
 
VERIFIQUE O QUE O PREOCUPA NA SUA ORGANIZAÇÃO 
 
Seleccionar as Pessoas Certas 

 

q Através do mesmo processo de selecção contratámos “top performers” e trabalhadores 
menos bons. Como podemos aumentar as probabilidades de contratar pessoas de elevado 
desempenho? 

q Promovemos óptimos colaboradores, para outras funções, e verificamos que o seu 
desempenho não atingiu os níveis anteriores. Como podemos assegurar que estamos a 
promover a pessoa certa para a função certa? 

q Temos gestores que sabem como entrevistar quando analisam a experiência profissional 
e as competências técnicas exigidas pela função mas, são menos aptos a questionar os 
candidatos sobre a adequação da sua personalidade. 

 
Retenção e Desenvolvimento 
 

q Queremos ter a certeza de que retemos os nossos melhores colaboradores. O impacto de 
perder empregados com elevado desempenho é muito importante para a nossa 
organização. 

q Como podemos desenvolver os nossos colaboradores de modo a alcançarem os mais 
elevados níveis de produtividade e satisfação pessoal? 

 
Gestão Eficaz 
 

q Temos gestores que têm capacidades e competências técnicas mas faltam-lhes 
capacidades de liderança e comunicação. Este facto provoca problemas relacionados 
com a produtividade e a moral. 

q Gostaríamos de formar os nossos gestores e chefias de um modo mais eficaz 
proporcionando-lhes formação “à medida” que fosse ao encontro das suas necessidades 
individuais, e não somente formação genérica sobre conteúdos técnicos. 

 
Produtividade 
 

q Se os nossos gestores soubessem, exactamente, aquilo que motiva cada um dos seus 
colaboradores isto teria um impacto positivo na produtividade. 

q Temos pessoas nos mesmos departamentos que produzem a níveis diferentes. Se 
pudéssemos compreender melhor os seus comportamentos isto podia aumentar, 
substancialmente, a produtividade. 

 
Compatibilidade da Equipa 
 

q Compreendemos que a construção de uma equipa é muito mais do que juntar um grupo 
de pessoas e esperar o melhor. Se pudéssemos medir as forças e as fraquezas (pontos 
fortes e os pontos fracos) de cada um dos membros da equipa poderíamos delegar tarefas 
da equipa de forma mais e eficaz; e reduzir o conflito e as incompreensões. 


