
Um desafio irresistível  
 
Executivos e consultores de RH opinam sobre as melhores táticas para motivar as equipes de alto 
desempenho. Uma delas? Propor um desafio para o qual não haja como resistir. 
 
Não é fácil incentivar um grupo de pessoas para trabalhar em equipe. As barreiras abundam, sob 
a forma de uma defesa feroz do território de cada um, os sistemas de prêmios que recompensam 
as vitórias individuais mais do que as coletivas, e a desconfiança. Como superar esses obstáculos? 
A resposta dos consultores Patrick McKenna e David Maister, autores de First Among Equals: How 
to Manage a Group of Professionals é a seguinte: apresentar um desafio irresistível. 
 
Os desafios grupais são múltiplos –vão desde os projetos de alto perfil e as cruzadas para 
melhorar os processos até um inimigo para destruir ou a oportunidade de se tornar um "vencedor 
apesar das dificuldades". As crises e as pressões para completar uma tarefa intimidante em um 
prazo curto representam outras classes de obstáculos a superar. "As urgências e os vencimentos 
iminentes não deixam margem para perder tempo, ocultar informação ou jogar a culpa nos 
outros", explica Allan Steinmetz, presidente executivo e fundador de Inward Strategic Consulting, 
firma de marketing de marcas com sede em Newton, Massachusetts. 
 
Os gerentes efetivos implementam as seguintes táticas: 
 
1. Compartilhar tanta informação como seja possível a respeito das razões que explicam porque o 
esforço coletivo é importante para a empresa: "As pessoas querem estar a par”, afirma John 
Coleman, presidente executivo e sócio fundador de The VIA Group, empresa de serviços de 
marketing de Portland, Maine. “Para que meus funcionários se sintam parte da companhia, falo 
com eles sobre os desafios do negócio.” 
 
Judith Glaser, autora de Creating We: Change I-Thinking to We-Thinking and Build a Healthy, 
Thriving Organization, aconselha seus clientes a "colocar os dados mais brutais sobre a mesa, 
desde os resultados insatisfatórios até qualquer outra má notícia. Dessa maneira, fará com que 
seu pessoal se incline a proteger a empresa". O que, por sua vez, aumentará a coesão das 
equipes e vai ajudar a fixar uma visão em comum dos objetivos. 
 
2. Dirigir na justa medida: Convide os membros das equipes a compartilhar suas idéias para 
superar os desafios. Glaser recomenda a seus clientes que fomentem os debates e encaminhem a 
participação dos funcionários, oferecendo guias e diretrizes para a geração de novas idéias e 
tomada de decisões.   
  
3. "Esticar" as capacidades das pessoas: Uma maneira de envolver as pessoas nos desafios é dar 
a oportunidade de colocar em prática habilidades que normalmente não utilizam em seu trabalho 
cotidiano. Ao "se esticar" para além de suas capacidades, adquirem novas formas de ver e de 
pensar, ingredientes essenciais do trabalho em equipe. 
 
4. Criar um desafio divertido e visível, transformá-lo em um disparador de ações: Para que a 
colaboração ganhe impulso, injete uma cota de diversão no desafio da sua equipe. Stacy DeWalt, 
executivo sênior de marketing de Pitney Bowes, consultora em gestão com sede em Stamford, 
Connecticut, imitou a série de televisão O Aprendiz (na qual Donald Trump apresenta um desafio 
a um grupo de homens de negócio e depois expulsa quem tem um desempenho medíocre) em 
suas sessões de brainstorming. "Nosso diretor de marketing interpretava o papel de Trump”, 
explica DeWalt. “Ele disse para o grupo que iam 'despedir' nossos concorrentes." Porém, DeWalt 
deixou claro que esse exercício não era só diversão: "Falamos para a equipe que financiaríamos 
as melhores idéias, para que soubessem que seu brainstorming desencadearia ações." 
 
5. Ajudar as pessoas a "sentir" o desafio: Desenhe exercícios que permitam que sua equipe 
experimente o desafio.  



Considere as táticas que usaram os executivos da divisão Saturn, da General Motors, quando 
desafiaram as equipes de concessionárias a gerar novas idéias para conseguir o objetivo da 
Saturn de "surpreender e deleitar" os clientes. 
 
A GM desenhou um curso de capacitação sobre os valores centrais no qual cada equipe fabricava 
uma bicicleta, com o objetivo de aprender como trabalhar bem em grupo. Depois os grupos 
tinham que desenhar uma "experiência de entrega" que surpreendesse e deleitasse o novo 
usuário de uma bicicleta. 
 
Quando ficaram prontos, os encarregados de dirigir e coordenar o exercício trouxeram crianças 
para que recebessem as bicicletas. "As equipes não só surpreenderam e entretiveram as crianças, 
mas também eles experimentaram esses sentimentos", diz Chris Bower, gerente de estratégia 
varejista e experiência do cliente da Saturn. 
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