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RESUMO 

 

Tempos atrás as organizações trabalhistas eram vistas como opressivas e 

predominavam a divisão de tarefas e a especialização. Com a globalização, as empresas 

passaram a investir mais no capital humano e a quebrar paradigmas hierárquicos. Nos últimos 

anos observa-se a valorização do trabalho em equipe. Muitas são as publicações e livros em 

administração tratando do assunto de gerenciamento de projetos e formação de equipe com a 

finalidade de melhorar a comunicação das equipes e de formar líderes que estimulem a 

equipes para que haja sinergia. Mas na prática, observa-se que o desenvolvimento de uma 

equipe de trabalho é um desafio para o gestor e pode nem sempre ser bem sucedida. 

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo entender as vantagens e 

dificuldades na organização de equipes de alta performance e a real necessidade de sua 

criação. Para esse estudo foi utilizado método de pesquisa teórico, baseando-se em revisões da 

Literatura. Discute-se o que é uma equipe, as dificuldades na sua formação, a necessidade de 

formação e a importância do gerenciamento na consolidação de uma equipe de alta 

performance. Deve-se lembrar de que nem toda a atividade requer a formação de uma equipe 

e que, algumas vezes, o trabalho em equipe pode prejudicar a atividade.  

Conclui-se com esse trabalho que uma equipe não é apenas um grupo que 

trabalha junto; são indivíduos com habilidades individuais e complementares que trabalham 

buscando atingir um objetivo único e bem definido. Conclui-se ainda que montar uma equipe 

de alta performance é um processo a longo prazo que requer paciência, disciplina, 

planejamento e gestão eficiente e só deve ser adotada quando realmente se faz necessária.  

Palavras chave: Equipe, Gerenciamento de projeto e performance. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Long time ago the companies were seen as oppressive and dominated the 

division of labor and specialization. With globalization companies are investing more in 

human capital and broke the hierarchical paradigms. In recent years we have observed the 

value of teamwork. There are many books and publications in management dealing with the 

subject of project management and training of staff in order to improve communication and to 

form teams of leaders that encourage teams so there is synergy. In practice however, it is 

observed that the development of a workforce is a challenge for the manager and can’t always 

be successful.  

Therefore, this study aims to understand the advantages and difficulties in the 

organization of high performance teams and the real need for its creation. Theoretical method 

was used with literature review. It discusses what a team, the difficulties in their training, the 

need for training and the importance of managing the consolidation of a high performance 

team. Is important to remember that not all activities that require the formation of a team.  

We conclude this work with a team that is not just a group that works together, 

are individuals with individual and complementary skills who work trying to achieve a single 

goal and well defined. Conclude also that even mount a high performing team is a long term 

process that requires patience, discipline, planning and efficient management and should only 

be adopted when it really is needed. 

Keywords : Team, Project Management and Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo as organizações passaram a dar maior atenção ao trabalho 

em equipe, sendo esta a forma mais utilizada no cenário competitivo atual.  O grande sonho 

de empresa ideal hoje é de que a mesma se desempenhe como uma grande equipe 

(MAXIMILIANO, 2002). 

Com o agrupamento de talentos as organizações podem alcançar um aumento 

de criatividade e um ambiente de solução de problemas, com isso, gerando aumento de sua 

produtividade e redução dos seus custos. Os modelos de estruturas das organizações vêm 

mudando ao longo das duas ultimas décadas, onde o trabalho em equipe esta sendo utilizado 

ao invés dos antigos modelos de divisão de tarefas e tarefas individuais (MCDERMOTT, 

1999).  

Assim sendo encontramos muitas publicações e livros em administração 

tratando do assunto de gerenciamento de projetos e formação de equipe com a finalidade de 

melhorar a comunicação das equipes e de formar líderes que estimulem a equipes para que 

haja sinergia. 

Entretanto, o que é uma equipe? Quais as dificuldades em se montar uma 

equipe? E como a desenvolver? Na prática, observa-se que o desenvolvimento de uma equipe 

de trabalho é um desafio para o gestor e pode nem sempre ser bem sucedida.  

Quais são as forças que levam uma equipe a se tornar uma equipe de alta 

performance, com capacidade máxima de cada individuo que a compõe para o desempenho 

máximo do grupo? Quais os atributos os indivíduos devem ter e quais as características para 

escolha das pessoas que formaram uma equipe? 

Formar equipes de alto desempenho é um investimento em longo prazo que 

exige das organizações um comprometimento maior do que a simples idéia de ter equipes em 

sua estrutura. É preciso uma equipe comprometida, gestor competente e projeto bem definido. 

Diante desta problemática, este trabalho tem como objetivo entender as vantagens e as 

dificuldades da formação de equipes de alto desempenho. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Entender as vantagens e dificuldades na organização e desenvolvimento de 

equipes de alta performance. 

 

1.1.2        Objetivos específicos 

 

I. Identificar o surgimento de equipes e desenvolvimento de equipes de alta 

performance; 

II. Avaliar o que se deve buscar para formação das mesmas; 

III. Verificar como estas equipes alcançam a capacidade esperada dos indivíduos e porque 

algumas equipes não dão certo. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Décadas atrás as organizações eram vistas como opressivas - criando homens 

comparativos - que sufocavam a criatividade e a inovação. Segundo William G. Dyer, a partir 

dos anos 60 o cenário começa a mudar. Com a globalização, as empresas passam a investir 

mais em seu capital humano e a quebrar as hierarquias opressoras (DYER, 2011). 

A partir da Visão Baseada em Recursos, um dos principais fatores que gera a 

vantagem competitiva é a imitabilidade. A vantagem competitiva passa a existir no momento 

que os recursos da empresa forem raros e valiosos, sendo assim difíceis de imitar. A 

complexidade das relações interpessoais, confiança, cultura entre outros antecedentes das 

relações sociais, incluindo as diferenças hierárquicas (BARNEY & HESTERLY, 2008 apud 

VICENZI, 2002). 

A formação de equipe quando geradora de resultados únicos proporciona uma 

vantagem competitiva perante aos concorrentes. Assim sendo, estratégias que incluem o 

compartilhamento de valores e alçada coletiva são difíceis de serem imitadas. Esta dificuldade 

de se imitar este tipo de estrutura se exemplifica na definição “um número pequeno de 

pessoas, com habilidades complementares, comprometidas com objetivos, metas e abordagens 
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de trabalho comuns, pelos quais se consideram mutuamente responsáveis” (KATZENBACH, 

2000, pag.16 apud VICENZI, 2002). 

A equipe de alta performance tem habilidade de Adaptação de mudanças e 

permanecerem eficazes ao longo do tempo (DYER, 2011). 

 Espera-se como resultado deste trabalho esclarecer que as equipes de 

alta performance levam efetivamente as organizações a um patamar maior de desempenho, 

desde que estejam presentes nas empresas condições favoráveis para seu desenvolvimento. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho tem método de pesquisa teórico, baseando-se em revisões da 

Literatura, contemplando, principalmente, o estudo de equipes de alto desempenho, 

prevalecendo às fontes teóricas de DYER (2011) e KATZENBACH & SMITH (2001). 

 

1.4   ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O trabalho está estruturado em cinco capítulos, composto pela introdução, 

definição dos objetivos e a metodologia do trabalho. 

No segundo capitulo dois apresenta-se a revisão literária, definição e 

contextualização do tema Project Management Institute PMI definição e histórico, Gestão de 

Projetos e equipes de alta performance. 

No capitulo três encontra-se revisão histórica, definição de trabalho, 

organização e gerenciamento discutindo a evolução dos conceitos de trabalho ao decorrer dos 

anos. 

No capitulo quatro encontra-se a contextualização de equipes, discussão sobre 

definição, desenvolvimento de equipes e formação de equipes. 

As conclusões e sugestões para trabalhos futuros encontram-se no capítulo 

cinco. Finaliza-se listando as referências utilizadas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Nos últimos anos as empresas passaram a dar uma importância maior ao 

trabalho em equipe. Hoje está claro que o desenvolvimento de equipes de alta performance, 

com estrutura e hierarquia baseada nas habilidades de cada indivíduo, aumenta a resolução de 

problemas, gera resultados, diminui os gastos e eleva a produtividade (KATZENBACH & 

SMITH, 2001). 

Montar uma equipe de alta performance entretanto não é fácil. Quando a 

empresa opta pelo trabalho baseado na formação das equipes, precisa estar claro que os 

resultados aparecem em longo prazo. As equipes, até se tornarem maduras, passam por várias 

etapas e o gestor é fundamental no seu desenvolvimento desde a formação da equipe, focando 

na habilidade de cada um ao distribuir as tarefas, solucionando problemas ao longo do 

desenvolvimento e até elogiando quando o desempenho superar as expectativas 

(KATZENBACH & SMITH, 2001). 

Para entender como desenvolver uma equipe de alta performance, precisamos 

conhecer alguns conceitos, rever a evolução do trabalho ao longo dos tempos e conhecer as 

dificuldades e os benefícios de se trabalhar com esse tipo de equipe. Dessa forma, nos 

capítulos subsequentes, serão descritos conceitos relacionados ao assunto, a evolução dos 

mecanismos do trabalho e a formação de equipes, até chegar em uma equipe de alta 

performance.   

 

2.1 DEFINIÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

Para entender a criação de equipes discutiremos primeiramente, conceitos 

envolvidos no gerenciamento de projetos e formação de equipes. Neste capítulo, será dada 

ênfase na definição de PMI, gestão de projetos e equipes de alta performance. 

 

2.1.1  Project Management Institute – PMI – definição e histórico 

 

O PMI, Project Management Institute ou Instituto de Gerenciamento de 

Projetos, promove o treinamento em gerenciamento de projetos além da publicação de 

periódicos e guias (PMI, 2010, s.d).  

Fundado em 1969 por cinco voluntários, no estado da Filadélfia, Pensilvânia, 

EUA, é uma associação sem fins lucrativos, reconhecida mundialmente em Gestão de 
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projetos. Nos anos já contava com mais de 2000 associados. Nos anos noventa, já possuía 

cerca de 8.500 associados e a partir de 1993 passou a crescer cerca de 20 % ao ano. 

Atualmente está instalado em 185 países e possui mais de 500.000 associados (PMI, 2010, 

s.d). 

Sua fundação foi oficializada com a emissão de clausulas de incorporação do 

PMI feitas pela comunidade da Pensilvânia.  Neste mesmo ano o primeiro PMI Seminars & 

Symposium aconteceu em Atlanta EUA, com 83 participantes (PMI, 2010, s.d). 

Nos anos setenta foi editado e publicado o Project Management Quarterly 

(PMQ), posteriormente renomeado para Project Management Journal (PMJ). Neste mesmo 

período foi realizado o primeiro Seminars & Symposium, que passou a ocorrer anualmente. 

No evento foi oficializado e estabelecido o Programa de Prêmios Profissionais (PMI, 2010, 

s.d). 

Na década de oitenta foi adotado um código de ética para a profissão e os 

programas e serviços oferecidos foram crescendo. Foi credenciado, ainda nesta década, o 

primeiro Project Management Professional (PMP®), o primeiro padrão de gerenciamento de 

projetos o PMQ-Special Report on Ethics Standards and Accreditation, o primeiro livro do 

PMI e o nascimento da revista mensal PMNetwork® (PMI, 2010, s.d). 

Nos anos 90 foram criados os grupos de interesses específicos conhecidos 

como World Seminars. Em sequência ocorreu a publicação do "A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)" - guia englobando todas as áreas de 

gerenciamento de gerenciamento de projetos - marcando sua presença na rede mundial de 

internet (PMI, 2010, s.d). 

 

2.1.2  Gestão de Projetos  

 

Desde o aparecimento das civilizações, as pessoas estão envolvidas com 

projetos na construção de estradas, moradias, desenvolvimento de tecnologias entre outros 

(PMI, 2010, s.d). 

A natureza dos projetos mudou. Os projetos atuais são dotados de 

complexidade e exigem diversidade de habilidades. Para lidar com estas mudanças e 

exigências dos projetos modernos, novas formas de gestão foram desenvolvidas 

(NICHOLAS, 1990). 
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 A gestão de projetos é uma delas. Seu inicio se teve pela década 50, com 

militares americanos, mas nos anos oitenta começou a se disseminar para fora desta esfera 

(NICHOLAS, 1990).  

Em uma empresa, projeto não pode ser confundido com tarefas de rotina. Essa 

confusão coloca o projeto em risco e o risco pode ser prejudicial ao projeto. O gestor de 

projeto deve desenhar um objetivo claro e evitar riscos ao escopo, que é a programação para 

se atingir o objetivo proposto. Além disso, é o responsável por conseguir apoio do 

patrocinador, que pode ser o presidente da empresa, o diretor, ou outro responsável, torne o 

projeto viável, financeiramente ou politicamente (PMI, 2010, s.d). 

De acordo com PMbok 4° Ed pag. 06 “gerenciamento de projetos é a aplicação 

de conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de atender 

os requisitos do projeto”.  

Para melhor entendimento dos processos de gerenciamento estes se encontram 

em cinco processos - Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e 

encerramento e divido em nove áreas do conhecimento, Gerenciamento da Integração do 

Projeto, Gerenciamento do Escopo do Projeto, Gerenciamento do Tempo do Projeto, 

Gerenciamento dos Custos do Projeto, Gerenciamento da Qualidade do Projeto, 

Gerenciamento dos Recursos Humanos do Projeto, Gerenciamento da Comunicação do 

Projeto, Gerenciamento dos Riscos do Projeto e Gerenciamento dos Fornecimentos de Bens e 

Serviços do Projeto (PMI, 2010, s.d). 

 A equipe do projeto gerencia os trabalhos envolvidos nele, que geralmente 

envolvem o balanceamento de demandas conflitantes do escopo, tempo, custo, risco e 

qualidade do projeto, a satisfação de diferentes interessados, stakeholders, com diferentes 

necessidades e expectativas e o alcance dos requisitos estabelecidos (PMI, 2010, s.d). 

 Dentro da gestão de projetos, ainda de acordo com PMBok, Gerenciamento de 

Recursos Humanos - as Equipes de Alto Desempenho são importantes e necessárias para o 

sucesso dos projetos. Uma equipe de projetos consiste de pessoas com papeis determinados, 

com objetivos bem definidos que visam à conclusão do projeto (PMI- Pmbok 4°ed., Pág 215). 
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2.1.3  Equipes de Alta Performance 

Dentro do conceito de Equipe de Alta Performance, o gestor tem papel 

importante no desenvolvimento do projeto. É o responsável por mostrar aos envolvidos que 

essas são características essenciais para que a equipe deixe de ser apenas um grupo com 

objetivo único e passe a ser uma Equipe de Alta Performance. É o líder que direciona o 

trabalho, permite que os membros de sua equipe explorem sua inteligência e é quem estimula 

a interdependência (AHRENS, 2011). 

 Equipe é conjunto ou grupo de pessoas que se aplicam a realização de 

uma mesma tarefa ou trabalho (AHRENS, 2011). 

Uma equipe de alta performance pode ser definida como um grupo de 

coordenadores que trabalham juntos, buscando um objetivo único e claro (AHRENS, 2011). 

Esse tipo de equipe quando analisada possui cinco características, conforme 

quadro abaixo. 

 

Característica Descrição 

Objetivo claro 
Todos devem estar cientes do objetivo a ser atingido e devem estar e 

envolvidos. 

     Empowerment Compartilhamento de experiências e habilidades de cada um com a 

equipe. 

Diversidade Equipe composta por pessoas de diversas áreas e habilidades. 

Relacionamento e 

feedback 

Não há necessidade de amizade, mas sim de compartilhamento de 

ideias e respeito da visão de cada um da equipe. 

Interdependência 

 

Entender que juntos é mais fácil atingir um objetivo. 

 

  Quadro 1: Características de uma equipe de alta performance 

  Fonte: Adaptada pelo autor de AHRENS, 2011. 
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3 TRABALHO, ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO 

 

Para entendimento do desenvolvimento da forma de trabalho e das 

organizações atuais, faz-se necessário entender como se deu ao longo do tempo a forma de 

pensar e agir nas organizações e a relação capital trabalho. Neste capítulo será discutida a 

evolução da organização e gerenciamento do trabalho ao longo dos anos. 

 

3.1 EVOLUÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

As organizações raramente têm como proposta um fim em si mesmas, sendo 

instrumento para chegarem a outro fim. A palavra organização vem do grego organon, 

ferramenta ou instrumento. Sendo assim pode-se entender melhor que as ideias sobre, metas, 

objetos, propósitos e tarefas tenham tornado parte das organizações. Ferramentas e 

instrumentos foram inventados para e são adaptados para auxiliar na execução de atividades 

dirigidas para um fim particular (MORGAN, 1996). 

 A organização do trabalho significa definição das atividades e 

responsabilidades de cada pessoa ou grupo de pessoas que participa de uma organização 

produtora de bens e serviços (FLEURY, 1998). 

Portanto a organização se mostra de forma ampla, engloba desde estilo de suas 

estratégias gerenciais, seus processos e forma produtiva. Assim sendo faz-se necessária uma 

breve abordagem histórica da evolução da indústria e seus processos.   

 

3.1.1 Administração Científica 

 

Em 1860 inicia-se a segunda revolução industrial, surgindo grandes mudanças 

nos processos industriais que perduram até a primeira guerra mundial. Em 1911 Frederick W. 

Taylor fez a publicação, O príncipe da Administração Cientifica, propondo o aumento na 

divisão dos processos produtivos e de trabalho, dirigindo assim a organização do trabalho 

para uma forma extremamente repetitiva e especializada. Segundo o autor com essa 

especialização tornando-se necessária a divisão das tarefas e a instituição de cargos por 

função (FLEURY, 1998).  

Sendo assim, em um único posto de trabalho deve-se ser desempenhado um 

conjunto de funções. Tal proposta trouxe implicações para processo produtivo. Na ótica 

Taylorista é permitida a identificação que com a especialização e a divisão de tarefas, cria-se 
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a necessidade de especialização e treinamento por cargos e funções, processo seletivo 

adequado para tal, configurando-se a frase homem certo para o local certo (FLEURY, 1998). 

A administração cientifica é o aumento da produtividade com o objetivo de 

reduzindo custos. Tendo como princípios primordiais realização de treinamento, aumento da 

produtividade com recompensas salariais, analise de tarefas e maior proximidade entre 

empregados e empregadores (DRUCKER, 1993). 

Henry Ford em 1911 foi o primeiro a incorporar os conceitos de Taylor com 

sucesso em sua empresa. Implantando a linha montagem, dando nesse período o conceito 

Fordista (FLEURY, 1998). 

 

3.1.2 Teoria Clássica da Administração 

 

Na França, comandado por Henry Fayol, deu-se o surgimento da Escola 

Clássica da administração, com a segunda revolução industrial do século XIX (1850 - 1870), 

o surgimento da energia elétrica, a utilização do aço e combustíveis como o petróleo, ocorre 

um novo alavancamento no progresso ao lado da expansão do capitalismo financeiro. Assim 

em 1916 é publicado o livro Administracion Industrielle et Generale (FLEURY, 1998). 

A teoria Clássica da administração que engloba duas áreas distintas, a 

operacional da Teoria Taylorista com base nas tarefas e a organizacional da Teoria de Fayol 

com base na estrutura organizacional (CHIAVENATO, 2011). 

A teoria surge a partir de uma abordagem sintética, global e universal da 

organização, impostando uma visão anatômica estrutural, enquanto na administração 

cientifica a abordagem era simplesmente operacional, homem e máquina (CHIAVENATO, 

2011). 

A teoria da administração Industrial e Geral, de Fayol, descreve funções 

essências de uma empresa em seis categorias e cinco funções do administrador e 14 princípios 

fundamentais da administração, como orientações gerais (CHIAVENATO, 2011). 

Toda organizações podem ser divididas em seis funções conforme o quadro 

abaixo. 
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Funções da empresa Funções da 

administração 

Princípios da administração 

Funções técnicas Organizar Divisão do trabalho 

Funções financeiras Comandar Autoridade e responsabilidade 

Funções de segurança Controlar Disciplina 

Funções comerciais Prever Unidade de comando 

Funções contábeis Coordenar Unidade de direção 

Funções 

administrativas 
 

Subordinação dos interesses individuais aos 

gerais 

  
Remuneração do pessoal 

  
Centralização 

  
Cadeia escolar 

  
Ordem 

  
Equidade 

  
Estabilidade do pessoal 

  
Iniciativa 

  
Espírito de equipe 

Quadro 2: Divisão de acordo com as funções. 

Fonte: Adaptado pela autora de Chiavenato (2011). 

 

A administração não se destina apenas a alta cúpula da organização, onde as 

funções administrativas se distribuem pelos níveis hierárquicos da organização. E tal 

administração é medida, ponderação e bom senso. Onde os princípios reguladores da empresa 

devem ser flexíveis, assim se utiliza dos quatorzes princípios da administração de Fayol 

(FLEURY, 1998). 

Para Max Weber, as formas burocráticas tornam os processos repetitivos, assim 

como uma maquina de produção. Em seu trabalho, caracteriza a burocracia como uma 

administração que enfatiza a precisão, clareza, rapidez, eficiência e confiabilidade que é 
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atingida através de uma divisão de tarefas fixas, regulamentos, regras hierárquicas e 

regulamentos (DAVID, 2011). 

 

3.1.3 Modelo Ford 

 

 Tendo seu auge após a segunda Guerra Mundial e criado a partir da 

administração cientifica, o modelo Ford intensificava a divisão de tarefas e fragmentação do 

processo de produção, através de tarefas repetitivas e ultra especializada (FLEURY, 1998). 

 Em 1913, Henry Ford engenheiro norte americano implantou uma nova 

teoria da racionalidade do trabalho, baseada na linha de montagem, tendo como objetivo a 

produção de consumo em massa.   Este tipo de produção consiste em organizar a linha de 

montagem de uma fabrica de forma a produzir mais, controlando o tempo gasto em cada 

etapa, com controles, por exemplo, sobre: a matéria-prima, mão de obra, transporte e energia 

(FLEURY, 1998). 

 Sendo assim, o Fordismo adota três princípios básicos, o principio de 

economia, principio de intensificação e principio de produtividade (FLEURY, 1998). 

  No principio de Intensificação onde ocorre o emprego imediato de matéria 

prima e equipamento, colocando o produto de forma rápida no mercado (FLEURY, 1998). 

O principio de Economia que tem como base a redução do estoque de matéria 

prima em transformação (FLEURY, 1998). 

O principio de produtividade que cria a especialização de linha de montagem 

como forma de aumento de produtividade, aumentando a capacidade de produção por homem 

(FLEURY, 1998).  

Conclui que o sistema de fordista, como o trabalhador sendo visto de forma 

puramente mecânica, similar a uma peça, não havendo necessidade da inteligência e da 

comunicação (FLEURY, 1998). 

 

3.1.4 Escola de Relações Humanas 

 

 A teoria das relações humanas tem como objetivo humanizar e 

democratizar a administração, abolindo os conceitos mecanicistas, se opondo à administração 

cientifica baseada na administração de tarefas e à teoria Clássica da Administração focada no 

trabalho (CHIAVENATO, 2011). 
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 Esta teoria surgiu em meados de 1930, por Elton Mayo e colaboradores 

nos Estados Unidos e iniciou-se com estudos realizados na fabrica Western Electric Company, 

Chicago, em Hawthorne. Estes estudos inicialmente tiveram como objetivo entender de que 

forma os fatores ambientais interferiam na produtividade, sendo analisados três fatores: 

temperatura, iluminação e ventilação (FISCHER, 1998; Fleury, 1998).  

 No entanto durante a experiência Mayo notou a interferência de 

variáveis psicológicas envolvendo a produtividade dos operários, determinando que a 

produção não é influenciada pela capacidade física ou fisiológica. A partir desta experiência 

foi possível o delineamento dos princípios da Teoria das Relações humanas, dentre os fatores, 

foi identificado que as pessoas são motivadas pela necessidade de reconhecimento, aprovação 

e envolvimento social. E que reconhecer o sucesso de cada um ajuda na produtividade 

(FLEURY, 1998; CHIAVENATO, 2011). 

 

3.1.5 Abordagem Sociotécnica 

 

 A abordagem Sociotécnica surgiu a partir dos anos de 1950 na 

Inglaterra, por Tavistock Institute of Human Relations. Esta teoria se deu por um grupo de 

pesquisadores: Trist, Emery, Rice, Jacques, Hall e Bramfort. A repercussão deste estudo se 

deu devido a diversidade de modelos conceitos adotados, por exemplo, psicanálise freudiana, 

a psicologia gestáltica, a antropologia funcional, a teoria de campo de Kurt Lewin e a teoria 

dos sistemas abertos (TRIST & BAMFORTH, 1951). 

 Esta abordagem procura simbolizar um elo entre as teorias do modelo 

clássico de Tylor e Ford e a Escola das Relações Humanas (MARX, 1998).  

Abaixo esta o estudo do grupo nas minas de carvão de Durtham em 1940 na 

Inglaterra.  

 Neste caso, os operários da mina constituíam um grupo homogêneo, 

onde todos participavam de todas as etapas do processo de produção, sendo estes membros 

auto-selecionados e multi-qualificados. Este grupo trabalhava apenas com ferramentas 

manuais, o que tornava o trabalho penoso, porém desenvolviam grande adaptação ao 

ambiente, remuneração como grupo e trabalhavam sem supervisão.  

 Como busca de maior produtividade houve mecanização das operações 

e o grupo dividido em grupos e subgrupos por especialização, havendo diferenciação dos 

grupos por habilidades e passando a serem remunerados de forma diferenciada e como os 

grupos passaram a trabalhar de forma isolada fez-se necessário uma supervisão. A diferença 
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entre o status dos componentes de um subgrupo era acentuada (TRIST & BAMFORTH, 

1951).  

 O resultado foi uma baixa produção em relação ao que se esperava 

sobre as mudanças feitas, identificou se que houve aumento na rotatividade, incidência de 

problemas pessoais e interpessoais, faltas e desordens psicossomáticas, assim como conflito 

entre as hierarquias (BIAZZI, 1994; FLEURY, 1998). 

 Chamado o Instituto Tavistock de Londres, para estudar o caso da baixa 

na produtividade com a introdução das mudanças. Trist e Bamforth, o ultimo era aluno de 

pós-graduação do instituto e, que já havia trabalhado na mina, assim foi redigida a primeira 

análise sócio-técnica (FLEURY, 1998). 

 Tempos depois, Bamforth retornou a mina com o objetivo de retomar os 

estudos encontrando uma nova forma organizacional, onde os grupos haviam sido mantidos e 

os subgrupos trabalhavam de forma interdependente entre os turnos, a remuneração voltou a 

ser por grupo, independente da divisão dos grupos e cargos e o próprio grupo organizam sua 

rotatividade de tarefas. Esta nova forma envolvia a existência de grupos autônomos 

alternando os turnos e papéis, com o mínimo de supervisão possível (FLEURY, 1998). 

 Da formação dos grupos, três padrões foram observados, que cada 

operário produz um produto completo, o grupo interage de forma a colaborar para produção 

de um produto completo e produz por etapas e sendo que cada operário desenvolve um 

estágio (FLEURY, 1998). 

 Os pesquisadores concluíram as seguintes características para os grupos 

semi autônomos, o grupo deve coletivamente ser responsável por uma parcela do negocio, 

mesmo envolvendo parte gerencial, a organização do trabalho deve facilitar o relacionamento 

que alimenta a cooperação, todos devem ter oportunidade de aprenderem todas as tarefas 

interiores a esta organização, os grupos devem ter materiais, equipamentos e autoridade 

necessários para execução de seu trabalho, e retorno para avaliar seu desempenho (PEARCE 

& RAVLIN, 1987). 

 Como a teoria sócio-técnico abertos, os grupos semi autônomos cresce 

a medida que as habilidades de solucionar problemas e incorporar funções manutenção e 

controle aumentam. Este sistema ainda é capaz de adquirir aprendizado e evoluir learning 

systems (TRIST, 1981). 
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3.1.6 Conclusões Referentes à Evolução da Organização do Trabalho 

 

 A administração cientifica foi umas das primeiras abordagens sobre o 

papel das organizações na sociedade, tendo como objetivo a fragmentação da produção e a 

divisão de tarefas, fazendo com que os operários executassem tarefas extremamente 

especializadas, com a intenção de gerar rentabilidade e aumento da produção. Esta abordagem 

altera o cenário da época de homem artesão para homem maquina que passa a executar as 

tarefas repetitivamente. Nesta teoria o foco é aumento da produção e nenhum foco com o ser 

humano. 

 Conforme a evolução histórica nota-se o aparecimento de novas teorias 

que abordam o aumento produtivo com a inclusão do ser humano, no ponto que identificamos 

uma saturação do processo produtivo mecanicista. 

 Sendo assim, temos o surgimento da teoria das Relações Humanas, que 

tem como proposta a inserção da humanização das organizações. Esta teoria teve forte 

importância nas organizações, no que diz respeito à descoberta do papel do trabalhador. 

Identificando a partir desta teoria através de estudos, que o trabalhador teria outras 

necessidades, por exemplo, aprovação social, motivação e participação em grupos. 

 Avançando um pouco mais a teoria Sócio Técnica traz para as 

organizações o trabalhador como ser capaz de desenvolver, inovar, criar e opinar sobre as 

decisões organizacionais. A partir deste ponto foi identificado à existência e os benefícios das 

equipes semi-autônomas e flexíveis. 

 Segue abaixo quadro com resumo histórico sobre a evolução da 

organização do trabalho:  

 

Ano Etapa Histórica 

1900 Administração Científica, Taylor 

1913- 1930 Sistema Ford de Produção 

1930 -1960 Escola das Relações Humanas 

1948 Criação de grupo semiautônomos, Escola Sócio Técnica 

Quadro 3: Evolução histórica do trabalho. 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Chiavenato (2011) 
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4 TRAJETÓRIA DAS EQUIPES 

 

Atualmente, com a globalização, as organizações vêm procurando cada vez 

mais o desenvolvimento de equipes de alta performance ou autônomas (DYER, 2011).  

Sendo assim, este tópico tende a apresentar alguns conceitos ligados a equipes, 

estrutura, formação e dificuldades para seu desenvolvimento. 

 

4.1 O QUE É UMA EQUIPE 

 

 “Etimologicamente, a palavra equipe se origina do francês equipe, que é 

um conjunto ou grupo de pessoas que se aplicam a realização de uma mesma tarefa ou 

trabalho” (BEJARANO, 2006, pág. 34). 

 Equipe é como um grupo de indivíduos que trabalham juntos e com 

responsabilidade mútua para produzir produtos ou entregar serviços. Seus membros 

compartilham metas e responsabilidades interdependentes no cumprimento das tarefas 

(MOHRMAN, 1995). 

Os requisitos, benefícios e riscos especiais de equipes são acionados assim que 

pelo menos um objetivo comum exija a união de esforços (HARDINGHAM, pg.10,2000).  

 Uma equipe é como um grupo de mais de duas pessoas que interagem 

de forma independente e adaptativa para atingir objetivos importantes, específicos e 

compartilhados (MILKOVICK & BOUDREAU, 2000). 

Considera-se equipe um agrupamento de trabalhadores com diferentes 

responsabilidades funcionais, com objetivos estabelecidos, certa autonomia decisória e multi-

funcionalidade dos postos de trabalho (SACOMANO NETO & ESCRIVÃO FILHO, 2000, 

p.140). 

Compreende-se que assim os esforços da equipe têm de ser coordenados, 

aumentando os níveis de interação e comunicação, ampliando o alcance dos objetivos uma 

vez que este se da pela colaboração bem sucedida. 

 

4.1.1 Diferenciação entre equipe e grupo de trabalho 

 

Uma equipe se diferencia de um grupo, a partir do momento que seus membros 

compartilhem, pelo menos, de um objetivo que seu resultado seja atingido através do esforço 

conjunto (HARDINGHAM, 2000).  
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Os grupos de trabalho também são equipes, de acordo com a seguinte 

definição: "equipe é um pequeno grupo de pessoas com habilidades complementares, que 

trabalham juntas com o fim de atingir um propósito comum pelo qual se consideram 

coletivamente responsáveis" (SCHERMERHORN, 1999, pág.149). 

Uma definição mais abrangente, encontrada em inúmeros trabalhos sobre o 

tema: uma equipe é um grupo de pessoas com aptidões complementares, comprometidas com 

um objetivo comum, que realizam trabalho interdependente e são coletivamente responsáveis 

pelos resultados. A figura abaixo resume as diferenças fundamentais entre equipes e grupos 

de trabalho (KATZENBACH & SMITH, 1994). 

 

 
Figura 1: Diferenças entre equipes e grupos de trabalho 
Fonte: Resumido e adaptado de Katzenbach & Smith (1994).  

 
A figura acima demostra as características que diferenciam um grupo de uma 

equipe de trabalho. 
É passível de consideração, de maneira mais ampla, que todas as atividades 

acontecem em um contexto de grupo. No grupo, o desempenho pode ser alterado através da 

influência. Porém não basta colocar as pessoas juntas para que se obtenha um bom 

desempenho. É necessário que as pessoas tenham a sensibilidade de interagir de forma a 

compartilhar informações, cooperação e confronto de diferenças (KATZENBACH & SMITH, 

1994). 

 Assim sendo, equipes de trabalho são grupos de trabalho, não havendo um 

objetivo ou produto final comum, os membros não têm trabalho desenvolvido em equipe ou 
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um propósito comum e normalmente não são coletivamente responsáveis pelos resultados 

agindo de forma individual. A necessidade de um produto final que seja superior a simples 

soma das partes envolvidas, é o que determina para estes autores a necessidade do uso de 

equipes versus grupos de trabalho. Logo podemos ter uma equipe de trabalho que seja 

eficiente uma vez que o produto final não exija um esforço coletivo. 

 

4.1.2 Diferentes tipos de equipe 

 

Existem três tipos de equipes, que se diferenciam em estrutura, 

responsabilidade e uso e cada tipo tem funções diferentes (DRUCKER, 2001). 

 A equipe de beisebol, uma equipe cirúrgica ou linha de montagem, exemplo 

modelo Ford, onde o trabalho é individual, em série, cada pessoa com sua responsabilidade, 

um individuo não abandona seu posto para auxiliar outro (DRUCKER, 2001). 

A equipe de futebol, ou equipes de projetos, ou montadoras japonesas que 

realizam trabalho em paralelo, ou seja, as pessoas trabalham juntas, mas não são 

interdependentes (DRUCKER, 2001). 

A equipe de duplas de tênis ou um conjunto de jazz, existe trabalho 

interdependente, onde os pontos fortes e fracos são conhecidos e estes devem cobrir os 

companheiros  de equipe (DRUCKER, 2001). 

Grande parte dos estudiosos reconhecem apenas a ultima equipe sendo uma 

equipe verdadeira. Porem nos exemplos oferecidos pelo autor verifica-se que a realidade nem 

sempre é clara: nem havendo motivo pra se transformar uma equipe de projetos em uma 

equipe de linha de montagem, devido esta existir trabalho interdependente e na primeira não 

(DRUCKER, 2001).  

Classificação dos grupos de acordo com sua interdependente, desempenho e 

maturidade são grupo de trabalho, pseudo equipe, equipe potencial, equipe real e equipe de 

alta performance (KATZENBACH & SMITH,1994) 

 O grupo de trabalho, neste grupo não há significativa de desempenho 

crescente que demonstre a necessidade de transformação em equipe. Os membros se 

relacionam para trocar informações, práticas ou perspectivas e para tomar decisões visando 

melhorar o desempenho de cada individuo dentro de sua área de responsabilidade 

(KATZENBACH & SMITH, 1994).  

 A Pseudo equipe, neste grupo prevalece a individualidade, não havendo 

preocupação com o desempenho crescente (KATZENBACH & SMITH, 1994). 
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Equipe potencial, neste grupo há a busca melhoraria do desempenho coletivo e 

crescente, mas ainda não conseguiu definir suas finalidades, objetivos e abordagem de tarefa 

conjunto (KATZENBACH & SMITH, 1994).  

Equipe real, neste grupo encontram-se indivíduos que compartilham 

conhecimento e habilidades complementares e comprometidos entre si, através de metas, 

missão e abordagem de trabalho bem e pelos quais são coletivamente e mutuamente 

responsáveis pelo desempenho (KATZENBACH & SMITH, 1994). 

Equipe de alto desempenho, neste grupo encontram-se indivíduos totalmente 

comprometidos com os objetivos e desenvolvimento uns dos outros. Possuem resultados 

muito além das expectativas (KATZENBACH & SMITH, 1994) .  

A figura ilustra a curva de desempenho da equipe onde se pode observar, de 

acordo com o modo de funcionamento em cada uma das cinco posições, a relação entre 

impacto de desempenho e eficácia da equipe (KATZENBACH & SMITH, 1994). 

 

 
Figura 2: Curva de Desempenho das Equipes 

Fonte: Katzenbach & Smith (1994). 

 

A curva de desempenho das equipes sugere que, não ocorrendo a necessidade 

de formação de uma equipe, esta formação se torna injustificável (KATZENBACH & 

SMITH,1994). 

Outros autores dividem as equipes em três tipos, equipes funcionais, equipes 

auto gerenciáveis e interfuncionais (PARKER, 1995). 
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 A Equipe funcional  é formada por um chefe e seus subordinados direto, sido 

muito marcando este modelo das empresas modernas, onde o chefe detém o poder, autoridade 

e responsabilidade pelas decisões (PARKER,1995). 

As Equipes auto gerenciáveis, são aquelas que os indivíduos possuem 

autonomia nos processos, assumindo total responsabilidade, trabalhando em conjunto para 

melhorar as operações e lidar com problemas diários (PARKER, 1995).  

As Equipes interfuncionais ou multidisciplinares são composta por indivíduos 

de diferentes departamentos, especialidades e diversos níveis. Combinando diversos tipos de 

habilidades e cujos esforços são para alcançar os objetivos da empresa (PARKER, 1995).   

Conclui-se que grupos podem se transformar em equipes: desde que tenham a 

necessidade de trabalho interdependente, desempenho crescente e responsabilidade de todos 

justificando o esforço de transformação. Equipes auto- gerenciável é um grupo que 

conquistou este status de maturidade, assumindo a gerencia de seus processos- uma equipe de 

alta performance. Assim sendo uma equipe multidisciplinar pode ser a vir uma equipe auto 

gerenciável ou uma equipe de alta performance que há inúmeras nomenclaturas para 

definição da natureza de equipes.  

 

4.1.3 Desenvolvimento de uma equipe 

 

Inúmeros livros e publicações sobre administração destacam a importância das 

equipes nas empresas e o gerenciamento e liderança das equipes, porem poucas se dedicam a 

pesquisar sobre o desenvolvimento dessas- as formas através dos quais as pessoas deixam de 

ser apenas um grupo de trabalho e tornam-se uma equipe (DYER, 1995). 

Antes que uma equipe comece qualquer tarefa, três fatores básicos devem ser 

levados em conta, a missão do time- porque o time existe, os objetivos do time- o que o time 

espera alcançar e as regras- como o time será administrado e como os objetivos serão 

alcançados e o progresso medido (HARRINGTON, apud KEEN, 2003).  

O maior esforço esta em identificar constantemente as condições que 

atrapalhem o trabalho colaborativo, e discuti-las. Deve-se sempre desenvolver atividades de 

suporte de uma mentalidade para as equipes direcionadas a colocar em pauta que o interesse 

da formação de uma equipe é o trabalho em conjunto para alcançar um objetivo (DYER, 

1995).  

Portanto o desenvolvimento de equipes é uma tarefa continua e é 

responsabilidade da mesma mantê-la e gerenciá-la.  
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4.1.4 Tamanho de equipes 

 

Uma equipe deve conter no mínimo cindo pessoas e um máximo de quinze. 

Cinco integrantes para não desenvolver groupthink -Pensamento de grupo,  

minimizar conflitos e chegar ao consenso de forma rápida- e evitar que haja persuasão por 

algum membro com forte de personalidade forte – neste caso o propósito de se ter uma equipe 

estaria com comprometido. E o máximo de quinze pessoas, pois administrar mais do que isso 

é muito difícil: muitas personalidades, opiniões e ideias divergentes e distração (ARCHER, 

1996). 

O numero ideal é de dez pessoas, pela probabilidade dos grupos menores 

atingirem mais facilmente o consenso, trabalhar as diferenças funcionais, hierárquicas e 

individuais com sucesso (KATZENBACH & SMITH, 1994).  

Esta preocupação da quantidade de membros de uma equipe é valida, 

considerando que nas equipes menores, a administração dos recursos e atividades é mais e 

rápida e o acompanhamento e cobrança das responsabilidades se tornam mais fácil. 

 

4.1.5 Tipos de equipes 

 

 Podemos identificar nas organizações diversos tipos de equipe, por exemplo, 

temporais, tradicionais, virtuais e interorganizacionais, conforme se pode verificar no quadro 

4. 
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Tipo Característica Desafios 

Tradicionais 

Grupo de pessoas que trabalham 

em conjunto por tempo 

indeterminado; 

Encontros presenciais. 

 

Conflitos de interesse e poder; 

Falta de comunicação. 

Temporais 

Grupo de pessoas que devem 

trabalhar em conjunto por um 

período relativamente curto; 

A equipe deve se reunir 

rapidamente e começar a produzir 

quase de imediato; 

Os membros possuem atribuições 

em outra área da organização em 

tempo integral; 

Encontros presenciais. 

 

Organização na divisão e execução de 

tarefas; 

Outras atividades em paralelo; 

Descontrole devido ao tempo; 

Execução de maneira indevida; 

Não há conhecimento entre os 

membros da equipe. 

Virtuais 

Formada por pessoas de diferentes 

localizações; 

Diversidade de cultura, idioma e 

funções de negócios; 

Encontros virtuais, por 

recursos multimídia- tele- 

conferência ou telepresença. 

Ter uma comunicação eficiente e eficaz 

de modo a ficarem claros os objetivos e 

ser entendidos por todos; 

Falta de interação e contato físico entre 

a equipe. 

 

Interorganizacionais 

Diversidade de cultura, idioma e 

funções de negócios; 

Criada a partir de alianças, fusões 

ou aquisições de empresas 

distintas. 

Conflitos culturais; 

Conflito de metas e objetivos; 

Não entendimento da missão da 

empresa. 

 

Quadro 4: Diferentes tipos de equipes 
Fonte: Adaptado pela autora a partir de Dyer (2011) 
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Com a globalização, tornou-se comum o trabalho entre equipes virtuais. A 

criação de filiais em várias partes do mundo levou as empresas ao desenvolvimento de um 

novo tipo de relacionamento. A criação das equipes virtuais diminui os custos com o 

deslocamento de pessoas e também de tempo (DYER, 2011). 

 

  
Figura 3:  Classificação das Equipes.  
Fonte: S. Chandramouli - Artigo: “Virtual Project Management”, 2004 apud COSSULIN, 2007. 
 

Conforme figura acima, as equipes são classificadas de acordo com a distância 

e nível de contato entre os membros da equipe. 

 

4.1.6 Por que é difícil montar uma equipe e suas limitações 

 

Nas organizações quando os líderes passam a demonstrar maior interesse pelos 

assuntos de relação externa e políticas internas ao invés de comprometimento com os 

funcionários e as metas da organização, a comunicação e a confiança mútuas são abaladas, 

gerando insegurança, tornando mais difícil a aceitação do trabalho em equipe entre as pessoas 

(KATZENBACH & SMITH, 2001). 

A resistência das pessoas no trabalho em equipes, indicando quatro razões 

fundamentais, a falta de convicção, o risco e desconforto pessoal, os valores individuais e a 

ética de trabalho enfraquecida (KATZENBACH & SMITH, 2001). 

A falta de convicção das pessoas, pois ainda crêem que o trabalho individual 

tenha maior desempenho que o trabalho em equipe e que as equipes causam mais problemas 
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do que soluções, ressaltando o tempo perdido e esforços para a implantação de equipes 

(KATZENBACH & SMITH, 2001). 

O risco e desconforto pessoal, onde encontramos pessoas individualistas, que 

possuem medo e não gostam de trabalhar em equipe (KATZENBACH & SMITH, 2001). 

Os valores individuais onde maior parte das pessoas tem valores voltados para 

o desempenho e responsabilidades individuais (KATZENBACH & SMITH, 2001). 

 A ética de Trabalho enfraquecida nas organizações que não possuem 

propósitos específicos para as equipes, ou não reconhecem a importância de suas equipes para 

o bem estar de suas empresas. Quando os líderes demonstram uma preocupação maior com as 

políticas externas e internas do que com suas equipes e metas, passa a se gerar insegurança, 

gerando um desgaste na aceitação do trabalho em equipe (KATZENBACH & SMITH, 2001). 

Outros resultados inferiores foram apresentados em equipes formadas por 

membros com grande capacidade analítica e mental. Cometendo alguns vícios de operação em 

comum, a dificuldade na tomada de decisão e pouca coerência nas decisões tomadas, gasto 

excessivo de tempo na tentativa de persuasão dos outros membros, gerando debates 

destrutivos, tarefas necessárias e importantes foram tratadas com descuido ou omitidas, 

tarefas efetuadas individualmente, sem conhecimento das atividades dos outros membros, 

tornando assim difíceis de serem administradas (BELBIN, 1993).  

O conflito entre os interesses individuais e coletivos e a falta de dedicação e 

unidade sendo o maior empecilho para a formação de equipes: espera-se que as pessoas que 

possuem os valores voltados para o individualismo renunciem temporariamente para 

experimentarem o trabalho em equipe e trabalhar para o objetivo coletivo (LARSON & 

LAFASTO, 1989; MOSCOVICI, 1998; KATZENBACH & SMITH, 2001).  

 Por outro ponto o conceito de trabalho em equipe permanece firme por 

vários motivos, o principal é que boas equipes e alto desempenho são inesperáveis, ou seja, 

não há como ter bons desempenhos sem ter boas equipes (KATZENBACH & SMITH, 2001). 

 

4.1.7 OS 4 C´s do desenvolvimento de uma equipe  

 

Através de consultorias e pesquisas com equipes Dyer detectou quatro fatores 

essenciais para uma equipe de lata performance, formação e gerenciamento de uma equipe de 

alta performance (DYER, 2011).  

O contexto da equipe é a compreensão do contexto de trabalho da equipe. 

Através de pesquisas foi identificado, que as diretrizes da empresa devem também ser voltada 
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para o trabalho em equipe, seus sistemas de recompensas e suas estruturas para que as equipes 

consigam alcançar o seu máximo desempenho (DYER, 2011). 

A composição da equipe são as habilidades e atitudes dos membros. A 

composição de uma equipe esta ligada diretamente a pessoa certa para a função certa para o 

trabalho em coletivo (COLLINS, 2001, apud DYER 2011, pág. 25) 

As competências da equipe independem das condições individuais de cada 

membro; foca-se o sucesso nas competências da equipe. Uma equipe de alta performance 

deve desenvolver as competências de estabelecer metas, tomada de decisões, comunicação, 

confiança e solução de conflitos (DYER, 2011). 

A capacidade de adaptação onde as equipes que desejam ser de alta 

performance devem mudar e serem adaptativas as novas condições para se manterem eficazes 

ao longo do tempo (DYER, 2011). 

 

4.1.8 Etapas de formação de uma equipe 

 

Toda equipe passa por um declínio de desempenho após sua fase inicial e só 

tem um retorno ao desempenho desejado após um ano, e o verdadeiro ganho não aparece 

antes de dezoito meses de formação (MANZ & SIMS, 1996). 

Como firmar uma empresa composta por equipes exige grandes mudanças 

ambientais, sociais e tecnológicas, o processo demanda tempo e pode levar mais de um ano 

para que os resultados sejam perceptíveis e a adaptação completa (MORHRMAN, 1995). 

São necessárias, pelo menos, quatro etapas, para a formação sólida de uma 

equipe eficiente: formação, confusão, normatização e desempenho (SCHOLTES et al.,1992). 

 A formação é a primeira fase. Início da formação da equipe com exploração 

das habilidades de cada um e identificação entre os membros. Nessa fase, a atuação do gestor 

como mediador é fundamental. Ele deve auxiliar os membros da equipe a se conhecerem 

melhor, envolver a equipe no desenvolvimento do projeto, deixar claras as funções e definir a 

forma de trabalho fornecendo a orientação necessária para o inicio dos trabalhos (SCHOLTES 

et al., 1992). 

A confusão é a segunda fase. Conflitos internos no grupo. Geralmente com 

desunião e desconforto entre os membros. A ansiedade e busca por resultados leva a 

comportamento defensivo e crítico. Verifica-se a desunião, o individualismo. Cada indivíduo 

enxerga no outro a causa da ausência de resultados. Surgem subgrupos e disputas internas na 

equipe. Como consequência, há queda nos resultados. Cabe, novamente, ao líder, guiar o 
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grupo, buscando encontrar e resolver o problema e designar responsabilidade para cada um de 

acordo com suas habilidades individuais, fazendo com que características de cada indivíduo 

se somem e tornem a equipe interindependente (SCHOLTES et al., 1992). 

A normalização é a terceira fase. Incorporação de regras básicas ou normas, 

para o trabalho em equipe. Nessa fase, definem-se metas e responsabilidades de cada um. Os 

membros começam a se aproximar e a equipe começa a entender a necessidade de inclusão e 

comunicação. Cabe ao líder nessa etapa, estimular cada vez mais o trabalho em cooperação 

(SCHOLTES et al., 1992). 

O desempenho é a quarta fase. Visão de equipe consolidada. Papeis claros e 

aceitação da estrutura formada. A equipe começa a gerar e utilizar processos de comunicação, 

solução de conflitos, alocação de recursos e relacionamento com os demais setores da 

organização. O objetivo passa a ser o de desempenhar as atividades estipuladas levando ao 

melhor resultado possível.  O líder, nessa etapa, deve estimular a cooperação, defender a 

equipe e celebrar as conquistas (SCHOLTES et al., 1992). 

Ao atingir o estágio de integração total, de sinergia, a equipe se torna madura. 

Neste estagio, os membros são capazes de lidar com os conflitos de maneira criativa e 

encontrar soluções. Eles são guiados por metas e pode-se observar satisfação. O principal 

desafio é manter o trabalho contínuo do relacionamento e desempenho. O grupo deve ser 

também capaz de se adaptar as mudanças que surgirem com o tempo. Conforme se observa na 

figura abaixo o grupo que possui integração total tem alto nível de maturidade 

(SCHERMERHON, HUNT & OSBORN, 1999). 

 

 
Figura 4 – Maturidade das Equipes.  
Fonte: Schermerhon, Hunt e Osborn (1999) 
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A implementação de equipes de alto desempenho permite aumentar a 

produtividade, melhorar a qualidade do trabalho e da vida do profissional, reduzir o nível de 

rotatividade e também de conflitos, aumentar a inovação e a flexibilidade além de economizar 

recursos (MANZ & SIMS, 1996, p.56) 

 

4.1.9 O processo seletivo  

 

Alguns pesquisadores apontam que falha no processo seletivo, sendo um dos 

fatores que podem levar ao insucesso da equipe, ao selecionar a equipe por disponibilidade é a 

pior forma, pois frequentemente os elementos imediatamente disponíveis pode não ser a 

melhor opção ou desejável para exercer a tarefa.  (BELBIN, 1993; KEEN, 2003). 

A necessidade de habilidades que se completem para que se tenha a sinergia na 

equipe- o que exige um processo seletivo que atenda a complementação destas habilidades é 

apresentada por vários autores (BELBIN,1993; MOSCOVICI,1998; KATZENBACH & 

SMITH, 2001). 

A complementação das habilidades não se restrinja a técnicas ou profissionais, 

mas também pessoais e de personalidade- sendo um fator determinante no desenvolvimento 

das equipes. Segundo o autor uma equipe deve ser estruturada levando se em consideração os 

perfis pessoais e a personalidade do individuo- uma equipe contendo apenas lideres, jamais 

dará certo, pois todos irão querer liderar, administrar os conflitos ocupará a maior parte do 

tempo. Outra forma de seleção é escolher aqueles que possuem aspectos favoráveis para o 

trabalho em equipe. Além disso, não se deve levar em conta o passado, levar em conta 

dinâmicas de grupos anteriores pode haver contribuído para que o candidato tenha 

desenvolvido o espírito coletivo, o que equivale dizer, que desempenho passado não é 

garantia de desempenho futuro (BELBIN,1993). 

A seleção deve ser capacitação de dois níveis, as habilidades técnicas onde se 

espera que o candidato trouxesse o mínimo de qualidades técnicas para complementar as 

limitações dos outros integrantes da equipe e nas características pessoais compatíveis com 

habilidades de relacionamento. Favorecer o candidato comprometido com o sucesso do time, 

habilidade de relacionar-se e contribuir (LARSON & LAFASTO, 1989).  

Para seleção e formação de uma equipe de alto desempenho, preferencialmente 

deve levar em conta a disponibilidade de um número de candidatos com habilidades 

especificas e a escolha adequada para que se completem. 
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4.1.10 Desenvolvimento de uma mentalidade de equipe  

 

Antes do inicio de uma tarefa de uma equipe três fatores básicos devem ser 

estabelecidos pela equipe, missão do time e o porquê da existência do time/equipe; objetivos 

do time o que se espera conseguir e as regras que é o esclarecimento do tipo de administração, 

como será alcançado o objetivo e a forma que será medido o processo (HARRINGTON, apud 

KEEN, 2003). 

 Durante o processo deve-se ter uma parte do esforço constante para identificar 

o que impede o trabalho em equipe e discuti-los. São necessárias atividades para o 

desenvolvimento de uma mentalidade de suporte às equipes a fim de mantê-las direcionadas 

para atingir seus objetivos, guiando-as e esclarecendo os objetivos constantemente (DYER, 

1995). 

 Portanto a formação de uma equipe, não é um evento, mas um esforço continuo 

para mantê-la e gerenciá-la. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 
5 CONCLUSÕES 

 

Os ideais de trabalho passaram por diversas transformações ao longo dos anos e 

evoluíram de acordo com as necessidades sociais. 

Com a revolução industrial surgiu, em 1860, por Taylor, a proposta da divisão 

do processo produtivo tornando o trabalho algo especializado e extremamente repetitivo. 

Adotou-se a administração científica, com valorização da alta produtividade em um menor 

período de tempo. Vários modelos surgiram baseados na especialização e divisão de tarefas: 

Teoria Taylorista, Fordismo, Toyotismo (com pequenas variações do Fordismo), que evoluiu 

para o processo da flexibilidade criativa. 

Com o passar do tempo, a especialização foi sendo substituída pela 

globalização. Hoje as empresas buscam valorizar o trabalho em equipe e, no cenário atual, 

essa é a forma de trabalho mais adotada. O ideal buscado pelas empresas atualmente é se 

apresentar como uma grande equipe de alto desempenho. 

Entretanto montar uma equipe de alto desempenho é um processo a longo prazo 

que requer paciência, disciplina, planejamento e gestão eficiente. Uma equipe de trabalho não 

é apenas um grupo que trabalha junto. São indivíduos com habilidades individuais e 

complementares que trabalham buscando atingir um objetivo único e bem definido. Para que 

isso aconteça é necessária a elaboração de um projeto e a presença de um gestor.  

Formar uma equipe de alto desempenho é um processo trabalhoso e demorado. 

Até se tornar madura, uma equipe passa por várias fases e processos de adaptação individual. 

O gestor além de estipular a quantidade de pessoas na equipe, alocar os membros nas 

diferentes funções de acordo com suas habilidades individuais, estabelecer metas e determinar 

o objetivo, é, ainda, peça fundamental na manutenção da equipe. Ele deve ser capaz de lidar 

com os problemas que aparecerão no decorrer do processo e solucioná-los de forma criativa.  

Estudos sugerem que o reconhecimento pessoal eleva a capacidade de produzir 

do indivíduo. Nesse aspecto, é importante o reconhecimento do trabalho bem feito através de 

elogios ou premiações. 

Por ser um processo complexo e demorado, que só apresenta resultados após 

longo período de adaptações, uma análise da necessidade desse modelo deve ser feita em cada 

caso. Como demonstrado nesse trabalho, o processo de formação de uma equipe de alto 

desempenho, demanda comprometimento de todos os membros, disciplina, interdependência, 

paciência e boa gestão concluindo que sua implementação só deve ocorrer quando se mostrar 

realmente necessária. 
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De acordo com a literatura, em geral não são feitas seleções específicas durante 

a formação de uma equipe. Elas se estabelecem seguindo o quadro de funcionários de cada 

setor de uma empresa. O trabalho demonstra, entretanto, que a participação do gestor na 

alocação dos indivíduos nas equipes de acordo com seus talentos individuais é fator decisivo 

para maturação e manutenção de equipes de alta performance. Desse modo, novos estudos 

que visem estabelecer critérios de seleção para formação de equipes devem ser desenvolvidos 

juntamente com estudos de necessidade de formação dessas equipes em diversos setores da 

sociedade.   
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