareza, compreensão e entendimento do sistema 
em si, o que permitiria, à luz da percepção dos avaliados, uma maior efetividade do 
modelo de avaliação de desempenho em uso. 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Avaliação. Desempenho. Militar. Efetividade. 
 

1 Major da PMRO, graduado em Administração pela Universidade Federal de Rondônia, com MBA 
em Gestão de Planejamento Estratégico no Setor Público pelo IFRO e, pós-graduando em Gestão 
Pública pela Escola da Magistratura do Estado de Rondônia. 
2 Major da PMRO, graduado em Direito pela UNESC, com pós-graduação em Didática do Ensino 
Superior pela FACIMED e MBA em Gestão de Planejamento Estratégico no Setor Público pelo 
IFRO. Atualmente é pós-graduando em Gestão Pública pela Escola da Magistratura do Estado de 
Rondônia.  
3 Graduado em Administração pela Universidade Federal de Rondônia. É especialista em Gestão 
Estratégica de Serviços e da Produção e em Engenharia da Produção com ênfase em Qualidade e 
Produtividade. É Mestre em Administração Pública pela Escola Brasileira de Administração Pública 
e de Empresas da FGV-RIO e Doutor em Administração pela UFRGS-EA. 



 

2 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo se propôs a uma análise crítica do sistema de avaliação 

de policiais militares na Polícia Militar de Rondônia (PMRO), regulado atualmente, 

para o quadro de Oficiais, pelo Decreto n. 54/1982 e atualizações e, para o quadro 

de Praças, pelo Decreto n. 4.923/1990 e atualizações. 

Segundo Bergamini (1990), incentivar, reconhecer e valorizar o colaborador, 

pela qualificação e competência, integram, essencialmente, o processo de 

motivação e crescimento dos integrantes de uma organização, conceito que 

também se aplica aos policiais militares.  

Para Maximiano (2007),  as organizações negligenciam seus colaboradores, 

limitando assim, o crescimento profissional e a possibilidade de desenvolvimento 

de carreiras na organização, até mesmo as de grande porte, bem sucedidas e com 

elevado conceito social. Situações assim, decorrem de fatores diversos, tais como: 

baixos salários, permanência em cargos desproporcionais ao mérito apresentado 

na carreira, ausência ou ineficiência de um plano de promoção e reclassificação de 

cargos e funções, além de outras questões paralelas à avaliação meritocrática, as 

quais afetam diretamente o estímulo dos colaboradores para com sua carreira. 

Ansoff e McDonnell (1993) lecionam que a dinâmica de fortalecimento da 

dimensão humana é um objetivo que se relaciona à estratégia das organizações, 

logo, deve constituir estratégia de gestão de pessoas na PMRO, possibilitando 

assim, o aperfeiçoamento sistemático da valorização do desempenho, da 

qualificação profissional e moral da tropa, promovendo, consequentemente, o 

desenvolvimento da autoconfiança, autoestima e motivação dos policiais que 

integram a instituição, sendo esse um fator crítico para o êxito da corporação na 

busca pelo cumprimento de seu papel constitucional. 

A finalidade deste estudo é verificar o nível de efetividade do modelo atual 

de avaliação do desempenho humano e se essa estrutura de processo avaliativo 

contribui para o que se propõe, segundo a moderna gestão de pessoas. 

Do ponto de vista da teoria, Dutra (2008) vai salientar que a moderna gestão 

de pessoas impõe valorização objetiva dos colaboradores. Aparentemente, no 

universo das Polícias Militares no Brasil ainda há pouca literatura científica a 
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respeito do tema, razão pela qual a pesquisa se revela importante. Evidenciamos 

também a relevância da pesquisa pelo fato de que as percepções do avaliado e do 

avaliador influenciam suas atitudes e desempenho, o que, por sua vez, reflete no 

contexto organizacional, nas relações entre pessoas e no próprio trabalho. Assim, 

conhecer a percepção dos gestores e colaboradores, no âmbito da Polícia Militar 

de Rondônia e saber como se sentem ao desempenhar seus papéis no sistema de 

avaliação da instituição, é uma lacuna relevante a ser explorada. 

A ineficiência de modelos de avaliação, as distinções e fragmentações que 

geram privilégios e personalismo, em uma cultura de design mecanicista e 

funcionalista de seus instrumentos de avaliação, se mostram totalmente obsoletos, 

tornando não efetivas as avaliações das pessoas, além dos lapsos de capacitação 

e preparação dos avaliadores, os quais segundo Orssatto (1995) apresentam-se 

como desafios a serem superados para a efetivação da avaliação de desempenho 

humano em organizações, inclusive as públicas. 

Uma avaliação não parametrizada, segundo leciona Figueiredo & Figueiredo 

(1986), dificulta a repetição e a melhoria constante dos resultados, tornando o 

modelo de avaliação de desempenho humano  ineficiente e sem efetividade, 

sobretudo, para definir e estabelecer critérios e  padrões que permitam à instituição 

elencar e eleger os seus melhores colaboradores dentre os que constituem o banco 

de talentos da organização. 

Surge, neste contexto, a necessidade de responder à seguinte questão: qual 

a percepção dos avaliados a respeito da efetividade do atual modelo de 

avaliação de desempenho humano de Oficiais e Sargentos da Polícia Militar 

do Estado de Rondônia? 

 Considerando a questão de pesquisa, presumimos que, além de um 

criterioso processo seletivo, as organizações devem manter um sistema efetivo de 

avaliação de desempenho humano, pelo qual, na perspectiva de discussão de 

Kramar (2014) e DeNisi e Murphy (2017) a organização seja capaz de fornecer aos 

servidores um retorno sobre seu trabalho (feedback), evidenciando pontos fortes, 

além de sinalizar os pontos que precisam ser aprimorados.  
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 O artigo, além desta introdução, está constituído da fundamentação teórica, 

da metodologia de pesquisa, da análise dos resultados e de algumas 

considerações finais. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Breve histórico evolutivo e conceitos da avaliação de desempenho 

humano nas organizações 

 

Para Chiavenato (2002), a avaliação de desempenho é uma constante na 

vida das pessoas e tais práticas se perpetuam ao longo do tempo. Tal fenômeno 

decorreria da instituição das relações de trabalho entre os homens, exigindo-se, a 

partir de então, a avaliação do trabalho prestado e seu custo em relação aos 

benefícios ofertados. Abstrai-se, portanto, que a avaliação de desempenho está 

presente na humanidade, desde as primeiras relações de trabalho, quando das 

primeiras divisões do trabalho em tarefas. Assim, o trabalho de cada indivíduo 

passava a ser observado e avaliado, ainda que informalmente.  

Motta e Bresser-Pereira (2004), informam que com o advento das 

organizações, em especial no período sob a influência da escola burocrática, as 

avaliações de desempenho passaram a ser formais, com a finalidade de orientar 

as relações de trabalho no ambiente organizacional, sendo tais metodologias 

marcadas pela estabilidade e previsibilidade, a fim de assegurar a competitividade 

no mercado. Segundo Santos (2014), às mudanças e transformações da sociedade 

contemporânea são constantes, marcadas pela instabilidade, exigindo das 

organizações inovação e flexibilidade, inclusive, nos processos avaliativos de 

desempenho, com o fim específico de agregar valor às organizações, às pessoas 

que nelas atuam e aos clientes, sendo essa a única constante das organizações 

nos dias atuais. 

São vários os conceitos sobre a avaliação de desempenho humano. Para 

Pontes (1996), trata-se de uma forma de apreciar o desempenho de cada pessoa, 

seja no cargo em desempenho, seja no potencial de desenvolvimento futuro. 
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Quanto aos seus objetivos, a avaliação de desempenho segundo 

Chiavenato (2010), constitui-se um excelente meio de localizar e identificar 

problemas de supervisão e gerência, de integrar pessoas na organização e adequá-

las aos cargos existentes, de identificar dissonâncias ou carências de treinamento 

e de construir competências que melhor qualifiquem os recursos humanos, 

alinhando-os aos objetivos estratégicos organizacionais. 

Por sua vez, Marras (2002), sob um olhar subjetivo considera que o 

desempenho humano é o ato ou efeito de cumprir ou executar determinada missão 

ou meta previamente traçada pela organização e sua relação com a condição do 

ser humano de “querer fazer”, que explicita o desejo endógeno de realizar (a 

motivação), e o “saber fazer”, isto é, a condição cognitiva e de experiência que 

possibilita ao indivíduo realizar com eficiência e eficácia alguma tarefa. 

Percebemos que os conceitos de avaliação do desempenho humano se 

reportam a aspectos objetivos e subjetivos dos indivíduos nas organizações de 

trabalho, assim como evidenciam a importância dessa ferramenta para o 

gerenciamento dos processos de desenvolvimento profissional nas organizações 

públicas e privadas. 

 

2.2 Modelos de avaliação de desempenho e seus métodos 

 

Ao nos reportarmos a modelos e métodos de avaliação do desempenho 

humano, iremos encontrar uma gama de possibilidades aplicáveis ao contexto de 

qualquer organização pública e privada. Dos modelos clássicos aos 

contemporâneos, constatamos que sua aplicabilidade sofre mutações, dada as 

características de cada organização. Assim, Chiavenato (2008) apresenta como 

modelos de avaliação de desempenho comumente usados, os métodos de Escala 

Gráfica, Avaliação de Lista de Verificação, Incidentes Críticos, Teste de 

Desempenho, Auto-avaliação, Revisão por Pares, Lista de Verificação 

Comportamental e Gerenciamento por Objetivos. 
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O Método de Escala Gráfica é uma das técnicas de avaliação de funcionários 

mais comumente usada. De acordo com esse método, o desempenho do indivíduo 

em várias áreas de tarefas é classificado em uma escala.  

O método de Lista de Verificação, é uma versão simplificada do método de 

Escala Gráfica, pelo qual o gestor quantifica o desempenho dos colaboradores 

através de um “check-list” contendo a descrição, adjetivos e comportamentos, os 

quais somados, indicam o nível de desempenho humano na organização. 

O método de Incidentes Críticos correlaciona aspectos positivos e negativos 

dos colaboradores em determinado espaço de tempo, evidenciando assim, no dia 

a dia, o desenvolvimento de cada colaborador ou equipe de trabalho, embora a 

literatura o considere parcial e tendencioso. 

O método denominado Teste de Desempenho se constitui da aplicação de 

um teste de conhecimento e habilidades dos funcionários. Pode ser feito por escrito 

ou por meio de realização de uma demonstração de conhecimentos e habilidades 

no campo prático.  

O método da auto-avaliação consiste na avaliação realizada pelas próprias 

pessoas que integram a organização. A premissa é que as pessoas possuem 

conhecimento suficiente para julgar suas atividades e práticas gerenciais, com base 

em um modelo de gestão de excelência instituído na organização. 

O método de avaliação de pares, consiste no julgamento pelos pares do 

desempenho dos colaboradores colaterais. Tal modelo revela-se bastante 

conservador, e por vezes gera conflitos, posto que os avaliadores e avaliados são 

concorrentes diretos às promoções e reconhecimentos na organização.  

O método da Lista de Verificação Comportamental é uma evolução do 

método de Lista de Verificação, acrescido das competências e comportamentos 

desejáveis pela organização, os quais se prestam a orientar a análise e julgamento 

do desempenho dos avaliados pelo avaliador. 

O método de Gerenciamento por Objetivo consiste na definição dos 

objetivos, responsabilidades e padrões, pelos quais se fará a avaliação de 

desempenho dos colaboradores, visando promover mecanismos de motivação e 

recompensa no âmbito da organização.   
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Diante dessa diversidade de modelos e métodos, sob uma olhar prescritivo, 

Pontes (2005) argumenta que estão implícitos nos modelos contemporâneos de 

avaliação de desempenho humano alguns princípios que, colocados em prática, 

validam os processos de avaliação, tendo especial destaque, a estratégia, o 

planejamento estratégico e tático, a definição dos objetivos, dos indicadores e dos 

padrões de desempenho, a descrição dos cargos, o trabalho em equipe e a 

retroalimentação ou feedback.   

Por outro lado, Juliano (2008), sob uma perspectiva descritiva, informa que 

uma organização ao pensar em implantar a avaliação de desempenho humano 

deverá visualizar, administrar e mensurar os campos organizacionais, quais sejam: 

do resultado, o qual aponta para as metas de trabalho pré-definidas pela 

organização e que devem ser alcançadas em determinado espaço de tempo pelo 

colaborador; do conhecimento, o qual visa conferir o andamento ou trajetória da 

bagagem cognitiva do colaborador; e do comportamento, pelo qual a organização 

mensura os valores, as atitudes e os comportamentos do colaborador, 

relacionando-os aos padrões culturais pré-definidos pela organização e as 

responsabilidades que lhe são conferidas para exercer suas funções dentro ou fora 

do ambiente organizacional. 

Observados esses princípios e campos organizacionais, será possível à 

organização definir qual o melhor programa ou modelo de avaliação de 

desempenho se adequa a sua cultura organizacional. Segundo a ENAP4 (2000), 

sabemos  que a gestão moderna tem se utilizado de modelos que permitem ao 

avaliador e avaliado, atuarem conjuntamente nos processos de avaliação de 

desempenho com vista a permitir uma maior abrangência e, ainda, a 

retroalimentação das informações, promovendo assim, o aperfeiçoamento contínuo 

da organização rumo ao atingimento de seus objetivos estratégicos. 

Alguns modelos de avaliação de desempenho têm sido mais recorrentes, 

segundo se vê no guia para modelos de avaliação da ABRAPP5 (2013), dentre os 

quais destacamos: a auto-avaliação, a avaliação pelo gestor, a avaliação feita pelo 

gestor e pelo avaliado, a avaliação feita pela equipe de trabalho, a avaliação de 

 
4 Brasil. Escola Nacional de Administração Pública. 
5 Associação Brasileira de Previdência Privada. 
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360º, a avaliação para cima ou do gestor, a avaliação por comissão e a avaliação 

pelo setor de recursos humanos. 

 

2.3 Avaliação de desempenho humano e seus desafios para a gestão 

de pessoas nas organizações públicas 

 

Realizar a avaliação de desempenho de colaboradores em uma organização 

constitui-se em uma importante ferramenta de gestão, tanto na perspectiva da 

organização quanto do colaborador. Dessa forma, a análise da performance dos 

integrantes da organização apresenta alguns aspectos desafiadores ao 

gerenciamento dos recursos humanos, especialmente para aqueles que atuam 

como avaliadores, seja pela responsabilidade implícita, seja pelas dificuldades 

próprias do avaliador ou do sistema de avaliação. 

De forma recorrente, algumas falhas se mostram comuns, 

independentemente dos modelos adotados, e outras em razão do próprio modelo. 

Entretanto, corrigir esses erros deve ser uma prioridade para a gestão dos recursos 

humanos a fim de que os processos de avaliação sejam eficientes e eficazes. 

Segundo Nogueira (2007), a avaliação de desempenho é inevitável, visto 

que os gestores sempre estão julgando o desempenho dos subordinados. No 

entanto, esses julgamentos, como sabemos, são em sua maioria, eivados por 

tendenciosidades cognitivas e emocionais do avaliador. Assim, no intuito de reduzir 

os erros que frequentemente ocorrem nas avaliações, e que se constituem desafios 

para a gestão de pessoas, alude Nogueira (2007, p. 21), ”Os psicólogos são 

solicitados a construir sistemas de avaliação que possam garantir a obtenção de 

dados mais acurados sobre o desempenho dos indivíduos no trabalho”. 

Um dos desafios consiste em evitar os efeitos “halo” e “horn”, pelos quais o 

avaliador tende a superestimar o avaliado (halo) ou subestimar (horn) em razão de 

alguma referência positiva ou negativa do avaliado, levando essa perspectiva para 

toda a avaliação, indistintamente. 

Outro desafio a ser superado pelo avaliador é a insegurança que o leva  a 

evitar atribuir valoração muito alta ou muito baixa aos avaliados, seja para não 
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prejudicar o colaborador ou para não criar dificuldades em uma futura necessidade 

de demissão do profissional, levando-o a apresentar uma tendência central em 

suas avaliações. 

Um aspecto bastante recorrente na avaliação de desempenho é o efeito da 

recenticidade, pelo qual o avaliador tende a avaliar tomando por base um fato 

recente, seja ele positivo ou negativo, desconsiderando assim, todas as demais 

observações realizadas no período compreendido de avaliação.  

Outro fator que implica na alteração dos resultados das avaliações é a 

fadiga, a qual ocorre quando o quadro de colaboradores é muito grande, exigindo-

se que o avaliador realize, de forma excessiva, muitas avaliações, implicando assim 

na perda dos padrões, no abandono de critérios e desinteresse em avaliar, 

resultando por fim, na perda da qualidade dessas avaliações. 

Um dos grandes desafios na avaliação de desempenho é a impessoalidade, 

a qual obriga o avaliador a observar cada colaborador de forma diferente, 

elencando os fatores positivos e negativos que caracterizam sua conduta 

profissional, os diferenciando na medida de suas desigualdades. 

A par dos desafios existentes, o resultado da avaliação de desempenho é 

normalmente utilizado para múltiplas finalidades, porquanto descreve Nogueira 

(2007), quando o sistema é bem sucedido, oferece base sólida para decisões 

relativas principalmente a promoções, transferências, identificação de 

necessidades de treinamento, revalidação de procedimentos de recrutamento e 

seleção, entre outras.  

Pedroso e Oliveira (2013), informam que atualmente as organizações têm 

procurado utilizar-se de software que lhes permita o controle das avaliações de 

desempenho, monitorando as atividades de seus colaboradores através de 

indicadores de metas estratégicas, com vista a evitar ou minimizar a interferência 

dessas falhas nos modelos de avaliação.  

Faz-se  mister,  portanto, que a avaliação  do desempenho nas organizações  

públicas  seja exclusivamente referente ao desenvolvimento do trabalho executado, 

no intuito de identificar erros que possam prejudicar o alcance do objetivo final da 

organização, e apresentar quais as contribuições na melhoria do comportamento 

do servidor, proporcionando a este, se houver necessidade, treinamento e 
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qualificação apropriados, reconhecendo-o com as tão almejadas ascensões 

previstas no planos de cargos e salários, pois estes são fatores importantíssimos. 

 

2.4 A questão da efetividade dos modelos de avaliação de desempenho 

humano 

 

A eficiência nas organizações está diretamente relacionada à qualidade 

intrínseca dos seus modais de gestão, do valor agregado aos quadros de pessoal 

e do quanto essas estruturas estão integradas na organização. Somente assim, a 

eficiência será capaz de gerar efeitos significativos nos resultados, tanto dos 

indivíduos quanto das equipes de trabalho. 

A efetividade dos modelos de avaliação de desempenho, conquanto 

requisito essencial de sucesso para a instrumentalização dos processos de 

valorização funcional e de gerenciamento de pessoas nas organizações, seja qual 

for a sua natureza, finalidade ou complexidade, se evidencia pelo compêndio 

preditivo de competências, habilidades e comportamentos, com as quais a 

organização planeja, executa e monitora as atividades exercidas pelos 

colaboradores em suas funções.  

Resta evidenciado a importância do ser humano em qualquer organização, 

e a eficiência nos resultados esperados está diretamente relacionada ao valor 

agregado pelas pessoas (ética, postura profissional e fidelidade aos valores 

organizacionais, lealdade e comprometimento), além de seu engajamento nos 

modelos de negócio de forma a atingir os objetivos estratégicos organizacionais da 

melhor forma possível. 

As competências e habilidades técnicas, administrativas e de integração dos 

colaboradores e equipes de trabalho, devem ser planejadas, incentivadas, 

desenvolvidas e monitoradas pelos gestores organizacionais, a fim de maximizar 

resultados e aumentar a performance organizacional, (OLIVEIRA, 2009). 

Assim, verifica-se que a avaliação de desempenho humano é um dos 

critérios a ser considerado para uma gestão efetiva de desempenho nas 

organizações. Um gerenciamento adequado prescinde das etapas de 
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planejamento, execução, monitoramento, avaliação e revisão. Dessa forma, a 

gestão integrada de todos os modais de trabalho, interconectados e orientados para 

o resultado, poderão permitir a efetividade do desempenho, especialmente 

humano, nas organizações. 

Usualmente, o conceito de desempenho está diretamente relacionado à 

produtividade individual e das equipes de trabalho nas organizações. Assim, se faz 

necessária uma análise dos processos comportamentais, seja dos indivíduos ou 

dos grupos de trabalho, aferindo-se os impactos gerados pelas pessoas na 

organização e sua relação com a produtividade, o desempenho e a efetividade dos 

resultados esperados e obtidos. 

Sob uma perspectiva objetiva, Bergamini (2001), Mota (2000) e Gil (2001) 

propõem critérios pertinentes à efetividade do Sistema de Avaliação de 

Desempenho quanto ao instrumento de avaliação e ao sistema como um todo. 

Bergamini (2001) e Mota (2000) consideram alguns critérios que fazem com 

que o Instrumento e o Sistema de Avaliação de Desempenho sejam efetivos. São 

eles: confiabilidade; validade; sensibilidade; objetividade; simplicidade e precisão. 

Quanto à confiabilidade, Bergamini (2001), aduz que um Instrumento de 

Avaliação de Desempenho deve apresentar resultados iguais, em situações 

semelhantes, ou seja, não deve apresentar discrepâncias. No que se refere à 

validade, para o autor, pode-se verificar observando se ele realmente mede tudo o 

que se propõe a medir, de acordo com os objetivos a partir dos quais se montou o 

sistema de avaliação. Portanto, este se tornará válido se medir tudo o que é 

mensurável, no que diz respeito ao objeto da avaliação.  

Com relação à precisão, de acordo com a assertiva de Mota (2000, p.12): 

“mensurações precisas implicam em confiabilidade e validade”. Sendo assim, para 

este autor, vale ressaltar que é difícil obter-se medidas de Avaliação de 

Desempenho precisas, devido à possibilidade de ocorrência de Erros de Avaliação. 

Trata-se de uma questão mais emergente, no que se refere a medidas de 

julgamento, em comparação com medidas objetivas, já que as primeiras são mais 

passíveis de erros.  

No que se refere à sensibilidade, conforme descreve Bergamini (2001), um 

instrumento deve ter as características de sensibilidade presentes, ou seja, deve 
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discriminar as diferenças entre as pessoas que está avaliando. Três características 

podem identificar a sensibilidade de um instrumento: (1) se existem elementos em 

todas as posições da curva psicométrica; (2) se cada um dos itens e as notas 

globais atribuídas diferenciam os colaboradores, em termos de rendimento; e (3) 

se as graduações discriminam cada indivíduo, em termos de desempenho. 

Por sua vez, objetividade nas palavras de Bergamini (2001), reporta-se à 

capacidade do instrumento impedir que a subjetividade do avaliador interfira na 

apuração e no resultado da avaliação, impossibilitando, então, que o avaliador se 

sirva de conceitos pessoais, para descrever seu subordinado. A autora acrescenta, 

ainda, que, para se ter mais objetividade no instrumento de avaliação, é necessário 

que o avaliador seja orientado a examinar os conceitos em partes e não em geral, 

pois o geral é mais subjetivo. 

A simplicidade pressupõe que o preenchimento da Ficha de Avaliação de 

Desempenho deve ser uma tarefa que desprenda o mínimo de esforço do avaliador, 

para que este consiga dar todas as informações necessárias, atendendo aos 

critérios de quantidade, qualidade e prazo. Segundo Bergamini (2001), se o 

instrumento for complicado, o avaliador pode não entender alguma solicitação e, 

por conseguinte, fazê-la de uma forma incompleta ou distorcida.  

No que se refere à efetividade do sistema como um todo, além dos itens 

descritos sobre o Instrumento de Avaliação de Desempenho, é necessário, 

segundo Gil (2001), que o avaliador desenvolva as seguintes competências 

técnicas, gerenciais e atitudinais, conforme descritas no quadro a seguir:   
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Quadro 1: Competências do avaliador para a efetividade do Sistema de Avaliação  

Competências Descrição 

Técnicas 

- Conhecer o conteúdo dos cargos ocupados pelos avaliados;  
- Registrar todos os fatos relevantes ocorridos durante o período 

avaliativo; 
- Identificar erros de avaliação, para que não os cometa.  

Gerenciais 

- Manter uma constante observação do desempenho do avaliado, 
para que, na época certa, possa preencher a avaliação formal;  

- Perceber com clareza o que deve observar, o que cada fator de 
avaliação pede;  

- Instruir o avaliado sobre a importância da Avaliação de 
Desempenho para a organização e para o próprio avaliado; 

- Observar as mudanças de comportamento do avaliado, ao longo 
do tempo, para não avaliar de forma rotineira. 

Atitudinais 

- Conhecer as aptidões, temperamentos, habilidades sociais, etc. 
dos avaliados; 

- Reconhecer que as pessoas são diferentes entre si; 
- Agir com imparcialidade com o avaliado. 

Elaborado pelos autores 

Fonte: Gil (2001) 

  

2.5 O modelo de avaliação de desempenho humano na PMRO 

 

O modelo de avaliação de desempenho em uso na PMRO estrutura-se no 

modelo de Escala Gráfica, tanto para os oficiais quanto para as praças. No que 

tange a avaliação dos oficiais o instrumento de avaliação denomina-se Ficha de 

Informação, já para as praças esse instrumento é denominado Ficha de Conceito.   

A Ficha de Informação possui 21 (vinte e um) quesitos de avaliação, 

organizados em grupos de qualificação pessoal e profissional, assim elencados: 

Caráter, Inteligência, Espírito e Conduta Militar, Cultura Profissional e Geral, 

Capacidade como Comandante, Chefe ou Diretor, Capacidade como Administrador 

e Capacidade Física.  

A avaliação é registrada manualmente pelo avaliador, a quem compete 

atribuir conceito a cada requisito, o qual varia em duas escalas, uma numérica que 

é definida por notas que variam de 00 a 06 pontos e, ainda, pelos conceitos que 

variam de Insuficiente a Excelente.   
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A Ficha de Conceito possui 49 (quarenta e nove) quesitos de avaliação, 

organizados em grupos de qualificação pessoal e profissional, assim elencados: 

Valor Profissional (Espírito Policial Militar, Desempenho Funcional e Comando de 

Fração ou Tropa), Valor Moral, Valor Intelectual, Valor Físico e Conduta Civil. A 

avaliação encerra por atribuir conceito a cada requisito, o qual varia em duas 

escalas, uma numérica que é definida por notas que variam de 00 a 80 pontos e, 

ainda, pelos conceitos que variam de Insuficiente a Excelente. 

Ambas as avaliações são realizadas quadrimestralmente pelos 

comandantes, chefes e diretores, nos diversos níveis da instituição. Concluídas as 

avaliações, essas são encaminhadas à Coordenadoria de Pessoal a quem cabe, a 

fim de subsidiar os processos de promoção e condecoração, submetê-los à 

Comissão Permanente de Promoção de Oficiais e Praças da PMRO, comissão 

essa instituída por ato do Comandante-Geral, nos termos da legislação que rege a 

promoção dos quadros da Polícia Militar em Rondônia. 

Conforme já aventado, o fortalecimento da dimensão humana é uma das 

diretrizes da Instituição, que objetiva o aperfeiçoamento sistemático da valorização 

do desempenho, da qualificação profissional e moral da tropa. O propósito maior 

da diretriz é promover o desenvolvimento da autoconfiança, autoestima e 

motivação dos policiais que integram a instituição, sendo esse um fator crítico para 

o êxito da corporação na busca pelo cumprimento de seu papel constitucional. 

  No entanto, emergem várias críticas referentes ao modelo atualmente 

existente, à medida que a avaliação tem por base decretos que antecedem a atual 

constituição, gerando, portanto, questionamentos quanto a sua recepção, vez que 

sequer são permitidos aos avaliados o acesso às suas avaliações, dentre outros 

aspectos evidenciados na pesquisa.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Tendo como referência a taxonomia proposta por Vergara (2004) esta 

pesquisa de cunho qualitativo, classifica-se quanto aos fins como descritiva e, 

quanto aos meios, como pesquisa de campo, documental e bibliográfica. Descritiva 

no sentido que busca descrever a percepção da efetividade do sistema de 
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avaliação de desempenho em análise, por parte dos sujeitos avaliados no escopo 

do referido sistema. No que diz respeito aos meios classifica-se como pesquisa de 

campo por se fazer necessária a busca de informações qualitativas, por meio da 

aplicação de questionário fechado, com os sujeitos definidos. A pesquisa também 

é documental, pois se apoia em documentos que se relacionam ao objeto de 

estudo, não disponíveis para consultas públicas, originados e mantidos nos 

arquivos da PMRO. Por último, a pesquisa, ainda com relação aos meios, se 

classifica como bibliográfica, pois para a composição dos referenciais teóricos 

utilizou-se de livros, periódicos e artigos científicos, relatórios técnicos, legislação, 

jornais, dissertações e teses. 

No campo, aplicou-se um questionário com 24 perguntas fechadas, no qual 

buscou-se conhecer a percepção, sob a perspectiva dos policiais avaliados, acerca 

do nível de efetividade do atual sistema de avaliação de desempenho humano da 

PMRO. Para isso utilizou-se como parâmetro uma escala “Likert” com 5 opções de 

respostas (discordar totalmente, discordar, ser indiferente, concordar e concordar 

totalmente). 

Os ocupantes dos cargos de Soldado, Cabo e Subtenente (no âmbito das 

praças) e de Aspirantes a Oficiais e de Coronéis (no âmbito dos oficiais), não 

participaram, pois não são submetidos à avaliação no modelo vigente. 

Tomando por base as respostas obtidas, foi possível realizar uma descrição 

das percepções em relação a percepção ideal de efetividade para um modelo de 

avaliação do desempenho humano e, assim, calculou-se a média das respostas 

para cada pergunta-tema arguida no questionário, aferindo-se o percentual das 

respostas para cada nível elencado segundo a escala “likert” proposta.  

Foram encaminhados 692 questionários, obtendo-se 178 (cento e setenta e 

oito) respostas e, dessa forma, foi possível definir o índice de efetividade do modelo 

de avaliação de Oficiais e Sargentos, sob a perspectiva dos avaliados que 

integraram a amostra na presente pesquisa. 
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4. RESULTADOS 

 

A pesquisa contou com a participação de policiais militares lotados em 

Unidades de todos os Comandos-Regionais da Polícia Militar de Rondônia, 

atualmente quatro, assegurando assim a abrangência e a representatividade 

necessárias ao retrato a nível estadual pretendido.  

Os dados coletados revelaram que 81,5% dos participantes são praças, dos 

quais 66,9% ocupantes do cargo de 3º Sargento PM. Os Oficiais representaram 

18,5% dos respondentes, sendo a maior representação de ocupantes do cargo de 

2º Tenente PM, com 7,3% da amostra.  

Verificou-se ainda que 88,2% dos respondentes são do sexo masculino e 

11,8% do sexo feminino. Quanto ao perfil etário, revelou-se que 96,6% dos 

respondentes têm entre 31 a 50 anos de idade. 

Outra característica evidenciada por meio da pesquisa é que 81,5% dos 

respondentes disseram possuir de 10 a 20 anos de efetivo serviço e 10,7% 

afirmaram contar com 20 a 30 anos de efetivo serviço. Infere-se, portanto, que 

92,2% dos participantes possuem entre 10 a 30 anos de serviço, explicitando 

considerável experiência profissional. 

O questionário aplicado objetivou analisar sistematicamente fatores 

relacionados à efetividade do modelo em uso na Polícia Militar de Rondônia, cujas 

questões se interconectam para esse fim. Desse modo, as questões foram 

agrupadas de acordo com a natureza axiológica das sentenças da seguinte forma:  

a) Normatização e formalização do modelo: questões de 05, 06, 07, 08 e 22; 

b) Objetividade, imparcialidade, transparência, justiça e ética: questões 09, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18 e 21; e 

c) Feedback/devolutiva aos avaliados, credibilidade e efeitos:  questões 10, 11, 

19, 20, 23 e 24.    

A transversalidade das questões e o abrangente alcance oportunizaram 

atingir militares de vários espectros, conhecendo a percepção desses a respeito do 

sistema de avaliação para promoção de Oficiais e Sargentos. Logo, a par da 

autenticidade da amostra, é possível inferir que os resultados a seguir retratam boa 

percepção sobre o trabalho desencadeado.  
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No mérito do tema, o primeiro grupo de questões abordou a noção dos 

participantes acerca do sistema em comento, normas aplicadas e seus princípios. 

Idem sobre a existência ou não de métodos e manuais institucionais, de critérios 

formais de avaliação, bem como sobre o quanto os meandros do sistema são claros 

e conhecidos.  

Não houve uniformidade de opinião quanto à existência de manual de 

avaliação de desempenho que contivesse os princípios, as definições e a 

sistematização do método, todavia, a percepção predominante dos participantes, 

com 47,8%, traduziu a realidade, posto que não há manual para esse fim na Polícia 

Militar de Rondônia, existindo tão somente a norma básica nos Decretos 54/1982 

e 4.293/1990. 

É possível afirmar que um manual de avaliação de desempenho humano 

objetiva “auxiliar no entendimento dos procedimentos e das rotinas necessárias à 

realização da gestão do desempenho, bem como uniformizar conceitos e oferecer 

bases teóricas de forma sistemática e criteriosa”, vide (SEGEP, 2013, p. 3). Logo, 

é plausível concluir que a inexistência de um manual equivalente pesa contra a 

noção de efetividade do sistema de avaliação. 

Noutro momento, a maioria respondeu por discordar da sentença. Ou seja, 

para 65,7% dos respondentes os critérios utilizados para avaliação da conduta e 

rendimento dos policiais militares avaliados é desconhecido e/ou confuso/escuro. 

De tal modo, a considerar que é intrínseco da gestão de pessoas dar “ênfase 

ao esclarecimento da metodologia utilizada pelo órgão ou entidade, dos 

procedimentos e critérios” de avaliação (SEGEP, 2013, p. 25 e 51), pode-se inferir 

pela baixa efetividade do sistema o fato de não haver clareza quanto aos critérios 

existentes. 

 

Gráfico 1 - Critérios e quesitos de avaliação claros e conhecidos. 

 
                 Fonte: dados da pesquisa. 
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Outro grupo de questões explorou a percepção dos participantes a respeito 

da objetividade/subjetividade do atual modelo de avaliação e, ainda, se tal modelo 

proporciona verdadeira valorização do mérito do avaliado, uma vez que a avaliação 

periódica pode retratar efetivamente a performance profissional do avaliado. 

 

Gráfico 2 - A objetividade do modelo de avaliação.

 

                             Fonte: dados da pesquisa. 

 

Conforme se nota do Gráfico 3, expressiva parte dos respondentes (64%) 

discorda da assertiva para dizer que o modelo atual de avaliação não é pragmático-

racional, isto significa, não é objetivo. E, em seguida, de modo inverso, quando 

foram questionados a respeito da avaliação ser ou não prioritariamente subjetiva, 

a mesma maioria (65,2%) opinou pelo alto grau de subjetividade do modo de 

avaliação. 

Assim, tal qual informa Caetano apud Brandão et al (2008), a par da 

compreensão de que a percepção subjetiva do avaliador acerca da conduta do 

avaliado muitas vezes é carregada de vieses conflitantes, em razão de fatores 

como preconceito, indulgência, severidade e leniência, resultando em conflitos, 

defeituoso é o sistema de avaliação da Polícia Militar de Rondônia em se tratando 

da legitimidade necessária à sua efetividade. 

Merece destaque também a manifestação dos participantes a propósito da 

seguinte questão: “O atual modelo de avaliação de desempenho humano adotado 

proporciona a efetiva valorização do mérito do avaliado”. Como apresenta o Gráfico 

a seguir, a compreensão é de que o padrão de avaliação adotada na Polícia Militar 

de Rondônia, segundo a consciência da maioria dos Oficiais e Sargentos, não tem 

a capacidade de promover a efetiva valorização do mérito. 

Logo, conquanto a valorização seja um ativo intangível, perfaz-se 

exatamente como uma das principais finalidades da avaliação, qual seja: 

estabelecer uma cultura de valorização do colaborador como elemento capaz de 
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gerar eficácia funcional e influenciar positivamente para o atingimento das metas 

institucionais (HERCKERT, 2002). 

 

Gráfico 3 - Efetiva valorização do mérito do avaliado. 

 
                        Fonte: dados da pesquisa 

 

O confronto com as questões relativas à credibilidade, imparcialidade, 

virtude ética, senso de justiça e sobre a conduta do avaliador, rendeu resultados 

igualmente marcantes, encerrando-se segundo os resultados, que o atual modelo 

de avaliação não contou com a credibilidade de uma eloquente maioria dentre os 

participantes, além de uma forte posição pela indiferença (estado de neutralidade) 

face a esse bloco de questões. 

 

Gráfico 4 - Credibilidade do atual modelo de avaliação  

 
                       Fonte: dados da pesquisa. 

 

Os dados mostram com clareza que para a maior parte dos participantes o 

atual modelo de avaliação de desempenho humano na Polícia Militar de Rondônia 

não goza de prestígio e isso coopera em desfavor do conceito de efetividade para 

o processo de avaliação em comento. Dentre os respondentes 58,5% teve esse 

discernimento pela falta de confiabilidade da avaliação que é praticada.  

Tal resultado induz a compreender que o sistema de avaliação em exame 

conta com pouca efetividade, porquanto confiança, dentre outros fatores, é a 

condição que fornece significado e gera alinhamento entre os propósitos da 

instituição e dos avaliados (JULIANO, 2009). 
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Instados a se manifestarem sobre a imparcialidade ou não da avaliação a 

qual são periodicamente submetidos, grande parte dos participantes revelou não 

ser possível afirmar que a análise do mérito acontece de maneira imparcial. Ao 

modo da escala “Likert”, discordaram desta possibilidade 64% dos respondentes. 

À vista dessa discordância, na conta de que é relevante que os indivíduos 

avaliados acreditem que a avaliação de desempenho é realizada de maneira 

imparcial para nela ter confiança e, ainda, para que efetivamente se comprometam 

com a organização (OLIVEIRA, 2020), depreende-se que o modelo de avaliação 

em exame é pouco eficaz. 

Um outro dado também chama atenção. Qualificando o modo de condução 

e processamento da avaliação por parte do avaliador, bem como a respeito da 

compreensão que tinham dos graus de comprometimento e de seriedade do 

responsável pela avaliação, 41% dos participantes se mostraram indiferentes. 

Essa indiferença (eventual postura de neutralidade) pode estar relacionada 

à insatisfação com o modo de avaliação (LORETI et al, 2018). 

Encerrando a discussão central sobre a efetividade, tendo em mente que por 

ocasião de um processo avaliativo a existência de “feedback” (devolutiva, retorno) 

é condição “sine qua non” ao aperfeiçoamento do comportamento tido como 

imperfeito ou passível de melhoramento, ao passo que sem essa interação entre 

avaliador e avaliado não é possível sequer se exigir autocritica, consoante o 

resultado das participantes, depreende-se que o atual modelo em uso na Polícia 

Militar de Rondônia pode ser classificado como ineficaz. Por vasta margem, 75,5%, 

os participantes discordaram da existência de “feedback”. 

Por termo, relativamente aos avaliados terem ao menos exclusivo acesso à 

avaliação, no sentido de que cabe ao gestor/avaliador deixar claro ao seu 

subordinado o que dele espera, fornecendo-lhe informações de como atingir as 

metas institucionais, mantendo ou remodelando os seus comportamentos (SEGEP, 

2013), os dados consubstanciam um cenário de inegável inefetividade do modelo 

de avaliação, dado que, dentre os respondentes, 67,6% disse não ter acesso ao 

resultado da própria avaliação, à forma da escala Likert. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Contemplar a importância do papel da gestão de pessoas e a relevância da 

avaliação de desempenho funcional é de fundamental importância para que as 

organizações possam se consolidar no cenário hodierno e, mais ainda, se projetar 

para o futuro com o propósito de cumprir seu papel social, sendo extremamente 

necessário discutir temas afetos às pessoas e o desenvolvimento dessas enquanto 

integrantes de organizações e do capital intelectual delas. Nesse diapasão, a 

avaliação do desempenho humano é uma constante nas organizações e, portanto, 

uma ferramenta muito utilizada para averiguar o desempenho dos colaboradores 

no exercício de suas funções objetivando o contínuo aperfeiçoamento dos 

indivíduos, seu plano de carreiras e, consequentemente, o alcance das metas e 

dos resultados das pessoas e das organizações. 

 A conjuntura percepcionada a partir do desenvolvimento deste trabalho, 

implica em grandes desafios para a Polícia Militar de Rondônia, frente à 

necessidade de adequar o atual modelo de gestão do desempenho humano aos 

parâmetros da Gestão Estratégica de Pessoas. 

 Os resultados apresentados lançam o olhar dos gestores à necessidade de 

reformular o atual modelo de avaliação de desempenho de forma estandardizada 

e devidamente sistematizada, com a criação de instrumentos formais de gestão que 

permitam: maior clareza, compreensão e entendimento por parte dos avaliadores e 

avaliados; facilitar o treinamento e capacitação dos avaliadores; tornar  o sistema 

inteligível para todos os envolvidos, visando garantir efetividade nesses aspectos 

particulares; e propor a edição de manuais que informem aos avaliadores e 

avaliados, sobre as normas, funcionalidades, variáveis e correlações da 

metodologia de avaliação de desempenho com os demais sistemas que integram 

a gestão de pessoas na PMRO. 

 Além dessas propostas, a pesquisa aponta, ainda, para uma demanda 

particular relacionada à alteração da diretriz que determina a confidencialidade das 

avaliações, de modo a permitir a devolutiva/feedback aos avaliados como condição 

de melhoria e aperfeiçoamento do desempenho humano na corporação. 
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Na esteira das adequações necessárias ao atual modelo de Gestão de 

Desempenho Humano da PMRO, percepcionamos as necessidades de: promover 

treinamento constante dos avaliadores, fomentando o conhecimento do modelo de 

avaliação e seus meandros, de modo a fortalecer os critérios de objetividade, 

credibilidade e transparência e, como como consequência, promover a 

sensibilização dos avaliados no que concerne às mudanças de paradigmas na 

instituição; instituir o Exame Estratégico Situacional, a fim de sanear as distorções 

identificadas no atual modelo de avaliação de desempenho, implementando 

melhorias ao atual modelo, ou mesmo a elaboração de um novo modelo mais 

moderno e alinhado às diretrizes, objetivos e metas de gestão de pessoas na 

PMRO, visando assim, superar as dificuldades ora reconhecidas, quando 

observada a discussão dos resultados da pesquisa. 

 A pesquisa em potencial para provocar novas discussões a respeito da 

temática, além de fomentar outras pesquisas acadêmicas sobre modelos de 

avaliação de desempenho humano e suas minúcias e, possui ainda, especialmente, 

o condão de gerar transformações positivas no âmbito da Polícia Militar de 

Rondônia, a partir do conteúdo científico aqui assentado. 
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