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Resumo 
 
Em função do processo de globalização e de um mundo em profundas transformações, as 
organizações necessitam adaptar-se rapidamente a novas situações, sendo o trabalho em 
equipe uma das configurações que permitem isto. Este artigo mostra a importância do 
trabalho em equipe nas organizações e a necessidade de preparação dos colaboradores para 
integrarem equipes de modo responsável. 
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1. Introdução 
 Em nenhuma outra época da história as empresas e a sociedade estiveram sujeitas a 
tantas e tão profundas mudanças como as que no presente são obrigadas a enfrentar. 
Aproximadamente a cada dois séculos a história se transforma nitidamente, surgindo períodos 
onde em pouco tempo muito se modifica. 

 Uma dessas transformações ocorreu no século XV, entre os primeiros trabalhos de 
impressão de Gutenberg, em 1457, e a reforma protestante, em 1517. Este foi o período da 
Renascença e também a era dos descobrimentos: o período em que a classe comercial, além 
dos produtos, importava novas idéias, abrindo todos os níveis da sociedade a enormes 
transformações. 

 Outra grande mudança viria a iniciar-se em 1776, o ano da Revolução Americana e do 
aperfeiçoamento da máquina a vapor. Foram quatro décadas durante as quais se deu a 
Revolução Francesa e em que nasceram o  Capitalismo, o Comunismo, e quando ocorreu a 
Revolução Industrial. 

 Aproximadamente duzentos anos mais tarde teve início um novo período de 
mudanças. Os movimentos começaram a acontecer com a Segunda Grande Guerra Mundial, e 
de lá para cá o nível, o número e a importância crescente das transformações marcam, 
novamente, uma era de grandes alterações na sociedade. 

 Esta é a era onde a sociedade Industrial vai gradualmente cedendo o lugar à sociedade 
da Informação. Caminha-se para a “Sociedade do Saber”, uma sociedade onde o valor do 
conhecimento tende a superar a importância do capital. 

 Estão sendo libertadas forças sociais totalmente novas e a corrente de mudanças é tão 
acelerada que influencia o sentido de tempo, revoluciona o ritmo de vida cotidiana e afeta até 
o modo de como o mundo é percebido. 

 Na atual era de grande desenvolvimento tecnológico, passam a ser oferecidos recursos 
que permitem às pessoas, em alguns segundos, compartilhar informações a milhares de 
quilômetros, fazendo com que caiam as fronteiras, decretando a diminuição das distâncias. 
Como conseqüência, emerge a competição, que exerce forte influência nas empresas: a 
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chamada globalização, avassaladora, pode derrubar os desinformados. Não se vive mais em 
um mundo estável e previsível. 

 Para acompanhar este ritmo de mudanças e preservar sua permanência e participação 
no mercado, as empresas estão tendo sua estrutura modificada: informação, carreira e 
incentivos de desempenho que antes eram verticais, funcionais e hierárquicos, agora passam a 
ter sua hierarquia mais achatada, horizontal e com menos níveis, empregando o trabalho em 
equipes dedicadas a produtos, projetos e clientes. Em função disso, o mercado passou a buscar 
profissionais cujas características pessoais incluam a facilidade de integração social e estejam 
aptas a exercer atividades em grupo e a trabalhar em equipe. Está sendo abandonada a ênfase 
na competição individual e está se privilegiando a cooperação, pois neste mundo em ebulição, 
o trabalho é temporário ou fora da rotina. Grande parte do trabalho da organização será feito 
com forças-tarefas e equipes orientadas para um determinado projeto. Assim, as organizações 
aumentarão o uso de equipes e de configurações colaborativas visando se tornarem mais 
competitivas. 

 O presente artigo apresenta as mudanças pelas quais as organizações estão passando e 
apresenta o Trabalho em Equipe como uma das possíveis soluções para que as empresas 
possam sobreviver em um mercado extremamente competitivo, bem como destaca a 
necessidade de preparação dos recursos humanos para trabalhar como membros responsáveis 
de uma equipe. 

 

2. O trabalho em equipe nas organizações 
 Como relataram Fleury&Fleury (1997), nos tempos do artesanato o conhecimento 
sobre produtos e processos eram dominados e integrados em uma só pessoa. O artesão 
conhecia esses dois aspectos: ele projetava e desenhava os produtos que iria produzir, obtinha 
as ferramentas necessárias e desempenhava as tarefas de produção, geralmente com o auxílio 
de aprendizes. Porém, com o passar do tempo e a evolução das formas de organização social, 
essa estrutura foi se alterando: os conhecimentos e as habilidades necessários à produção 
foram gradualmente sendo separados e entregues a diferentes pessoas, o que caracterizou o 
início da divisão do trabalho. 

 Surge assim o paradigma que diz que o homem deve ser controlado através da 
racionalização das tarefas. Neste período, a divisão do trabalho em tarefas parceladas, a 
introdução de novas tecnologias e a disciplina dos trabalhadores deram início à organização 
do trabalho taylorista-fordista.  

Na Administração Científica proposta por Taylor, conforme Colenci et al. (2000), o controle 
do trabalho passou a ser normatizado através da “única maneira certa de produzir”. 
Incorporando as prerrogativas de Taylor, Ford criou a linha de montagem e o controle do 
trabalho passou de normativo para mecanizado. Neste contexto, o controle passou a ter mais 
importância do que a autonomia individual, característica indispensável para a criatividade 
das pessoas e para os tempos de inovação. 

 A partir dos anos 30 surgiu outra abordagem gerencial que se diferenciava do 
taylorismo/fordismo, que até então era o pensamento administrativo predominante. 
Fleury&Fleury (1997) explicam que esta abordagem alternativa, que veio a ser conhecida 
como Escola de Relações Humanas, desenvolveu seus argumentos a partir das incongruências 
entre os requisitos de crescimento das pessoas e as demandas dos cargos estruturados nas 
organizações. De acordo com Colenci et al. (2000), a Escola de Relações Humanas 
preocupou-se exclusivamente com o comportamento e a satisfação do ser humano nas 
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organizações, e foi neste período que as ações gerenciais passaram a incorporar o grupo de 
trabalho como aspecto influente nas decisões da empresa.  

 Na década de 1940, com o término da Segunda Guerra Mundial, o Japão passou por 
uma fase de reconstrução, tanto no sentido social quanto industrial. Como relata Marx (1997), 
neste período, Taiichi Ohno, da Toyota, propôs uma nova abordagem gerencial, que diminuía 
o tamanhos dos lotes produzidos anteriormente. A redução dos custos tornou-se constante 
preocupação do enfoque ohnista, que utilizou o trabalho cooperativo e em grupo como uma 
alternativa fundamental para a redução dos desperdícios. 

 Este modelo, de acordo com Colenci et al. (2000), traz em sua essência a visão de que 
o coletivo prevalece sobre o individual, onde a missão de cada indivíduo é preservar a 
harmonia do grupo. Essa característica representa um elemento facilitador para a formação do 
trabalho em equipe, aspecto não inerente à sociedade norte-americana até então, que trazia em 
sua essência o individualismo. 

Já na década de 50, pesquisadores da Tavistock Institute of Human Relations, de 
Londres, propuseram uma alternativa aos modelos até então enfatizados. Esta nova corrente, 
chamada de Escola Sociotécnica, propôs a formação de grupos semi-autônomos na 
organização do processo produtivo, ampliando o escopo de atividades no trabalho, incluindo 
prerrogativas não consideradas nos movimentos anteriores. 

 Na visão de Fleury&Fleury (1997), a proposta sociotécnica implica a busca de uma 
solução ótima numa visão de sistema integrado, na qual as demandas e as capacitações do 
sistema social sejam adequadamente articuladas às demandas e aos requisitos do sistema 
técnico, tendo em vista a consecução das metas de produção e os objetivos da organização e 
das pessoas. 

 Anos mais tarde, conforme Marx (1997), surgiram três paradigmas no que se refere à 
introdução do trabalho em equipe nas organizações:  foram na Volvo (Suécia), Toyota (Japão) 
e NUMMI (Estados Unidos). Foi com o surgimento destes novos desenhos de tarefas e dos 
processos que a valorização do trabalho em equipe e uma maior autonomia dos trabalhadores 
no ambiente de trabalho mostraram-se crescentes no  contexto das organizações. 

 De acordo com Hermann (2003), no atual cenário de competição internacional entre 
produtos e serviços, é condição vital para as organizações aumentarem a sua produtividade e a 
qualidade. Takushi&Nonaka (1986) citam este ambiente competitivo requer flexibilidade e 
velocidade: organizações flexíveis colocam a autoridade do poder decisório nas mãos dos que 
estão perto das fontes de informação e nas mãos dos que têm o know-how para interpretá-las. 
Isso raramente é uma tarefa individual, porque as mudanças na tecnologia e nos mercados têm 
um impacto diferente nas funções e na disciplina organizacional. Equipes trabalhando no 
desenvolvimento de produtos podem fazer com que a organização consiga uma vantagem 
competitiva através da velocidade ao desenvolver, simultaneamente, produtos e processos de 
produção. 

 Concordando com isto, Galbraith et al. (1995) dizem que em função da intensificação 
das pressões competitivas, passa-se a exigir das organizações flexibilidade, velocidade, 
qualidade e eficiência, fazendo com que acelerem e ampliem a implementação de equipes. 
Essas equipes são a forma da organização fazer com o que o trabalho seja feito. São as 
unidades básicas de desempenho para resultados específicos.  

 De acordo com McGill&Slocum (1995), existem vários casos relatados sobre 
empresas que não precisam de chefes e que exaltam as virtudes das equipes. Chamadas de 
“Autodirigidos de Alto Desempenho” ou de “Superequipes”, esses funcionários aprendem 
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mais e podem atingir maior produtividade porque suas empresas lhes delegam autonomia ao 
invés de tentar controlar seu comportamento. 

 Assim, a reengenharia, os novos modelos estruturais e as novas formas da produção 
vêm transformando o trabalho realizado nas empresas, que estão se modernizando na busca 
por maior competitividade. Porém, é comum pensar que “trabalho em grupo” e “trabalho em 
equipe” referem-se a um mesmo tipo de organização de trabalho, quando na realidade não 
significam a mesma coisa. Portanto, é importante definir e mostrar as diferenças entre um 
“grupo” e uma “equipe”. 

 

3. Definindo grupos e equipes 
 É importante analisar que, primariamente, equipes são grupos de pessoas, fazendo-se 
necessário que sejam definidos e classificados. 

Basicamente, a Organização, conforme Montana&Charnov (1998), é definida como 
sendo um grupo de pessoas unidas por objetivos e metas comuns, e, em uma visão 
microscópica, como sendo uma coleção de grupos inter-relacionados, sendo que todo o 
comportamento dos funcionários ocorre dentro e entre esses grupos. Estes, de acordo com 
Maximiano (1995b) podem ser chamados de grupos formais ou grupos informais.  

Os grupos formais são aqueles montados pela administração para equipar qualquer 
unidade de trabalho. O próprio corpo gerencial é um destes grupos, e a cada gerente também 
está ligado um deles: sua equipe de colaboradores, auxiliares ou subordinados. Cada gerente e 
sua equipe constituem um grupo de trabalho. Os grupos formais podem ser permanentes ou 
temporários, e têm como característica principal o compromisso de realizar uma tarefa, 
apresentando as propriedades de divisão do trabalho e coordenação. Já os grupos informais 
são criados pela vontade de seus próprios integrantes, e surgem segundo um processo 
relativamente espontâneo, ao contrário dos grupos formais que são gerados por decisões 
externas. Há dois tipos mais importantes de grupos informais: os de amizade e os de interesse. 
Os grupos informais surgem porque seus integrantes descobrem que têm interesses 
profissionais em comum, ou alguma espécie de afinidade, ou porque a proximidade física 
facilita a interação, ou porque há uma tarefa que exige mais que uma pessoa, e alguém 
consegue mobilizar um grupo de colegas para executá-la. 

Segundo Montana&Charnov (1998), esta classificação (formal ou informal) refere-se à 
orientação do grupo, havendo também a classificação de acordo com seu propósito, podendo 
ser funcionais, de tarefa, de interesse ou de pares: 

- Grupos Funcionais: definidos pela organização da empresa e aderem à estrutura hierárquica 
dos relacionamentos de autoridade da organização. Fazem parte do organograma, havendo 
oficialmente um líder e os subordinados; 

- Grupos de Tarefa: considerados como grupos formais, são criados para fazer exatamente o 
que seu nome indica: completar uma tarefa designada. Um bom exemplo é uma equipe de 
projetos. Criados para executar uma tarefa específica, têm vida limitada, e seus membros 
estão ligados pela tarefa em comum.; 

- Grupos de Interesse: grupos informais, criados pelos indivíduos que se reúnem em torno de 
um interesse comum no local de trabalho. O grupo de interesse é parecido com os grupos de 
tarefa no que se refere a sua duração: uma vez atingida a sua meta, o grupo tipicamente se 
dispersa. Normalmente, este grupo tem a vida mais curta de todos os grupos mas é 
rapidamente substituído por outro grupo de interesse diferente; 
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- Grupos de Pares: também conhecido como grupo de amigos, é parecido com o grupo de 
interesse, sendo também informal. Diferentemente dos grupos de interesse, normalmente se 
forma fora do local de trabalho, como por exemplo, na hora do almoço ou do cafezinho, pode 
ocorrer o compartilhamento do interesse comum. 

 

 Percebe-se, portanto, que um grupo em uma organização não necessariamente é uma 
equipe. Para que um grupo se torne uma equipe, é preciso que haja coesão, participação e, 
principalmente, cooperação entre seus membros. 

 Assim, Ancona&Nadler (1988) dizem que as equipes são grupos de pessoas formados 
para criar sinergia, para aumentar a aplicação coordenada de conhecimento especializado, a 
fim de que o desempenho do todo seja maior do que a soma de suas partes. Na sua visão, os 
desafios competitivos e a tecnologia da informação exigem a sinergia que pode ser 
conseguida através do verdadeiro trabalho em equipe. 

 Na visão de Drucker (1998), a equipe é um grupo, geralmente pequeno, de pessoas 
que possuindo formação, habilitações,  conhecimentos diversos e procedendo de vários 
setores da organização, trabalham juntas numa área específica e definida. Geralmente, a 
equipe tem um coordenador, que é quase sempre designado por todo o período em que 
perdurar a atribuição da equipe. 

 Maximiano (1995a) diz que a equipe é um grupo de pessoas com um objetivo comum, 
que pode decidir como fazer para alcançá-lo, e que trabalha dentro de uma área de autonomia 
definida de comum acordo com a administração. 

 Drucker (1998) afirma que a implementação de equipes possui virtudes óbvias. Cada 
um de seus membros sempre sabe qual é o trabalho a desenvolver em conjunto, e se 
responsabiliza por ele. A equipe é bastante receptiva às novas idéias e novas maneiras de 
fazer as coisas, e possui grande capacidade de adaptar-se. Porém, apresenta também graves 
deficiências: só possui clareza quando o coordenador a cria, sua estabilidade é reduzida, é 
preciso que constantemente se atente para sua direção, para o relacionamento entre as pessoas, 
o serviço atribuído a cada uma delas, as explicações, as deliberações e as comunicações. 

 É no setor do trabalho intelectual que o planejamento da equipe como complemento da 
organização funcional tem a possibilidade de prestar sua maior contribuição. Para a maior 
parte dos trabalhos operacionais, porém, a equipe não é adequada por si mesma e sozinha, 
como princípio de planejamento da organização. É um complemento, tremendamente 
necessário, à concepção funcional. Pode muito bem ocorrer que a organização em equipes 
seja aquela que venha a tornar o princípio funcional plenamente eficaz e a permitir a 
realização daquilo com que os idealizadores deste sonhavam. 

 A equipe é um genuíno princípio de planejamento da organização. Constitui o melhor 
princípio para tarefas permanentes da organização, como o serviço da alta direção e o trabalho 
inovador. E na atividade da produção em massa, braçal ou de escritório, e, acima de tudo, no 
trabalho intelectual, ela constitui um complemento importante, talvez mesmo indispensável, à 
estrutura funcional. 

 Não é fácil a transição da concepção da organização, como uma estrutura de relações 
individuais, para a concepção dela como uma estrutura de relações de grupos. Porém, esta 
transição é inevitável. Não é possível dirigir uma empresa complexa, interdependente e 
cooperativa, como a companhia industrial moderna, com base nas premissas totalmente 
ilusórias de que ela é feita de relações individuais. Um novo perfil profissional e humano está 
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se fazendo necessário e cada vez mais presente, e assim se altera a concepção de recursos 
humanos das organizações. 

 

4. Os recursos humanos 
 Galbraith et al. (1995) relembram que como a estrutura organizacional e o modelo de 
gestão empresarial estão mudando, é importante contar com um bom quadro de pessoal. 
Porém, isso não é mais suficiente, uma vez que apenas um bom quadro de pessoal não vai 
trazer avanços extraordinários para a empresa, o que exige formação e incentivo a equipes de 
trabalho.  

 Sparapani (2000) comenta que os bons profissionais são aqueles capazes de tomar 
decisões, pensar de maneira crítica, e trabalhar cooperativamente. Chiavenato (1996) 
complementa comentando que até algum tempo atrás, os profissionais considerados 
excelentes eram aqueles que apresentavam sinais de forte competitividade individual e 
espírito individualista e empreendedor. Agora, está sendo privilegiada a capacidade de 
cooperação social, facilidade do trabalho em conjunto com outras pessoas e alto grau de 
espírito de equipe. As pessoas inteligentes, dedicadas ao trabalho, ambiciosas, simpáticas, 
cooperativas e orientadas para as outras pessoas estão decididamente sendo as preferidas, 
como pode ser observado no Quadro 1. 

 

 DE PARA 
Ênfase Na competição individual Na cooperação social 
Mercado Pessoas inteligentes, dedicadas ao 

trabalho, ambiciosas, 
autoconfiantes, competitivas e 
auto-orientadas. 

Pessoas inteligentes, dedicadas ao 
trabalho, ambiciosas, simpáticas, 
cooperativas, orientadas para os 
outros, com espírito de equipe. 

Foco Os candidatos são selecionados 
pelas suas habilidades e impulso 
competitivo. 

Os candidatos são selecionados 
pelas suas habilidades, pela sua 
personalidade, caráter, valores 
sociais e relacionamentos 
interpessoal e grupal. 

Perfil Altamente empreendedor. Construtor de equipes coesas e 
eficazes. 

Objetivo Ênfase em possuir os melhores 
indivíduos e talentos. 

Ênfase em ter a melhor empresa. 

Fonte: (Chiavenato, 1996). 

Quadro 1 - Os Recursos Humanos no Novo Contexto 

 

 Santos (1999) reafirma esta posição, comentando que já não se deve fazer distinção 
entre os níveis médio e operacional das organizações, pois a proximidade entre estes é 
fundamental para o sucesso organizacional. Afirma, também, que estes funcionários, 
orientados sobre os objetivos da empresa e capacitados à tomada de decisões, planejam e 
controlam suas atividades, e isto independentemente do seu nível hierárquico. 

 Assim, é de suma importância que a informação na empresa passe a fluir de maneira 
horizontal, ao invés de através de uma hierarquia, e isto só é possível em função de um maior 
trabalho de cooperação entre os funcionários.  
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 Chiavenato (1996) mostra que se predomina hoje uma nova visão, que considera o 
funcionário, antes de mais nada,  um homem dotado de características individuais altamente 
diferenciadas, com sua personalidade própria, sua história particular, seus conhecimentos 
específicos, habilidades, destrezas e, também, como um ser inteligente com convicções, 
aspirações motivações e necessidades próprias. Este, sobretudo, dotado de um sistema 
cognitivo único e individual através do qual vê, percebe e interpreta de modo próprio o 
mundo exterior ao seu redor. Prevalece também uma nova visão do trabalho como uma 
condição capaz de proporcionar satisfação e incentivo a este homem e, consequentemente, 
autodesenvolvimento e auto-realização às pessoas: o trabalho como fonte de felicidade e não 
como fonte de punição e sofrimento. 

 Da mesma forma há uma nova visão da empresa como sendo um contexto dinâmico e 
envolvente onde as pessoas passam a maior parte de suas vidas e dele derivam satisfação de 
todas as suas necessidades básicas e fundamentais. A empresa não é mais simplesmente o 
local onde as pessoas ganham o seu “pão cotidiano”, mas principalmente o ambiente social 
onde o homem atua como o centro da empresa e não mais como um mero apêndice da 
máquina ou um simples recurso produtivo e onde realiza suas aspirações e expectativas.  

 Embora a experiência profissional, os conhecimentos adquiridos e a competência 
técnica sejam importantes, o que se delineia é um fator condicionador de todos os demais, que 
é a capacidade de trabalhar em equipe e em constante interação com outras pessoas. As 
habilidades e os conhecimentos técnicos, embora complicados em alguns casos, são 
considerados geralmente mais fáceis de ensinar e transmitir do que as habilidades de trabalhar 
em conjunto com outras pessoas. 

 

5. Conclusão 
 O individualismo e a competição foram, até há algum tempo atrás, as qualidades mais 
comuns aos profissionais das organizações implantadas em uma economia estável e 
praticamente imutável. 

 Com a chegada da globalização, a competição entre organizações tornou-se algo 
evidente e com forte expressão no mercado mundial, e sua maior conseqüência é a total 
mudança de postura destas, pois somente sobreviverão as que puderem adaptar-se 
rapidamente a novas situações. 

  O trabalho em equipe é uma das alternativas viáveis para que as empresas possam 
ganhar a agilidade às adaptações necessárias às grandes mudanças do mercado. Assim sendo, 
um dos requisitos mais exigidos dos profissionais pelas organizações atualmente é sua 
capacidade de trabalhar em equipe, cooperativamente, com responsabilidade, tendo 
consciência das razões desta configuração de trabalho. 
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