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Resumo 

O trabalho em equipe está presente em nosso cotidiano nas mais diversas 
circunstâncias, notadamente no ambiente empresarial onde, nos dias atuais, 
se mostra condição essencial para o sucesso pessoal e da organização como 

um todo. Saber trabalhar em equipe é, pois, requisito dos mais valorizados 
pelas empresas no recrutamento e seleção de pessoal e eleva 

substancialmente o índice de empregabilidade daqueles que possuem 
habilidade para tal. Trabalhar em equipe é inerente aos agrupamentos 

humanos desde a pré-história. Podemos observar tal comportamento coletivo 
também entre outras espécies como peixes, golfinhos, formigas, abelhas, etc. 
A ideia principal que rege o trabalho em equipe, facilmente percebida 

quando observamos esse comportamento, é que o resultado da soma dos 
vários esforços individuais em torno de um objetivo comum é superior à 

simples aritmética. No trabalho em equipe, 1 + 1 é mais que 2. Mas o que é 
trabalhar em equipe? Trabalhar em grupo é o mesmo que trabalhar em 

equipe? Entender as diferenças entre um e outro, bem como as 
características essenciais, as boas práticas e os comportamentos 
inadequados para o trabalho em equipe, nos faz mais preparados para 

compreender e contribuir com os objetivos do mesmo, de maneira natural, 
construindo um ambiente cooperativo. 
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1. Introdução 
 

A habilidade e o gosto pelo 
trabalho em equipe é uma 
característica pessoal cada vez 

mais valorizada pelos gestores de 
recursos humanos das áreas de 

recrutamento e seleção de pessoal. 
Sem embargo, podemos afirmar 

que trabalhar em equipe é, 
atualmente, requisito fundamental 

para a empregabilidade, posto que 

ninguém mais trabalhe sozinho; 
em outras palavras, o ambiente 
corporativo tornou-se 

essencialmente cooperativo. 
Assim, “saber trabalhar em 

equipe” deixou de ser apenas um 
diferencial competitivo, um plus no 

currículo ou na apresentação 
pessoal, passando a ser condição 
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essencial para a construção da 

carreira profissional. 
Tal condição nos apresenta 

um desafio: Ou nos acostumamos 

a trabalhar em equipe, de forma 
natural e produtiva, ou ficaremos 

excluídos do ambiente empresarial. 

Não há margem para escolha. 

Assim, torna-se de fundamental 
importância conhecer, 
compreender e aceitar os princípios 

que regem e os mecanismos de 
funcionamento do trabalho em 

equipe. 
 

 
2. Objetivos 

O presente trabalho visa 

apresentar os conceitos 
fundamentais, os mecanismos de 

funcionamento e a importância das 
equipes de trabalho na sociedade 

contemporânea - notadamente no 

ambiente corporativo - para, assim, 
romper barreiras, diminuir a 

resistência e estimular sua prática 
de forma natural e produtiva. 

 
 
3. Metodologia 

Este trabalho segue a linha de 
pesquisa de Gestão 

Contemporânea e Gestão em 
Recursos Humanos, na área de 

investigação de Recrutamento e 
Seleção de Pessoal e 
comportamento em ambiente 

empresarial, tem caráter 
predominantemente exploratório e 

busca abordar o problema da 

resistência ao desenvolvimento do 
trabalho em equipe. Tal trabalho 

exploratório amparou-se num 
apanhado geral sobre os principais 

trabalhos já realizados sobre o 
assunto, cuja propriedade em 
fornecer dados de relevância e 

atualidade os revestem da 
importância necessária ao tema 

(MARCONI, 1990). 
 

 
4. Conceitos preliminares 

Podemos, através da 

observação atenciosa de algumas 
espécies, perceber que diversos 

indivíduos unem esforços de 
maneira coordenada durante a 

execução de uma determinada 
tarefa, para atingir um objetivo 
comum. Não são poucos os 

exemplos disponíveis na natureza: 
Peixes, formigas, abelhas, etc. 

Geralmente, a atividade grupal é 
condição essencial para a própria 

sobrevivência dessas espécies; 
visto que um indivíduo, atuando 
isoladamente, não teria condições 

de sobrevivência. É o que notamos 
ao observar um cardume de 

pequenos peixes que, ao sinal da 

aproximação de um predador se 
concentram imediatamente, dando 

àquele a impressão de se tratar de 
algo bem maior, perigoso ou não 

comestível, fazendo-o desistir do 
intento, o que preserva a vida de 
todo o grupo. Caso se mantivessem 

afastados uns dos outros, tornar-
se-iam presa fácil e sucumbiriam. 

As formigas e abelhas também 
dependem do esforço coletivo para 

a própria sobrevivência. Os 
formigueiros e colmeias são 
organizados por tarefas, onde cada 

indivíduo desempenha um papel 
especializado e essencial para toda 



 

3 

 

a coletividade. Enquanto alguns se 

esforçam na coleta de alimentos, 
outros labutam para a limpeza. 
Outros, ainda, zelam pelas larvas 

no “berçário”, enquanto alguns 
fazem as vezes de segurança. Seria 

então possível para apenas uma 
formiga realizar o transporte de 

uma enorme borboleta, com 
sucesso? Certamente que não. 
Esses são exemplos de ações 

coletivas, onde o esforço de um 
elemento se soma aos demais, 

potencializando os resultados 

alcançados. 
O trabalho em equipe também 

é inerente ao homem, desde a pré-

história. Pinturas rupestres nos 
dão conta de que os homens se 

organizavam para caçar em 
conjunto, aumentando assim a 

segurança da operação bem como 
o sucesso da empreitada. Afinal, 
seria extremamente difícil para um 

caçador apenas, dar conta de um 
gnu ou mamute. 

 
 

5. O trabalho em grupo 
O que é trabalho em grupo? 
Temos um trabalho em grupo, 

quando existe uma concentração 
de pessoas trabalhando juntas em 

um recinto, mas cada um se 
preocupando apenas com seu 

próprio serviço, sem se importar 
com o desempenho dos demais 
trabalhadores presentes. O 

principal conceito envolvido na 
formação de um grupo é a 

afinidade. Seu principal resultado 
pode ser entendido como bem-

estar, aceitação e respeito. 
São diversos os grupos dos 

quais podemos fazer parte 

simultaneamente: O grupo 
familiar, os colegas da sala de aula, 

os espectadores de um cinema ou 
teatro, o grupo da igreja, do clube, 

etc., nos quais as pessoas se 
reúnem em torno de um interesse 
comum (assistir a determinado 

filme, realizar certa atividade). 
Porém, não existe 

comprometimento coletivo com os 
resultados. 

Podemos ilustrar um trabalho 
em grupo através de um 

ajuntamento de tecelões tramando 
fibras de sisal para a confecção de 

esteiras, chapéus e outros 
artefatos, ou as tecelãs de fuxico 
do Ceará que se juntam para 

conversar, enquanto costuram. 
Mas cada um se preocupando tão 

somente em suas atividades 
individuais, não se importando em 

aprender e/ou aprimorar o serviço 
do colega. Não existe 
compartilhamento algum e os 

objetivos ou metas de qualidade ou 
nível de produção são individuais. 

Outro exemplo de trabalho em 
grupo é a concentração de alguns 

estudantes que se encontram para 
estudar para um exame, mas cada 
um estuda por si, sem interagir 

com os colegas. Não existem metas 
e objetivos comuns. 

 
 

6. Trabalho em Equipe 
E o que é trabalho em equipe? 
Algumas características diferenciam um trabalho em grupo de um 

trabalho em equipe. Compreender tais diferenciações é fundamental para 
participar de uma equipe de trabalho com eficiência. A principal 
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característica que define um 

trabalho em equipe é, sem dúvida, 
a existência de objetivos comuns, 
coletivos, a serem alcançados 

através do desempenho de todos os 
participantes. O esforço conjunto 

de todos os membros é 
indispensável para a consecução 

desses objetivos. 
Em um trabalho em equipe, 

também, todos os membros 

desejam aprender ou melhorar os 
processos de todos os trabalhos do 

grupo, independentemente de sua 
função individual. Todos sabem 

fazer e conhecem a fundo todos os 
trabalhos da equipe. 

Basicamente, sempre que 

houver um objetivo comum que 
dependa de todos para ser 

alcançado, esse grupo constituir-
se-á em uma equipe. Assim, nem 

todo grupo poderá se constituir em 
uma equipe, mas toda equipe se 
constitui em um grupo. 

As equipes surgiram da 
necessidade humana de unir 

esforços para atingir objetivos que 
seriam mais difíceis ou impossíveis 

de serem alcançados 
individualmente. Essa estratégia de 
ação vem sendo estimulada em 

todas as atividades humanas, para 
melhorar a efetividade do trabalho 

e o nível de satisfação do 
trabalhador. 

A principal ideia de uma 
equipe de trabalho é a 
complementação de habilidades e 

conhecimentos para atingir 
objetivos. Cada indivíduo é único 

em suas habilidades, 
conhecimentos e emoções. Assim, 

quanto mais precisamente for 
identificada e aproveitada cada 
habilidade individual, melhor será 

a competitividade da equipe. 

Os resultados da soma da 

produção de toda a equipe são 
sempre superiores à simples soma 
do que cada indivíduo consegue 

produzir individualmente. Em 
outras palavras, 1+1+1=5. 

Nas relações entre os 
membros de uma equipe sobressai-

se a inteligência social, habilidade 
que favorece maior colaboração e 
interação entre os colaboradores. A 

capacidade de harmonizar 
sentimentos, impressões e 

pensamentos nas relações sociais é 
a principal característica dessa 

habilidade, notadamente através 
da comunicação não verbal entre 
os diversos atores. Trata-se da 

percepção das manifestações de 
expressão corporal dos colegas, 

mensagens transmitidas através de 
expressões faciais, gestual, etc. 

Para que uma equipe de 
trabalho tenha sucesso, é 
indispensável que todos os seus 

membros caminhem na mesma 
direção, em busca do mesmo 

objetivo. Para tanto, se faz 
necessário determinar objetivos 

definidos, traçar a estratégia para 
atingi-los, estabelecer uma 
comunicação eficaz com retornos 

constantes para avaliar os 
resultados e promover as correções 

que se fizerem necessárias e 
estabelecer lideranças 

compartilhadas. 
As definições de equipe foram 

evoluindo com o passar do tempo. 

Senão, vejamos algumas delas: 
Grupo de pessoas que se dedicam a 

uma tarefa: Trabalham numa 
mesma tarefa, sem se importarem 

com o objetivo, nem como as 
pessoas se relacionam; Grupo de 

pessoas que possuem o mesmo 
objetivo: Ainda que não se 

organizem para alcançar esse 
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objetivo comum. Não tem 

importância como cada um vai 
atuar para alcançar tal objetivo; 
Grupo de pessoas que partilham e 

trabalham pelo mesmo objetivo, 
definido por consenso: O objetivo 

da equipe é definido pela 
negociação entre todos os membros 

da mesma; Grupo de pessoas com 
objetivos comuns e que se esforçam 

para alcançá-lo de forma 
compartilhada: O objetivo 
negociado entre os membros da 

equipe é buscado de forma 

planejada e compartilhada. 
Todas as definições anteriores 

se mostram incompletas, por não 

mencionarem todos os requisitos 
que transformam um grupo em 

uma equipe. Considero, pois, mais 
adequado definir equipe da 

seguinte forma: Grupo de pessoas 
com habilidades e conhecimentos 
individuais específicos e 

complementares, que se esforçam 
de forma planejada por um objetivo 

comum, que depende do empenho 
de cada elemento para ser atingido. 

 
 

7. Construindo Equipes de Trabalho Eficazes 

Para se constituir uma equipe 
coesa e produtiva, aproveitando ao 

máximo o potencial e as melhores 
habilidades de cada membro, é 

preciso observar alguns passos: 
a. Incentivo à diversidade: Não 

existem duas pessoas iguais. 
Assim, sua equipe será, 
necessariamente, constituída por 

pessoas diferentes, com histórias 
de vida, experiências, preferências, 

crenças, conhecimentos, 
habilidades e necessidades únicas. 

E quanto mais diversificada for sua 
equipe, maiores as possibilidades 
de complementar conhecimentos e 

habilidades. Alguns possuem mais 
facilidade em falar ao público, 

outros possuem fácil memorização 
fotográfica, alguns possuem mais 

afinidade com cálculos, etc. 
Aproveite a melhor habilidade de 
cada um e terá uma super equipe. 

b. Respeito à individualidade: 
Da mesma forma que cada 

indivíduo possui uma habilidade 
pela qual se destaca positivamente, 

também possuímos nossos “pontos 
fracos” que devem ser respeitados. 

c. Determinação dos papéis: 
Através do estudo e avaliação das 

melhores habilidades de cada 
membro da equipe, estabeleça as 

funções de cada um no grupo, de 
forma que cada elemento possa 

produzir o máximo.  
d. Treinamento: A 

preexistência das habilidades 

individuais não dispensa o 
treinamento de todos os elementos, 

principalmente em conjunto com 
os demais membros da equipe, de 

forma integrada. A necessidade de 
treinamento deve ser identificada 
pelas lideranças da equipe. 

e. Mediação de conflitos: 
Estabelecer um clima de 

cooperação e não de competição 
dentro da equipe. Eventuais 

divergências, que são inevitáveis 
em face da diversidade, devem ser 

administradas e aproveitadas para 
promover o crescimento individual 
e coletivo. Um dos principais 

motivos de conflito no ambiente 
corporativo é a diferença de idade 

entre os membros da equipe 
(choque de gerações). 
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f. Definição dos objetivos:  É 

preciso determinar com clareza 
quais são os objetivos da equipe, 
para total compreensão de todos os 

seus membros. Somente assim, 
todos saberão direcionar seus 

esforços para o mesmo alvo. 
Objetivos que não são muito claros 

podem dispersar as atenções, 
desperdiçando esforços e tempo. 

g. Reconhecimento e 

motivação: Demonstre à equipe 
todos os sucessos e resultados 

alcançados, para estimular e 
renovar o dinamismo. É preciso 

deixar claro que tais resultados são 

oriundos de todos os membros da 
equipe. Que sem o esforço e a 
participação de todos, os 

resultados jamais seriam 
alcançados. 

h. Avaliação e monitoramento: 
A avaliação periódica e constante 

dos resultados alcançados é 
fundamental para identificar 
eventuais desvios de rota, 

possibilitando a adoção das 
medidas corretivas à tempo. 

 
 

8. Destruindo Equipes de Trabalho 
As atitudes abaixo são 

extremamente negativas e podem 

colocar a perder os resultados, bem 
como a continuidade de uma 

equipe de trabalho: 
 

a. Opor-se ao trabalho em 
equipe: Agindo individualmente, 

dificilmente se alcançam os 
mesmos resultados de uma equipe 
coesa e produtiva. É imperioso, na 

sociedade cooperativa moderna, em 
que uns dependem dos outros, 

pensar e agir coletivamente, não 
importando o cargo ou a posição 

ocupada.  
 
b. Ser antipático: É preciso ter 

capacidade de harmonizar 
pensamentos e sentimentos nas 

relações interpessoais, sob pena de 
ser mal aceito no grupo de 

trabalho. Não cultivar a 
cordialidade, a lealdade e o 
comportamento solidário, 

preocupando-se em estimular e 
incentivar os demais membros da 

equipe, é um comportamento anti-
produtivo que pode dispersar os 

esforços da equipe. 

 
c. Fazer fofoca de 

companheiros ausentes: Comentar 
pontos fracos ou criticar membros 

da equipe, quando ausentes, 
provoca mal-estar e desconfiança. 

Afinal, se você fala isso de Cicrano, 
provavelmente faz o mesmo de 

mim, na minha ausência. Manter 
conversas francas e honestas com 
a equipe é fundamental para 

manter a unidade e o espírito de 
colaboração. Comentários indiretos 

quase sempre costumam chegar 
aos ouvidos do destinatário com 

distorções, provocando conflitos. 
 
d. Ficar de mau humor: O mau 

humor costuma contagiar os 
colegas com mais facilidade do que 

o bom humor, prejudicando o 
ambiente de trabalho e 

concorrendo para a diminuição da 
produtividade. O bom humor 
aumenta a intimidade e a 

integração da equipe e é 
indispensável para amealhar novos 

relacionamentos. 
 



 

7 

 

e. Deixar conflitos mal 

resolvidos: Questões mal resolvidas 
geralmente se agravam com o 
passar do tempo, causando 

fofocas, antipatia e denegrindo o 
ambiente de trabalho. É preciso 

discutir e esclarecer, para todos os 
envolvidos, todas as questões que 

não ficaram bem entendidas, como 
divisão de responsabilidades, etc. 

 

f. Não dar ouvidos aos colegas: 
A tendência de considerar que 

todos estão errados, fechando as 
portas para as opiniões alheias é 

péssima para a equipe. É 
fundamental colher a opinião de 

todos os participantes, mesmo os 
que possuem menos experiências, 
em busca de novas ideias e 

soluções. Nossas ideias devem ser 
colocadas em discussão sem ar de 

superioridade, para não intimidar 
a participação dos demais 

elementos. Todas as ideias deverão 
ser discutidas. 
 

g. Evitar relacionamentos: Não 
construir nem manter uma rede de 

contatos, ou networking, nos 
deixará afastados do mercado de 

trabalho. A troca de informações, 
principalmente entre profissionais 
da mesma área, é fundamental 

para a busca de soluções para os 
problemas que se apresentam ou 

de novas oportunidades. Jamais 
feche as portas por onde passou. 

Mantenha contatos e seja receptivo 
aos antigos companheiros, quando 
estes lhe procurarem em busca de 

auxílio.  
 

h. Não respeitar a diversidade: As 

pessoas são individuais. As 
individualidades devem ser 
respeitadas por todos os membros 

da equipe, visto que a intolerância 
às diferenças é um comportamento 

anti-social e desagregador. 
Devemos valorizar sempre os 

aspectos positivos dos nossos 
colegas, sempre lembrando – e 
aceitando – que ninguém é perfeito. 

Nem nós mesmos.  
 

i. Apontar os erros dos outros: Não 
se deve indicar os erros e 

dificuldades dos colegas, inclusive 
porque nem nós mesmos somos 

infalíveis. É preciso fazer uma 
auto-avaliação para que possamos 
analisar nossa própria 

contribuição para o sucesso ou o 
insucesso do grupo. Diante de um 

erro ou fracasso, ao invés de 
procurar identificar e apontar 

culpados devemos ajudar a 
encontrar a solução.  
 

j. Ficar nervoso com a equipe: Todo 
e qualquer agrupamento humano 

pode apresentar atritos, conflitos 
de opiniões, etc. Nessas ocasiões, 

não procurar “se colocar no lugar 
do outro” para compreender as 
razões do colega poderá agravar a 

situação. As individualidades são 
naturais, inclusive o ritmo de 

trabalho. Em casos de conflito, a 
conduta profissional deve ser ética, 

contornando as emoções. 

 
 

9. Conclusão 
O trabalho em equipe possibilita 
aproveitar os melhores talentos de 

cada um dos seus elementos para 
obter um resultado muito superior 
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ao que seria conquistado 

individualmente. É a vantagem 
competitiva fundamental para o 
mundo corporativo, pois aumenta 

as possibilidades de se destacar no 
mercado e superar seus 

adversários, justamente por 
aproveitar as melhores 

competências de cada um, 

potencializando os resultados. O 

trabalho em equipe é uma força 
poderosa e cada vez mais 
valorizada. Justamente por isso, 

participar de grupos de trabalho 
com entusiasmo e espírito 

colaborativo é essencial para a 
integração dos indivíduos numa 

sociedade cooperativa. 
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"De nada adianta adquirir 

conhecimento, se não o dividirmos com 
as outras pessoas; se não o utilizarmos 

para a construção de um mundo  
melhor"  

 
(do autor) 

 

 
 

“A vida faz os caminhos da gente, ou a 
gente faz os caminhos da vida?”. 

 
(do autor) 

 


