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Primeiro passo:
as escolhas do individuo



Seja seu próprio gerente – Peter Drucker

Cinco passos com base na analise de feedback :

1. Analisar as próprias forças

2. Analisar os próprios valores

3. Encontrar o lugar a que pertence

4. Descobrir qual a contribuição que podem dar

5. Assumir responsabilidade por relacionar-se com chefes e outros
profissionais no trabalho

Vamos conversar um pouco sobre o tema? Conexões com Liderança
Adaptativa e Liderança e Autoconhecimento?



Etapas para liderar uma mudança – John Kotter

» Empowerment – ações abrangentes ... ampliar ...

» Visão, estratégia e método  – desenvolvimento e 
comunicação

» Como criar um “senso de urgência” ?

» Construir uma coalizão administrativa

» Como consolidar os ganhos? 

» Resultados – estabelecer conquistas de curto prazo



CONCENTRAÇÃO DE GASTOS*

* Fonte: Perfil Epidemiológico- Eprimecare (2014)

38% dos gastos assistenciais 
foram dispendidos por 

aproximadamente 20 pessoas
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Projeto Saber Cuidar



Objetivos principais do Projeto

 Construir os primeiros pilares para a transformar o Pro-Saúde 
em um efetivo Programa de Atenção Primária e Promoção a 
Saúde

 Melhorar os indicadores de saúde da nossa população assistida

 Satisfação plena dos usuários 

 Otimização dos recursos da DESBAN endereçando-os de forma 
mais efetiva e impactando positivamente na redução da taxa de 
crescimento da sinistralidade



Matriz de Responsabilidade
• Patrocinadores (Comitê): 

 Roberto Emílio de Senna, Íris Lanna de Moraes e Tadeu Barreto Guimarães 
(Diretoria Executiva da Desban)

 Jorge Leonardo Duarte Oliveira (Presidente Conselho Deliberativo da 
DESBAN) 

 Maria Isabel de Camargos (gerente do G.GP/BDMG)

• Líder do Projeto: Tadeu Barreto Guimarães

• Gestor Responsável: Ubiratan Lage Silvério

• Gestor Responsável Epidemiológico e de Coordenação Assistencial: Paulo Fleury
• Gestor Responsável Atendimento Ambulatorial: Estevão Valle
• Gestor Responsável Portal de Saúde: Leonardo Florêncio
• Gerentes de Projeto

• DESBAN: Isabela Carvalho e Maria Clara Castro
• ePrimeCare: Katiúscia Machado



MODELO DO PIPELINE DE LIDERANÇA

Autogerenciamento

1- Gerenciar Outros

2 - Gerenciar Gerentes

3 - Gerenciar
Funções/Departamento

6- Gestor Corporativo
(CEO)

SEIS PASSAGENS:
- Competências
- Uso do Tempo
- Valores

4 – Gerente de um Negócio

5 – Gerente de Grupo de
Negócios

Fonte: The LeadershipPipeline– R. Charan; S. Drotter; J. Noel



• Predomínio de habilidades técnicas específicas
• Planejamento e conclusão do trabalho a tempo
• Pontualidade/ Qualidade/ Confiabilidade
• Aceitação da cultura e valores da empresa
• Preceitos éticos da profissão
• Disposição para colaborar com os outros
• Influência decisões/Participa de reuniões.
• Valoriza a competência técnica.

AUTOGERENCIAMENTO
(Líder de si mesmo)

GERENCIAR OUTROS

• Habilidades: Planejamento do trabalho/
Definição de tarefas/ Motivação

• Tempo: Concluir o trabalho e ajudar os
outros a ter desempenho eficaz

• Valores: Reconhecer a importância do
trabalho dos outros/ Desenvolver
pessoas

O Trabalho é o que acontece no
âmbito da sua pessoa

O Trabalho é o que acontece no
espaço da outra pessoa

Objeto focal a
outra pessoa

Objeto focal:
Trabalho técnico



TIMES DE ALTA PERFORMANCE - HABILIDADES

Habilidades que necessito:Habilidades que já tenho:

COLABORADOR INDIVIDUAL PARA GERENTE DE PRIMEIRO NÍVEL
Domínio técnico da área profissional Planejamento – projetos, orçamentos, força de

trabalho/ Definição do cargo/ Seleção de pessoal

Trabalho em equipes Delegação/ Monitoramento do desempenho/

Coaching/ Feedback

Desenvolvimento de relacionamentos Mensuração do desempenho/ Remuneração/

Motivação/ Comunicação/ Clima Organizacional

Utilização de ferramentas, processos e procedimentos Desenvolvimento de relacionamentos com

da empresa stakeholders/ Aquisição de recursos



TIMES DE ALTA PERFORMANCE - GESTÃO DO TEMPO

O que devo fazer mais?O que devo fazer menos?

COLABORADOR INDIVIDUAL PARA GERENTE DE PRIMEIRO NÍVEL
Disciplina diária/ Chegada e saída Planejamento anual – projetos e orçamentos

Cumprir prazos pessoais dos projetos Disponibilizar tempo para subordinados

Administrar a própria agenda Definir prioridades para unidade e para equipe

Incorporar novas tarefas técnicas Tempo de comunicação com outras unidades, clientes

e fornecedores



TIMES DE ALTA PERFORMANCE - VALORES

Antigos valores: Novos valores:

Material de responsabilidade do professor Sineval Martins Rodrigues

COLABORADOR INDIVIDUAL PARA GERENTE DE PRIMEIRO NÍVEL
Obter resultado pela excelência profissional Gerar resultados por meio de outras pessoas

Trabalho técnico de qualidade Assegurar o sucesso dos liderados

Aceitação dos valores da empresa Enfase no trabalho gerencial e no sucesso da unidade

Integridade, ética e assumir o papel de gestor



REFLEXÃO INICIAL

• Equipe não é o nome de uma unidade organizacional ou de um
conjunto de sentimentos de companheirismo

• Equipe é uma disciplina gerencial que visa ao desempenho de
pequenos grupos

• Disciplina = conduta e padrões de comportamentos determinados

Tem que existir disciplina para se trabalhar em equipe

Podem ser aplicadas duas disciplinas que visam o desempenho de um
pequeno grupo: a do Líder único ou da Verdadeira Equipe

• O desafio está em decidir sobre quando, onde e como usar
uma das duas disciplinas.



GE

V.E
L.U

Grupo de Concessão Mútua

Eficiência

Eficácia

Resultado extraordinário

Inteligência coletiva

Razão + emoção



Cinco elementos para um Grupo Eficiente 
(base para as duas disciplinas):

• Possuem ou elaboram diretrizes compreensíveis

• Comunicam-se e coordenam as atividades de modo eficiente

• Definem papéis e áreas de responsabilidade claras

• Criam um processo produtivo

• Criam um senso de responsabilidade



Disciplina do Líder Único
Aplicando essa disciplina, o líder formal:

• Toma e comunica as decisões para o grupo

• Define metas de desempenho e estabelece responsabilidades
individuais

• Determina o ritmo e a abordagem de trabalho

• Avalia os resultados individuais e do grupo

• Define parâmetros e padrões

• Mantém controle sobre as atividades do grupo



Ser responsável por nossas próprias metas e ações individuais é 
preferível, mais claro e confortável do que a responsabilidade 
compartilhada, que caracteriza a disciplina da equipe.

Equipe tem uma complexidade natural na sua organização: exige 
uma rede complexa de interações (assume responsabilidade por si 
próprio e pelo outro).   

“Nossas ações favorecem as atitudes e comportamentos 
voltados para a disciplina do líder único”

Katzenbach e Smith

VAMOS CONVERSAR SOBRE ISSO? 



DISCIPLINA DE EQUIPE

A Disciplina de Equipe requer:
Liderança compartilhada
Responsabilidade mútua

Quando se aplica a disciplina de equipe, o grupo como um todo
e não apenas o líder:
Define os princípios de desempenho e o propósito do trabalho em

grupo;
Determina as contribuições individuais e coletivas necessárias para o

bom desempenho;
Determina o padrão de comunicação;
Define os pré-requisitos para o sucesso e como e quando avaliar o

progresso.



Então, na disciplina de equipe:

1. Decisões são tomadas pelas pessoas mais qualificadas para
tal.

2. A liderança muda e é compartilhada entre os membros do
grupo.

3. O grupo diferencia claramente as metas individuais e
coletivas.

4. O ritmo e a abordagem de trabalho são definidos pelo grupo.

5. O grupo avalia rigorosa e sistematicamente os próprios
resultados.

6. Os membros do grupo definem padrões elevados de
desempenho.

7. Os integrantes consideram-se individual e mutuamente
responsáveis pelos resultados.



A RESPONSABILIDADE MÚTUA EM RELAÇÃO A UM OBJETIVO E 
METAS COMPARTILHADAS É A MARCA DA DISCIPLINA DE EQUIPE.

Sendo assim, Equipes superam o desempenho das unidades de 
líderes únicos:

 As habilidades, o empenho e o talento são combinados e 
geram mais valor que o trabalho individual.

 Diferentes pontos de vista resultam em um conjunto mais 
satisfatório de interações, decisões e análises, gerando 
produtos de maior qualidade.

Certos desafios requerem o desempenho extra, baseado em um produto de 
trabalho coletivo

VAMOS CONVERSAR MAIS SOBRE 
ISSO?



COMO ESCOLHER ENTRE APLICAR A DISCIPLINA DO LÍDER ÚNICO
OU DA VERDADEIRA EQUIPE? 

 Analisar cada desafio de desempenho.
 Decidir se realmente é necessária uma unidade de

desempenho (pode ser só um grupo eficiente)
 Se puder apresentar desempenho por meio da soma

combinada de contribuições individuais, escolhe a disciplina
do líder único.

 Se houver necessidade de contribuições coletivas, além dos
esforços individuais, aplica a disciplina de equipe

A questão-chave é avaliar se os objetivos e as metas de 
desempenho necessitam e se beneficiam de produtos de 

trabalho coletivos. Assim, É A NECESSIDADE DE PERFORMANCE 
E A COMPLEXIDADE DO DESAFIO QUE DETERMINA A 

ABORDAGEM DE EQUIPE.



GE

V.E
L.U

Grupo de Concessão Mútua

Eficiência

Eficácia

Resultado extraordinário

Inteligência coletiva

Razão + emoção



POR QUE EQUIPES? 

Outra razão essencial

“São as equipes e não os indivíduos a unidade de aprendizagem
fundamental nas organizações modernas.”

A Quinta Disciplina - Peter Senge



SITUAÇÃOES EM QUE A FORMAÇÃO DE EQUIPES É 
RECOMENDADA:

1. Quando o objetivo a ser alcançado exige a complementação de 
competências.

2. Quando as metas de desempenho exigem produtos de trabalho 
coletivo.

3. Quando é possível intercambiar funções entre líderes e 
integrantes.

4. Quando é possível estabelecer responsabilidades mútuas e 
individuais.

VAMOS FECHAR ESSA CONVERSA?



Um pequeno número de pessoas

com habilidades complementares,

comprometidas com objetivos, metas
de desempenho e abordagem
comuns,

pelos quais se consideram 

mutuamente responsáveis.



Grupos pequenos

• trabalharem melhor suas diferenças individuais, funcionais e
hierárquicas;

• manterem-se conjuntamente 
responsáveis pelos resultados.

– maior probabilidade de:

1. PEQUENO NÚMERO DE INTEGRANTES



Grupos grandes –

• estabelecerem metas comuns;

• compartilharem mais 
intensamente os pontos de 
vista;

• encontrarem espaço físico 
e tempo suficientes para se reunir.

Podem funcionar como
equipes ampliadas, resultantes da 

influência de uma equipe  real  no topo, ou criar 
subequipes.

EX: PIP – SEE/MG

dificuldade de:



ter ou desenvolver

De solução de 
problemas e 

tomada
de decisão 

Técnicas ou 
funcionais 

Interpessoais 

2. HABILIDADES COMPLEMENTARES



3. COMPROMETIMENTO COM OBJETIVOS COMUNS

Advêm, normalmente, do topo

Direcionam 

Fomentam o orgulho 



4. COMPROMETIMENTO COM METAS DE DESEMPENHO  

• Proporcionam unidade de ação.

• Clarificam onde a equipe se encontra.

• Devem proporcionar pequenas vitórias.

• Decisões são tomadas em função da performance e não do status.

• São forças motivadoras.



5. COMPROMETIMENTO COM UMA ABORDAGEM COMUM  

Forma como trabalharão em conjunto

• Responsabilidades 

• Habilidades a serem desenvolvidas e por quem 

• Tomada e alterações de decisões 

• Papéis  

• Quantidades equivalentes de trabalho 

• Planejamento e organização do trabalho 



“O dar enfoque à performance 
- e não ao relacionamento interpessoal, 

ao companheirismo, a boas comunicações 
ou aos bons sentimentos – forma equipes

mais do que qualquer outra coisa.”

Katzenbach e Smith



Os desafios das 
equipes

As equipes de alta performance enfrentam 

cinco desafios principais 

que partem da confiança para chegar aos 

resultados



5. 
Resultados

4. Responsabilidade

3. Comprometimento

2. Conflito

1. Confiança

Fonte: LENCIONI, 2003.



É a certeza existente de que as intenções dos colegas são boas e de que
não há necessidade de se proteger ou ficar “cheio de dedos” dentro da
equipe.

1. CONFIANÇA: CONSTITUI A BASE DA PIRÂMIDE E, PORTANTO, É CONDIÇÃO 
ESSENCIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE

Sentir-se à vontade para se mostrar vulnerável diante dos outros.

Confiança é a crença
de que as pessoas de 

quem dependemos irão 
atender nossas

expectativas 

(Mandelli)



CONFIANÇA: ALICERCE QUE SUSTENTA UMA EQUIPE DE ALTA 
PERFORMANCE

Sem confiança as pessoas não se entregam aos resultados comuns e não se
comprometem com o sucesso dos outros.

Confiança x Controle Falta de confiança leva ao controle: desfavorece a
performance da equipe:

• maior trabalho desnecessário;

• menor empowerment dos envolvidos,

• maior sonegação das informações;

• retrabalho;

• maior distanciamento entre as pessoas.



CONFIANÇA: PILARES BÁSICOS

RESULTADOS PREOCUPAÇÃO INTEGRIDADE

Quando o resultado é 
diferente da expectativa, 

abala-se
a confiança .

A preocupação é o elo 
de segurança que une a 

confiança entre duas 
pessoas

A integridade engloba 
ética, honestidade, 

consistência e 
responsabilidade.

“ Eu confio em você 
porque você sempre 

atende minhas 
expectativas.”

“ Eu confio em você 
porque sei que você se 

preocupa comigo.” 

“Confio em você porque 
você fala e faz.”



1. CONFIANÇA: OS 7 CS

1. Consciência : saber de si mesmo e saber do outro.

2. Clareza: dizer a verdade.

3. Cumprimento: cumprir o que promete.

4. Comprometimento: responsabilizar-se por.

5. Coerência: fazer aquilo que fala.

6. Consistência: alinhar-se com os valores.

7. Coragem: agir com o coração.

José Maria Gasalla



Aceitam questionamentos e 
contribuições em suas áreas de 
responsabilidade.

Dão uns aos outros o benefício da 
dúvida, antes de uma conclusão 
negativa.

Correm riscos na hora de oferecer 
feedback e ajuda.

1.1 MEMBROS DAS EQUIPES QUE CULTIVAM A CONFIANÇA

Admitem seus pontos fracos e seus 
erros.

Pedem ajuda. 



Pedem e aceitam desculpas sem
hesitação.

Anseiam pelas reuniões e por outras
oportunidades de trabalhar em
grupo.

Apreciam e tiram proveito das
habilidades e da experiência uns dos
outros.

Concentram seu tempo e sua
energia em questões importantes.

1.1 MEMBROS DAS EQUIPES QUE CULTIVAM A CONFIANÇA



• Escondem uns dos outros os seus pontos fracos e seus erros.

• Hesitam em pedir ajuda ou oferecer feedback construtivo.

• Hesitam em oferecer ajuda fora de suas áreas de responsabilidade.

• Tiram conclusões apressadas em relação às intenções e aptidões dos outros
sem tentar esclarecê-las.

• Fracassam em reconhecer e tirar proveito das habilidades e experiências uns
dos outros.

• Desperdiçam tempo e energia administrando seus comportamentos para
provocar determinado efeito.

• Guardam ressentimentos.

• Odeiam as reuniões e encontram desculpas para evitar passar tempo juntos.

1.2 OS MEMBROS DA EQUIPES NAS QUAIS NÃO HÁ CONFIANÇA:



1.3 COMO SUPERAR A FALTA DE CONFIANÇA?

• Exercício das histórias pessoais.

• Exercício da efetividade da equipe (avaliação 360º sobre contribuições
e pontos a melhorar).

• Perfis de preferência de personalidade e comportamento (MBTI®).

Papel do líder:

 Demonstrar vulnerabilidade

 Praticar o feedback de forma clara e respeitosa.

 Ouvir primeiro.

 Tratar a questão do medo diretamente



CONFIANÇA

REFLITAM: Vamos parar um pouco?

• O que faz você confiar em alguém?

• O que faz você não confiar em alguém?

• Como você se sente quando confia em alguém? E quando não
confia?



O conflito surge quando há a necessidade de escolha entre situações que
podem ser consideradas incompatíveis.

Conflito não é sinônimo de briga.

Todos os grandes relacionamentos, aqueles que perduram ao longo do
tempo, precisam de conflito produtivo para que possam crescer.

2. CONFLITO: SEGUNDO ELEMENTO DA PIRÂMIDE DE DESAFIOS 
DAS EQUIPES  



É importante distinguir o conflito ideológico, produtivo ou construtivo
das brigas destrutivas e políticas interpessoais (conflito predatório ou
improdutivo).

O conflito ideológico se limita a conceitos e ideias. Evita ataques
maldosos e focados na personalidade.

2. CONFLITO: SEGUNDO ELEMENTO DA PIRÂMIDE DE DESAFIOS 
DAS EQUIPES  



“A oposição dos contrários é condição da transformação das coisas e, ao mesmo tempo,
princípio e lei.

O estado da estabilidade, de concordância e de paz é apenas a confusão das coisas no
abrasamento geral...

O que é contrário é útil, e é daquilo que está em luta que nasce a mais bela harmonia.

Tudo se faz por discórdia.

O combate é o pai e rei de todas as coisas; de alguns ele fez deuses; de outros, homens;
de uns, escravos, de outros, homens livres”.

Heráclito de Éfeso – séc. V a.C.

2. CONFLITO



• Têm reuniões vivas e interessantes.

• Extraem e exploram as ideias de todos os membros da equipe.

• Resolvem os problemas reais rapidamente.

• Minimizam a política.

• Colocam os pontos críticos na mesa, para serem discutidos.

• Obs: Pedro Malan

2.1 EQUIPES QUE SE ENVOLVEM EM CONFLITO



2.2 EQUIPES QUE TEMEM O CONFLITO...

•Têm reuniões chatas.

•Criam ambientes em que a política pelas costas e os ataques
pessoais crescem.

•Ignoram tópicos controvertidos que são fundamentais para o
sucesso da equipe.

•Fracassam em levar em conta todas as opiniões e perspectivas
dos membros da equipe.

•Desperdiçam tempo e energia com comportamento artificial e
administrando riscos interpessoais.



• Trabalho de garimpagem.

• Permissão em tempo real: indicar a importância da discordância no
momento em que ela ocorrer.

• Instrumento Modo de Conflito Thomas-Kilmann, conhecido como TKI.

Papel do líder:

 Deixar a equipe “viver” o conflito e se envolver nele quando
necessário.

 Dar o exemplo de questionar suas próprias decisões.

 Elogiar as pessoas que tentam mudar algo, conseguindo ou não.

 Posicionar-se mais, oferecer mais opinião sobre os temas em
debate.

2.3 COMO SUPERAR O MEDO DO CONFLITO?



No caso das equipes o comprometimento com o Plano de
Trabalho/Projeto é obtido quando os integrantes acreditam nele e
ajudam a construí-lo.

3. COMPROMETIMENTO: TERCEIRO DESAFIO DAS EQUIPES DE 
ALTA PERFORMANCE 

Comprometimento traduz os vínculos dos 
indivíduos uns com os outros e com o trabalho.

Vários fatores influenciam o comprometimento: variáveis  pessoais 
e funcionais,  características do trabalho e  organizacionais, relações 

com o grupo e o líder, desempenho
e intenções do indivíduo.



• Gera clareza com relação à direção e às prioridades.

• Alinha a equipe inteira em torno dos objetivos comuns.

• Desenvolve a capacidade de aprender com os erros.

• Aproveita as oportunidades antes dos concorrentes.

• Vai em frente sem hesitar.

• Muda de direção sem hesitação ou culpa.

3.1 UMA EQUIPE QUE SE COMPROMETE



3.2 UMA EQUIPE QUE NÃO SE COMPROMETE...

•Cria ambiguidade entre seus integrantes quanto à direção e às
prioridades.

•Vê as janelas da oportunidade se fecharem devido ao excesso de
análise e a atrasos desnecessários.

•Gera falta de confiança e medo do fracasso.

•Revisita as mesmas discussões e decisões muitas e muitas vezes.

•Estimula críticas e questionamentos entre os membros da
equipe.



3.3 COMO EVITAR A FALTA DE COMPROMETIMENTO?

• Evitar o desejo do consenso e da certeza.

• Explicitar as decisões tomadas.

• Ter foco em prazo e no cumprimento das metas.

• Realizar uma análise de contingência e do pior cenário.

• Forçar a equipe a tomar decisões após discussões substanciais.

Papel do líder:

 Ficar à vontade diante da perspectiva de tomar uma decisão errada.

 Fazer uma boa gestão do desempenho.

 Oferecer clareza de visão e dos valores da área.

 Definir indicadores específicos (comportamentais e de resultados).

 Acompanhar os marcos intermediários.

• Praticar sistema de Meritocracia Real.



Todo o grupo é responsável pelo acompanhamento dos resultados de
todos e de cada um, uma vez que o resultado é compartilhado.

4. RESPONSABILIDADE: QUARTO DESAFIO DAS EQUIPES DE ALTA 
PERFORMANCE 

É a obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros.

A responsabilidade por resultados em uma equipe deve ser sempre
compartilhada por todos os envolvidos. E a premissa para obter esse
compartilhamento é a COBRANÇA ENTRE PARES!



Assim, os resultados são distintos para as equipes que dividem e para as
que evitam responsabilidades.

4. RESPONSABILIDADE: QUARTO DESAFIO DAS EQUIPES DE ALTA 
PERFORMANCE 

As equipes que não compartilham responsabilidades infantilizam as
relações, impedindo a equipe de crescer e de gerar mais e melhores
resultados.

A não infantilização das equipes pressupõe AUTONOMIA e
RESPONSABILIDADE.



4.1 UMA EQUIPE QUE DIVIDE RESPONSABILIDADES

Garante que os integrantes cujo desempenho é medíocre sintam-se
efetivamente pressionados a melhorar.

Identifica rapidamente os potenciais problemas, porque os integrantes
questionam as abordagens uns dos outros sem hesitação.

Estabelece o respeito entre os membros da equipe, que são nivelados
por um elevado padrão de desempenho.

Evita burocracia excessiva no gerenciamento do desempenho e nas
ações corretivas.



4.2 UMA EQUIPE QUE EVITA RESPONSABILIDADES...

•Gera ressentimento entre os integrantes que têm padrões de
desempenho diferentes.

•Estimula a mediocridade.

•Perde prazos e itens vitais.

•Joga um fardo indevido nas costas do líder da equipe, como
fonte única de disciplina.



4.3 COMO UMA EQUIPE CONSEGUE QUE TODOS SEJAM 
RESPONSÁVEIS?

Com algumas ferramentas clássicas e simples:

• divulgação das metas e dos padrões/acordos;

• revisões simples e regulares de progresso;

• feedback constante;

• recompensas para a equipe.

Papel do líder:

 Não ser a única fonte de disciplina, deixar que os integrantes cobrem uns dos outros.

 Oferecer clareza sobre as entregas esperadas.

 Checar o entendimento e acompanhar antes do prazo final da entrega.

 Estimular a tomada de decisão pela equipe e a busca conjunta de soluções.



As equipes comportam-se de formas diferentes quando estão focadas
em resultados coletivos e quando não estão.

5. RESULTADOS: QUINTO DESAFIO DAS EQUIPES DE ALTA 
PERFORMANCE 

O resultado é fruto da dinâmica
de funcionamento da equipe.

Não podem faltar um OBJETIVO
CLARO e INDICADORES DE
RESULTADOS.



5.1 UMA EQUIPE QUE SE CONCENTRA EM RESULTADOS 

Beneficia-se dos indivíduos que sacrificam as suas próprias metas e os
interesses pelo bem da equipe.

Evita que a equipe perca o foco.

Retém empregados orientados para realizações.

Minimiza o comportamento individualista. 

Vive intensamente o sucesso e sofre muito com o fracasso.



5.2 UMA EQUIPE QUE NÃO ESTÁ FOCADA NOS RESULTADOS...

• Estanca/não cresce.

•Raramente derrota os concorrentes.

•Perde empregados orientados para realizações.

•Estimula os membros da equipe a se concentrarem em suas
próprias carreiras e metas individuais.

•Desvia-se facilmente dos objetivos.



5.3 DE QUE FORMA UMA EQUIPE GARANTE O FOCO NOS 
RESULTADOS?

• Quando deixa bem claros quais são os resultados esperados.

• Só recompensa aqueles comportamentos e ações  que contribuem para esses 
resultados.

• Declaração pública de resultados.

• Recompensa baseada em resultados.

Papel do líder:

 Dar o tom para o foco em resultados.

 Valorizar e reconhecer a equipe quando forem feitas entregas conforme o
acordado.

 Trabalhar bem os outros 4 desafios.



AFINAL, COMO OS MEMBROS DE EQUIPES DE ALTA 
PERFORMANCE SE COMPORTAM?

• Confiam uns nos outros.

• Envolvem-se em conflitos de ideias sem qualquer censura.

• Comprometem-se com as decisões e os planos de ação.

• Chamam uns aos outros à responsabilidade quando algo não
sai de acordo com os planos.

• Concentram-se na realização dos resultados coletivos.



As equipes submetem os gestores a um alto padrão de exigência de investimento de tempo e
competência para assegurar a confiança, a sinergia e a disciplina necessárias para o trabalho em equipe.

Os líderes de equipes necessitam desempenhar pelo menos seis papéis diferentes:

1. Partilhar com a equipe os propósitos, metas e abordagem comuns.

2. Desenvolver a confiança e o senso de compromisso.

3. Reforçar o conhecimento e a forma de abordagem da equipe.

4. Gerenciar as relações equipe-organização.

5. Criar oportunidades para a equipe.

6. Executar trabalhos “reais”.



1.CURVA DE PERFORMANCE

Formas de organização
das pessoas para a 
realização do trabalho

A curva  de performance da equipe

IM
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Grupo de

Trabalho
Equipe

Potencial

Equipe

Real

Equipe de Alta Performance

Pseudoequipe-



• Realização do trabalho de maneira independente e autônoma por
parte de cada um dos integrantes do grupo.

• Muito utilizados em estruturas hierárquicas.

• Colocam em foco as realizações e os resultados individuais: não há
necessidade de interdependência para o êxito dos resultados.

• Trocam informações e experiências que possam auxiliar o colega, mas
não se responsabilizam pelo trabalho do outro.

• Todos têm muita clareza dos propósitos e das responsabilidades de
cada um.

GRUPOS DE TRABALHO



• Natureza do trabalho a se realizar oportuniza e requer uma
interdependência para a execução das tarefas.

• Mas, na prática, os integrantes não estão envolvidos e
comprometidos com a performance coletiva: prevalece o
individualismo camuflado sob um discurso de equipe.

• Os interesses individuais e jogos políticos prevalecem sobre as
considerações de performance.

• Existe pouca coerência entre o discurso e a prática, resultando em
relações de baixa confiança.

PSEUDOEQUIPE



• O trabalho a se realizar é compatível com a necessidade de interações
constantes para o alcance dos resultados pretendidos.

• O grupo quer verdadeiramente produzir um trabalho conjunto.
Entretanto, os membros ainda requerem esclarecimentos sobre seu
propósito, metas, produtos e abordagem de trabalho comum.

• O grupo ainda não possui senso de responsabilidade coletiva.

EQUIPE POTENCIAL



• Ocorrem relações de troca e cooperação mútuas.

• Existe um forte sentido de compromisso com o coletivo.

• Cada um coloca a sua competência a serviço do resultado, que é
perseguido por todos.

• Aborda-se o como realizar o trabalho de forma combinada.

• As interfaces são respeitadas e tratadas de maneira a produzir
incrementos significativos na performance coletiva.

• O resultado do conjunto é maior e melhor do que o resultado individual.

• As divergências são tratadas de maneira transparente.

• As aferições e avaliações dos resultados são realizadas de modo objetivo e
direto.

EQUIPE REAL



• Os participantes estão profundamente comprometidos com o
crescimento e o êxito de cada um e dos outros.

• Existe um fazer em comum que nutre as relações de
interdependência e aprofunda a confiança de cada um no colega.

• Cada membro representa oportunidades de aprendizado para o
outro.

• O nível de resultados supera o de todas as outras formas de equipe
em iguais circunstâncias.

• O desempenho excede as expectativas de todos, sendo, por isso,
extraordinário.

EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE



• Cada um se sente parte de um todo e, ao mesmo tempo, carrega o
todo dentro de si integralmente.

• Cada participante está em constante movimento de autossuperação
de sua própria performance, e a crença na possibilidade de melhoria
nutre a motivação e o ânimo de cada um e de todos ao mesmo
tempo.

• A participação de todos se efetiva em soluções que de fato agregam
valor para aqueles a quem se destina.

• A característica fundamental é o olhar permanente para o futuro,
para o sonho, para uma condição e/ou solução sempre melhor que a
presente ou a passada.

EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE



• A transparência e a objetividade marcam as relações entre colegas e
do gestor com a equipe.

• Os conflitos e divergências são tratados abertamente, de modo a se
evitarem desgastes futuros que possam subtrair a energia necessária
para a realização dos resultados.

• O ambiente é sempre emocionalmente muito aquecido, porque as
pessoas estão sempre em um nível de tensão criativa por cumprirem
compromissos consigo mesmas, com colegas e clientes, o que lhes
exige foco permanente em resultados e soluções, não havendo
espaços para melindres.

EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE



Focados no futuro/transparência
nos relacionamentos

Interdependência, confiança e
aprendizagem mútua

Metas independentes e
autonomas

CURVA DE DESEMPENHO: DO GRUPO À EQUIPE

KATZENBACH & SMITH (1994, p. 85)

Interações constantes
Propósito comum, método e

disciplina para resultados

Trabalho em equipe: mobiliza aspectos psicológicos
ligados a noção de interdependência e ao

questionamento dos valores pessoais relacionados
com a confiança e aceitação do outro.



BUSCANDO PERFORMANCE

Como dar o salto na curva?

De EP para ER:

• Estabelecer relações de confiança.

• Resolver os conflitos, nunca os deixando de lado.

• Manter o comprometimento com a causa do projeto.

• Fazer com que as pessoas compreendam que precisam uma das outras: estabelecer um
pacto de cooperação.

• Cobrar de quem não trabalhar de forma interdependente.

• Assumir riscos compartilhados (menor dispersão do risco = maior desempenho).

• Buscar tomar decisões e definir soluções de forma compartilhada, considerando o
impacto no sucesso do projeto.

• Trabalhar com humor e autonomia.



Como dar o salto na curva?
De ER para EAP:

• Ter um sonho compartilhado: manter o foco no futuro.

• Aprofundamento das relações de confiança.

• Superação de todas as disfunções.

• Estabelecer um pacto de esforços necessários para alcançar melhores
resultados.

• Disciplina dos membros para realizar o trabalho e cumprir o pacto.

• Manter o humor.

BUSCANDO PERFORMANCE



1. PARTILHAM COM A EQUIPE OS PROPÓSITOS, METAS E 
ABORDAGEM COMUNS

• No processo: desenvolvem ações para incorporá-los.

• Na construção: participam ativamente, mas não de forma indutiva.

Sugestões podem ser percebidas como mandos.



2. DESENVOLVEM  A CONFIANÇA E O SENSO DE COMPROMISSO

NÃO Culpar pessoas. 

Deixar que alguém culpe alguém. 

Desculpar baixo desempenho. 

Intimidar.  

ELOGIAR ..... ELOGIAR ... Critica construtiva



CÍRCULO VIRTUOSO NOS RELACIONAMENTOS 
PROFISSIONAIS

Fonte: Adaptado de: MAISTER, Green; GALFORD. The Trusted Advisor, 2000.

Conquistar
Confiança

Construir
Relacionamento

Contribuir
Efetivamente



elos que favoreçam o progresso da equipe,
costurando relações e prevenindo e removendo obstáculos.
Promovem

4. GERENCIAM RELAÇÕES EQUIPE-ORGANIZAÇÃO



• Incentivam manifestação das habilidades individuais.

• Permitem lideranças emergentes.

• Creditam sucessos à equipe.
O ego não é sua preocupação dominante.

5. CRIAM OPORTUNIDADES PARA A EQUIPE E PARTICIPANTES, 
INCLUSIVE PARA OS PARTICIPANTES DA EQUIPE AMPLIADA



Em quantidades aproximadamente equivalentes.

A distância provocada pelo cargo não o torna 
distante do grupo.

“Nenhuma  tarefa é demasiadamente humilde e
insignificante para que não a fizesse simplesmente 

pelo fato de eu ocupar a posição de líder.”

David Rockefeller

6. EXECUTAM TRABALHOS “REAIS”, MESMO OS DESAGRADÁVEIS 
E HUMILDES



Exercer direção 
e controle Promover

autonomia

Tomar decisões e
fazer tarefas importantes. Deixar que a equipe

as tome e as faça.

Implica assumir riscos com a equipe.

Define a passagem da equipe potencial para:

 Equipe real
 Equipe de alta performance

DILEMA DA LIDERANÇA: CONTROLE E AUTONOMIA



Enfim, como caminhar para a ALTA PERFORMANCE?

Âmbito
individual

Adaptabilidade
Comportamental

PLANO DE 
AÇÃO

INDIVIDUAL

Âmbito
coletivo

Desejo de ser uma 
equipe

PLANO DE AÇÃO
PARA FORMAÇÃO 

DE EQUIPE



PLANO DE AÇÃO
INDIVIDUAL

Exige:

• flexibilidade para trocar de papel;

• autoconhecimento e autogestão;

• consciência ampliada da necessidade de se sobressair em
duas funções: individual e coletiva;

• aprender a mudar antigos hábitos.

PLANO DE AÇÃO
PARA 

FORMAÇÃO DE 
EQUIPE

Exige:

• desafio de desempenho claro e convincente;

• desafio significativo e importante para todos os 
integrantes;

• Autogestão;

• alto nível de confiança;

• comunicação aberta;

• estabelecimento de indicadores de resultados;

• foco no desempenho da equipe. 

Enfim, como caminhar para a ALTA PERFORMANCE?



O desenvolvimento de uma cultura de entregas é essencial 
ao alcance das equipes de alta performance

AMBIÇÃOAMBIÇÃO

FOCOFOCO

CLAREZACLAREZA

URGÊNCIAURGÊNCIA

IRREVERSIBILIDADEIRREVERSIBILIDADE

1

2

3

4

5

-Acreditar que a mudança é possível;
- Formular metas desafiadoras.

-Manter  o foco em algumas prioridades;
- Criar soluções práticas com base na demanda/clientes.

- Comunicação precisa e direta com as pessoas e outras unidades;
- Basear as ações em fatos e informações.

-Trabalhar com base em uma “suave pressão”;
- Reconhecer desafios, mas primar por respostas rápidas;
- Enfatizar o propósito “moral” da aspiração.

- Pensar como tornar a mudança irreversível;
- Construir mentalidades e instituições para o sucesso duradouro.



... as 5 dimensões do Sistema de Entrega de Resultados de Minas Gerais

Definição de 
prioridades

Pessoas

Monitoramento
e apoio à 
execução

Gestão de 
desempenho

Governança

▪ Mecanismos de interação e tomada 
de decisão que dão ritmo e garantem 
alinhamento dos órgão na execução

▪ Definição da visão para o 
governo Definição do foco 
e prioridades estratégicas

▪ Apoio na execução e 
acompanhamento das
ações do governo, 
garantindo máximos 
resultados para a 
sociedade

▪ Alocação estratégica 
de pessoas para 
maximizar impacto

▪ Criação de 
cultura voltada 
para resultados



Exemplo de atuação na Saúde: foco na redução da 
mortalidade infantil de Minas Gerais

Reduzir a mortalidade materno-infantil em Minas Gerais.

Taxa de Mortalidade Infantil
Razão de Mortalidade Materna

CONSTRUÇÃO DA ENTREGA PRIORIDADE SAÚDE

Reduzir a mortalidade infantil para um dígito até 2014.

Aspiração

Indicadores

Padrão de 
desempenho

Intervenções Projeto Mães 
de Minas



LIDERANÇA & GESTÃO DE EQUIPES

TADEU BARRETO GUIMARÃES 
barretotbg60@gmail.com
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