


“É melhor estar preparado para 
uma oportunidade do que ter
uma oportunidade e não estar 

preparado para ela.”

Whitney Young
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Este trabalho está direcionado para aqueles que estão atentos e 
permeáveis às Novas Regras da Competição dirigidas a todos - 
empresários, executivos, times de valor, membros de equipes em 
contínuo desenvolvimento.

Aos profissionais e times reconhecidos por vivenciar a maratona dos 
diferenciados. Abertos a novos lugares e papéis e prontos a responder 
por novas e mutáveis demandas.

A pauta é clara. Na arena corporativa é preciso estar “paranóico” 
reconhecendo sempre a força dos que competem com VOCÊ, 
ter disposição e disponibilidade para a desconstrução em uma 
metamorfose contínua sob a máxima - mude antes que alguém o faça. 
Praticar a premissa básica de entrar em uma empreitada para ganhar, 
ter como rota para o dia a dia a clareza, a  motivação e o entusiasmo, 
um Plano B e a visão dos que fazem acontecer são atitudes exitosas.

Percebe-se, entretanto, um hiato entre os exitosos e àqueles que travam 
uma guerra interminável sem sucesso consigo e, posteriormente, 
com seus liderados, seus líderes, o mundo corporativo, o mundo dos 
negócios.

Se tornou imprescindível a percepção das muitas variáveis e influências 
causadas pelo processo da gestão de times de valor. A tônica encontra-
se no autoconhecimento, na autoexpressão, na administração saudável 
do estresse e na maneira como cada um trabalha com vulnerabilidades 
& oportunidades, que são faces de um mesmo desafio. Todos estes 
canais são complexos e não são analisados de forma reducionista. É 
vital sempre considerar os determinantes pessoais, a força e estilo do 
líder e de grupos enquanto equipes.

Associado a toda esta equação está o movimento de um mundo que 
mudou há muito tempo e continua a nos levar freneticamente para 

PROlógO

por Efigenia Wend | 4Você tem Times de Alta Performance



o futuro, para a inovação e a adaptação constante. Novos códigos 
e exigências atropelam a bela trajetória desenhada por resultados 
assertivos e metas cumpridas. A realidade é que tudo ficou no rascunho. 
Nada nos garante!

Os que insistem em continuar órfãos da mudança têm como principal 
missão apurar a autopercepção que muitas vezes fica distorcida frente 
a intempéries. A crença irreal que são competitivos, ou a síndrome do 
sucesso que transporta a uma temporada sem novos paradigmas para 
o encontro com as soluções, precisa rapidamente ser vencida.

Ninguém e empresa alguma está blindado por mais competentes e 
comprometidos que foram e/ou acreditam que ainda sejam. Os êxitos 
do passado não asseguram absolutamente nada. Extensos degraus 
hierárquicos, complexidade processual podem significar a falta de 
decisões ágeis. Como resultado há perda de foco. Perda de mercado. 
Perda de lideranças que inspiram pessoas.

A retomada é engajar ainda mais executivos e membros de times de 
valor aos negócios, identificando novos líderes para um mundo mais 
complexo e cheio de incertezas e ambiguidades, imersão à inovação, 
a abertura ao aprendizado, o aprimoramento de relacionamentos, o 
valor da escuta e, sobretudo, estar de posse das lacunas a preencher.

Como Formar uma Equipe de Alta Performance propõe a conexão 
sustentável entre pessoas e resultados onde empatia e transparência 
são aprendizados – chave.
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Times de Alta

PERFORMANCE



Da ausência 
de confiança 

Do medo 
do conflito

Da falta de 
compromisso

Líderes e membros de equipes vitoriosas conseguem desafiar padrões, 
construir bases de valor sustentável, aprendizado e reinvenção através 
de experiências.

A proposta é o conhecimento e prática do valor das Relações Humanas.
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Responsabilidade com 
maturidade mesmo diante do 
não cumprimento de planos e 
metas

Vivência em conflitos sem 
filtros sobre aexposição de 
ideias e riscos desnecessários

Pessoas que 
confiam em pessoas 



Do esquivar-se da 
responsabilidade

Da desatenção 
com resultados
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Responsabilidade 
com maturidade 
mesmo diante do 
não cumprimento de 
planos e metas

Foco nas 
conquistas 
pessoais e coletivas

A proposta deste artigo é a possibilidade de novos arranjos, 
mais arejados, simples, inteligentes, favorecendo a expressão e a 
competitividade na arte do trabalho em EQUIPE.

É um convite para o incremento da sua LIDERANÇA e CARREIRA.



01
AUSÊNCIA DE

CONFIANÇA



A primeira esfera é a falta de confiança entre os integrantes da equipe. 
Não há espaço para erros e pontos fracos, tornando impossível a 
construção de uma base para a confiança. Ressignifique seu potencial 
de crescimento.

Os integrantes com falta de confianca:
Escondem seus pontos fracos do resto da equipe.

Hesitam em pedir ajudar ou dar feedback construtivo.

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

Chegam a conclusões mal pensadas sobre as intenções e aptidões dos 
outros sem tentar esclarecer a situação.

Não conseguem reconhecer e aproveitar as habilidades e experiências 
dos outros.

Perdem tempo e energia gerenciando seu comportamento para criar 
uma boa impressão.

Guardam rancor.

Temem as reuniões e procuram motivos para não passar tempo com o 
resto da equipe.
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Os integrantes confiantes:
Assumem seus erros e pontos fracos.

Pedem ajuda.

Aceitam perguntas sobre suas áreas de responsabilidade.

Dão o benefício da dúvida aos outros antes de chegar a uma conclusão 
negativa.

Arriscam oferecer feedback e apoio.

Apreciam e aproveitam as habilidades e esperiências dos outros.

Focam seu tempo e energia em questões importantes em vez do uso 
de politicagem.

Pedem desculpas e aceitam desculpas sem hesitar.

Gostam de ir às reuniões e de ter outras oportunidades de trabalhar 
com o grupo.

O Papel do líder
Criar e proporcionar um ambiente onde a vulnerabilidade não é 
punida. Este comportamento necessita ser genuíno.
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Resultado
Ao construir a confiança, uma equipe possibilita o conflito já que os 
integrantes não hesitam em se engajar em debates, sabendo que não 
serão punidos por dizer algo que pode ser interpretado como não 
assertivo.
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02
MEDO DE

CONFlItO



A incapacidade de construir confiança é prejudicial porque prepara o 
terreno para a segunda dificuldade: o medo de conflito.

As equipes sem confiança são incapazes de engajar em debates sem 
filtros. Acabam recorrendo às discussões secretas e comentários 
reservados.

As equipes que temem o conflito:
Fazem reuniões chatas.

Criam ambientes de ataques pessoais e intrigas.

Evitam tópicos polêmicos que são necessários para o sucesso da 
equipe.

Não aproveitam as opiniões e perspectivas dos integrantes da equipe.

Perdem tempo e energia com posturas inadequadas assegurando seu 
stato quo, cometendo riscos interpessoais e desnecessários.
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As equipes onde existe o conflito:
Fazem reuniões animadas e interessantes.

Extraem e aproveitam as ideias de todos os integrantes. Resolvem 
problemas verdadeiros rapidamente.

Minimizam a política.

Põem assuntos polêmicos em pauta para discussão.

O Papel do líder
Muitas vezes, o líder procura proteger seus integrantes. Isso leva à 
interrupção prematura de desacordos e faz com que os integrantes não 
desenvolvem as habilidades para lidar com conflitos por si mesmos. Os 
líderes precisam se conter quando os integrantes entram em conflito e 
deixar que o resolvam naturalmente.

Também é saudável demonstrar, com seus próprios exemplos, que 
o conflito poderá ser saudável e produtivo quando existir respeito e 
maturidade.



03
FAlTA DE

COMPROMIssO



Sem expressar suas opiniões num debate aberto, os integrantes 
raramente se comprometem com as decisões, embora demonstrem 
que estão de acordo durante as reuniões. As duas maiores causas da 
falta de compromisso é a falta do consenso e a necessidade da certeza.

Uma equipe que não 
consegue comprometer-se:
Cria ambiguidade entre os integrantes sobre a direção e as prioridades.

Vê as janelas de oportunidade se fecharem devido a análises excessivas 
e posicionamentos desnecessários.

Cria uma falta de confiança e medo do fracasso. Volta às mesmas 
discussões e decisões várias vezes. 

Cria dúvidas sobre e entre os integrantes da equipe.
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Uma equipe que se compromete:
Deixa claro a direção e as prioridades.

Alinha a equipe inteira para objetivos comuns.

Desenvolve a habilidade de aprender com seus erros.

Aproveita as oportunidades antes dos concorrentes. Segue em frente 
sem medo.

Muda de direção sem hesitação ou sentimenrto de culpa.

O Papel do líder
Encorajar o grupo a encerrar problemas e verificar que a equipe 
cumpre os prazos determinados.
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04
EVITA A
REsPONssAbIlIdAdE



A responsabilidade é a disposição dos integrantes da equipe em 
chamar atenção ao desempenho ou comportamento dos colegas que 
pode prejudicar as metas e compromissos assumidos.

Uma equipe que 
evita a responsabilidade:
Cria ressentimento entre os integrantes com padrões de desempenho 
diferentes.

Encoraja a mediocridade.

Perde os prazos e entregas chave.

Pôe um ônus desnecessário no líder da equipe como a única fonte de 
disciplina.

Uma equipe onde os integrantes são 
responsabilizados por seus atos:
Garante os integrantes de baixo desempenho sejam pressionados a 
melhorar.

Identifica problemas potenciais rapidamente por questionar as 
abordagens dos outros sem hesitação.
Estabelece respeito entre os integrantes, pois todos precisam manter 
um alto padrão de desempenho.

Evita a burocracia excessiva em termos de gestão de desempenho e 
ações corretivas.

por Efigenia Wend | 20Você tem Times de Alta Performance



Sugestões para superar
O ponto chave para superar esta falha é utilizar algumas ferramentas 
clássicas de gestão que são simples e eficazes:

Tornar claro os objetivos e padrões. É essencial esclarecer publicamente 
o que a equipe precisa fazer, quem precisa entregar e em que prazo e 
como todos devem se comportar para ter êxito.

Revisões de progresso simples e regulares. Os integrantes devem 
manter a comunicação entre si verbalmente sobre as ações da equipe 
e o que os colegas estão fazendo para alcançar seus objetivos.

Recompensar a equipe. Quando as recompensas são dadas a toda a 
equipe em vez de integrantes individuais, passa a criar uma cultura de 
responsabilidade. Isso acontece porque uma equipe não vai se dispor 
a ficar quieta e fracassar porque um integrante não está fazendo sua 
parte.
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05
DESATENçãO COM

Os REsultAdOs



A falta de atenção com os resultados ocorre quando os integrantes 
colocam suas necessidades individuais (ego, carreira, avanço da 
carreira ou reconhecimento) ou até as necessidades da sua divisão da 
empresa acima das metas da equipe.

Uma equipe que não foca 
nos resultados:
Fica estagnada.

Raramente vence a concorrência.

Perde os empregados que são focos de conquistas.

Encoraja os integrantes a focar suas próprias carreiras e metas 
individuais. É facilmente distraída. 

Uma equipe que foca em 
resultados coletivos:
Retém os empregados focados em conquistas. Minimiza o 
comportamento individualista.

Goza de sucesso e sofre as derrotas de forma aguda.

Se beneficia dos indivíduos que subjugam seus próprios interesses e 
metas pelo bem da equipe.

Evita distrações.

por Efigenia Wend | 23Você tem Times de Alta Performance



Sugestões
Apresentar os resultados de forma clara, e recompensar os 
comportamentos e ações que contribuem para estes resultados.

Apresentação pública dos resultados. Ajuda muito fazer um 
pronunciamento público sobre o sucesso pretendido. Quando isso 
acontece, as equipes devem ficar mais dispostas a trabalhar com o 
desejo de atingir estes resultados

O Papel do líder
Preparar a equipe para focar nos resultados. Precisa ser independente 
e objetivo e reservar as recompensas e o reconhecimento para aqueles 
que fazem contribuições reais na conquista de metas coletivas.
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O DESAFIO DA lIDERANçA

INsPIRAdORA



O paradigma da liderança vivencia uma revolução pouca silenciosa, 
apesar de muitos registros válidos até hoje considerarem atividades 
determinantes do líder o planejar, organizar, coordenar e controlar 
fiéis seguidores. Entretanto, estas ações passam por uma revolução 
pouco silenciosa.

A visão é a linha mestra da jornada do líder inspirador que sensibiliza 
e mobiliza comportamentos sejam em suas equipes, com seus pares, 
clientes, fornecedores e até mesmo o mercado.

Como arquiteto do futuro detém a disciplina de pensar estrategicamente. 
Pensar o que ser amanhã em detrimento do que se é hoje ou foi-se 
ontem, sem absorver a avassaladora síndrome do sucesso. O líder 
inspirador e seus co-participantes trabalham na construção de um 
novo lugar compartilhando desafios, decisões e responsabilidades.
 
São lideranças que aprenderam a aprender e a ouvir construindo 
equipes polivalentes, interdependentes, mobilizadas pela cultura 
empresarial. Equipes onde as pessoas são bem preparadas, capazes 
de alternar papéis de acordo com as necessidades empresariais, 
decolando na função da auto - liderança ou na liderança de grupos 
segundo a missão proposta.
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O Desafio da liderança Inspiradora 



Quando o propósito é resultado
• Transferência de responsabilidades, compartilhando decisões. 

• Criação de um ambiente onde cada pessoa deseje assumir o resultado 
pela sua performance.

•  Mensagem clara sobre o que é necessário para a organização e para 
que o indivíduo tenham como meta o desempenho excepcional.

• Foco na promoção do desenvolvimento e da energização de equipes.

•  Estímulo à ação autodirigida.

• Abertura de espaço para o Patrimônio Intelectual, criando as 
condições nas quais cada profissional se sinta desafiado a aprender 
sempre e fazer o melhor.

• O líder com o entendimento que o maior  obstáculo ao sucesso são 
concepções, sonhos pouco realistas e expectativas pessoais. A possível  
percepção de que - “Eu sou o obstáculo “.

• A visão do líder voltada para a solução. 

• O entendimento de todos que dirigir é aprender e ouvir é um ativo 
precioso.

• A capacidade para escrever seu próprio receituário, com o pensamento 
na inovação. Livre de velhos hábitos - “Cuidado para não dormir com 
defuntos “.

• A liderança pelo exemplo.
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A liderança que inspira exige aprendizado. O aprendizado exige ação 
e não desejos. A ação exige conquista e marcos estabelecidos para o 
progresso na direção de uma meta em comum. Os líderes inspiradores 
fazem com que suas ações falem com tamanha clareza que não é 
preciso ouvir suas palavras. Normalmente não são eles que ganham os 
louros do sucesso e, sim, suas equipes. 

Percebendo por poucos instantes nosso corpo ouvimos a sinfonia do 
inspirar ( inserir ar nos pulmões / fazer nascer o entusiasmo criador / 
fazer nascer no coração, no espírito um sentimento, um pensamento, 
um desígnio / servir-se das idéias das obras de outrem) e do respirar 
( absorver o oxigênio do ar nos pulmões, viver, exprimir, manifestar, 
revelar).

Aí está o que faltava nesta reflexão. A alquimia da emoção.
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Psicóloga, especializada em Coach 
Executivo, credenciada em Instrumento de 
Mapeamento e Análise do Comportamento 
e, Tipologia Psicológica Myers Briggs Type 
Indicator, única representante e profissional 
credenciada no Estado de Minas Gerais em 
Inventários sobre Inteligência Emocional e 
Resiliência.

Possui uma carreira consolidada em projetos 
de Executive Search e Desenvolvimento 
de Lideranças em empresas de médio e 
grande porte, nacionais e intercontinentais. 

Tem significativa experiência tática e 
estratégica com mais de 20 anos de 
network ativo no mercado, com contatos 
de grande valor na esfera empresarial e 
executiva. Participação ativa em processos 
decisórios e resultados empresariais nos 
mais diversos setores.CEO Upside group
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Esse e outros artigos você encontra em nossas redes.
Clique nos ícones e acesse:
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