
Empresas e colaboradores em alta performance  
 
Mais do que um trabalho em grupo, equipes que apresentam este comportamento atingem 
desempenho acima das expectativas 
 
Na fase em que o mercado se encontra, cada vez mais competitivo, não é novidade escutar ou ler 
que o diferencial de cada organização é o seu capital humano. E para isso, as empresas investem 
veementemente nas pessoas, e o mínimo que esperam é um retorno positivo. Porém, o que não é 
tão comum escutar é que para obter um retorno estupendo das pessoas, deve-se contar com um 
tipo específico de grupo de trabalho, o que se caracteriza pelo nome de equipe de alta 
performance. Será que sua empresa possui?  
 
O que ocorre, na realidade, são empresas implementando grandes projetos de treinamento e 
desenvolvimento, sem verificar o tipo de pessoal que possui. Talvez este seja um dos principais 
motivos que muitas empresas não consigam obter os resultados esperados e nem o retorno do 
investimento gasto para a formação e capacitação das suas equipes de trabalho. Há diferenças 
básicas e de fáceis identificações, que ajudam a empresa verificar rapidamente o que ela tem 
internamente. Como:  
 
Grupos de trabalhos:    
 
- Líder forte e claramente enfocado;  
- Líder discute, decide e delega;  
- Responsabilidade individual;  
- Propósito do grupo = Empresa;  
- Produtos de trabalhos individuais;  
- Realiza reuniões eficientes;  
- Mede sua eficácia de forma Indireta.  
- Equipes de Alta Performance:  
- Papéis compartilhados de liderança;  
- Líder discute, decide e executa;  
- Responsabilidade individual e mútua;  
- Propósito específico da equipe;  
- Produtos de trabalho coletivo;  
- Reuniões com discussões abertas;  
- Mede sua performance diretamente;  
 
Conhecimentos complementares.  
 
George Andrew Brough, gerente de desenvolvimento organizacional da Caliper – Soluções para 
Alta Performance, define que "uma equipe é um conjunto de pessoas que se organizam para 
atingir objetivos comuns. Ou seja, um grupo torna-se equipe quando todos os membros são 
interdependentes, usam as habilidades, as competências e os recursos de todos os seus membros 
para planejar suas atividades e empenhar-se para obter os melhores resultados".  
 
Portanto, a razão de existir trabalhos em equipe é ter um grupo formado por pessoas de 
características diferentes, mas com propósitos iguais. O sucesso de uma equipe é acima de tudo a 
sinergia que existe entre seus membros.  
 
Logo, entender o que é uma equipe e o que ela pode oferecer é o primeiro passo para ter um 
pessoal com alto senso de responsabilidade compartilhada e de habilidades múltiplas. Tendo 
assim, maiores condições de superar obstáculos e alcançar o sucesso por meio de seu 
desempenho.  
 



Neste contexto, em que se vê a empresa como uma organização humana e não como máquina, é 
que o departamento de recursos humanos entra como parte fundamental do sucesso. O qual 
deverá possuir, acima de tudo, uma função estratégica, contratando e desenvolvendo as pessoas 
com as atribuições necessárias para cada cargo, colocando em prática o plano estratégico da 
empresa, para que com isso, o sucesso seja alcançado por todos.  
 
Observando este quadro, levanta-se duas questões: as empresas que buscam no mercado 
profissionais para montar a equipe de alta performance, principalmente aquelas empresas que 
não têm internamente, e outras que estão avaliando o seu pessoal interno, identificando os 
potenciais, criando banco de talentos e desenvolvendo-os para que criem essa equipe de alta 
performance. Nestes dois casos, existem estratégias diferentes de desenvolvimento e formação.  
 
"A única maneira de se ter uma equipe campeã é por meio do desenvolvimento minucioso, visto 
que não se pode substituir da noite para o dia toda a equipe. Por outro lado, muitas equipes 
talentosas fracassam com o passar dos anos porque não conseguem maximizar o talento que já 
existe. O primeiro passo é usar, ao máximo, os talentos disponíveis e depois reforçar a lista", 
coloca Brough.  
 
Portanto para desenvolver a alta performance em um grupo formado é preciso começar com o 
líder, tendo um que considere sua equipe na totalidade e não apenas por seus elementos 
individuais. Cada equipe tem determinados pontos fortes e fracos. O primeiro passo deve ser 
identificar e entender os pontos fortes e fracos do indivíduo que lidera essa equipe, já que a 
produtividade da equipe pode ser afetada de cima para baixo. O relacionamento entre a gerência 
e os membros da equipe, bem como entre eles mesmos, influenciará bastante para que as metas 
da empresa sejam atingidas ou não. Depois é necessário determinar como esse relacionamento 
atua positiva ou negativamente para se cumprir as metas corporativas.  
 
A próxima etapa é definir as tarefas necessárias, a fim de atingir as metas propostas para essa 
equipe, e analisar os seus componentes com o objetivo de saber se possuem as aptidões 
necessárias para a realização do trabalho ou se a partir de mudança de responsabilidades pode-se 
desenvolver as habilidades exigidas.  
 
Além disso, é importante responder algumas perguntas que trarão indicadores de como iniciar 
este processo de transformação: Estou satisfeito com os resultados atingidos pela minha equipe? 
Tenho o líder ideal para esta equipe? E para a situação que a empresa se encontra? Após a 
implementação das mudanças que precisam ser feitas na equipe ele ainda será o líder ideal?  
 
Portanto, deve-se refletir sobre estas questões e desenvolver uma orientação estratégica para a 
utilização de sua equipe para, então, ter um time campeão e atingir as metas corporativas 
preestabelecidas.  
 
Agora, para a formação de uma equipe de alta performance no recrutamento deve-se traçar as 
metas desta equipe e o que se espera dos profissionais. "Porém é importante lembrar que esta 
formação, normalmente ocorre quando há profissionais que saíram de uma equipe formada ou 
quando a empresa que quer montar uma nova equipe, partindo da ação de que internamente já 
foi efetuada uma análise de seus colaboradores, que poderiam ser potenciais excelentes para 
equipe a ser formada", lembra Simone Sá, consultora de RH da Ray & Berndtson.  
 
No recrutamento, as competência s de um profissional são mapeadas de acordo com a empresa, 
cargo e competências. Em linhas gerais existem algumas competências que são bem vistas no 
mercado de trabalho, as quais são: liderança, capacidade de persuasão e negociação, um bom 
planejamento estratégico, uma boa capacidade analítica e estabilidade emocional.  
 
Entretanto, ao desenvolver uma equipe de alta performance é importante atentar-se aos impactos 
que poderão ocorrer no período de transitoriedade até sua efetiva consolidação, decorrentes, 



entre outros fatores, de "medo e insegurança das pessoas frente ao desafio de exercer crescente 
autonomia; resistência às mudanças e luta pela manutenção do status quo; conflitos entre os 
membros face à dualidade de papéis a assumir; dificuldade da liderança em praticar o 
empowerment, visando o fortalecimento da maturidade da equipe", lista Américo Ferreira, 
consultor sênior associado ao Instituto MVC. O ambiente de trabalho também deve ser propício 
para a proliferação de uma equipe comprometida, em que as pessoas fazem bem aquilo que elas 
gostam de fazer, por isso é importante o diálogo aberto para se formar a alta performance, pois 
todos têm de estar certos sobre o que desempenharão e para que e quem farão. Em outras 
palavras, cada indivíduo deverá saber o estilo da gerência, qual a cultura da empresa e a 
dinâmica dos colaboradores. E a empresa deverá identificar o que faz com que os colaboradores 
sintam-se motivados e, principalmente, como já citado, quais as tendências de comportamento 
dentro das situações que encontrarão nas atividades do seu dia-a-dia. Só assim, consegue-se 
colocar o profissional certo no lugar certo.  
 
"Ambiente de alta performance é um local de aprendizado constante, em que se encontra boa 
liderança, autodesenvolvimento, negociação, entre outros itens que denominam a paixão que 
cada um tem pela sua atividade. Com esta visão você consegue manter um total desempenho", 
diz Carlos Alberto Júlio, presidente da HSM, que explica que a empresa sempre teve a visão de 
alta performance, formando-a desde a contratação do empregado, ressaltando que quando se 
alcança uma equipe de alta performance, a empresa deve-se lembrar de construir um processo de 
validação. "A organização recruta os talentos, conhece as suas dificuldades, aprende como cada 
um pode suprir as necessidades uns com os outros e, depois, passa o feedback para a equipe, ou 
seja, valida as ações de cada um da equipe. Este é o ambiente de alta performance".  
 
Como visto, existem muitos elementos que atraem e desenvolvem este comportamento, porém 
fala-se muito em começar pelo líder, mas como deve ser um líder de performance? Fátima Motta, 
consultora da F&M Consultores, lista que as competências básicas de um líder são: capacidade de 
atenção, observação, sensibilidade, foco, empatia, clareza na verbalização, abertura, energia, 
capacidade para servir, capacidade para ouvir, força para direcionar e, acima de tudo ter a 
capacidade e gostar de lidar com gente, para assim, lidar com as diferenças, com as dificuldades, 
reconhecendo a importância do seu papel para a vida de cada participante da equipe.  
 
Alta performance com experiência internacional  
 
O tema tem assumido tanta importância que foi realizado no mês passado, em São Paulo, um 
fórum mundial apenas para discutir o assunto. Promovido pela HSM, o evento teve a participação 
do professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT), Peter Senge, que falou sobre o 
tema: Liderança em Alta Performance. Para ele, a liderança é feita por pessoas que não se 
consideram líderes, que não querem se beneficiar, mas que pensam em todos. "Ser líder é ser 
real, sem tentar dirigir as pessoas. Quando um líder quer dirigir e controlar a sua equipe, ele só 
encontrará resistências. O líder de alta performance é humilde, ou seja, ele tem a capacidade de 
perceber que ele não tem a resposta para todas as coisas, e que, muitas vezes, é preciso ouvir a 
sua equipe para se encontrar a melhor solução. Isto é alta performance em liderança: você 
participar de um ambiente em que todos ganhem".  
 
Um outro ponto fundamental é a chamada rede interna de conhecimento, em outras palavras são 
os relacionamentos desenvolvidos entre os colaboradores a partir das conversas informais nas 
empresas. Os líderes que não possuem a visão correta, logo imaginariam, ao ver um grupo de 
empregados conversando, que eles não estavam trabalhando, mas eles se esquecem que destas 
conversas informais e descontraídas podem surgir grandes idéias. "Há empresas que ao se 
beneficiarem tanto com este fato, até estipularam que colaboradores que quisessem tomar o seu 
rotineiro cafezinho devem dirigir-se ao setor em que a máquina de café se encontra e tomá -lo no 
local", conta o professor.  
 



Senge conclui que a liderança tem de ser algo confiável, as pessoas têm de saber com quem 
estão lidando e confiarem nela. "O líder que aponta o dedo para a sua equipe, esquece-se de que 
três dedos estão lhe sendo apontados. A responsabilidade de liderar é abrir a empresa para um 
relacionamento de objetivos em comuns".  
 
Richard Whiteley, autor do best -seller The Costumer Driven Company e co-fundador da The 
Forum Corporation, levantou no evento um outro foco da alta performance, que é a questão das 
pessoas e clientes. Whiteley coloca que a alta performance focada nos clientes requer alguns 
objetivos básicos, os quais são:  
 
Afirmar a importância dos empregados compreenderem, adotarem e executarem uma estratégica 
centrada no cliente;  
 
Tornar cada empregado um embaixador da sua marca;  
 
Focar tanto os clientes internos quanto os externos;  
 
Identificar os obstáculos que costumam impedir a execução de uma estratégia vitoriosa centrada 
no cliente;  
 
Compreender o papel do líder em fazer as coisas acontecer. 
"Estes itens são fundamentais para que a empresa tenha sempre um pessoal dedicado, pois eles 
reconhecem quando a organização lhes valoriza. E uma empresa com empregado entusiasmado 
tem 50% mais chance de ter clientes mais leais; 38% de ter uma produtividade acima da média; 
27% de ter uma lucratividade acima da média e 22% de dar retorno maior aos acionistas", afirma 
Whiteley.  
 
A Alta Performance pode e deve ser obtida em todas as áreas das empresas, porque todos devem 
utilizar-se das habilidades, das competências e dos recursos individuais, para que somados aos 
dos outros membros possam planejar suas atividades e empenhar-se para obter os melhores 
resultados.  
 
Trabalhe o seu forte  
 
A alta performance também pode ser conseqüência do desenvolvimento das competências "fortes" 
do profissional. É isto que acredita e tem trabalhado a consultora e diretora da Marcondes & 
Consultores, Ane Araújo, que se baseia no Método Lifo (life + orientation), desenvolvido por Allan 
Katcher, doutor em psicologia e Kenneth P. Pasternak.  
 
Segundo ela, as pessoas que conseguem desenvolver o seu próprio estilo, não são boas em todas 
as tarefas. Então a idéia da metodologia Lifo é basear todo desenvolvimento, nas forças que a 
pessoa tem. Alterando o foco de treinamento que em sua maioria atinge os gaps dos 
colaboradores, mas focando no perfil que a pessoa já possui e pode aprimorar. "Nos casos em que 
a pessoa não quer desenvolver um perfil, a organização não deveria se arriscar a perder este 
colaborador para o mercado concorrente, por rigidez, mas sim encontrar um cargo com o talento 
dela".  
 
Com isso, percebe-se que trabalhar o forte significa pensar no indiv íduo de acordo como ele é, 
sem que a empresa tenha de modificá-lo. Pois quando a empresa quer transformar o colaborador 
em um empregado perfeito, e ele percebe que não esta conseguindo atingir tal expectativa, acaba 
transformando-se em alguém improdutivo e insatisfeito.  
 
A consultora explica que o método lifo diz que o defeito está no excesso das qualidades. Chama-
se isso do paradoxo força – fraqueza. Ou seja, uma pessoa muita afirmativa, pode se tornar 
impositiva sem perceber. "No mundo empresarial em que vive-se sob pressão de resultado, de 



concorrência, de tempo, de avaliação etc, a técnica faz com que, na equipe, um ajude o outro, 
pois é bem melhor mostrarem suas qualidades positivas do que alguém dizer só os seus defeitos e 
que você não serve. Uma pessoa com a visão de alta performance sabe como falar e como agir", 
finaliza .  
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