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Cada participantes precisa estar comprometido

com o crescimento e êxito de cada  um dos outros
Todos precisam estar alinhados com o propósito da

empresa ou da meta estabelecida
Precisa haver confiança entre os membros da

equipe
Cada membro representa oportunidades de
crescimento e aprendizagem para o outro.
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O que é uma Equipe de Alta Performance ?
Como o próprio nome diz, as equipes de alta performance são aquelas
onde o nível dos resultados, superam o de todas as outras formas de
equipes em iguais circunstâncias.
Podemos fazer um paralelo com times de futebol de destaque no
mundo. São 11 jogadores em campo, com posições similares e com um
único objetivo : Marcar mais gols que o adversário.
Atingir esse nível de performance, requer características que nem
sempre são fáceis de se alcançar.
 
 
 

 
"É melhor ter um produto medíocre com uma excelente
equipe, do que uma equipe medíocre com um excelente

produto."
                                    Bruno Dupin  CEO e Co-Founder Cropchain
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O PRIMEIRO PASSO PARA INICIAR O
PROCESSO DE CONTRATAÇÃO, É VOCÊ
ELABORAR A DESCRIÇÃO DO ESCOPO DO 
FUNCIONÁRIO E DEFINIR QUAIS
ATIVIDADES O MESMO IRÁ REALIZAR.
 
 
LEMBRE-SE : NÃO EXISTE FUNCIONÁRIO
PERFEITO
 
NÓS DESENVOLVEMOS UMA METODOLOGIA

QUE VAI TE AJUDAR NA  CRIAÇÃO DO
ESCOPO E DAS ATIVIDADES DA FUNÇÃO :

Contratação



Pessoas utilizando redes sociais para dividir com amigos os
momentos do seu dia a dia.

Pessoas que não gostam de rede social, e preferem ler, investir seu
tempo em ler um livro no Kindle, ou assistir Netflix.

Olhos fixos nos smartphones enquanto andam pelos escritórios,
ruas e estabelecimentos comerciais. Ou olhos fixos nos tablets,

com jornais digitais e informação em tempo real.
Toneladas de conteúdos diversos para que você possa consumir o

que quiser, quando quiser e como quiser.
E muita inovação e tecnologia que em muitas vezes, duvidamos que

realmente existam.

Diversidade
 

Quando falamos de diversidade , o que vêm na sua cabeça?
Para nós, é muito importante tratarmos a diversidade como

oportunidade para enxergarmos o mundo com outra perspectiva.
Hoje me dia, o mundo apresenta uma gama de diversidade de novos

mercados, novos clientes e novo usuários dos produtos e serviços das
empresas. Você já notou como têm aumentado a diversidade na sua

empresa ou no seu ambiente?
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DIVERSIDADE NO TIME...

Aposto que várias vezes você já se pegou afirmando: 
"Como o tempo está passando rápido”, certo?
Na verdade, essa grande exposição ao novo e às diversas
experiências de descoberta do dia a dia, nos faz ter a
percepção de que o tempo está passando rápido demais.
Um exemplo disso, é quando viajamos para um lugar que
não conhecemos.
 
Aquela 1 semana de viagem, tão esperada e que demorou
séculos para acontecer, passa muito rápido, não é?
Os dias de hoje são como a viagem! Estamos expostos à
uma Nova Economia, onde produtos e serviços chegam até
as telas dos nossos Smartphones, sem mesmo pedirmos
aquela informação.  Inclusive, há 10 anos atrás, você já
tinha Smartphone?
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Esse novo mercado trouxe consigo novos produtos. Os aplicativos viraram
febre depois da chegada dos Smarphones e contribuiu para evolução do
novo cliente/usuário. Hoje em dia, os novos usuários/clientes querem
resolver tudo pelo celular, com apenas 1 click e sem sair de casa.
 
 

 
 

 



Startup Connection . 2019 

Você já teve a experiência de pesquisar alguma coisa na internet e depois receber toneladas de propagandas relacionadas à sua
pesquisa? E se você não pesquisou, mas comentou com alguém e mesmo assim recebeu algo relacionado ao assunto comentado?

 

 

 

 
Pois bem, os tão falamos algoritmos, entendem o comportamento do consumidor e geram mais conteúdo e informação
individualizadas, dependendo do perfil comportamental de cada usuário. Grande parte dessas informações são obtidas através de
plataformas que permitem a interação “gratuita” dos usuários com o produto/serviço, e através dessa consegue mapear o
comportamento e convertes esses dados em vendas.

 

 

 

 

 

Portanto, é importante entendermos que cada indivíduo tem seus motivadores e sua peculiaridades, e que durante o processo de
construção e desenvolvimento da Equipe de Alta Performance, você deve saber como aplicar a Liderança Situacional . Falaremos sobre
isso ainda nesse módulo.



 
Liderança e Gestão na Era da Revolução

Digital
 
 

O que é liderar? Qual a diferença de liderar e gerir?
Quando você estava na escola ou na faculdade, provavelmente
você se perguntou: “O que quero fazer quando completar meu

curso?”
 

Pode ser que sim. Porém, a maioria das pessoas se pergunta :
“Onde posso trabalhar?"

 
"Onde têm empresas contratando? Será que vão gostar do meu

Currículo?”
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E esse é um pensamento que culturalmente trazemos
das gerações passadas, onde ter um emprego fixo,
com salários e benefícios, e com cargos de
liderança, era a meta de vida. 
 
Porém, essa cultura vem aos poucos sofrendo uma
mudança no mínimo interessante, onde o grande
boom das Startups trouxe uma nova opção para
quem não tem vontade de seguir o rumo tradicional
das coisas.
 
 
Em ambos os casos, a lideranças de pessoas e time é
essencial para que se tenha sucesso. E quando
falamos em liderar, não podemos confundir com
“Manda quem pode, obedece que tem juízo”



Trazendo esse racional para os dias de hoje e
observando que vários novos empregos são

criados todos os dias, é importante nos atentarmos
para construção de um time que tenha fortalezas
distintas e que se completem.  Uma empresa que

faz software e que tem os melhores
programadores do mundo, não sobreviverá sem
uma boa equipe de Marketing ou Vendas. Assim

como uma excelente equipe de vendas, não
consegue perpetuar um negócio, sem um excelente

produto ou serviço.
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Liderar, é saber traçar o rumo dos negócios e deixar claro os
propósitos e objetivos da empresa, compartilhando com os
funcionários e sabendo lidar com os pontos fortes de cada um,
para que como um time, essas fortalezas se complementem.
 
 
Novamente dando exemplo de um time de futebol, não
adianta ter todos as posições do time ocupadas por  Lionel
Messi ( 5 vezes melhor do mundo), sendo que o ponto forte
dele é o ataque. É preciso que o técnico do time, identifique as
fortalezas de cada jogador e como elas se complementam,
para que ele possa extrair o máximo da equipe.
 

Aqui, o importante é sempre lembrarmos que todos somos
diferentes e carregamos

conosco experiências diversas e motivadores que são
específicos e particulares de

cada um. Uma boa ferramenta para gestão de times, é a
chamada 9 in Box .
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Liderança e gestão na Era
da Revolução Digital

Performance :
Não atingiu as Metas

Atingiu as Metas
Superou as Metas

Desenvolvimento:
Abaixo da Expectativa
Dentro da Expectativa
Acima da Expectativa

9 in Box



OUR CORE VALUES
Vimos que empreender vai alem de abrir uma empresa, e que
precismamos nos preparar mental e financeiramente para dar um
passo nessa direcao.

RESUMO

Bem, esse é um assunto para outro momento, mas que será
abordado por nós, da Startup Connection.

EMPREENDER EM UMA EMPRESA TRADICIONAL É
MAIS FACIL QUE EMPREENDER EM UMA STARTUP?

Acha que é preciso se demitir do emprego para pensar em ideias
para o seu negócio? Além de não ser uma possibilidade
financeiramente viável para muitas pessoas, é possível se planejar
enquanto trabalha para outra pessoa. De acordo com a Harvard
Business Review, 70% dos empreendedores começam a ter suas
grandes ideias enquanto trabalham em um emprego
tradicional. Pensar e se planejar são apenas o começo da jornada
de um empreendedor! 

STARTUP STYLE
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FOCO
NO CLIENTE

ABORDAREMOS NO PRÓXIMO MÓDULO!!


