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Conceitos...

•O que é uma equipe?
•O que é desenvolver 

equipes?
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“Um grupo é uma
unidade social que
consiste de dois ou

mais indivíduos, 
mutuamente
dependentes, 

interativos e que se 
esforçam para atingir

metas comuns.”

“Equipe é um grupo

de pessoas

trabalhando com alto 

grau de 

interdependência por

uma meta comum.”

GRUPO X EQUIPE



GRUPOS X EQUIPES
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Desenvolver equipes

“Desenvolver equipes é a arte de elevar 
o potencial de uma equipe para que faça 

um trabalho de excelência”.



“Sozinho não se chega a lugar nenhum”. 
(John Maxwell. A arte de Influenciar 

pessoas)



2 tipos de liderados

A) Os que querem 
crescer;

B) Os que não 
querem crescer.



Características gerais de liderados 
que querem crescer

• Abertos a novas ideias;

• Interessados em aprender;

• Sensíveis à realidade contemporânea;

• Submissos à autoridade;

• Prontos a serem corrigidos;

• Apresentam suas ideias com respeito e sem 
imposição;

• Aceitam críticas;

• Têm um grande potencial a ser explorado.



Características de liderados que 
não querem crescer

• Fechados a novas ideias. Sempre consideram o novo como uma ameaça 
ao seu status quo;

• Trazem o passado como parâmetro para todas as ações do presente e, 
por isso, não aprendem muito;

• Não se importam com a realidade contemporânea, mas celebram o 
passado;

• Têm alguma dificuldade com submissão à autoridade. Preferem 
trabalhar com total autonomia;

• Não aceitam ser corrigidos;
• Apresentam suas ideias com imposição e se não são aceitos logo 

entendem isso como perseguição pessoal;
• Não aceitam críticas;
• Podem até ter um potencial a ser explorado, mas pensam já terem 

esgotado qualquer possibilidade de crescimento.



1 – Selecione os que estão 
dispostos a crescer

• Observação;

• Conversa proposital;

• Uma tarefa. 



2 – Aproxime-se da sua equipe

“Qual é o segredo dos relacionamentos 
interpessoais? É se colocar no lugar da outra 
pessoa, em vez de colocar as pessoas no lugar que 
achamos que devem ficar – ou seja, enquadrá-las”. 
(John Maxwell. A arte de Influenciar pessoas)



Sugestões de aproximação

• Encontros de liderança;

• Envio de textos semanais;

• Envio de SMS com frases de desafio;

• Telefonemas.



3 – Desenvolva um perfil 
carismático

• C - cuidado

• A - ação relacional

• R - resiliência

• I - influência

• S - Sensibilidade

• M - motivação

• A - afirmação



4 - Aprenda a lidar com 
resistências

“Quando investimos em uma equipe, rapidamente 
aparecem pessoas com ciúmes ou inveja. Eles não 
querem mudar, mas também não querem que 
apareçam agentes de mudança. É próprio esperar 
resistências”. (Michael Pantalon. Influencie!)
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3 grandes resistências

• Cultura de resistência;

• Resistência pessoal;

• Resistência à ideia.
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5 - Crie um projeto de 
desenvolvimento

• Currículo;

• Programa;

• Estratégias;

• Cronograma.
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6 - Motive sua equipe

"Habilidade é o que você é capaz de 
fazer. Motivação determina o que você faz. Atitude 
determina o quão bem você faz”. (Lou Holtz)

Guilherme Gimenez            
www.prgimenez.net



Participação no objetivo

Insatisfação positiva

Reconhecimento

Expectativas claras

Contribuições significativas

O que motiva as pessoas?



Serem manipuladas

Serem tratadas com insensibilidade

Serem desestimuladas a crescer

Serem colocadas em áreas onde não têm 

aptidão para o trabalho

Serem diminuídas

O que desmonta as pessoas?



7 - Insista no desenvolvimento 
da equipe 

“Somos o que repetidamente fazemos.A
excelência, portanto não é um feito, mas 

um hábito”. (Aristóteles)
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Para desenvolver equipes...
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•Conheça as pessoas com quem vai 
trabalhar.
•Insista no realismo.
•Estabeleça metas e prioridades claras.
•Conclua o que foi planejado.
•Recompense quem faz.
•Amplie as habilidades das pessoas pela 
orientação.



8 - Fortaleça-se como líder

•VISÃO;

•DISCIPLINA;

•PAIXÃO;

•CONSCIÊNCIA.



Desenvolver equipes é uma 
das maiores possibilidades 
de investir em pessoas.



“A liderança é a 
esperança da igreja”. 

(Bill Hybels)
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Você pode ajudar as 
pessoas a se 
tornarem...


