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Como planejar uma equipe para expandir o 
meu negócio?



Uma expansão empresarial é algo complexo. Pequenos 
negócios enfrentam dificuldades por limitações de recursos e 
falta de clareza de processos. Já as grandes empresas, precisam 
lidar com uma alta complexidade, inúmeros processos e 
pessoas envolvidas na operação.

São São diversos aspectos a considerar, neste documento, você verá 
as proncipais dicas e aspectos que devem ser considerados 
para compor uma equipe qualificada, engajada e alinhada aos 
seus objetivos de expansão.

O poder do capital humano



Tenha clareza dos seus objetivos.

O primeiro passo para montar uma equipe 
engajada para expandir o seu negócio é ter 
clareza dos seus objetivos e propósito da sua 
empresa. Como você vai encontrar pessoas que 
se engagem com sua expansão se você não 
consegue descrever os desafios e benefícios da 
jornada?  Desenvolva seu plano e deixe suas 
metas e objemetas e objetivos claros, de uma maneira 
simples e fácil de apresentar e engajar sua 
equipe e colaboradores. Quando você tiver seu 
plano em mãos, você saberá exatamente quais 
serão os desafios dessa jornada e ficará muito 
melhor para entender as skills necessárias para 
compor o seu time. 



Dê preferência a Soft Skills

Que o seu time precisa ter 
conhecimentos técnicos nós já sabemos 
né? Então enfatizamos mais uma vez a 
necessidade das Soft Skills. No seu 
processo seletivo, atente aos 
profissionais que demonstrem valores 
comportamentaus como resiliência, 
trabatrabalho em equipe, adaptabilidade, 
criatividade e auto gestão. Profissionais 
com esse perfil tem maior facilidade de 
se engajar e são mais determinados em 
seus objetivos profissionais, logo te 
ajudarão mais em sua jornada de 
expansão. 



O “Senso de pertencimento” é o item chave!
Aqui vai uma dica chave! Após o seu 
time estar completo, é necessário que 
você seja um líder efetivo, que sua 
empresa tenha uma cultura de 
colaboratividade e que as pessoas 
envolvidas no desafio se sintam 
inspiradas e motivadas a transformar o 
seu negócio. Elas pseu negócio. Elas precisam comprar a 
sua ideia e propósito e se orgulharem 
do que estão fazendo, acreditando que 
estão mudando o mundo e tornando ele 
melhor.  Se sua equipe operar nessa 
sintonia, sua expansão será um sucesso! 



Confira também nossas redes sociais:
Ou, acesse nosso site e confira mais 
sobre nossos serviços

WhatsApp

Instagram Linkedin Facebook

Telefone

www.potenciale.com.br

Vamos expandir o seu negócio?
Você sabia que a Potenciale tem uma metodologia customizada para planejamento de equipes 
para expansão? Mande um email para:gabriela@potenciale.com.br ou solicite atendimento 
usando os botões abaixo


