
O dia a dia das empresas é dinâmico e imprevisível. 
As constantes mudanças econômicas, políticas e mer-
cadológicas, exigem dos gestores rápidas e eficazes 
tomadas de decisões. Neste sentido, para manter e 
fazer prosperar o seu negócio, o desafio dos gestores 
passou a ser a construção e o desenvolvimento de equi-
pes de alta performance, um diferencial competitivo de 
mercado. Quando analisamos mais detalhadamente as 
equipes de alta performance, encontramos caracterís-
ticas fundamentais:

Liderança: Os profissionais que integram a equipe 
querem uma liderança bem definida, por quem possam 
ser inspirados, motivados e a quem possam recorrer 
quando necessário. E mesmo com a presença do líder, 
o liderado possui habilidades e competências desen-
volvidas suficientes para tomar suas próprias decisões 
e executar suas tarefas com excelência.

Multidisciplinaridade: Uma equipe formada por 
pessoas com origens, culturas, conhecimentos e for-
mações diversas, onde as habilidades e competências 
individuais se complementam, tem condições de al-
cançar resultados coletivos superiores.

Comunicação assertiva: Os membros da equipe sa-
bem da importância de ter feedbacks compartilhados e 
uma comunicação interna transparente, características 
que aumentam a produtividade e impactam na eficácia 
das metas estabelecidas.

Objetivo claro: A equipe precisa ter claro o obje-
tivo a ser alcançado e quando seus liderados sabem 
para onde isso vai levar, não somente irão comprar a 
ideia, como farão tudo que estiver ao seu alcance pela 
empresa.

Meritocracia: É um modelo de gestão inteligente 
para identificar os bons profissionais, os talentos da 
empresa, aqueles que têm ideias e posturas inovadoras 
e serão recompensados por isso, dentro do sistema 
ganha-ganha, o que diminui o tournover e aumenta a 
satisfação e felicidade das partes.  

Já se foi o tempo em que as empresas adotavam 
um modelo padrão com receitas de burocracia. Cada 
vez mais, o modelo mental das pessoas e a cultura 
das empresas transformam o trabalho em equipe, cuja 
soma de forças traz maior agilidade e maior sustenta-
bilidade ao negócio.

Implementar uma cultura de alta performance na 
empresa, com ações alinhadas aos seus objetivos, 
possivelmente irá maximizar os resultados tangíveis 
(financeiros) e os intangíveis (retenção de talentos, 
satisfação do cliente, tecnologia).

Mais do que um grupo de pessoas que trabalham 
numa mesma empresa, uma equipe de alta performan-
ce compreende pessoas alinhadas, tendo em comum 
valores, visão, objetivos e engajamento. O segredo é 
contar com lideranças mentoras de suas equipes que 
mostrem aos seus liderados o seu potencial e o quanto 
podem fazer pela empresa onde atuam e ser felizes no 
seu local de trabalho.

GERAL09 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
31 DE MAIO E 1º DE JUNHO DE 2019

ACIMA DA MÉDIA

CLAITON FERNANDEZ
claiton@fernandez.srv.br

MAIS EVENTOS

Os próximos eventos são:
8 de junho, Track Day; 16 de 
Junho, Arrancada de Motos; 
23 de junho, Campeonato 
SMR/Arrancada de Motos; 30 
de junho, Escola Pilotagem 
Motovelocidade; 6 e 7 de  
julho, Prova Super 300; 
21 de Julho, Stock Car; 27 
de julho, Escola Pilotagem 
Motovelocidade; 28 de julho, 
Escola Pilotagem.

Arrecadação com 
eventos sobe 126%
O que no passado foi 
tratado quase como 
um “elefante branco”, 
hoje mostra grande 
procura por atividades 
em Santa Cruz do Sul

Agenda até o fim do ano está praticamente lotada

AUTÓDROMO INTERNACIONAL
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O que um dia foi tratado 
como um possível 
“elefante branco” é 

hoje um dos principais atrati-
vos para turistas e aficcionados 
pelo automobilismo em Santa 
Cruz. Inaugurado em junho 
de 2005, o Autódromo Inter-
nacional está com a agenda 
praticamente lotada nos fins de 
semana até o final deste ano. 
Somente nos primeiros meses 
de 2019, a grande procura 
representou uma arrecadação 
126% maior do que em 2018 
para os cofres municipais. 
Com isso, baseado em preços 
cobrados em outros autódro-
mos do país e para fazer frente 
às despesas, o prefeito Telmo 
Kirst assinou recentemente 
portaria reajustando em 50% 
o valor do aluguel do espaço.

Conceituada no cenário na-
cional, a pista não sedia apenas 
grande eventos como Stock 
Car, Fórmula Truck e Cam-
peonato Gaúcho Endurance, 
mas encontros locais e regio-
nais para apaixonados pelo 
ronco dos motores. De acordo 
com o secretário de Turismo e 
Desenvolvimento Econômico, 
César Cechinatto, o calendário 
do autódromo se adaptou a 

importantes eventos nacionais. 
Outros fatores colaboram para 
a disparada na procura, como 
a qualidade da pista e os atra-
tivos da cidade. “Dobramos 
o número de eventos e vejo 
duas coisas principais para 
isso ter acontecido: o grande 
prestígio que o nosso autó-
dromo tem e por Santa Cruz 
ser uma cidade bela, com uma 
grande rede hoteleira e ótimos 
restaurantes. Quem vem para 
o automobilismo também vai 
procurar outros serviços e com 
mais atividades no autódromo 
diversos setores são beneficia-
dos”, afirma.

Com possibilidades para 
diversas modalidades, além 
das provas nacionais, a pista 
vai receber até o final do ano 
treinamento de pilotos (que 
ocorrem de segunda a sexta), 
escolas de pilotagens, provas 
do motociclismo, arrancadas, 

DIVULGAÇÃO

dentre outros. “Fizemos um 
trabalho de gestão buscando 
preencher todo o calendário. 
Acreditamos que buscando 
trazer eventos nacionais para 
Santa Cruz outras modalidade 
acabam vindo pela representa-
tividade que o autódromo pas-
sa a ter. Hoje, se uma categoria 
quer vir para o Rio Grande do 
Sul, certamente vai escolher 
Santa Cruz”, comenta.

Produtor de eventos 
automobilísticos em todo 
o Rio Grande do Sul des-
de 2011, Dilnei Alexandre 
Hass escolheu Santa Cruz 
do Sul como ponto priori-
tário para seus clientes. E, 
conforme ele, a prioridade 
se dá por aspectos especí-
ficos. “É um autódromo 
novo, com excelente es-
trutura interna, espaço 
amplo e com uma pista 
mista que agrada aos pi-

lotos, uma pista gostosa de 
andar. Meus clientes gostam 
muito da cidade, ficam en-
cantados, tanto que mesmo 
querendo fazer um rodízio, 
90% dos eventos que realizo 
estão indo para Santa Cruz”, 
afirma.

Dentre os eventos realiza-
dos por Hass está a Trackday, 
um dia de pista para o públi-
co em geral. A modalidade 
vem ganhando destaque em 
nível nacional e na terra da 

Oktoberfest sempre reúne 
grande público. “A ideia 
é que a pessoa traga seu 
carro e ande com ele em 
uma pista de velocidade, 
já que isso não pode ser 
feito em outros locais. Que 
a pessoa teste o seu carro, 
evidentemente com toda 
a segurança, e também 
constituindo-se como uma 
porta de entrada para pilo-
tos que desejam se profis-
sionalizar”, destaca.

Por que Santa Cruz?


