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  ARTIGOS 
GESTÃO DO DESEMPENHO: REFLEXÕES SOBRE CULTURA DA CRÍTICA E DO 

INCENTIVO 
 

A análise de uma organização revela que ela é composta, basicamente, por quatro elementos 

principais, são eles: tecnologia, processos, pessoas e identidade. 

As relações estabelecidas inter e entre os elementos quase sempre são bastante complexas. 

Algumas escolas de gestão se dedicaram exaustivamente a entender essas relações, algumas 

focaram nos processos, outras nas pessoas, certas delas nos impactos socioambientais e, mais 

recentemente, houve a disponibilização de muitos materiais envolvendo valores, relações com 

públicos de interesse e com dimensões intangíveis das organizações. 

Embora o material até então produzido seja bastante extenso, algumas questões ainda pairam 

no ar. Por exemplo: como alavancar o desempenho de pessoas e organizações de forma 

sustentável? 

Alguns programas tradicionais surgiram, e não são tão recentes assim, para tentar sistematizar 

uma forma de alavancar o desempenho de pessoas e organizações. Esses programas focam 

basicamente em metas quantitativas e padrões de comportamento. Em geral, determinam 

padrões de desempenho que vão desde insatisfatório até alto desempenho e, por fim, tentam 

agrupar as pessoas em padrões pré-estabelecidos de acordo com a percepção de um ou mais 

avaliadores em um dado período. 

Teoricamente esta seria uma abordagem bastante razoável para resolver o problema do 

desempenho humano e organizacional, porém a questão é que, além de sua implementação, 

as organizações deveriam focar em outros aspectos vitais para o bom funcionamento de 

sistemas de gestão dessa natureza, o que nem sempre é considerado pelas empresas. 

Curvas forçadas, padrões inalcançáveis de desempenho, parâmetros obscuros de avaliação, 

inflexibilidade e, sobretudo, foco em gaps e não na competência, trazem ao ambiente da 

organização e para a qualidade das relações alguns sentimentos incompatíveis com o desejo 

de se obter desempenho superior. Cultura da punição, cultura da competição sem 

colaboração, incentivo à concentração de conhecimento, cultura da crítica destrutiva e etc., 

que inserem na atmosfera sentimentos de estresse, pressão, culpa e não pertencimento. 

Não é preciso ser um grande estudioso do assunto para perceber que esse tipo de atmosfera 

em nada favorece o despertar de soluções criativas, "fora da caixa", não estimula a proposição 

de ideias, a colaboração para solução de problemas e tampouco cria a tão sonhada 

identificação das pessoas com a organização, capaz de despertar o "olho de dono". 

Sendo assim, como sair deste "beco"? 
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O vínculo entre pessoas e organizações só se estabelece quando há convergência de propósito 

e identificação de valores, portanto o estabelecimento de uma sistemática de gestão que 

foque na identificação de potencialidades, no alinhamento da identidade (propósito, visão de 

futuro, valores e estratégia) e na criação de uma atmosfera favorável ao despertar criativo, é 

desejável. 

Estudos relacionados à psicologia positiva, como também à neurociência, já comprovaram que 

estímulos positivos são capazes de criar um efeito mais benéfico tanto em questões 

emocionais quanto naquelas relacionadas ao funcionamento cerebral. Neste sentido, também 

concluem que embora tenhamos uma enorme capacidade de aprendizagem e adaptação, é 

mais natural, fluido e eficiente potencializar as habilidades mais evidentes para, a partir de 

então, ganhar confiança, "musculatura" e "gás" para buscar aquelas a serem desenvolvidas. 

Com base neste princípio, seria razoável pensar que o mais eficiente então, em termos 

organizacionais, seria desenvolver as potencialidades já manifestadas pelas pessoas, 

favorecendo a criação de relações de confiança, desenvolvimento mútuo e sentimento de 

pertencimento, para que então um conjunto de competências bem desenvolvidas "pavimente" 

um caminho propício para o surgimento de novas potencialidades. 

O foco desse tipo de avaliação é totalmente diferente do citado anteriormente, ou seja, seu 

objetivo é incentivar e encorajar os indivíduos, por meio do reconhecimento de suas 

fortalezas, rumo ao processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento e não na 

descoberta da falta de potencial. 

Obviamente, os pontos de melhoria não podem ser deixados para trás, ou seja, a partir da 

criação de uma atmosfera de confiança e colaboração, seria responsabilidade do próprio 

indivíduo, por meio de um processo estruturado, descobrir quais são os aspectos de seu 

desempenho que merecem atenção e, com base nisso, desenvolver um plano “sob medida” 

para alavancar suas potencialidades. 

Muitas empresas desejam que seus colaboradores tomem riscos, sejam ousados, criativos, 

colaborem e etc., mas poucas de fato estão preocupadas em criar um ambiente em que isso 

seja possível. 

Pode parecer utopia? Depende! Tudo é uma questão de posicionamento e estratégia das 

lideranças. 
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