
FERRAMENTA

Diagnostico pra você fazer de forma 
simples

Descubra se a sua equipe trabalha em 
Alta Performance



DIAGNOSTICO DE EQUIPE

Aqui, você encontra uma ferramenta simples para você a 
identificar como está o funcionamento da sua equipe. 

Após o preenchimento e resultado, convido você a elaborar um 
plano de desenvolvimento com ações práticas. Possivelmente, 
este desenvolvimento deve começar com você, pois a equipe é 
reflexo do líder. 

O diagnóstico a seguir, é baseado no livro Os 5 desafios das 
Equipes de Pactrick Lencioni. Equipes que atingem alta 
performance, apresentam as competências da pirâmide abaixo:

CONFIANÇA

CONFLITO

COMPROMETIMENTO

RESPONSABILIDADE 

RESULTADO

De tudo que fiz, o mais importante 
foi coordenar os talentos 

daqueles que trabalham para nós, 
indicando-lhes a meta a ser 

seguida.
(Wald Disney)

Observação: em nossos treinamentos ensinamos como desenvolver uma equipe de alta performance



DIAGNOSTICO DE EQUIPE

Alta performance: motivação das pessoas para obter uma 
performance superior, através de um trabalho em equipe. 
Cria-se um ambiente em que as pessoas sintam o prazer de 
ser ousadas e empreendedoras.
(Pedro Mandelli)

Liderar equipes de qualquer nível sempre foi desafiante e hoje 
torna-se uma atividade cada vez mais difícil, porém 
extremamente possível! 

Vc no comando!

Orientação  para preenchimento:

1- Você deverá analisar o quanto cada uma das evidências 
comportamentais está sendo praticada por sua equipe. Na 
escala de 1 a 5 identifique o número que melhor represente o 
comportamento evidenciado. Quanto mais próxima de 5 a nota 
atribuída por você, mais próxima da excelência a equipe é 
considerada. Quanto mais próxima de 1, maior a necessidade 
de desenvolvimento desse comportamento.

2- Some os pontos obtidos em cada pilar e divida o resultado  
por 5. Você deverá fazer isto para encontrar a média total da 
sua equipe. 

3- Depois, escolha três áreas de maior vulnerabilidade (as 
notas mais baixas) e defina o que deverá ser feito para o 
desenvolvimento da equipe.

Legenda:
Nunca – 1
Algumas vezes – 2 
Frequentemente – 3 
Muito frequentemente – 4
Sempre – 5 
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Desafio - Foco em Resultados 1 2 3 4 5

Todos em pleno conhecimento do resultado a ser 
alcançado

A equipe atua com firmeza no cumprimento das 
metas acordadas para alcançar o resultado

Temos objetivos claros para todos os integrantes 
da equipe

Periodicamente revisamos o cumprimento dos 
objetivos

Como um todo, as pessoas possuem boa tolerância 
à pressão e à frustração, superando obstáculos que 
apareçam

Média Total

Desafio - Responsabilidade 1 2 3 4 5

Todos se sentem  responsáveis tanto pelos acertos 
quanto pelos erros

Conversamos sobre a responsabilidade quando 
algo acordado não atende 

As pessoas não reclamam frente as dificuldades

Quando um objetivo não é cumprido ninguém 
culpa fatores externos como política, cliente ou 
áreas internas

Acompanhamos todas as fases da realização  de 
um trabalho

Média Total

Desafio - Comprometimento 1 2 3 4 5

Todos assumem como seu os objetivos da nossa 
área

As pessoas sentem orgulho de pertencer a esta 
área

Cumprimos os prazos e negociamos eventuais 
obstáculos do caminho

Evitamos burocracia no gerenciamento do trabalho

Os membros da equipe sabem como contribuir 
para o sucesso coletivo 

Média Total
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Desafio - Conflito 1 2 3 4 5

Exploramos com perguntas as ideias de todos os 
membros da equipe

Colocamos abertamente os pontos críticos, criando 
um ambiente favorável para o diálogo

Reconhecemos o conflito como produtivo e 
procuramos usá-lo a favor do crescimento

Periodicamente revisamos o cumprimento dos 
objetivos

Os membros da equipe entram de peito aberto nas 
discussões

Média Total

Desafio - Confiança 1 2 3 4 5

Aceitamos os questionamentos e contribuições de 
nossos pares e colegas nos trabalhos de nossa 
responsabilidade

As pessoas conseguem admitir suas dificuldades 
de forma aberta e transparente

As pessoas conseguem pedir desculpas sem medo 
quando cometem algum erro

As experiências e dificuldades são compartilhadas 
com todos

Os integrantes da equipe conhecem os sonhos e 
objetivos uns dos outros

Média Total
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Agora, escolha a variável mais baixa de cada um dos 
desafios das equipe e anote no quadro abaixo

VARIÁVEIS

Desafio - Foco em Resultados

Desafio - Responsabilidade

Desafio - Comprometimento

Desafio - Conflito

Desafio - Confiança

Agora, escolha três variáveis e escreva o que você, líder da 
área, irá fazer para ajudar sua equipe a evoluir 

Desafio:

O que eu vou fazer Como Prazo

Desafio:

O que eu vou fazer Como Prazo

Desafio:

O que eu vou fazer Como Prazo
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