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Análise de desempenho

É análise e revisão da atuação do

profissional relacionada aos objetivos e a

eficiência no uso de recursos.

Desempenho



Análise de desempenho

• Estabelecer um canal aberto entre 

chefia e subordinado;

• Identificar causas que contribuem 

para o baixo desempenho;

• Conhecer o capital humano;

Desempenho



Análise de desempenho

Etapas:

 Compromisso: plano de atividades;

 Acompanhamento : registro;

 Análise crítica: debate;

 Avaliação: resultados;

 Proposta ou ação;

Desempenho



Resolução de conflitos

Origem: falha na comunicação

“mal-entendido”

Conflitos



Resolução de conflitos

• Fatores

• Natureza

• Grau 

• Intensidade e possíveis consequências

• Grau de motivação dos indivíduos

Conflitos



Resolução de conflitos

• Abordagens

• Evitar o conflito: grupos 

homogêneos

• Reprimir o conflito: recompensas 

e/ou punições

• Aguçar as divergências: aceitação

• Transformar as diferenças em

soluções

Conflitos



Resolução de conflitos

Qual a melhor abordagem????

Conflitos



Resolução de conflitos

• Levar o grupo a compreender o

problema a seu modo.

• Juntar as diferenças numa síntese

significativa.

• Canalizar as energias para as

atividades construtivas.

Conflitos



Conciliação

• Forma de lidar com situações onde

cada uma das partes chegam a um

consenso mediado por um terceiro.

Conflitos



Jesus Cristo – Características :

• Compreensivo;

• Inspirador;

• Oratória;

• Conselheiro;

• humildade e a compaixão;

• Confiança de seus discípulos;

Conflitos



O tempo depois de gasto jamais será

recuperado... É uma grandeza que não se

pode manipular!

Tempo



Administração do tempo

o Fazer o que os outros querem?

o Fazer aquilo que é simplesmente 
urgente (mais rápido)?

o Fazer as mais fáceis?

Tempo



Administração do tempo

 Manter um plano de ação pessoal

 Não adiar as coisas

 Um papel de cada vez

 Concentração

 Uso de telefone com inteligência

 Análise de causas das interrupções

Tempo



Causas das interrupções

 Medo do outro;

 Falta de prazos reais;

 Pessoal não treinado;

 Centralização de autoridade e/ou 

responsabilidade;

Tempo



Causas das interrupções

 Ilusão de que é importante ser 

sempre gentil/amigo;

 Dificuldade em concluir uma ideia;

 Falta de planejamento;

 Distrações

Tempo



O que é?

Reação a um estímulo de efeito

retroativo.

Informação que o emissor obtém da

reação do receptor à sua mensagem, e que

serve para avaliar os resultados da

transmissão.

Feedback



positivo

Enaltecer comportamento;

Reconhecer desempenho;

Elogiar atitude;

Geralmente, quando está muito “acima”

do normal...

Feedback



negativo

Crítica relativa a:

• comportamento;

• Atitude;

• Desempenho;

• Situação;

Deve ser dada sempre que se julgar

necessário, nunca acumular.

Feedback



reações

Crítica relativa a:

• Introspectiva

• Emotiva

• Temperamental

• Explosiva

• Negação

• Resistência

Feedback



Feedback



* Comece pelo que há de bom

O início da reunião deve ser leve e se

concentrar sobre os pontos positivos da outra

pessoa. Mas não pode ser falso. “Você precisa

pensar em qualidades que realmente enxerga

nela, algo que você sinta de verdade”. Elogios

sinceros ajudam a diminuir as defesas do outro

e dissolvem parte da tensão da conversa.

Feedback



* Jamais seja genérico

Tanto comentários positivos quanto negativos

precisam ser palpáveis. “O outro precisa

construir uma imagem concreta daquilo que

está sendo dito”. Não adianta dizer, por

exemplo, que você está insatisfeito com os

atrasos da outra pessoa. É melhor trazer

exemplos, citando datas e horários específicos

em que ela cometeu os deslizes. O objetivo,

aqui, é legitimar a sua crítica.

Feedback



*Crie um ambiente estratégico

Feedbacks não podem ser dados em qualquer

lugar. A conversa jamais pode acontecer na

frente da equipe, por exemplo, o que só serve

para aumentar a preocupação do outro com a

possibilidade de humilhação. “O ideal é que a

outra pessoa decida onde se sente mais à

vontade para conversar”.

Feedback



* Estabeleça regras para a conversa

Para que a conversa não se reduza a um jogo de

acusações e defesas, uma tática aconselhável é

pedir que, enquanto você fala, o outro apenas

escute. De acordo com Garcia, isso ajuda a

conter explosões emocionais. “Você pode

convidar a pessoa a anotar suas observações

num papel se quiser, mas pedir que ela ouça os

seus comentários como um ‘copo vazio’”, diz ele.
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*Evite o tom acusatório

Em vez de lançar frases como “você é” ou “você

fez”, é melhor usar sentenças que comecem com

“eu sinto que você é” ou “eu tive a sensação de

que você fez”, por exemplo. Atribuir os seus

comentários a uma percepção pessoal traz a

“culpa” daquela crítica para você. Esse

posicionamento alivia o outro e o torna mais

receptivo.

Feedback



*Escute também

Depois de comunicar a sua avaliação, chega a

hora de se calar e ouvir as respostas do outro.

Aqui também vale a regra citada no item 4:

baixar as defesas, anotar comentários numa

folha de papel e permanecer até o fim sem

retrucar.
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*Conclua de forma rápida

O fim da conversa deve ser uma breve

recapitulação do que foi discutido, sem

delongas. “Vocês não devem continuar

discutindo indefinidamente”, diz Garcia. “É

melhor concluir logo e deixar um ‘vazio’ no

outro, para que ele continue pensando sobre o

assunto depois, sozinho”.

Feedback



* Dê reforço positivo

A conversa produziu alterações visíveis na

conduta da outra pessoa? Não deixe de dizer a

ela que você percebeu. Porém, para não beirar o

artificialismo, é importante não exagerar na

dose. “Falar duas ou três vezes que você notou

aquela mudança de comportamento é o

suficiente para consolidá-la”.

Feedback
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