
Como fazer toda a equipe produzir
excelentes resultados

T oda equipe tem suas "estre-
las". São aqueles poucos que
produzem 3, 4, 5 vezes mais
do que seus colegas. São aque-

les que salvam qualquer "caso perdido",
por isso são tão respeitados pelos seus
coordenadores, amados pelos alunos,
respeitados c invejados pelos colegas.

E depois temos o resto. Todos os ou-
tros, que não são ruins, mas lambem
não conseguem resultados espetacula-
res. Profissionais que têm os mesmos
conteúdos a ensinar, os mesmos recur-
sos, os mesmos alunos, o mesmo salário
e ainda assim não conseguem se aproxi-
mar dos resultados das "estrelas".

Um líder reconhece essa diferença de
performance na equipe e geralmente busca
conhecer melhor seus campeões para des-
cobrir por que rendem mais. Aí, encontram
uma salada: gente experiente e inexperien-
te, agressivos e reservados, metódicos e de-
sorganizados, etc. Parece impossível enten-
der o que os diferencia do resto.

Embora a diferença entre os melho-
res e os piores de uma instituição seja um
fato da vida, essa diferença pode ser di-
minuída substancialmente ao entender
o que faz do vencedor um vencedor. Essa
informação pode ser depois utilizada pa-
ra recrutar, treinar e remunerar de ma-
neira mais inteligente toda sua equipe.

Aqui começa o desafio. É comum
(ou pelo menos deveria ser) um coorde-
nador acompanhar o trabalho do pro-
fessor para depois dar um feedback.
Infelizmente, como não sabem o que es-
tão procurando, esses avaliadores têrn
a tendência exagerada de basear-se em
seus próprios preconceitos, fazendo ano-
tações geralmente inúteis mais tarde.

Segundo o especialista Neil
Rackham, diretor da Go to Market
Partners, o principal motivo pelo qual
gestores não conseguem identificar os
segredos do sucesso de seus melhores
colaboradores é porque estão procuran-
do no lugar errado. Por algum motivo,
dão ênfase exagerada às características
pessoais do professor, como personalida-
de ou atitude. Hoje sabemos que, além
da atitude, é fundamental que o profis-

sional desenvolva continuamente suas
habilidades se quiser ter sucesso.

Para deixar isso mais claro,
Rackham criou um sistema de cinco fa-
tores para medir a performance de uma
equipe. No caso dele, é especificamen-
te de vendas, mas acho que é possível
adaptar para a realidade escolar.

1. Estratégia: Nenhum item na lisla de fa-
tores de sucesso é mais maltratado do que
a estratégia. Ao mesmo tempo, é o mais
crítico. Quais as dificuldades dos alunos?
Quais as melhores formas de passar o con-
teúdo? Como inovar? Essas são as primei-
ras perguntas que qualquer professor cam-
peão deve se fazer antes de entrar na sala.
É importante entender a estratégia para
saber porque seus melhores professores
são tão melhores do que o resto.

2. Processos: O segundo fator, e in-
felizmente também ignorado, c o que
Rackham chama de processos ou ativi-
dades - ou seja, o que o professor faz exa-
tamente para ensinar? Como percebe as
características dos alunos? Quais são os
passos seguidos durante o processo de en-
sino? A quais passos dá ma is importância?
Quais são os pontos críticos? Examinar as
atividades dos campeões permite entender
como é que eles colocam em prática a es-
tratégia que criaram antes da aula.

3. Habilidades: É necessário saber mais
do que as velhas técnicas de "transmissão
de conhecimento". Seus melhores profes-
sores fazem muitas perguntas? Ouvem
atentamente as respostas? Usam as in-
formações coletadas para personalizar
suas aulas? Como administram seu tem-
po? Como administram o relacionamen-
to com os alunos? O que mais? Existe um
"caminho das pedras" que faz com que
estes profissionais consigam consistente-
mente resultados melhores do que o res-
to. Raramente é urna coisa só, mas sim
uma soma de coisas bem feitas.

4. Ferramentas: Mesmo o tradicional
quadro negro é usado de maneira com-
pletamente diferente por campeões.

Internet, cartazes, filmes, material de
apoio... Às vezes os melhores nem usam
tudo que poderiam, mas criam combi-
nações únicas muito criativas (e efica-
zes) para melhorar a aula. Muitos coorde-
nadores esquecem de aprender com seus
professores as melhores formas de usar
as ferramentas disponíveis e exigem que
elas sejam usadas apenas de um jeito pre-
determinado pela empresa, esquecendo-
se do que mais importa: ensinar. Prefira
mil vezes um professor que usa metade
das ferramentas, mas ensina, do que ou-
tro que faz tudo que lhe mandam e tem
alunos que não evoluem.

5. Métricas: Os melhores educado-
res têm sempre um sistema pessoal de
metas, objetivos e medição de resulta-
dos que vai além das simples notas dos
alunos. Muitas vezes, desenvolvem sua
própria análise do crescimento da tur-
ma. Eles geralmente valorizam outras
coisas além da nota, como a melhora na
compreensão, no relacionamento, inte-
resse etc. Descubra quais são as métri-
cas que seus campeões analisam e ten-
te levar isso para todos.

Estes cinco fatores determinam a pro-
dutividade e o sucesso de um professor. Os
campeões e campeãs não fizeram nada
mais que identificar quais são os elemen-
tos/passos mais importantes da aprendi-
zagem e o que é necessário para executar
esses passos corretamente. A maioria dos
gestores concentra-se demais em apenas
uma das peças desse quebra-cabeça.

Se você realmente quer entender o que
separa seus campeões do resto, obrigatoria-
mente tem de olhar além das característi-
cas pessoais. Tem muito mais coisa aconte-
cendo - estratégia, processos, habilidades,
ferramentas e métricas. É na sinergia de to-
dos esses fatores que reside a verdadeira for-
ça do campeão e onde está a chave do su-
cesso que você, como gestor, procura para
reproduzir no resto da equipe.
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