
PERSPECTIVA

Muitos de nossos clientes estão procurando 

orientação sobre como adaptar seu processo de 

gestão de desempenho aos desafios extraordinários 

que essa pandemia coloca para seus negócios e 

funcionários.

Aqui estão algumas das perguntas latentes que estão 

sendo feitas e nossos pensamentos sobre como 

gerenciar o desempenho este ano:

2 O que acontece com nossa filosofia de pagamento por 
desempenho?

A resposta para sua organização dependerá de sua filosofia de talento, 
cultura e, talvez acima de tudo, de como seu negócio está reagindo a 
crise. Você terá um pool de dinheiro para compensação variável? Se 
assim for, os fundos disponíveis limitados devem ir para as estrelas, 
que 5-12% da sua população que realmente se destacou da multidão e 
fez contribuições extraordinárias para sustentar o seu negócio. Eles 
merecem a recompensa, e se você espera reter essas pessoas 
talentosas, é melhor fazê-las se sentirem especiais. Então, siga sua 
filosofia — um grande desempenho merece ser recompensado.

3 Será que (finalmente) nos livramos das classificações de 
desempenho?

4 Ok, mas então,o que fazemos com a grande maioria 

sem a qual não teríamos um negócio?

Para a grande maioria das pessoas que fazem um trabalho sólido 

(os 85%), não sobrecarregue o processo de gestão de 

desempenho para nutrir seu engajamento. Introduzindo 

diferenciação para o vasto núcleo (por exemplo,  atribuindo 

algumas classificações 4, o resto uma classificação 3) só vai 

corroer o engajamento. Em vez disso, olhe para as outras 

alavancas para criar uma experiência positiva para os 

funcionários. Gratidão, propósito, coesão, carinho, clareza, 

orgulho, responsabilidade, visibilidade, apoio, oportunidades de 

impacto – todos eles engajam os funcionários em momentos 

significativos ao longo de seu ciclo de vida.

Simplificando: não faça isso. Você não pode exigir negócios como de 

costume na gestão de desempenho, ou nesse caso, em qualquer 

prática de pessoas. Agora é a hora de introduzir a simplificação que 

você tem pensado, mas que anteriormente não conseguiu 

implementar. Você pode ter enfrentado inércia organizacional, 

interesses especiais protegendo seus direitos, falta de coragem ou 

restrições tecnológicas reivindicadas.  Agora você tem uma 

oportunidade.

Nesta crise, para qualquer líder racional, os processos de pessoas 

devem estar abertos a uma rápida reconfiguração para manter a nave 

à tona. Carpe Diem.  Desça o processo até o essencial: Um veículo 

para o feedback que as pessoas precisam para determinar se estão 

dentro ou fora da pista, e como um estimulante para conversas 

construtivas e futuras de coaching.

Não é bem assim. Não há como escapar do fato de que os funcionários 

se diferem em seu desempenho. Mas não vamos os classificar como 

“uma nota".  Os gestores precisam classificar os colegas em categorias 

distintas, mas o processo de avaliação só deve produzir distinções que 

resultem em tratamento diferenciado. Por isso, propomos uma simples 

categorização em três partes, exigindo apenas duas decisões de 

classificação que têm consequências.

1. Identifique as estrelas e recompense-as com o montante disponível.

2. Identifique aqueles que estão realmente lutando (os 5-8%) e tenha um 

plano específico para cada um deles – transição, acelerar 

desenvolvimento, remediar.

Gestão de Desempenho no 
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1 Dado o tremendo estresse que nossos gestores estão passando, 

como podemos exigir o cumprimento do nosso processo de 

gestão de desempenho existente e profundamente enraizado?
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6 As avaliações de desempenho ainda devem pautar 

nossas revisões de talentos?

Essa crise levou a capacidade ee talentos de liderança escondidos, 

ou sua falta, para o foco. Vimos pessoas que pensávamos ter todos 

os efeitos de grande potencial em colapso da Talent Review do ano 

passado sob a tensão e as incertezas cruéis do ambiente 

pandêmico. Esses "hi-po's" têm sido relutantes em desistir da 

fórmula testada e verdadeira que anteriormente impulsionou seu 

sucesso. Suas respostas têm sido muito lentas ou têm 

ziguezagueado descontroladamente à medida que as condições 

mudaram. E eles projetaram auto-confiança presunçosa e certeza 

diante de incógnitas sem precedentes.

Em contraste, vimos outros líderes avaliados como bastante 

comuns, mudarem a estratégia em um minuto, energizar suas 

equipes, demonstrar cuidado de forma aberta e genuína e agir com 

criatividade e ousadia.

Eles se conectaram e ajudaram a estabilizar o mundo para suas 

equipes. E adivinha? Estas são as características de liderança que 

nosso mundo pós-Covid exigirá: liderar com agilidade e ousadia, com 

coração.

Agora é a hora de redefinir o modelo de liderança para 2022 e 

capturar um perfil holístico de potencial genuíno. Dado o provável 

aumento da previsão de aposentadoria antecipada da liderança 

sênior assim que a poeira baixar, os insights coletados hoje 

fortalecerão o oleoduto que precisaremos para preencher o vazio.

5 Com nossas metas originais de desempenho para 2020 

fora do padrão, como vamos avaliar o desempenho?

Este é o ano para mudar de Que para o Como na avaliação de 

desempenho. Para a maioria, as metas de 2020 atribuídas em 

dezembro ou janeiro são agora totalmente irrelevantes em maio e 

junho de 2020. Ou pior, garantem o fracasso, pois as condições de 

negócios tornaram esses objetivos inatingíveis. O que importa hoje é 

como as pessoas estão respondendo a esta crise. Quem está 

mostrando agilidades incríveis? Quem está demonstrando foco 

intenso e priorização necessária para entregar diante do caos e da 

distração? Quem está alcançando e estreitando relacionamentos 

profundos e duradouros com clientes, pares e diretos? Quem está 

mostrando coragem e compromisso em agir corajosamente diante 

de riscos extraordinários?

E quem está usando o tempo de inatividade para investir em 

upskilling, construindo capacidade futura para si mesmos e para os 

companheiros de equipe? Estes são os comportamentos que devem 

receber peso desproporcional na definição do desempenho.

Nem tente coletar classificações de desempenho se houver uma licença seletiva. 

O processo será tão corrompido por toda a gama de motivos, a maioria deles 

sem relação com um esforço para obter uma leitura precisa, que as avaliações 

serão inúteis. Essas avaliações corrompidas são uma base perigosa para decidir 

quem libertar e quem reter para a recuperação. Ao contrário das avaliações de 

desempenho, decisões dolorosas de redução devem ser baseadas em uma visão 

prospectiva, não retrospectiva. Sua estratégia de talentos deve orientar os 

recursos necessários para executar a estratégia de negócios em 2022 e 2023. 

Uma avaliação holística de prontidão baseada em fatos em relação a esses 

requisitos deve orientar a seleção da equipe de avanço. E se você não tem uma 

estratégia de talento voltada para o futuro, crie uma.

Por muitos anos, os líderes de RH têm trabalhado na visualização de formas mais 

eficientes e eficazes de gerenciar o desempenho. Sabemos o que parece: 

administração mais simples. Conversas regulares, solidárias, úteis e motivadoras 

de desempenho durante todo o ano. Maior clareza para os colaboradores sobre 

as expectativas e maior comprometimento dos colaboradores para superar 

essas expectativas.

Nossa pesquisa mostra que a liderança sofreu mutação em face do 

COVID-19. A maioria dos líderes hoje está tocando a base com indivíduos 

em suas equipes com mais freqüência, mais profundamente, mais 

emocional mente e mais holisticamente. Chefes e diretos estão 

virtualmente nas casas um do outro e se encontram em situações onde 

ambos enfrentam potenciais pressões de risco de vida. Uma base mais 

forte de cuidado e confiança existe mais do que nunca para coaching e 

mentoria impactantes. Temos evidências em nossas pesquisas de pulso 

de funcionários que conversas significativas estão ocorrendo em um 

nível sem precedentes. É claro que você ainda pode precisar cutucar os 

gestores para lembrar de perguntar como as coisas estão indo, perguntar 

sobre os obstáculos que eles estão enfrentando na conclusão do 

trabalho e compartilhar ideias sobre como enfrentar esses desafios.

Para gestores que ainda não estão confortáveis iniciando conversas 

construtivas, criamos o aplicativo Kincentric Virtual Coach, que fornece 

cutucadas e kits de ferramentas, muitas vezes e de forma just-in-time. 

Sem mais desculpas para deixar os gerentes fora do gancho para 

realmente gerenciar o desempenho.

8 Estamos contemplando férias ou licenças estendidas.  Não 

acelerar o ciclo de avaliação de desempenho seria útil 

como entrada para decisões de redução?

7 O elo fraco em nossa gestão de desempenho sempre foi 

a incapacidade de nossos gestores de ter conversas 

impactantes de desempenho com seus colaboradores. 

Não contar com nossos gestores não vai piorar mais a 

situação?

Esta pandemia nos trouxe uma grande tragédia. Mas 

também criou uma oportunidade de usar esse 

momento de "descongelamento" para melhorar as 

práticas das pessoas. Carpe diem, aproveite o dia, e 

talvez essas mudanças, iniciadas devido às condições 

de emergência de hoje, possam realmente introduzir 

melhorias duradouras na forma como o desempenho é 

gerenciado em sua organização.
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