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Check-list do Google para mitigar vieses na gestão 
de performance 
 
Ao tomar decisões importantes sobre os funcionários, tais como quando 
promover alguém, é essencial reconhecer e abordar como possíveis vieses 
podem influenciar no processo de tomada de decisão. 
 
Check-list para mitigar vieses nas decisões de promoção 
 
Nomeações de promoção Vieses mitigados 
Defina qual seria o seu modelo de sucesso em 
um nível específico e não permita que outras 
variáveis (por exemplo, tempo na função) afetem 
a decisão.  
 

Vieses baseados em 
estereótipos 
(Stereotype-based Biases) 

Considere todo o banco de talentos e, então, 
faça a triagem a partir dele 
 

Viés de disponibilidade 
(Availability Bias) 

Considere exemplos concretos e 
comportamentais no cargo ou função atual para 
restringir o pool 

Efeito de caráter recente 
(Recency) 
Efeito Horn e Efeito Halo,  
Viés de disponibilidade 
(Availability Bias) 

 
 
Antes das discussões sobre as decisões de 
promoção 

Vieses mitigados 

Anote sua própria avaliação dos funcionários 
antes da reunião de promoção (ex: reunião de 
comitê de carreira) 
 

Viés de ancoragem 
(Anchoring Bias) 

Reafirme os critérios de sucesso (por exemplo, o 
que é esperado de uma pessoa para um cargo ou 
nível específico) 
 

Vieses baseados em 
estereótipos 
(Stereotype-based Biases) 
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Durante as discussões sobre as decisões de 
promoção 

Vieses mitigados 

Considere exemplos concretos e 
comportamentais no cargo ou função atual para 
restringir o pool 

Efeito de caráter recente 
(Recency) 
Efeito Horn e Efeito Halo,  
Viés de disponibilidade  
(Availability Bias) 

Considere fatores situacionais (no local de 
trabalho) que afetaram o desempenho (por 
exemplo, falta de recursos) 
 

Erro de atribuição fundamental 
(Fundamental Attribution Error) 

Considere se a decisão de promoção mudaria se 
seu funcionário estivesse em outro grupo social 
ou tivesse diferentes características 
demográficas 

Vieses baseados em 
estereótipos 
(Stereotype-based Biases) 

Seja o “advogado do diabo” quando não houver 
perspectivas diferentes 

Viés de ancoragem 
(Anchoring Bias) 
Viés de acordo 
(Agreement Bias) 

Ouça o “advogado do diabo” para os funcionários 
nos quais você acredita que merecem a 
promoção 

Erro de complacência (Leniency 
Error), Viés de autoatendimento 
(Self-serving Bias), Viés de 
similaridade (Similar-to-me Bias) 
 

Considere os benefícios de conjuntos de 
habilidades complementares e suplementares 
(ou seja, os benefícios de ser diferente) 

Viés de autoatendimento (Self-
serving Bias) 
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Check-list para mitigar vieses nas análises de desempenho 
 
Ação Vieses mitigados 
Comunique as expectativas de desempenho para 
o seu funcionário, dado o cargo e nível que ele(a) 
ocupa 
 

Vieses baseados em 
estereótipos 
(Stereotype-based Biases) 

Certifique-se de que os comentários e exemplos 
citados sejam provenientes de todo o período de 
avaliação 
 

Efeito de caráter recente 
(Recency) 

Discuta trabalhos importantes que podem não 
ter tido a devida visibilidade 
 

Viés de disponibilidade 
(Availability Bias) 

Diferencie fatores situacionais (no local de 
trabalho) e fatores pessoais que afetaram o 
desempenho 
 

Erro de atribuição 
fundamental 
(Fundamental Attribution Error) 

Use vários exemplos comportamentais e 
concretos dos contribuidores / avaliadores para 
apoiar tanto os pontos fortes, como as áreas em 
desenvolvimento 

Erro de complacência 
(Leniency Error), Viés de 
autoatendimento (Self-
serving Bias),Efeito Horn e 
Efeito Halo. 

Imagine que liderado pertence a um grupo social 
diferente e pergunte a si mesmo se seu feedback 
seria o mesmo (ex: caso ele fosse homem, ele 
receberia esse feedback?) 
 

Vieses baseados em 
estereótipos 
(Stereotype-based Biases) 
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Check-list para mitigar vieses no Comitê de Calibração 
 
Antes da calibração Vieses mitigados 
Anote suas próprias pontuações / avaliações, de 
todos os funcionários, antes da calibração 

Viés de ancoragem 
(Anchoring Bias) 

Acorde os critérios de sucesso (por exemplo, 
tangibilize o que significa "superar as 
expectativas") 

Vieses baseados em 
estereótipos 
(Stereotype-based Biases) 

 
 
Durante a calibração Vieses mitigados 
Considere exemplos concretos/comportamentais 
ao longo do período de avaliação 

Efeito de caráter recente 
(Recency) 
Efeito Horn e Efeito Halo,  
Viés de disponibilidade 
(Availability Bias) 

Considere fatores situacionais (no local de 
trabalho) que afetaram o desempenho (por 
exemplo, falta de recursos) 

Erro de atribuição 
fundamental 
(Fundamental Attribution Error) 

Imagine que liderado pertence a um grupo social 
diferente e pergunte a si mesmo se seu feedback 
seria o mesmo (ex: caso ele fosse homem, ele 
receberia esse feedback?) 

Vieses baseados em 
estereótipos 
(Stereotype-based Biases) 

Seja o “advogado do diabo” quando não houver 
perspectivas diferentes 

Viés de ancoragem 
(Anchoring Bias) 
Viés de acordo 
(Agreement Bias) 

Seja também o “advogado do diabo” para os 
funcionários nos quais você acredita que 
merecem promoção / reconhecimento 

Erro de complacência 
(Leniency Error), Viés de 
autoatendimento (Self-serving 
Bias), Viés de similaridade 
(Similar-to-me Bias) 
 

 


