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1.0 RESUMO  

 

Desde a era desde a revolução industrial até os tempos modernos o papel do 

gerente vem ganahndo cada vez mais importância dentro das organizações . 

Equipes são criadas para executar tarefas distintas as quais somam-se na execução 

do planjamento tetico opercaional que irá dar base para o planejamento estratégico 

da empresa. 

Neste estudo o foco principal é demonstrar através de pesquisa, bibliográfica, a 

importancia e as caracterisiticas do gerente de alta performnace. 

Dentro do contexto a revisão bibliográfica trás informações que demonstrarão 

problemas que ocrrem nas empresas e que geralmente poderiam ser solucionados 

por uma gerencia de alto desempenho alidao a isto busca-se responder se as 

empresas poderiam ter um progrma para atender o desenvolvimento dos 

funcionários e gerentes no sentido de preparálos para desafios futuros. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios das civilizações, o líder sempre esteve presente 

nos principais acontecimentos históricos. Segundo Maximiano (2010) as sociedades 

primitivas já utilizavam princípios de administração em diversas ocasiões, como na 

caça, onde era necessário planejar, dividir o trabalho e antever o trajeto dos grandes 

animais. Essas atividades eram executadas por uma equipe e dirigidas por uma 

espécie de “chefe”, o que hoje é caracterizado como gerente. 

Diante da complexidade da sociedade e por consequência das novas 

organizações (onde o ser humano passou a ser o principal ativo e o fator 

determinante para o sucesso ou insucesso) tornou-se necessário o desenvolvimento 

de competências humanas principalmente para os cargos gerenciais, que tem como 

algumas de suas principais atribuições à condução, comunicação, tomada de 

decisão, motivação e liderança de equipes para que estas alcancem os objetivos.  

 

3 OBJETIVO 
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O objetivo geral desta pesquisa é especificar os parâmetros gerais na 

definição de um gerente de alta performance e seus impactos para sua equipe. 

Através de referenciais teóricos pretendemos explorar estudos que caracterizam de 

forma conceitual os gestores de alto desempenho. 

 

        4 METODOLOGIA 

 

O projeto de pesquisa estará estruturado no sentido de elaborar 

revisão bibliográfica para e explorar os principais conceitos e apresentar as 

principais teorias inerentes ao tema, com o objetivo de, através de síntese dessas 

teorias, definir o que é, e os parâmetros para identificação de um gerente de alto 

desempenho.  

 

 5.0  DESENVOLVIMENTO 

 

 5.1 O papel dos gerentes 

 

É difícil saber com precisão o momento exato em que a espécie 

humana passou a se organizar em grupos para atingir objetivos que antes pareciam 

ser impossíveis de serem alcançados individualmente. Segundo Maximiano (2008), 

o líder sempre esteve presente de modo empírico nos grupos (desde a caça, até o 

surgimento das primeiras organizações), com o intuito de guiar sua “equipe” até o 

objetivo almejado. 

Segundo Pampolini Cláudia (2013), para que os objetivos e metas 

estabelecidos pela empresa sejam alcançados, é preciso que haja um grupo de 

pessoas comprometidas que contribuam com suas competências e habilidades, 

formando equipes produtivas e eficazes. Citado por Margerison e McCann (2000), os 

membros de uma equipe devem garantir que todos estejam recebendo informações 

coerentes. Uma equipe motivada acaba consequentemente produzindo mais e 

usando da inovação para melhorar os resultados. A inovação de acordo com os 

autores é o aspecto chave para o trabalho em equipe, pois faz uma relação de como 

as atividades são realizadas e de como podem fiar ainda melhores.  
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Para o bom desempenho da organização, o gestor deve combinar 

as capacidades gerenciais (técnicas) com as características de líder: O 

administrador deve liderar e o líder deve administrar.   É problemático termos numa 

organização o liderar e o administrar colocados em pessoas separadas.”(BERTERO, 

2007, pág. 59). 

 

6.0 Resultados preliminares       

Na literatura referenciada pudemos notar que o desenvolvimento da 

gerencia de alta preformance torna-se uma obrigação para as empresa sito em 

função das mudanças organizacionais somadas a situação do mercado que abre 

portas pra que membros das equipes saima das mesmas neste sentido o gerente 

de alto performance deverá reunir determindas caracterisiticas que possam dar 

segurança para a nova equiep e continuar na busca pelos indicadores da empresa. 
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