
30

COLUNA LIDERANÇA

Revista O Papel - julho/July 2017

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
/F

AL
CO

N
I

A JORNADA PARA DESENVOLVER 
UM TIME COM FOCO EM RESULTADOS

POR THIAGO MASCARENHAS *

* SÓCIO CONSULTOR DA FALCONI GENTE, COM MESTRADO EM DIREITO E DESENVOLVIMENTO PELA FGV-SP, CURSO DE MBA EM GESTÃO 
EMPRESARIAL PELA EBAPE-FGV E GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO E DIREITO, É CONSULTOR COM EXPERIÊNCIA EM PROJETOS DE ESTRATÉGIA, 
GOVERNANÇA CORPORATIVA E GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES, JÁ TENDO ATUADO EM PROJETOS DE CONSULTORIA EM EMPRESAS DOS 
SEGMENTOS DE INCORPORAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL, HOTELARIA, HOSPITALAR, EDUCACIONAL E DO TERCEIRO SETOR, CONCENTRANDO-SE NAS 
SEGUINTES SOLUÇÕES: PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, DEFINIÇÃO DE IDENTIDADE ORGANIZACIONAL (VISÃO, MISSÃO E VALORES), DE ESTRATÉGIA 
DE VALOR E DE MODELO DE NEGÓCIO, BEM COMO ELABORAÇÃO DE PLANOS DE NEGÓCIOS E ESTRUTURAÇÃO DE CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO.  
: contato@falconi.com

F oco em resultados. Esse termo remete à ca-

pacidade de direcionar os esforços de todos 

para alcançar e superar metas. Para atuar 

com esse foco, um time fica obstinado a entregar va-

lor aos stakeholders e buscar constantemente melho-

rias individuais e em seus processos, ao fazer bem fei-

to seu trabalho de acordo com um método de gestão.  

Gostaria de enfatizar que, sem uma equipe de alta 

performance, a entrega de valor não acontece, pois 

os resultados surgem a partir das ações coordenadas 

desse pessoal, sem as quais não funcionarão devi-

damente as estratégias, as metas, os processos e as 

rotinas, entre outras atividades. Um estudo global de 

tendências sobre capital humano**, que ouviu mais 

de 10 mil executivos em 140 países, atesta que 79% 

consideram a temática de performance altamente 

prioritária (há três anos, eram 71%).    

Tal percepção torna a área de gestão de pessoas 

um fator crítico de sucesso. Algumas questões tiram o 

sono de líderes e gestores sobre a temática: 1. Tenho 

as pessoas certas ocupando os cargos certos? 2.  Con-

to com um time capacitado e motivado para crescer 

junto com a empresa? 3. Como contratar, reter e in-

centivar a equipe?  4. Disponho de um RH tradicional 

ou estratégico? 5. Como desenvolver o time com foco 

em resultados? 

Neste artigo, pretendo dialogar sobre essa última 

questão. Defendo quatro fatores essenciais para a 

montagem de um time forte, coeso e capaz de en-

tregar valor. 

1. Tenha metas e planos de ação desdobrados 

da estratégia para cada área e indivíduo – Sem 

uma meta, não existe gerenciamento. É importante 

que as metas sejam definidas a partir de uma lacuna 

de resultado encontrada com a análise de uma série 

histórica e comparações com benchmarkings internos 

e externos. Vale o cuidado para que as metas sejam 

pragmáticas, dentro da lógica de “objetivo + valor + 

prazo”, bem como desafiadoras e exequíveis. Além da 

definição das metas, deve-se estabelecer junto com o 

time um plano de ação que demonstrará os caminhos 

para alcançá-las.   

2. Disponha de competências organizacionais 

que reflitam os comportamentos, as habilida-

des e as atitudes desejados para cada cargo e 

função – As competências devem ser desdobradas a 

partir dos valores organizacionais. Sua existência e o 

conhecimento de todos pautam o perfil dos colabora-

dores, dos planos de treinamento e desenvolvimento, 

fornecem diretrizes para contratação e definem a cul-

tura. Em recente pesquisa sobre as melhores empresas 

para se trabalhar na América Latina***, observou-se 
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que 94% das companhias (em um universo de 1.422) 

realizam planos de desenvolvimento e competências 

individuais para todos os funcionários. No Brasil, esse 

dado chega a 81%, o que atesta a preocupação com o 

desenvolvimento do time.    

3. Monitore o alcance das metas e a conclusão 

dos planos de ação periodicamente e dê cons-

tantes feedbacks quanto às competências e ao 

comportamento do time – Deve-se estabelecer 

uma rotina mensal de reuniões de resultado entre líde-

res e seus times para avaliar como está a evolução das 

metas e o status dos planos de ação. Neste momento, 

o time deve pregar uma cultura de enfrentamento dos 

problemas e definir novas ações dentro de um méto-

do (se necessário). Paralelamente ao check das metas, 

o líder deve dar ao seu time constantes feedbacks a 

partir das competências definidas. Assim, atuará como 

um coacher habitual em prol do desenvolvimento de 

seus liderados. Cada vez mais o foco mudará de “falar 

sobre as pessoas e achar culpados” para “falar com 

as pessoas e achar soluções”, numa grande rotina de 

desenvolvimento comportamental. Em uma pesqui-

sa global**, o impacto dessa nova postura do líder é 

profundo: 90% das empresas que usam a abordagem 

focada em metas e constantes feedbacks notam maior 

engajamento, 96% afirmam que o processo é mais 

simples e 83% percebem melhoria na qualidade da 

comunicação entre líderes e liderados.  

4. Por fim, tenha uma política de incentivo 

que motive o time a superar metas, retenha 

os talentos e promova a meritocracia – Merito-

cracia é um modelo que premia os diferentes a partir 

de sua performance. A política deve ser comunicada 

a todos, de modo transparente, conectando as metas 

e a avaliação de competências com a premiação (que 

pode ser monetária ou não). Este modelo cria uma 

agenda de discussão sobre o perfil de time que se 

quer na organização, quem se deve promover, quem 

se deve reter, quem se deve descartar, quem são os 

sucessores e seus planos de desenvolvimento, num 

verdadeiro xadrez de gente. Cita-se novamente a pes-

quisa de tendência: 91% das organizações que ado-

tam este modelo afirmam ter melhores fatos e dados 

para a tomada de decisão sobre pessoas.

Esses quatro pontos, portanto, mostram que o tema 

“gente” se encontra cada vez mais no centro das 

decisões estratégicas das organizações. Não se trata 

mais de uma missão exclusiva da área de Recursos Hu-

manos, mas de prioridade para cada líder. A criação 

de um time com foco em resultados passa por essa 

mudança comportamental. O gestor deverá assumir 

o papel chave de direcionamento e desenvolvimento 

do time com metas, constantes feedbacks comporta-

mentais, reuniões de controle e captura de resultados, 

bem como comunicação dos programas de incentivo. 

No fim, é uma jornada sem volta, uma trajetória de de-

senvolvimento contínuo que trará mudanças, direcio-

namento, bônus, autoconhecimento e, – por que não 

dizer – perenidade da organização. Em que grau você 

está disposto a iniciar essa jornada?        n

** Pesquisa sobre Global Human Capital Trends 2017, 

Deloitte University Press. 

*** Pesquisa das Melhores Empresas para se Trabalhar 

na América Latina 2017, Great Place do Work. 

O que devo fazer como gerente?

1
Ter metas e planos de ação desdobrados da 
estratégia para cada área e indivíduo.

2

Contar com competências organizacionais 
que reflitam os comportamentos, as 
habilidades e as atitudes desejados para 
cada cargo e função.

3

Monitorar o alcance das metas e a conclusão 
dos planos de ação periodicamente, 
dando constantes feedbacks quanto às 
competências e ao comportamento do time.

4
Adotar uma política de incentivo que motive 
o time para a superação de metas, reter os 
talentos e promover a meritocracia.
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