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COMO MONTAR 
EQUIPES 
INABALÁVEIS

As pessoas são o principal ativo de qualquer organização.

Negócios são formados por pessoas

Para que uma organização se desenvolva e conquiste espaço

no mundo corporativo, a participação de seus funcionários no

processo de crescimento é fundamental, afinal, o grupo de

colaboradores que compõe uma empresa é a “alma” do

negócio, e é a partir deles que devem surgir ideias,

sugestões, melhorias e críticas para um trabalho de

qualidade.

Neste e-book vamos trabalhar alguns pontos essênciais para

se montar o time dos sonhos.
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TAÍS GASPAR

“Contribuir para o desenvolvimento de

empreendedores que visem fazer a

diferença na sua vida e na sociedade!”
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PESSOAS, A 
ALMA DO 
NEGÓCIO
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Em qualquer negócio, independentemente do ramo de atuação, a

produtividade é indissociável do ânimo dos funcionários. Por isso, a

cultura organizacional e liderança devem se preocupar em manter os

colaboradores desafiados e incentivados em suas funções, a fim de

criar um ambiente propício ao desempenho das atividades.

Parte de uma cultura organizacional eficiente envolve uma liderança

que exerça influência positiva sobre toda a equipe.

Cabe ao líder incentivar sua equipe e demais áreas a conhecer e

vestir-se da cultura da organização e lutar pelo seu sucesso.

O trabalho em equipe é algo extremamente importante e eficaz para

as empresas, desde que seja conduzido da maneira correta. Uma

equipe mal orientada, desmotivada, sem estímulos, pode fazer com

que projetos muito bons não deem certo ou até mesmo arruínem as

organizações.

Um dos pontos fundamentais na condução da equipe é saber utilizar

de forma positiva as ferramentas de gestão de pessoas.

O jeito de ser da equipe revela 
o jeito de ser da organização
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Saber e entender qual o perfil necessário a cada função, quais as

tarefas a serem executadas, quais habilidades e competências

necessárias, são fundamentais para a formação de uma equipe

sintonizada com a cultura organizacional.

Quanto mais claro forem os processos, melhor serão as relações e

consequentemente os resultados.

A liderança está entrelaçada ao comportamento organizacional de

uma empresa em aspectos relacionados a formação, evolução e

transformação. A cultura é criada, inserida e fortalecida pelas ações

dos líderes. Se os princípios estão se mostrando disfuncionais, a

liderança é o caminho para levar o time a desaprender certas

suposições culturais ineficientes e absorver padrões novos.

Faca a análise da sua equipe, o que ela precisa, como você como

líder pode contribuir para um melhor desempenho?
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DESAFIOS



O alinhamento da cultura de liderança é o principal desafio no

desenvolvimento da cultura organizacional. O grande problema da

maioria das organizações, é que sua cultura é forjada principalmente

a partir de crenças e valores dos líderes do presente e do passado.

As crenças e valores de uma organização definem as regras,

procedimentos, símbolos, ferramentas e tudo aquilo que orienta o

comportamento do coletivo.

Entretanto, por trás das crenças e daquilo que é valorizado, estão as

necessidades individuais dos líderes, e é aí que reside o problema!

Dificilmente encontra-se um grupo de líderes perfeitamente alinhados

entre si, exercendo as suas escolhas a partir do propósito,

significados e interesses comuns.
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Muitas vezes, as necessidades do

ego superam os interesses

comuns e direcionam o foco da

liderança para seus interesses

pessoais e de suas áreas, que

acabam se transformando em

feudos dentro da organização.

Ampliar o alinhamento da

liderança passa necessariamente

QUAIS SÃO OS VALORES DA ORGANIZAÇÃO?

Liste os principais valores que conduzem a cultura organizacional:

1.

2.

3.

4.

pela tomada de consciência do líder sobre seus próprios valores, seus

medos e os impactos que geram na equipe depois disso, é preciso

definir e praticar os valores que serão vividos coletivamente para poder

orientar as escolhas esforços de toda organização a caminho do bem

comum e do propósito da própria organização.
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5 PILARES 
PARA A 
EFICIÊNCIA NA 
GESTÃO DE 
PESSOAS
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A eficiência da gestão de pessoas consiste no conjunto de

estratégias adotadas pelas empresas para desenvolver o seu capital

humano. Como já foi dito anteriormente, as pessoas são o principal

ativo de qualquer organização. As ações de recursos humanos para

serem completamente eficientes tem base em três pontos:

1. Atração dos melhores profissionais;

2. Desenvolvimento e motivação para empenhar suas funções; e

3. Manutenção da equipe correta.

No mundo moderno, cada vez mais, as empresas encaram seu time

como fatores críticos de sucesso. Nesse contexto, a gestão de

pessoas passa a ser uma força de impacto no desempenho de

qualquer organização que queira alcançar diferencial competitivo.

O que é gestão de pessoas?
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Fazer uma boa gestão de pessoas não se trata apenas de deixar seus

colaboradores satisfeitos e motivados, mas de criar uma estratégia

completa envolvendo toda a organização na busca do

desenvolvimento, capacitação e humanização de quem faz parte dela.

ESTA BUSCA SE BASEIA EM CINCO PILARES ESSENCIAIS:

• Motivação

• Processo de comunicação

• Trabalho em equipe

• Conhecimento e competência

• Treinamento

Sabemos que cada empresa e cada contexto são diferentes, e

precisam de um tratamento diferente. Equipes bem geridas e

motivadas podem levar o resultado da sua empresa a outro nível.

Para ter uma relação melhor com equipe, não deixe de entender os

cinco pilares da gestão de pessoas.
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Esse, sem dúvida, é o ponto de partida e

o combustível para os outros pilares,

pois tudo na empresa depende do

comprometimento individual de cada

integrante do time. Um colaborador

desmotivado rende muito menos do que é

1º Pilar - Motivação

Esse não é o perfil que as empresas buscam atualmente, ao contrário

disso, automotivação é um dos pontos essenciais nas avaliações de

processos seletivos.

Entender o que motiva uma pessoa a fazer parte de um time, é um

dos principais pontos que a organização precisa entender. Os motivos

de cada um são variados, podem estar ligados a incentivos

financeiros, ao propósito da empresa em si, ao desafio proporcionado

ao time, um plano de carreira consistente, entre outros.

capaz e está sempre pronto para abandonar o barco na primeira

oportunidade possível. Além do mais, lembra do conceito da laranja

podre no cesto? Pois é, um colaborador desmotivado pode colocar toda

a equipe a perder.

Automotivação é uma das competências mais
procuradas nos processos seletivos.
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• CONHECER AS PESSOAS;

• ALINHAMENTO DE EXPECTATIVAS;

• FLEXIBILIZAÇÃO DE HORÁRIOS E FOLGAS;

• PROMOVER AÇÕES DE RECONHECIMENTO E BONIFICAÇÃO.

um dos mais reverenciados de todos os tempos, ele costumava usar

esta frase ao se referir a calouros não tão talentosos que apareciam

por lá.

Mas o que chacrinha tem a ver com gestão de pessoas? Nada, mas o

seu bordão tem muito. A comunicação é um dos principais pilares da

gestão estratégica. Para ter eficiência na gestão de pessoas é

Dicas práticas de como adotar a motivação como base
no desenvolvimento de pessoas da sua organização:

2º Pilar - Comunicação

Você já ouviu a célebre frase “quem não

se comunica, se trumbica”??? Esse era

um bordão famoso nos anos 80 criado

pelo grande apresentador da época,

Chacrinha, Em seu programa de auditório,
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preciso se trabalhar uma comunicação clara, objetiva, transparente e

de mão dupla.

Ou seja, o alinhamento de metas, objetivos e expectativas precisam

ser transmitidos de forma clara e precisa para que não haja dúvidas

de nenhuma das partes. Gestores e líderes precisam manter canais

abertos de comunicação com seus liderados, sempre estimulando e

incentivando a cultura do feedback.

Ao estimular líderes e liderados a avaliar uns aos outros e as ações

institucionais, é muito mais fácil corrigir erros, alinhar objetivos e

obter resultados melhores. No entanto, não basta apenas falar, é

preciso fazer. É fundamental estimular a comunicação entre todos.

Uma boa forma de reforçar a comunicação bilateral é implantar

canais de comunicação oficiais que permitem que os profissionais

expressem suas opiniões, críticas e elogios. Em um primeiro

momento, é até interessante que o processo seja estimulado de

forma anônima. Pode-se também criar campanhas de bonificação e

incentivo com premiações às melhores ideias.

“Quem não se comunica, se trumbica"
(Chacrinha)
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Com a consolidação dessa cultura, porém, o processo de feedback

pode ser em grupo, permitindo que todos interajam de forma livre e

espontânea a fim de aprimorar a fala dos demais. No entanto, esse

trabalho deve ser muito valorizado nas bases e não apenas nos topos

hierárquicos. Para que isso funcione bem o sentimento de confiança e

respeito deve ser muito bem trabalhado.

É preciso lembrar que o desenvolvimento do sentimento de

pertencimento também é um grande influenciador de resultados. Ou

seja, antes mesmo de instituir canais de comunicação, os líderes e

gestores precisam ser instruídos e entender o valor da comunicação

na gestão estratégica de pessoas nas organizações.

1 – DÊ O EXEMPLO.

Uma comunicação clara e direta deve partir da liderança. Seja o

primeiro a partilhar informações, não espere que o liderado faça o que

você não faz.

2- MANTENHA A MISSÃO E VISÃO DA EMPRESA EM PRIMEIRO PLANO.

Para que os colaboradores sigam os objetivos estratégicos do negócio

é preciso que eles saibam quais são eles. Mais do que isso, esses

conceitos devem estar internalizados pela equipe.

5 dicas para melhorar a comunicação no seu negócio



3- CUIDADO COM AS REUNIÕES DESNECESSÁRIAS.

Reuniões regulares são importantes e se fazem úteis, mas precisam

ter objetivo, pauta, tempo determinado. Reuniões longas e pouco

objetivas servem apenas para cansar e desmotivar o time.

4- DISSOLVA A HIERARQUIA.

Hierarquias produzem abismos muitas vezes intransponíveis.

Estruturas mais voltadas ao trabalho em grupo garantem maior

efetividade e eficiência da gestão devido ao clima mais colaborativo

do que competitivo.

5- FAÇA DA COMUNICAÇÃO UM HÁBITO.

Estabeleça processos regulares de comunicação. Pode ser uma

videoconferência, um boletim informativo ou comunicado semanal,

quinzenal ou mensal. A comunicação sistemática evita que se perca

tempo pesquisando informações que poderiam ter sido divulgadas

previamente.

Por meio de pequenas atitudes como essas, é possível definir

processos claros de comunicação e contribuir para que a equipe.



AVALIE O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DO SEU NEGÓCIO, QUE

FERRAMENTAS VOCÊ PRECISA IMPLANTAR PARA TER EFICIÊNCIA NO

PROCESSO? QUEM SERÃO OS ENVOLVIDOS?

Autoavaliação

Trabalhe de forma mais precisa e mantenha-se alinhada às

prioridades do negócio. Mesmo que sua empresa tenha apenas duas

pessoas, essas dicas certamente irão otimizar o tempo e

proporcionar resultados mais eficientes, satisfatórios e lucrativos
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3º Pilar - Trabalho em Equipe

O entendimento de qual é o seu papel e como

você contribui para o todo do processo tem

que fazer parte de cada integrante da equipe,

isso garante a sinergia e a qualidade do

trabalho. Além disso, o líder tem papel

fundamental neste processo, pois precisa

manter os objetivos organizacionais alinhados

e em sinergia com cada membro da equipe.

Trabalhar em equipe é como montar um

grande quebra-cabeças, mas sem um mapa

preciso de onde encaixar cada peça. O líder

precisa ter muito tato e sensibilidade para

compreender e alinhar anseios e expectativa

individuais aos objetivos organizacionais.

É importante, também, que os indivíduos de

uma equipe entendam como seus trabalhos

estão intercalados e como a qualidade das

atividades de um pode influenciar positiva ou

Um artilheiro não 
ganha uma partida 

sozinho
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negativamente nos resultados dos demais profissionais — assim

como nos resultados da empresa. É como uma engrenagem, onde as

peças precisam estar alinhadas para fazer o motor funcionar.

O profissional precisa entender que ele não está só, ele faz parte de

um todo e seu trabalho contribui para um objetivo maior. Para um bom

trabalho em equipe, se faz necessário que cada um compreenda qual

é o seu papel, como contribui para o todo e como as partes deste

todo se encaixam para alcançar o resultado final. Isso contribui para

minimizar limitações individuais e contribui com melhoria do trabalho

facilitando a fluidez dos processos da sua equipe e da organização.

Isso é facilmente conquistado por meio da implementação de grupos

de trabalho para discussão de inovações e solução de problemas da

empresa.

Uma equipe colaborativa, formada por profissionais

multidisciplinares, onde capacidades e habilidades

se complementam e, com devido incentivo, passam a

adquirir novos conhecimentos e a desenvolver novas

habilidades individuais, reduzindo as limitações

individuais. Um time de futebol possui diversos

papeis e funções, um artilheiro não ganha um jogo

sozinho. Da mesma forma ocorre com a equipe.
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Uma organização é formada por

pessoas, cada uma com

conhecimentos, habilidades e

competências distintas e cabe ao

líder o bom processo de

condução para poder absorver o

melhor de cada um. O que faz

com que uma organização se

destaque perante as outras é a

sua capacidade de gerir e

agregar essas características

individuais na soma do todo.

4º Pilar - Conhecimento e Competência

O líder que trabalha na gestão por competências, ou seja, otimizando o

resultado das tarefas de acordo com a capacidade de cada indivíduo

consegue harmonizar e otimizar o trabalho da equipe. Essa gestão de

habilidades só é possível ao avaliar as atitudes e os conhecimentos

individuais.

Para implantar a gestão por competências, a empresa deve também

adotar o processo de avaliação de desempenho, para a partir dela poder
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direcionar melhor as demandas, estimular resultados com maior

produtividade, desenvolver a equipe e poder monitorar o desempenho

individual de cada liderado e também da equipe como um todo.

Para um melhor desempenho da equipe, é importante que o líder

conheça as capacidades e limitações de cada um de seus liderados.

Com base neste conhecimento ele pode investir de forma mais eficaz

no desenvolvimento pessoal e profissional de cada componente da

equipe. O líder precisa compreender que quanto mais conhecimento

um colaborador detém, mais desenvolvidas e variadas serão as suas

competências técnicas e humanas e quando bem trabalhadas só

fazem contribuir para o desenvolvimento da organização.
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5º Pilar - Treinamento

Preciso confessar que este é o meu pilar favorito, pois quanto mais

nos desenvolvemos mais precisamos de novos conhecimentos. Todo

ser vivo está sempre em desenvolvimento, quando ele para de

crescer, ele começa a morrer.

Estamos na era do conhecimento, para se manterem vivas, as

organizações precisam se manter em constante transformação para

acompanhar a evolução do mundo onde ela está inserida. Afinal, vale

lembrar que as organizações também são entidades vivas e precisam

cuidar do seu crescimento sustentável.

Não há outra forma de se estimular o desenvolvimento pessoal, a

evolução profissional através de novas habilidades e conhecimentos

senão por meio de investimento, seja ele em treinamentos ou

gratificações baseadas na evolução técnica do indivíduo.

Com base nas avaliações de desempenho aplicadas e nas

competências do cargo é possível montar um plano de treinamento e

desenvolvimento para a equipe. Este plano pode englobar

treinamentos externos ou internos, por meio de contratação de
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empresas especializadas. Com os

treinamentos internos é possível

capacitar toda a equipe num

determinado tema ou processo. Já

os treinamentos externos são mais

utilizados para necessidades

específicas e individuais.

Não podemos esquecer que organizações são formadas por pessoas e

habilidades como relacionamento interpessoal, negociação, oratória

também são de suma importância. Vejo muitas organizações investindo

pesado em capacitações técnicas e deixados de lado o

desenvolvimento pessoal da sua equipe. Para o sucesso de uma

empresa, é preciso que ela conte com seres humanos, indivíduos

preocupados em crescer e fazer crescer.

Investimentos em desenvolvimento pessoal são importantes tanto para

o indivíduo em si, pois vai fazer com que ele se conheça mais, tenha

mais responsabilidade e autoconfiança, como gera um equilíbrio entre

os membros da equipe. As pessoas se tornam mais colaborativas,

entendem seu papel e sua responsabilidade no crescimento do todo.
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Algumas empresas também se utilizam de gratificações especiais,

destinadas a membros que investem em sua capacitação, essa é uma boa

forma de estimular o desenvolvimento e fortalecer a autoresponsabilidade.

Por exemplo, o colaborador que concluiu uma graduação ou pós-graduação

em área de interesse da empresa tem sua faixa salarial automaticamente

reajustada.

Sendo assim, em tese, a empresa passará a contar com uma mão de obra

ainda mais qualificada do que quando contratou o profissional e por isso é

compensador gratifica-lo.

Com esses cinco
pilares, é facilmente 
possível perceber que 
eles interagem entre 

si e até são 
interdependentes.
Por isso, é muito 
importante que a 

organização 
direcione esforços 

para a
consolidação 

simultânea de todos 
estes aspectos.
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VAMOS PRATICAR?

VOCÊ JÁ ENTENDEU OS PRINCÍPIOS PARA A GESTÃO DE PESSOAS EFICIENTE, AGORA ESTÁ NA
HORA DE DEFINIR AS AÇÕES QUE VOCÊ PRECISA IMPLANTAR NO SEU NEGÓCIO PARA TER
UMA EQUIPE DE PONTA.

RESPONDA AS QUESTÕES A SEGUIR E DEFINA O QUE VOCÊ PRECISA FAZER PARA
TRANSFORMAR A SUA EQUIPE E O SEU NEGÓCIO NA EMPRESA DOS SONHOS?

Ø QUANTO VOCÊ INVESTE EM ATENDIMENTO?

Ø AS PESSOAS QUE TÊM CONTATO COM O CLIENTE ESTÃO BEM TREINADAS?

Ø COMO SÃO OS MOMENTOS DA VERDADE DA EMPRESA?

Ø O QUE EU SEI?

Ø O QUE EU PRECISO APRENDER?

Ø AVALIAR CADA COLABORADOR DA EQUIPE COMO ELE ESTÁ ATUALMENTE? COMO ELE 

DEVERIA SER, O QUE DEVERIA SABER, E FAZER?

Ø SE EU FOSSE CONTRATAR ALGUÉM HOJE, EU CONTRATARIA MINHA EQUIPE?
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Empreenda Consultoria  - Diferentes Opções para Seu 
Negócio

ØConsultoria

ØTreinamento

ØMentoria Individual

ØMentoria em Grupo

ØAssessment

ØCoaching Individual

ØCoaching em Grupo

A Empreenda Consultoria tem como propósito dar

acesso às estratégias, processos e práticas das grandes

empresas para micro e pequenos negócios.

Taís Gaspar
Sócia e Fundadora
+55 73 99962 2536

www.taisgasparconsultoria.com.br
taisfgaspar@yahoo.com.br

Instagram: @taisgasparcoach

http://yahoo.com.br
https://www.instagram.com/taisgasparcoach/

