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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo identificar as competências necessárias ao 

desenvolvimento do trabalho em equipe e o quanto cada uma impacta no desempenho das 

atividades e do sentimento de equipe. Para o alcance dos objetivos foi pesquisada uma 

indústria do ramo de PVC, instalada no distrito industrial do município de Tapejara-RS. Foi 

aplicado um questionário a 48 colaboradores, construído com base no referencial teórico, 

onde buscou-se identificar a percepção dos respondentes para em seguida submeter os dados 

a análise e compará-los com a literatura sobre o tema. A análise foi dividida em quatro 

categorias: Gestão por Desempenho de Equipes, Cumprimento das Tarefas, Relacionamento 

Interpessoal e Comprometimento com o Trabalho. Através da pesquisa realizada foi possível 

compreender que a percepção dos trabalhadores pesquisados é de que a organização realiza 

uma gestão por desempenho de equipes adequada. Nas perguntas realizadas sobre o 

cumprimento de tarefas a maioria das respostas foi afirmativa e, da mesma forma, com o 

comprometimento com o trabalho. Na categoria Relacionamento interpessoal houve uma 

variação maior de respostas, sendo sugeridas ações neste sentido. 
 

Palavras-chave: Equipe; Competências; Grupo de Trabalho; Relacionamento Interpessoal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

São as ações individuais ou coletivas dos colaboradores que constroem os processos 

e o desempenho das organizações, através de relações de cooperação e interação. Os 

resultados de uma empresa dependem das atividades realizadas de forma coletiva, seja nos 

níveis operacionais ou nos estratégicos. Corrêa (2004) explica que existe uma lacuna entre a 

valorização dos desempenhos coletivos e a realidade das organizações, onde os sistemas de 

gestão são geralmente focados na atuação individual dos colaboradores. 

As competências são necessárias ao desenvolvimento do trabalho em equipe, 

impactando no desempenho das atividades e do sentimento de equipe. Por isso, a busca pela 

excelência na operação e o aumento da escala de produção com os mesmos recursos 

disponíveis, são os grandes objetivos das organizações. O mais importante recurso de uma 

empresa são as pessoas. São os colaboradores capazes de tornar a produção altamente eficaz 

e trazer a obtenção dos resultados. Atualmente, as organizações com maior potencial de 

crescimento e sucesso são as que investem em pessoas e possuem bons times trabalhando em 

equipe. Empresas com times preparados, capacitados, comprometidos, unidos e com 

sentimento de “vestir a camisa”, tem o potencial para quebrar barreiras e atingir resultados 

significativos. 

O presente estudo teve como objetivo identificar as competências necessárias ao 

desenvolvimento do trabalho em equipe, e o quanto cada uma impacta no desempenho das 

atividades e do sentimento de equipe. Para a realização da pesquisa foram aplicados 

questionários a 48 colaboradores do setor de produção da Plasbil Indústria de PVC, 

construído com base no referencial teórico, sendo uma adaptação da escala validada para a 

avaliação de desempenho de equipes de Barbosa (2009). 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

O ambiente organizacional, em constante mudança, gera impacto no comportamento 

dos colaboradores e/ou gestores, resultando em desafios para acompanhar as transformações 

em tempo hábil. Os gestores precisam focar no desenvolvimento de novas capacidades, 

garantindo a produtividade e competitividade no mundo dos negócios. 

A empresa que busca resultados foca, principalmente, na gestão de pessoas, que deve 

estar alinhada com as estratégias da organização. Assim, olha-se com atenção para o 

desenvolvimento humano. De acordo com Boog (2004), a gestão de competências torna-se 
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um sistema básico de trabalho na medida em que avalia o desenvolvimento de cada 

trabalhador sobre seus aspectos individuais, os quais possibilitam o trabalho em equipe. 

A gestão de competências é, portanto, uma forma de proporcionar mudanças positivas 

e significativas no ambiente de trabalho. O empenho gerado nisso pode proporcionar 

tranquilidade e segurança nos resultados. Neste sentido, torna-se importante saber em que 

medida os colaboradores de uma empresa têm o seu desempenho individual e de trabalho em 

equipe avaliados?  

 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

- Identificar as competências necessárias ao desenvolvimento do trabalho em equipe, e o 

quanto cada uma impacta no desempenho das atividades e do sentimento de equipe. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar a percepção dos colaboradores quanto ao desempenho da sua equipe de 

trabalho;  

b) Investigar a efetividade da equipe em relação ao trabalho desenvolvido; 

c) Evidenciar os benefícios gerados pelo trabalho em equipe, a partir da identificação 

e avaliação das competências, bem como as dificuldades que obstaculizam o trabalho 

coletivo. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 
Empresas de todos os segmentos estão cada vez mais aderindo ao trabalho em equipe, 

para unir várias funções, de vários setores e construir o desenvolvimento de novos produtos 

ou serviços, ou ainda potencializar a produção. 

Para que haja sucesso neste tipo de trabalho é fundamental que a empresa ofereça 

orientação e o apoio às equipes e, para isso, a organização precisa se preparar, conhecer o 

que pensam os seus colaboradores, estudar exemplos reais de formas de trabalho semelhantes 

e bem sucedidas e investir nas melhorias do relacionamento entre os colaboradores, bem 
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como em ações de gestão de desenvolvimento. Seja qual for a equipe, sempre haverá 

diversidade, mas todos devem estar cientes e devem compreender que estão em busca do 

mesmo objetivo e, para isso, todos devem trabalhar juntos e ter em mente que não existe 

alcance de resultados trabalhando sozinhos. Por isso, a realização de uma pesquisa que 

identifique as competências necessárias ao desenvolvimento do trabalho em equipe, e o 

quanto cada uma impacta no desempenho das atividades e do sentimento de equipe é de 

extrema importância para qualquer organização. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 EQUIPE DE TRABALHO 

 

O trabalho em conjunto para o alcance de um objetivo único pode ser considerado 

uma organização ou agrupamento com formas específicas de cultura. De acordo com Drucker 

(1997), cada organização tem sua linguagem própria, sua versão de história, e seus próprios 

heróis e vilões, não apenas os tradicionais e contemporâneos. Mesmo sendo diferentes, a 

maioria das culturas organizacionais contemporâneas apresentam semelhanças. A maioria 

das organizações nasceu e se desenvolveu no mesmo ambiente de negócios, passando pelas 

mesmas pressões e questões.  

As novas formas de organização do trabalho aconteceram nas décadas de 50 a 70, 

sendo marcada pela redefinição de processos de uma das principais plantas fabris 

automobilísticas suecas, com a finalidade de definir objetivos estratégicos da organização. 

Segundo Drucker (1997), buscava-se criar um ambiente mais favorável, onde equipes de 

operadores seriam responsáveis pelos seus processos. Com os resultados atingidos, passou a 

haver grande interesse de outras organizações e também no meio acadêmico pela nova forma 

de trabalho, o trabalho em equipe. 

Marx (1992) explica que, seja em grupos ou em equipes, o agrupamento de pessoas 

busca sempre um resultado. A diferença, segundo o autor, é que nos grupos o foco está nos 

próprios objetivos, enquanto que em equipe a característica está na forma de comunicação, 

comportamento e como os membros se relacionam. Numa equipe as pessoas entendem que 

precisam trabalhar juntas para atingir os resultados.  

Parker (1995) usa três dimensões para classificar as equipes: propósito, vigência e 

titularidade. Segundo o autor, na mesma organização podem existir equipes com propósitos 

diferentes, com metas e objetivos que variam de acordo com a empresa, setor ou 

departamento. A definição pode se dar baseada na vigência, pois as mesmas podem ter 

objetivos diferentes. Quando o resultado é a prática de algum projeto ou produto, as equipes 

são chamadas de temporárias. Se já fazem parte da estrutura da organização, são chamadas 

de equipes permanentes. Para a classificação de acordo com a titularidade, Parker (1995) 

explica que o conceito é a constituição por pessoas de um mesmo setor (equipes 

interfuncionais) ou por profissionais de várias áreas, com o objetivo de unir conhecimentos. 

Entre os tipos de equipes existentes, as mais relevantes, segundo Marx (1992), são as 

equipes funcionais, multifuncionais, autogerenciáveis e comitês. Equipe Funcional é quando 
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um grupo de colaboradores se direciona ou responde a um líder e podem ou não, trabalhar 

em conjunto para atingir os objetivos. Equipe multifuncional é composta por profissionais 

do mesmo nível hierárquico, que atuam em setores diferentes de uma organização, cujo 

tempo é dividido entre a construção de uma determinada tarefa em conjunto e as atividades 

de rotina (funcionais). Neste tipo de equipe, os componentes são multifuncionais, pois podem 

desempenhar várias funções, imprimindo contínuo desenvolvimento, pois cada profissional 

compartilha suas competências e habilidades com a equipe. Equipe autogerenciável é aquela 

formada por pessoas sem liderança pré-definida, que trabalham cooperando para o 

desenvolvimento de alguma atividade que é proposta ao grupo. Marx (1992) diz, ainda, que 

são equipes autônomas as que trabalham na identificação, análise e proposta de soluções para 

os problemas do dia a dia, sendo responsáveis pelos resultados atingidos. Parker (1995) 

completa que as esquipes têm responsabilidade e autoridade para realizar suas atividades, 

além de exercer a propriedade e o controle sobre as suas tarefas e seus processos. Comitê ou 

Comissão trata-se de um grupo de pessoas que monitora o desenvolvimento de um 

determinado trabalho ou projeto.  

Marx (1992) cita também outras duas formas de classificação, de acordo com a 

formação e as características específicas da equipe, independentemente do tipo ao qual 

pertence. Segundo ele, os grupos podem ser fechados ou abertos. A equipe fechada é fixa, 

composta sempre pelas mesmas pessoas, não havendo diferenciação entre os trabalhadores. 

Geralmente, este tipo de grupo realiza um trabalho rápido, pois o fato da equipe ser fixa 

facilita o aprendizado. Neste caso, existe facilidade para impor padrões de desempenho locais 

e para analisar e avaliar o desenvolvimento e o desempenho do grupo. Na equipe aberta, há 

diferenciação de funções e de remuneração e as pessoas se reunem em torno de um processo 

como um todo. Marx (1992) cita como vantagem dos grupos abertos a flexibilidade de 

trabalho e a adaptação dos colaboradores em casos de mudanças de estrutura ou necessidade 

de variar a alocação de pessoal. O autor também diz que, neste modelo, as pessoas são menos 

atreladas aos equipamentos e possibilitam a inserção dos operadores em decisões mais 

amplas. 

 

2.2 DESEMPENHO DE EQUIPES 

 

A Excelência Operacional é algo buscado por todas as organizações. Para isso, Marx 

(1992) diz que é necessário que haja uma estratégia com Times de Alto Desempenho (TAD) 
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unindo interesses em resultados de produção, com o investimento nas pessoas, através do 

comprometimento e sinergia de toda a equipe de trabalho. 

Wzorek (2012) explica que no século XXI, os Times de Alto Desempenho passaram 

a ser uma opção bem sucedida, seja nas fábricas ou em outros serviços técnicos e 

administrativos. De acordo com a autora, o TAD é um processo de gestão cujo principal 

objetivo é dar maior autonomia, capacitação e informação aos colaboradores, tornando-os 

aptos a tomar decisões na execução dos processos, participando ativamente nas soluções dos 

problemas e trabalho em equipe. 

Estes times ou equipes de alto desempenho se responsabilizam por um conjunto de 

linhas de produção ou processo e, de acordo com Wzorek (2012), são treinados na linha 

comportamental, para assumir autonomia decisória sobre o processo produtivo, além da auto-

gestão dos indicadores de performance. Os Times de Alto Desempenho trabalham pela busca 

contínua por custos de produção cada vez mais competitivos, aumento da produtividade, 

qualidade e atendimento. Estas equipes também visam a estabilidade e fluxo contínuo de 

processos, com a finalidade de torna-los flexíveis e adaptáveis às variações de demandas. 

De acordo com Marx (1992), para que os objetivos de desempenho sejam alcançados, 

é preciso haver padronização dos processos de produção, manter um time capacitado, investir 

no ambiente colaborativo e que este grupo esteja maduro o suficiente para reduzir a 

necessidade de supervisão direta, pois as lideranças precisam fazer o papel de facilitadores 

do processo. Os times de alto desempenho também buscam aumentar a satisfação dos 

funcionários com melhorias contínuas, reconhecimento e crescimento profissional. 

Muitas organizações optam pela metodologia de trabalho dos Times de Alto 

Desempenho, pela obtenção de melhores resultados. Wzorek (2012) cita algumas das 

vantagens na implementação dos TADs: 

 

Redução do trabalho indireto, com aumento de atribuições à mão de obra direta 

(multi-funcionalidade); 

 Maior foco da liderança na melhoria contínua; 

Aumento do senso de propriedade; 

Processo de comunicação que antecipa os problemas, reduzindo burocracia e 

tornando o acesso à informação e a tomada de decisões mais ágeis; 

Aumento da disponibilidade de máquina pela redução das preparações 

necessárias; 

Melhoria na Eficiência Global das linhas de produção; 

Redução dos retrabalhos e perdas em geral; 

Aumento da produtividade, segurança, bem como a satisfação e o crescimento 

das pessoas com o trabalho; 

Criação de processo global de trabalho; 

Aumento de produção e redução de custos. (Wzorek, 2012, p. 27) 
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Com isso, melhora-se o desempenho nos indicadores de qualidade, as equipes passam 

a ser mais comprometidas, o que reduz os índices de absenteísmo e rotatividade de pessoas. 

Robbins (1997) diz que, organizações com times de alto desempenho também apresentam 

redução da insegurança, pois em grupos as pessoas sentem-se mais fortes, têm menos dúvidas 

e se tornam mais resistentes a ameaças. Além disso, há reflexos positivos na autoestima, 

através da valorização e o aumento na probabilidade do alcance das metas, tendo em vista 

que grande parte das tarefas precisam de mais de uma pessoa e requerem a combinação de 

diferentes talentos, conhecimentos ou poderes. 

Robbins (1997) explica que quando se desenvolve uma meta em conjunto, com 

abordagens claras e boa comunicação, há um suporte para a resolução de problemas e 

iniciativas e consequentemente melhoram-se os aspectos econômicos e administrativos do 

trabalho. No entanto, o autor, diz que o desenvolvimento destes times, exige que a 

organização adote mudanças na cultura e adeque atividades de apoio. Além disso, a empresa 

deve estar capacitada ou disposta a fazer investimentos de longo prazo em capacitação dos 

colaboradores buscando a aliança entre técnicas, habilidades comportamentais e de liderança, 

que são raras e de grande valia nas empresas. 

Wzorek (2012) frisa que o comportamento humano e culturas corporativas são 

difíceis de medir e quantificar. Sendo assim, nos Times de Alto Desempenho, as atividades 

em equipe precisam ser bem entendidas pelo eixo da perspectiva organizacional. De acordo 

com a autora, muitas das dificuldades que surgem nas organizações que iniciam o trabalho 

em equipe ocorrem por falta de análise da história e cultura nas quais ela está inserida. Não 

é raro que algumas iniciativas de mudança acabem sendo ignoradas em função da 

complexidade e também várias possibilidades de processos e soluções. Desta forma, é 

possível que a introdução e manutenção do trabalho em equipe seja muito mais complexa do 

que a literatura atual reconhece. 

 

2.3 QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

 

As primeiras preocupações científicas sobre a influência do trabalho na qualidade de 

vida surgiram no início da década de 1920. O homem passa grande parte da vida nas empresas 

e o trabalho possui importante valor na sociedade. De acordo com Chiavenato (2004), esta 

abordagem provocou uma revolução conceitual na teoria administrativa: a importância que 

era dada à estrutura organizacional e às tarefas passa a ser direcionada também às pessoas 
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que fazem parte da organização, ou seja, os colaboradores. Estudos mostram a evolução da 

humanização nas empresas:  

 

Escola de relações humanas surgiu a partir de uma experiência feita na fábrica de 

Hawthorne por Elton Mayo, essa experiência queria demonstrar como condições 

de trabalho afetaram a produtividade humana, as conclusões desta pesquisa 

incluíram novos conceitos para a administração como a integração social, 

comportamento social dos empregados, o estudo dos grupos informais e o despertar 

para as relações humanas dentro das organizações;Abraham Maslow apresentou 

uma teoria motivacional onde as necessidades humanas estão organizadas em uma 

hierarquia de importância. Somente quando um nível inferior e necessidade estiver 

satisfeito é que o nível mais elevado surge no comportamento da pessoa. Frederick 

Herzberg é autor da teoria dos dois fatores para explicar o comportamento das 

pessoas em situação de trabalho. Fatores Higiênicos ou insatisfacientes: estão fora 

do controle das pessoas, são  condições decididas pela empresa, sao condições 

físicas e ambientais do trabalho; não são fatores motivadores, mas quando são 

precários, eles provocam a insatisfação das pessoas; Fatores Motivacionais ou 

satisfacientes: estão relacionados o conteúdo do cargo e as tarefas desempenhadas, 

estão sobre o controle do indivíduo, envolvem sentimentos de crescimento 

individual, reconhecimento profissional e auto-realização; são fatores altamente 

motivadores, mas quando precários não provocam a insatisfação. McGregor 

compara dois estilos opostos e antagônicos  de administrar, para qual se deu o nome 

de Teoria X e Y. A Teoria X reflete um estilo de administração duro, rígido e 

autocrático; A Teoría Y baseia-se em concepções e premissas atuais e sem 

preconceitos a respeito da natureza humana. (CHIAVENATO, 2004, p. 74) 

 

A associação da produtividade com a satisfação do trabalhador começou a surgir a 

partir de 1950. Rodrigues (2001) frisa que a expressão “Qualidade de Vida no Trabalho” 

(QVT), surgiu na Inglaterra no início dos anos 50, por meio dos estudos de Eric Trist, que 

procurava um modelo que pudesse relacionar o indivíduo, o trabalho e a organização. 

Objetivo da Qualidade de Vida no Trabalho é criar um vínculo melhor entre o profissional, 

o serviço que ele desempenha e o ambiente de trabalho. Para Barbosa (2004), as empresas 

que buscam ser altamente competitivas, preocupam-se com a qualidade de vida no trabalho. 

Rodrigues (2001) completa citando a conscientização dos trabalhadores e o aumento das 

responsabilidades sociais das empresas que contribuem para que os gestores busquem 

melhores formas de realizar o trabalho.  

Medeiros (2005) diz que ainda existe enorme distância entre a teoria e a prática no 

que se relaciona à Qualidade de Vida no Trabalho, porém é inegável que as organizações têm 

focado na melhor qualidade de vida dos colaboradores aliada a produtividade. Segundo 

Fernandes (2001) muitos pensam que melhor qualidade de vida refere-se apenas à 

remuneração. Para a autora, buscar eficácia e produtividade, atendendo às necessidades 

básicas dos trabalhadores são melhores exemplos de ações de QVT. 
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Na visão de Fernandes (2001) as estratégias de QVT podem renovar as formas de 

organização na empresa e elevar a satisfação pessoal e a produtividade. Rodrigues (2001) 

cita oito categorias que demonstram exemplos de qualidade de vida no trabalho: 

 

Tabela 1: Exemplo de qualidade de vida no trabalho (QVT) 

Categorias Programas de QVT 

Compensação adequada e justa Salários justos,de acordo com o trabalho realizado 

Condições de segurança e saúde no trabalho CIPA e ergonomia 

Oportunidade imediata para utilização e 

desenvolvimento da capacidade humana 

Autonomia no trabalho, múltiplas habilidades, tarefas 

completas e planejamento 

Oportunidade futura para crescimento contínuo e 

segurança 

Carreira  

Integração social na organização de trabalho Confraternizações 

O constitucionalismo na organização do trabalho Normas que estabelecem os direitos e deveres dos 

trabalhadores  

O trabalho e o espaço total da vida Equilíbrio: a verdadeira produtividade está 

relacionada com o equilíbrio 

A relevância social da vida do trabalho Satisfação e autoestima 

FONTE: RODRIGUES (2001) 

 

Rodrigues (2001) afirma que os colaboradores não satisfeitos com a vida tem o 

trabalho como único ou maior meio para obter a satisfação de diversas naturezas, 

principalmente as sociais. Ainda que a QVT depende de condições favoráveis de trabalho, 

existem outros fatores que aumentam a satisfação do colaborador. Como exemplo o autor 

cita as recompensas econômicas e sociais.  

Segundo Fernandes (2001) um programa de QVT , quando adequado para o perfil da 

empresa, tem como objetivo proporcionar uma organização mais humanizada, onde o 

trabalho envolve, ao mesmo tempo, responsabilidade e autonomia priorizando o 

desenvolvimento pessoal do colaborador. O uso de técnicas de QVT leva aos melhores 

desempenhos. Os resultados são atingidos através do comprometimento das pessoas com os 

objetivos da organização. Para o autor, os programas devem envolver todos os setores da 

organização, focando e estratégias de resolução de problemas com métodos participativos. 

Na visão de Araújo (2015), a maioria das empresas prioriza o lucro, os resultados em 

curto prazo e a qualidade de vida dos colaboradores. Nesse sentido, conhecer melhor seus 

funcionários e procurar melhorar o ambiente de trabalho faz com que eles cheguem ao 
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trabalho com vontade de produzir e vão embora com vontade de voltar no dia seguinte. Dessa 

forma, produtividade e lucro aumentam. Fernandes (2001) diz que toda empresa quer ser 

mais competitiva no mercado. Por isso, a QVT tem como principal prioridade o potencial 

humano, em seus aspectos físicos, ambientais e psicológicos, resultando numa organização 

humanizada. Através de ações de humanização no ambiente organizacional o trabalhador tem 

a sensação de compreensão de suas necessidades, e isso sempre resulta em maior 

produtividade e benefícios para a saúde mental e física dos colaboradores. 

A evolução tecnológica e o impacto causado na gestão de Recursos Humanos, resulta 

numa preocupação maior com a qualidade de vida no trabalho (ARAÚJO, 2015). Muitas 

organizações adotam métodos para promover a qualidade de vida de seus colaboradores. 

Araujo (2015) cita como exemplo o caso da cervejaria Coors e da General Motors dos 

Estados Unidos, que ao identificar o problema da obesidade entre seus funcionários criaram 

ações específicas para o emagrecimento das equipes. A Coors promoveu Seminários sobre o 

tema e um programa que incentivava ao menos 30 minutos de caminhada diária. Já a General 

Motors, além dos seminários, promoveu consultas de nutrição e exercícios físicos e grupos 

de apoio.  

 

2.4 MOTIVAÇÃO NO TRABALHO 

 

A motivação humana teve seus primeiros relatos quando pesquisadores tiveram a 

iniciativa de compreender como ocorre esta força invisível do comportamento que fornece 

energia para escolher, iniciar e manter determinadas ações. De acordo com Fernandes (2001), 

teóricos se preocuparam na relação da motivação com o trabalho, especialmente no sentido 

de encontrar meios que possam motivar os indivíduos e assim aplicar mais do seu esforço e 

talento na organização. 

Segundo Bergamini (1997), antes da Revolução Industrial as pessoas eram motivadas 

por punições, em ambientes de medo. O termo motivação não tinha o sentido de promoção 

do colaborador, pelo contrário, era um meio de sugar o máximo dele, através de castigo e 

medo em vez de confiança. Bergamini (1997) conta que as punições afetavam o psicológico, 

restringiam o financeiro e causavam prejuízos de ordem física. Com o passar do tempo, 

houve mudanças no cenário organizacional e os gestores passaram a direcionar um outro 

olhar para os colaboradores, permitindo gradativamente que eles se sentissem úteis e 

importantes, ao serem considerados como parte integrante de um grupo social, e sendo 

reconhecidos. Desta forma, constatou-se que os trabalhadores possuíam necessidades 



20 

 

profissionais e pessoais que não poderiam ser padronizadas porque cada um é único em suas 

características e necessidades. 

Segundo Gil (2002), os seres humanos têm milhares de necessidades, todas competem 

por seu comportamento. No início do século a preocupação era o que fazer para motivar as 

pessoas, hoje passa a ser o que cada um trás dentro de si em suas próprias motivações. Passa 

a interessar às organizações a adoção de recursos organizacionais capazes de não omitir as 

forças motivacionais próprias de cada pessoa.  

Bergamini (1997, p. 49) afirma que a motivação deixou de ser apenas um conceito 

para ser uma forma de ajudar o homem em sua individualidade, transformando-se em um 

instrumento pragmático na influência do comportamento humano. A maioria dos teóricos 

considera hoje a motivação como uma predisposição interior para a ação, com raízes nos 

conceitos que valorizam as necessidades como formas de energia para agir. Na visão de  

Archer, (1990, p. 8, apud Gil, 2002, p 202): 

 

A motivação é consequência de necessidades não satisfeitas, as quais são 

intrínsecas às pessoas. Não podem os gestores por necessidades nas pessoas, isso 

significa que estes não são capazes de motivar, mas de satisfazer as necessidades 

humanas ou contrafazê-las.  

 

O gestor precisa estar sempre atento à motivação de seus colaboradores, criando 

condições no ambiente de trabalho que sejam capazes de satisfazê-los, para isso precisa de 

conhecimentos e habilidades para promover as ações. Quanto mais motivado um funcionário 

estiver, maiores serão suas capacitações no trabalho e seu desenvolvimento. Fernandes 

(2001) frisa que para manter as pessoas motivadas é fundamental ter muita sensibilidade para 

reconhecer as necessidades na organização. Como afirma Bergamini (1997, p. 28), “a 

motivação não vem da administração, mas do interior do indivíduo, em torno de suas 

necessidades internas”. Os colaboradores precisam se relacionar com as outras pessoas de 

seu ambiente. A integração no ambiente organizacional é um fator interno que ativa a 

motivação para os atos. Gil (2002) completa que a motivação nasce somente das necessidades 

humanas e não das coisas que satisfazem estas necessidades. O autor frisa que estas 

necessidades variam não apenas de pessoa para pessoa, mas também em uma mesma pessoa 

conforme o momento em que ela está vivendo, seja na empresa ou na vida pessoal.  

Gil (2002) ainda diz que a motivação estimula as pessoas a agirem. O autor defende 

que diante de oportunidades e estímulos as pessoas produzem e trabalham com maior 

motivação e entusiasmo. Dessa forma, a motivação é formada por três elementos que 
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dependem um do outro: as necessidades, os motivos e os incentivos. Na visão de Siqueira 

(2008), o significado que um colaborador atribui ao seu trabalho está associado à sua 

motivação e, através disso, determina-se como será o ambiente de trabalho e a forma como 

ele se relaciona com esse ambiente e a organização de forma geral. 

Siqueira (2008, p. 98) propõe variáveis motivacionais: 

- Expectativa de Envolvimento e Reconhecimento: como as pessoas percebem o 

próprio desempenho como essencial para que se sintam reconhecidas, identificadas com a 

atividade que desempenham, influentes, incluídas em grupos, merecedoras de confiança, 

produtivas. 

- Expectativa de Independência Econômica: quando o trabalho garante independência 

econômica de sobrevivência, sustento pessoal e de assistência à família. 

- Expectativa de auto-expressão: quando a pessoa espera encontrar no trabalho 

respeito e oportunidade de demonstrar sua criatividade, aprender e qualificar-se cada vez 

mais, da capacidade de tomar decisões, da produtividade, do prazer pela realização das 

tarefas, do reconhecimento do que faz. 

- Expectativa de Responsabilidade: expectativas no que diz respeito ao cumprimento 

de tarefas e das obrigações, à responsabilidade pela tomada de decisão. 

- Expectativa de Segurança e Dignidade: expectativas de que o trabalho garanta uma 

assistência merecida, além de independência econômica do trabalhador, assim como 

disponha de segurança, higiene, conforto ambiental e equipamentos adequados para o 

cumprimento das atividades. 

No atual contexto de mudanças pelas quais as organizações estão passando, torna-se 

essencial avaliar ações e procedimentos que dão respaldo ao ambiente de trabalho. A 

valorização das pessoas é fundamental para o desenvolvimento de um ambiente motivador, 

harmonioso e produtivo. Um dos estudos mais famosos sobre motivação é de Maslow (1951) 

que procurou explicação para os comportamentos, por meio das necessidades ou motivados 

por elas. Ele acreditava que as necessidades não satisfeitas são os motivadores principais do 

comportamento humano, havendo precedência das necessidades mais básicas sobre as mais 

elevadas. Chiavenato (2003) explica que somente quando um nível inferior de necessidades 

está satisfeito é que o nível seguinte surge no comportamento da pessoa. Em outras palavras, 

quando uma necessidade é satisfeita, ela deixa de motivar a pessoa, dando oportunidade para 

que um nível mais elevado de necessidade possa se manifestar.  

 

Figura 1: Hierarquia das necessidades 
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Fonte: Chiavenato (2000, p. 392) 

 

 

A pirâmide das necessidades descritas por Maslow, destaca as necessidades primárias 

e as secundárias, divididas em cinco categorias hierárquicas por importância e influência. 

Chiavenato (2000, p. 392) assim define: 

- Necessidades fisiológicas: sobrevivência, alimento, água, oxigênio, sono, sexo e 

também são instintivas, uma vez que já nascem com o homem; 

- Necessidades de segurança: estabilidade, busca de proteção contra ameaças e 

incertezas; 

- Necessidades sociais: necessidades de relacionamento ao convívio social, amizade, 

afeto, amor; 

- Necessidades de estima: autoconfiança, de ser útil e necessário para os outros. Sua 

frustração produz sentimentos de inferioridade e impotência; 

- Necessidades de auto realização: necessidades de grandes desafios, criatividade, 

explorar suas potencialidades, crescimento pessoal.  

De acordo com Conte (2003), os programas de QVT buscam conciliar os interesses 

dos indivíduos com os interesses das organizações. Funcionários motivados, capacitados e 

bem remunerados podem ter desempenho acima da média, o que reduz os custos da empresa 

e geram como consequência maior vitalidade financeira à empresa. Por isso, Chiavenato 
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(2003) afirma que quando a empresa reconhece esta importância torna-se possível melhor 

direcionar e fundamentar os programas de promoção da saúde de colaboradores, 

proporcionando melhores condições ao indivíduo, oferecendo-lhe a oportunidade de utilizar 

todo o seu potencial produtivo. Ou seja, especificamente, a qualidade de vida no trabalho 

passou a ser um meio para se alcançar a melhoria desse ambiente, a obtenção de maior 

produtividade e a qualidade de seus resultados.
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O presente estudo tem como objetivo identificar as percepções de cada trabalhador 

sobre as  competências  necessárias ao desenvolvimento do trabalho em equipe, e o quanto 

cada uma impacta no desempenho das atividades e do sentimento de equipe. A pesquisa pode 

ser considerada quanto aos fins, descritiva, quanto aos meios um estudo de caso. 

A pesquisa descritiva, segundo Gil (2002), tem como objetivo principal a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno, e também o estabelecimento de 

relações entre variáveis. O autor ainda destaca que, as pesquisas descritivas são as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com atuação prática. São 

também as mais solicitadas por organizações como unidades industriais. É importante o uso 

desse tipo de pesquisa neste projeto, pois é através dela que será conhecido o que realmente 

os colaboradores da empresa pensam em relação ao trabalho em equipe, dando clareza de 

como ocorre o desenvolvimento e reconhecimento das competências individuais e coletivas.  

Como esta pesquisa, pretende-se identificar os impactos diários no trabalho em equipe. 

Gil (2002), também destaca o estudo de caso como modalidade de pesquisa 

amplamente utilizada nas ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento. Gil (2002) ainda destaca que o estudo de caso vem sendo muito usado nas 

ciências sociais e tem diferentes propósitos, como:  

 

Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; 

Preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

Descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação; 

Formular hipóteses ou desenvolver teorias;  

Explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações muito 

complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. 

(2002, p.54) 

 

 

Foi escolhido para a pesquisa um estudo de caso, pois de acordo com Neves (1996), 

hoje ele é considerado o delineamento mais adequado para a investigação de um fenômeno 

dentro de seu contexto real. Outro fator importante é que ele também irá proporcionar uma 

visão global do problema e identificar os fatores que influenciam o trabalho em equipe. 
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A pesquisa pode ser também classificada como qualitativa, pois leva em consideração 

as informações repassadas pelos colaboradores da organização. A abordagem qualitativa, 

segundo entendimento de Malhotra (2006) tem como objetivo principal promover a 

compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador. “Nas pesquisas qualitativas, é 

frequente que o pesquisador procure entender os fenômenos segundo a perspectiva dos 

participantes da situação estudada e, a partir daí, situe sua interpretação dos fenômenos 

estudados” (NEVES, 1996). 

Godoy (apud NEVES, 1996, p. 01), ressalta a diversidade que existe entre os 

trabalhos qualitativos, enumerando uma série de características que são capazes de identificar 

esse tipo de pesquisa. As características básicas desse tipo de pesquisa são: o ambiente natural 

como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental; o caráter 

descritivo; o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do 

investigador e o enfoque indutivo. 

Além disso, a pesquisa realizada será de natureza aplicada, pois segundo Almeida 

(2016), ela normalmente faz uso dos conhecimentos que já foram sistematizados com o 

objetivo de solucionar problemas organizacionais ou do ser humano. Neste caso, serão 

utilizados conhecimentos já existentes para conhecer como é realizado o trabalho em equipe 

e seu impacto no desempenho e no sentimento dos colaboradores. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Para a realização da pesquisa foram aplicados questionários a 48 colaboradores do 

setor de produção da Plasbil Indústria de PVC, construído com base no referencial teórico. 

Os indivíduos empregados nesta pesquisa não foram selecionados por meio de um critério 

estatístico porque trata-se de um pequeno grupo de pessoas, prontamente disponíveis. Foi 

selecionado, então, uma equipe de produção de um determinado setor da empresas, e 

aplicados questionários a todos os colavoradores deste. O método foi escolhido porque 

representa facilidade operacional e baixo custo, e poderá se fazer afirmações gerais com rigor 

estatístico. 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

A coleta de dados foi realizada através de questionários entregues diretamente aos 

participantes da pesquisa com o intuito de obter informações e opiniões sobre o trabalho em 



26 

 

equipe. De acordo com Gil (2008), um questionário serve para gerar estatísticas. Quando 

uma quantidade expressiva de sujeitos responde às mesmas questões, é possível comparar os 

resultados em forma de gráficos ou tabelas. 

O questionário (Apêndice A) é uma adaptação da escala validada para a avaliação de 

desempenho de equipes de Barbosa (2009),  composto por 30 questões, sendo 25 no modelo 

escala de avaliação Likert, que apresentam uma afirmação auto-descritiva e, em seguida, 

oferecem como opção de resposta: raramente ou nunca, às vezes, sempre ou quase sempre.  

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

Após o retorno do instrumento de pesquisa, foi realizada a análise e a interpretação 

dos dados.  A análise, de acordo com Gil (2008, p.156), “tem como objetivo organizar e 

sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema 

proposto para investigação”. Já a interpretação, segundo Gil (2008), tem como objetivo a 

procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua ligação a outros 

conhecimentos anteriormente obtidos, por isso, as questões serão analisadas pelo seu 

conteúdo e com base no referencial teórico. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A Plasbil Revestimentos está situada no Município de Tapejara, norte do Rio Grande 

do Sul. É uma empresa pertencente ao Grupo Bianchini, dedicada a industrialização do PVC 

para a construção civil. Possui a maior e mais moderna planta industrial da América Latina 

no setor de forros, acabamentos, portas sanfonadas e rodapés de PVC. Está alicerçada em um 

quadro funcional qualificado e comprometido, que busca constantemente melhorias nos 

processos de produção. A empresa possui equipes de trabalho dividas em três turnos. Ao 

todo, são cerca de 350 colaboradores, divididos em equipes compostas por aproximadamente 

50 colaboradores. 

A Plasbil tem como missão prover soluções versáteis em PVC para a construção civil, 

com excelência e desenvolvimento sustentável. A visão da empresa é ser líder nos segmentos 

de atuação no mercado da construção civil na América Latina. São valores: satisfação dos 

clientes; Comprometimento da equipe; Produzir com qualidade sempre; Ambiente seguro 

para quem trabalha; Crescer e ser rentável; Trabalhar em harmonia com o meio ambiente. 

A Plasbil é certificada ISO 9001:2015 e investe constantemente em pesquisa e 

desenvolvimento, oferecendo aos seus consumidores soluções práticas, duráveis, econômicas 

e ecológicas para ambientes. 

A Política da Qualidade é: Proporcionar serviços e produtos em PVC de alta 

qualidade, visando a satisfação dos clientes através da melhoria contínua, promovendo o 

crescimento dos colaboradores através da capacitação e valorização em um ambiente de 

trabalho seguro, executando ações para promover o aumento da rentabilidade e o crescimento 

contínuo, preservando o meio ambiente. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos serão descritos em duas etapas. Inicialmente será descrito um 

breve perfil e tempo de trabalho dos colaboradores respondentes da pesquisa e, a seguir serão 

descritos os resultados obtidos no questionário. 

 

5.1 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Dos 48 respondentes do questionário, 26 se declararam do sexo masculino e 22 do 

sexo feminino. A média de idade dos participantes da pesquisa equivale a 28 anos. Entre os 

respondentes, a maioria (18 pessoas) possui ensino médio completo, seguido por ensino 

médio incompleto (15 pessoas), superior incompleto (9 pessoas), fundamental incompleto (4 

pessoas) e fundamental completo (2 pessoas). O tempo em que trabalham na empresa varia 

de uma semana a 11 anos e oito meses. Para exemplificar o tempo de trabalho na equipe, foi 

elaborada uma escala, conforme descrito no gráfico a seguir:  

 

Gráfico 1: Tempo de trabalho na equipe 

 

Fonte: a autora (2020) 

 

Entre os respondentes da pesquisa, 38% (18 pessoas) estão na equipe de trabalho há 

menos de um ano, 24% de um a três anos, 19% de cinco a sete anos, 13% de três a cinco anos 

e 6% há mais de sete anos.  
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Com base nos resultados dos questionários, foram identificadas quatro categorias-

síntese, apresentadas na figura:  

 

Figura 2: Categorias de competências 

 

Fonte: da autora (2020) 
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A categoria Gestão por desempenho de equipe apresentou nove perguntas do 

questionário, abordando os temas: divisão do trabalho de acordo com as habilidades, tomada 

de decisões, avaliação de desempenho, superação, gestão de tempo, iniciativa na busca de 

suporte, busca de informações sobre desempenho, adaptação a mudanças e reorganização. A 

cetegoria Cumprimento de tarefas apresentou cinco perguntas, abordando os temas: 

estabelecimento de tarefas, enfrentamento de problemas de trabalho, cumprimento de prazos, 

cumprimento de metas e comprometimento. A categoria Relacionamento interpessoal 

apresenta nove questões, com os temas: integração, comunicação, relacionamento fora do 

trabalho, troca de informações, apoio emocional, satisfação, confiança e cooperação. A 

categoria comprometimento com o trabalho apresenta duas questões, com os temas: 

conclusão de tarefas e reconhecimento de importância. Com base nas informações levantadas 

no questionário e nos dados obtidos a partir da revisão de literatura apresentada, os itens do 

instrumento foram desenvolvidos. Todas as perguntas foram redigidas de maneira afirmativa, 

a fim de evitar problemas de compreensão por parte colaboradores participantes da pesquisa.  

Para que o presente instrumento permitisse a auto-avaliação foi descrito um comando 

prévio a enumeração dos itens da escala: “A equipe de trabalho da qual faço parte”. Para que 

esses fossem respondidos foi utilizada uma escala de resposta: com as opções: nunca, 

raramente, algumas vezes e sempre. 

 

Gestão por desempenho de equipe 

O gráfico abaixo apresenta a média obtida quanto às respostas dadas aos itens que 

investigam a Gestão por desempenho de equipe: 

 

Gráfico 2: Gestão por desempenho de equipe 
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Fonte: da autora (2020) 

 

Observa-se, no gráfico da categoria de Gestão por desempenho de equipe, que as 

médias mais altas, que obtiveram a opção “sempre” como resposta foram: avaliação do 

desempenho de forma realista, bom aproveitamento do tempo para execução de tarefas do 

trabalho, busca de suporte material necessário, busca de informações sobre desempenho, 

adaptação diante de mudanças e reorganização das tarefas no caso de sugimento de algum 

problema no trabalho. A opção “frequentemente” foi a escolha da maioria para os itens: 

divisão do trabalho de acordo com as habilidades e tomada de decisões eficientes. As opções 

“algumas vezes”, “frequentemente” e “nunca”, não obtiveram a maioria das escolhas de 

resposta em nenhum item. Estes dados nos trazem uma ideia que a equipe, de uma forma 

geral, possui em bom desempenho de trabalho e consegue se perceber como capaz de se 

organizar com o tempo, se reorganizar frente à mudanças, se adapta bem e rapidamente 

quando são necessárias alterações no trabalho e sempre conta com o material de suporte 

necessário para o desenvolvimento das atividades. 

A gestão por desempenho de equipe é desafiadora para muitas organizações. Wzorek 

(2012) frisa que o comportamento humano e culturas corporativas são difíceis de medir e 

quantificar. Sendo assim, nos Times de Alto Desempenho, as atividades em equipe precisam 

ser bem entendidas pelo eixo da perspectiva organizacional. Por isso é importante que, 

quando surgiram dificuldades relacionadas ao trabalho em equipe nas organizações seja 

analisada a história e cultura em que está inserida. Não é raro que algumas iniciativas de 
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mudança acabem sendo ignoradas em função da complexidade e, também, várias 

possibilidades de processos e soluções. Desta forma, é possível que a introdução e 

manutenção do trabalho em equipe seja muito mais complexa do que a literatura atual 

reconhece. 

 

Cumprimento de tarefas 

 

O gráfico abaixo apresenta o resultado das questões relacionadas à categoria 

Cumprimento de tarefas:  

 

Gráfico 3: Cumprimenro de tarefas 

 

Fonte: da autora (2020) 

 

De acordo com o levantamento de respostas, na categoria Cumprimento de tarefas, a 

opção “sempre” foi a maior escolha dos itens: estabelece claramente as tarefas de cada 

membro, completa suas tarefas com frequência e cumpre os prazos estabelecidos. A opção 

“frequentemente” foi a mais escolhida nos itens: sabe enfrentar problemas de trabalho e 

cumpre as metas do trabalho. Através dos dados levantandos neste gráfico foi possível 

compreender que a equipe tem clareza das tarefas de cada membro e isso remete à 

organização nos trabalhos. Os respondentes do questionário têm a percepção que completam 

suas tarefas com frequência, colaborando assim com o trabalhos dos demais colaboradores 
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da equipe e, consequentemente aumentando a produção da empresa. Os prazos, de acordo 

com o levantamento de dados, também são cumpridos, assim como as metas estabelecidas 

pela chefia ou liderança. Essas percepções contribuem com o sentimento de dever cumprido 

entre os colaboradores. 

Sobre o cumprimento de metas e tarefas, Robbins (1997) explica que há reflexos 

positivos na autoestima do colaborador, através da valorização e o aumento na probabilidade 

do alcance das metas, tendo em vista que grande parte das tarefas precisam de mais de uma 

pessoa e requerem a combinação de diferentes talentos, conhecimentos ou poderes. Quando 

se desenvolve uma meta em conjunto, com abordagens claras e boa comunicação, há um 

suporte para a resolução de problemas e iniciativas e consequentemente melhoram-se os 

aspectos econômicos e administrativos do trabalho. No entanto, o autor, diz que o 

desenvolvimento destes times, exige que a organização adote mudanças na cultura e adeque 

atividades de apoio. Além disso, a empresa deve estar capacitada ou disposta a fazer 

investimentos de longo prazo em capacitação dos colaboradores buscando a aliança entre 

técnicas, habilidades comportamentais e de liderança, que são raras e de grande valia nas 

empresas. Dessa forma, é recomendável que a organização aposte em estratégias de 

valorização ou bônus para o alcance de metas, conclusão de tarefas e cumprimento de prazos. 

Também é importante continuar estabelecendo claramente as tarefas de cada membro 

da equipe e proporcionar meios para que os colaboradores aprendam a enfrentar problemas 

de trabalho. Pois, de acordo com Wzorek (2012), nos Times de Alto Desempenho, as 

atividades em equipe precisam ser bem entendidas pelo eixo da perspectiva organizacional e 

repassadas a todos os envolvidos. O TAD é um processo de gestão cujo principal objetivo é 

dar maior autonomia, capacitação e informação aos colaboradores, tornando-os aptos a tomar 

decisões na execução dos processos, participando ativamente nas soluções dos problemas e 

trabalho em equipe. 

 

Comprometimento com o trabalho 

 

O gráfico a seguir apresenta os resultados de duas perguntas relacionadas ao 

comprometimento com o trabalho, dos participantes da equipe respondente da pesquisa: 
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Gráfico 4: Comprometimento com o trabalho 

 

Fonte: da autora (2020) 

 

Percebe-se, de acordo com a análise das respostas, que na categoria 

comprometimento com o trabalho, a opção “sempre” foi a mais escolhida, com larga 

diferença para a segunda colocada. Os itens que fazem parte desta categoria são: 

compromete-se com o trabalho e considera suas tarefas importantes.  

Neste sentido é possível perceber que na avaliação de cada trabalhador a respeito da 

sua equipe o comprometimento tem destaque fundamental, considerando os elevados índices 

do gráfico, o que nos traz uma ideia que esta é uma competência forte dentro desta equipe de 

trabalho. Considerar as suas tarefas importantes também alcançou destaque, o que contribui 

com a percepção de se sentir importante para a equipe. 

O homem passa grande parte da vida nas empresas e o trabalho possui importante 

valor na sociedade. Sentir-se comprometido e considerar suas tarefas importantes para a 

organização são fatores fundamentais para a qualidade de vida dos colaboradores. O objetivo 

da Qualidade de Vida no Trabalho é criar um vínculo melhor entre o profissional, o serviço 

que ele desempenha e o ambiente de trabalho. Para Barbosa (2004), as empresas que buscam 

ser altamente competitivas, preocupam-se com a qualidade de vida no trabalho. Este tema 

também é abordado por Rodrigues (2001), que diz que a conscientização dos trabalhadores 

contribuem para que os gestores busquem melhores formas de realizar o trabalho. Medeiros 
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(2005) completa com a afirmação de que buscar eficácia e produtividade, atendendo as 

necessidades básicas dos trabalhadores são melhores exemplos de ações de qualidade de vida.  

 

Relacionamento interpessoal 

O gráfico a seguir mostra os resultados da categoria Relacionamento interpessoal, que 

foi abordada através de nove questões: 

               Gráfico 5: Relacionamento interpessoal 

 

              Fonte: da autora (2020) 

 

Um dos estudos sobre motivação de Maslow (1951) procurou explicação para os 

comportamentos, por meio das necessidades ou motivados por elas. Ele acreditava que as 

necessidades não satisfeitas são os motivadores principais do comportamento humano, 

havendo precedência das necessidades mais básicas sobre as mais elevadas. A pirâmide das 

necessidades, descritas por Maslow descreve as necessidades sociais: necessidades de 

relacionamento ao convívio social, amizade, afeto, amor. Através das respostas coletadas no 

questionário aplicado aos colaboradores participantes da pesquisa, a resposta “sempre” foi a 

mais escolhida nas questões relacionadas à boa integração entre os membros, boa 

comunicação entre os componentes da equipe, boa comunicação dos colaboradores com o 

chefe ou líder e cooperação. A opção “frequentemente” foi a mais marcada nas alternativas 

que abordam a troca de informações no trabalho, satisfação com o trabalho em equipe e 

confiança nos colegas. “Algumas vezes” foi a opção escolhida pela maioria ao responder se 
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a equipe de trabalho proporciona apoio emocional aos colegas. E a opção “raramente” 

aparece como a escolha da maioria dos respondentes no item relacionamento fora do 

ambiente de trabalho.  

Segundo o gráfico 5, foi possível compreender que a maioria das questões que 

levantam aspectos relacionados ao relacionamento interpessoal não alcançaram a satisfação 

máxima. De acordo com a percepção dos respondentes, não há relacionamento com os 

colegas da equipe fora do expediente, o apoio emocional prestado aos colaboradores não 

parece ser satisfatório e questões como satisfação, confiança e troca de informações podem 

ser melhoradas. Este índice é importante para a empresa saber o que deve trabalhar e 

fortalecer na equipe. 

A categoria Relacionamento interpessoal foi a que apresentou maior variação nas 

respostas. Conte (2003) explica que os programas de QVT conciliam os interesses dos 

indivíduos com os interesses das organizações, pois funcionários motivados, capacitados e 

bem remunerados podem ter desempenho acima da média e consequentemente melhoram o 

relacionamento com a equipe.  Como afirma Bergamini (1997, p. 28), “a motivação não vem 

da administração, mas do interior do indivíduo, em torno de suas necessidades internas”. Os 

colaboradores precisam se relacionar com as outras pessoas de seu ambiente, pois isso ativa 

a motivação. Gil (2008) completa que a motivação nasce somente das necessidades humanas 

e não das coisas que satisfazem estas necessidades. O autor frisa que estas necessidades 

variam não apenas de pessoa para pessoa, mas também em uma mesma pessoa conforme o 

momento em que ela está vivendo, seja na empresa ou na vida pessoal.  
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6 CONCLUSÃO  

 

Uma das estratégias da gestão de recursos humanos mais utilizadas pelas 

organizações é a implementação de equipes de trabalho. Porém, a avaliação do desempenho 

e a busca pela formação de times de alto desempenho não devem se tomar uma tentativa de 

resolver todos os problemas da empresa. Gestores precisam contar com ferramentas 

confiáveis, que possibilitam a realização de um gerenciamento adequado. Podem ser 

desenvolvidos mecanismos que favoreçam a compreensão da situação atual de determinada 

equipe, a verificação das competências desenvolvidas entre os colaboradores e a 

identificação de qualquer necessidade de intervenção para que seu funcionamento exerça o 

impacto desejado na efetividade da organização. 

Para contribuir com os avanços nas pesquisas a respeito de equipes de trabalho, o 

presente estudo teve como objetivo identificar as percepções de cada trabalhador sobre as 

competências coletivas necessárias ao desenvolvimento do trabalho em equipe, e o quanto 

cada uma impacta no desempenho das atividades e do sentimento de equipe. O instrumento 

foi elaborado com o intuito de permitir a avaliação por quatro categorias-síntese: Gestão do 

desempenho por equipe, Cumprimento de tarefa, Relacionamento interpessoal e 

comprometimento com o trabalho. 

Em relação à avaliação da competência Gestão por desempenho de equipe, foi 

possível perceber que a equipe possui uma percepção de que a avaliação de desempenho é 

realizada de forma realista, busca o suporte material necessário para a realização das tarefas, 

se adapta bem no surgimento de mudanças e reorganiza as tarefas, quando necessário, para 

enfrentar problemas. A tomada de decisões eficientes e a divisão do trabalho de acordo com 

as habilidades não receberam o maior índice da avaliação. 

Na análise das respostas referentes à avaliação da competência Cumprimento de 

tarefas, fica claro, de acordo com a percepção dos respondentes, que as tarefas de cada 

membro da equipe são estabelecidas claramente, os colaboradores completam suas tarefas 

com frequência, assim como os prazos estabelecidos. Ainda de acordo com a percepção dos 

participantes, o cumprimento das metas de trabalho não recebeu o maior índice de avaliação. 

Da mesma forma, ocorre com a questão que aborda o saber enfrentar problemas de trabalho, 

onde a maioria dos colaboradores optou pela alternativa “frequentemente”. 

A avaliação da competência Comprometimento com o trabalho, mostra que a 

percepção dos membros da equipe é que eles se comprometem com o trabalho e consideram 

suas funções importantes dentro da equipe.  
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Em ralação à avaliação da competência Relacionamento Interpessoal, foi possível 

perceber que a percepção da equipe é que existe uma boa integração entre os membros no 

trabalho, boa comunicação entre os colaboradores e também com os chefes e líderes e espírito 

de cooperação. Porém, não receberam o melhor índice de avaliação os itens: troca de 

informações, apoio emocional aos colegas, satisfação com o trabalho e confiança. Também 

nesta categoria, o item “relacionamento com os colegas fora do expediente” é percebido pela 

maioria dos respondentes como algo que acontece raramente.  Dessa forma, estes temas 

podem receber uma atenção maior dos gestores, no sentido de elaborar estratégias e ações 

que possam favorecer o relacionamento interpessoal como um todo, gerando benefícios para 

colaborador e organização. 

Conclui-se que a presente pesquisa oferece constribuição significativa para a 

importância da identificação das competências no trabalho em equipe.  Este trabalho é uma 

contribuição para o estudo do trabalho em equipe, e mais pesquisas neste sentido podem ser 

desenvolvidas e ampliadas. Esse primeiro passo é de grande relevância, visto que possuir tais 

informações possibilitará não só verificar o desempenho, mas também elaborar intervenções 

adequadas no contexto organizacional. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO SOBRE DESEMPENHO DE EQUIPES 

 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa, e tem como propósito contribuir para o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para obtenção do título de Bacharel em 

Administração da FAT- Faculdade e Escola. O objetivo deste estudo é avaliar o desempenho 

da equipe em relação ao trabalho desenvolvido. Suas respostas são confidenciais e as 

informações obtidas serão utilizadas exclusivamente com fins de pesquisa; por esta razão, o 

questionário é anônimo, não é preciso que você se identifique. 

 

Informações: 

 1- Sexo:   (  ) Feminino (  ) Masculino   (  ) Outro 

 2- Idade: _______anos  

3- Escolaridade (marque com um X a opção mais adequada): 

 (  ) Ensino Fundamental Incompleto        (  ) Ensino Superior Incompleto 

 (  ) Ensino Fundamental Completo          (  ) Ensino Superior Completo  

 (  ) Ensino Médio Incompleto                  (  ) Pós-graduação/Especialização Incompleta 

 (  ) Ensino Médio Completo                     (  ) Pós-graduação/Especialização Completa 

 

4- Há quanto tempo você faz parte dessa equipe de trabalho? ___ anos _____meses. 

 5-Há quanto tempo você trabalha nessa empresa? _______anos________meses. 

 

Por favor, responda as seguintes afirmações de acordo com as opções ao lado de 

cada questão. Para escolher a resposta mais adequada, pense em que medida cada frase 

reflete o que acontece no seu atual grupo de trabalho, e assinale a resposta na coluna 

da direita. 
 

A equipe de trabalho da qual faço parte: 

Questões Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

1 - Divide o trabalho de acordo com as 

habilidades dos membros  

 

Nunca 

 

Raramen

te 

 

Algumas 

Vezes 

 

Frequenteme

nte 

 

Sempre 

2 - Estabelece claramente as tarefas 

que cada membro deve desempenhar  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

3 - Possui uma boa integração entre 

seus membros  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 
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4 - Sabe enfrentar problemas de 

trabalho   

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

5 - Toma decisões eficientes em 

relação ao trabalho  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

6 - Comunica-se bem com seu 

chefe/líder   

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

7 - Completa suas tarefas com 

frequência  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

8 - Cumpre os prazos estabelecidos  Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

9 - Avalia seu desempenho no trabalho 

de forma realista  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

10 - Consegue superar uma situação de 

trabalho inesperada  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

11- Aproveita bem seu tempo de 

trabalho para executar suas tarefas  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

12 - Compromete-se com o trabalho  Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

13 – Costuma manter uma boa 

comunicação entre seus membros  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

14- Cumpre suas metas de trabalho 

com sucesso  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

15 - Mantém, entre seus membros, 

relacionamento fora do expediente  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

16- Considera suas tarefas importantes  Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

17- Troca, adequadamente, 

informações entre os seus membros  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

18- Proporciona apoio emocional aos 

colegas  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

19- Busca o suporte material 

necessário para a realização das tarefas  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

20- Demonstra satisfação com o 

trabalho em equipe  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

21- Busca informações a respeito do 

seu desempenho  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

22- Confia nos seus colegas. 

 

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 
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23- Adapta-se diante de mudanças  Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

24 –Sempre que necessário, reorganiza 

suas tarefas para enfrentar problemas 

de trabalho  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

25- Demonstra cooperação entre seus 

membros  

Nunca Raramen

te 

Algumas 

Vezes 

Frequenteme

nte 

Sempre 

 


