
INOVAÇÃO X EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE



MISSÃO, VISÃO E VALORES DO TCE/MS

Fiscalizar e julgar atos administrativos dos Poderes Municipais e 
Estadual, e ações que envolvam a gestão de verbas públicas.

Ser conhecido e reconhecido como órgão indispensável na 
fiscalização e controle da gestão de verbas públicas.

Proatividade, transparência, ética, competência e 
comprometimento.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Resolução administrativa 105  
01 de Setembro de 2010



EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE



COMO UM FUNCIONÁRIO SE DESTACA

No âmbito organizacional, um funcionário se destaca nas seguintes 
proporções:

Habilidades e Atitudes Conhecimentos



A EQUIPE DE ALTA PERFORMANCE

Uma equipe de alta performance é aquela que demonstra elevada 
competência e destacado grau de comprometimento. Os seus membros 
são líderes sem cargo, e têm como característica o alto profissionalismo.

Fonte: Almir El Kouba, 2013.



CARACTERÍSTICAS

Servir com excelência sempre;

Compartilhar metas, recursos, liderança e apoio;

Conhecer e aprender a usar as capacidades de cada membro;

Comunicar, entender, agir e resolver problemas;

Cooperar. Trabalho em equipe sempre;

Aprimorar incansavelmente as capacidades individuais;

Manter foco no: propósito, desempenho e resultado.

Fonte: Eugene Pfister, 2009.



ATITUDES

Comunicar;

Participar;

Opinar;

Respeitar horários;

Ser um exemplo;

Ser líder na sua função;

Inspirar Confiança;

Dar feedback.

Fonte: Almir El Kouba, 2013.



AGIR COM SINCERIDADE E INSPIRAR CONFIANÇA

Fundamento 1 Integridade 
Você é coerente?

Fundamento 2 Intenção 
Qual é a sua agenda?

Fundamento 3 Competência 
Você é relevante?

Fundamento 4 Resultados 
Qual é o seu histórico de Resultados?



INOVAÇÃO



“
“

“ Inovação é a exploração com sucesso de novas ideias.”
-BALDWIN, Nick (2015)

“ Inovar é reinventar a si mesmo. Inovar é crescer.” 

-FISCHER, Bill (2015)

“ O profissional que busca inovar, torna-se mais atraente no 
mercado de trabalho.” 

-FISCHER, Bill (2015)

O QUE É INOVAÇÃO?



ROMPER PARADIGMAS

Abra a cabeça!

Entenda quais são os seus preconceitos e 
crenças e se proponha a enfrentá-los!

Fonte: Innovation x Paradigm  
Rajiv Ball - Thnk School of Creative Leadership - 2015



PRIMEIROS PASSOS PARA INOVAR

Questione!

Por quê? Por que isso incomoda?  
Por que ninguém resolveu ainda?

E se?

Como?

E se fizéssemos isso?  
E se resolvêssemos assim?

Como fazemos isso?  
Como será possível?



ATITUDES CORRETAS

Não sabote os colegas. Nunca reprima sugestões dos colegas. 
Procure trabalhar ao lado de pessoas inteligentes;

Valorize todas as ideias. Não despreze ideias de fontes 
inesperadas;

Transmita segurança. Esteja aberto para que os outros sejam 
sinceros com você.

Lide com os erros. É ilusão que se evitar os erros não teremos 
pontos a corrigir;

Encare as incertezas. Elas são normais e fazem parte da vida! 
Sempre compute a possibilidade de imprevistos;



ATITUDES CORRETAS

Tenha confiança. Significa que você acredita nos seus colegas 
mesmo quando eles estragam tudo;

Incentive a autonomia. Encontrar e corrigir problemas é tarefa de 
todos;

Fale sempre. Não espere a comunicação ser excelente na sua 
equipe pra você falar. Se viu que algo pode ser melhorado, fale;

Não desista porque recebeu um não. O não já existe mesmo 
sem você tentar;




