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Imagine a seguinte situação: é líder de uma equipa numa 
empresa que atua num mercado altamente competitivo e 
dinâmico, onde a “realidade” se altera frequentemente e a 
tomada de decisão é uma constante, nomeadamente ao nível 
operacional. Vai de férias durante três semanas e não terá 
acesso a e-mails e telefone. O que pode acontecer?
a) Não vai de férias; b) Não goza convenientemente as 
suas férias, pois a ansiedade é grande; c) Vai de férias 
tranquilamente e sabe que a equipa é capaz de funcionar 
sem si durante três semanas.
Se respondeu c), então parabéns! É líder de uma equipa 
SMART – Self Managed, Agile, Results driven, innovaTive!
Uma equipa SMART desenvolve-se ao longo do tempo e 

depende de vários fatores intrínsecos aos seus elementos, 
à cultura da organização e ao seu líder; um líder que está 
ao serviço da sua equipa, a qual, consequentemente, tudo 
faz por ele e pelo propósito comum. Uma equipa SMART 
funciona por si própria, libertando o líder para a definição 
da visão e estratégia do negócio e para cuidar e desenvolver 
as suas pessoas.
Uma equipa SMART assenta em seis pilares fundamentais:
1) Atitude positiva – A equipa sabe que pode atingir qualquer 
objetivo. Os desafios são enfrentados com entusiasmo e 
o sucesso celebrado com alegria. 2) Comunicação aberta 
e efetiva – Todos os elementos emitem as suas opiniões 
sem receios. Estão focados na solução e no bem comum e 
reconhecem que o caminho para o crescimento passa por 
avaliar todas as perspetivas dos problemas. 3) Confiança 
– Cada elemento da equipa sabe o que esperam de si e 
com o que pode contar de cada um dos seus colegas. Tem 
consciência que faz parte de um sistema e age como 
tal. A confiança – assente em competência, honestidade, 
fiabilidade e na transparência na comunicação – é a base do 
funcionamento e do relacionamento entre os membros da 
equipa. 4) Serviço – Cada elemento está ao serviço da equipa 
e foca-se em primeiro lugar no bem comum. 5) Inovação 
– A equipa é criativa, curiosa e aberta. Desafia assunções, 
crenças e preconceitos, e abraça novas formas de trabalhar.
6) Objetivos comuns – Todos estão comprometidos em atingir 
os resultados. Os objetivos definidos estão alinhados com a 
visão e a missão, e são claramente conhecidos por todos.
Embora a equipa tenha a capacidade para ser 
operacionalmente autónoma, precisa de um líder que 
inspire o seu elevado desempenho. Este líder está 
ao serviço de cada elemento da equipa para o servir, 
desenvolver e, em conjunto, entregarem resultados.
Desenvolver uma equipa SMART requer competências de 
liderança conscientemente desenvolvidas. O suporte de um 
coach pode ser crucial neste processo, tanto a trabalhar 
diretamente no desenvolvimento de competências do 
líder – num processo de executive coaching –, como no 
desenvolvimento da equipa – team coaching.
E então, vai de férias tranquilamente, sabendo que a sua 
equipa é capaz de um elevado desempenho sem precisar 
de si? 
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“Conheci a WIF Partners através de uma sessão de 

desenvolvimento pessoal. A empatia com a Paula Resende 

foi imediata, e nesse mesmo dia agendámos a primeira 

sessão de coaching! Logo no início, defini os meus objetivos 

e fui surpreendida ao longo das sessões com a contínua 

redefinição dos mesmos: mais concretos, mais ambiciosos e 

mais consistentes com os meus valores. Foram cerca de oito 

meses num processo de autoconhecimento e de transformação. 

Anos depois, há duas aprendizagens que continuam muito 

presentes: delegar e gozar o momento. Conjugar a vida pessoal 

e profissional é sempre difícil, mas tendo claras as prioridades 

e valores que me definem, o meu dia é agora mais fácil de gerir. 

Sendo o tempo limitado, é crítico identificar o que é realmente 

importante e onde posso acrescentar valor – com este filtro 

as escolhas são imediatas. Agora é fácil dizer não sem culpas! 

Enquanto líder, tenho a obrigação de ajudar a minha equipa a 

evoluir – delegar é fundamental para todos nos superarmos. 

Delegar valorizando o outro, fazendo-o crescer e dando-me 

espaço para me dedicar a outros projetos é algo que se tornou 

natural, mesmo a nível pessoal e familiar. Outro ponto que foi 

crítico foi a mudança de mindset, estou cada vez menos focada 

no objetivo final e mais dedicada ao processo para o atingir. A 

expressão growth mindset entrou na minha vida neste processo 

com a Paula e esta nova perspetiva do mundo leva-me a parar, a 

refletir antes de agir e a gozar em pleno os pequenos momentos 

da vida.”
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