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Para alguns especialistas, formar a equipe ideal é utopia, mas, para outros, dá sim, porém a 
tarefa não é fácil. Veja o que é preciso para um grupo ser considerado o mais próximo do ideal 
 
Diferente de uma receita culinária ou de uma fórmula química, no mundo corporativo não 
existe uma regra para montar a equipe ideal de profissionais. Alguns especialistas no assunto 
nem mesmo acreditam que seja possível atingir esse ideal. "As equipes não devem ser ideais 
porque isso lembra perfeição, o que leva à perda da graça, à falta de estímulo", argumenta 
Armando Pastore Mendes Ribeiro, sócio-diretor da Pensare Consultoria e Treinamento, em 
Curitiba. Para ele, o melhor é procurar a excelência da equipe. 
 

Motor azeitado 

  

 
Atingir a excelência 
ou o que chamamos 
de equipe ideal é 
uma tarefa árdua, 
mas não impossível. 
Para Renata Monte 

Alegre, gerente geral da Hill & Knowlton, que 
comanda uma equipe de 12 profissionais na 
área de comunicação corporativa, é importante 
encarar a busca da equipe ideal como um 
grande desafio diário. "Trabalhar com uma 
equipe assim é o sonho que todo líder tem, 
mas é difícil atingir porque tudo é muito 
inâmico, as expectativas mudam 
constantemente", observa. Segundo Renata, 
que prefere dizer equipe ajustada a ideal, o 
grupo funciona como se fosso um motor, com 
diversas peças e engrenagens, cada uma com 
sua função, mas todas trabalhando em 
harmonia. "Esse motor precisa estar azeitado 
para funcionar bem", compara. E para atingir 
esse grau de funcionamento, esse "motor" 
necessita de profissionais qualificados 
tecnicamente, com mais habilidade, potencial a 
ser desenvolvido, deve ter a cara da empresa, 
ser comunicativo e aberto a novos 
conhecimentos. "Essa busca é complicada 
porque só se comprova no dia-a-dia. No 
entanto, uma coisa é certa: não dá para ter na 
equipe uma pessoa que não desperte 
confiança", conclui. 

  

 
 
Já Alexandre Luiz Gomes, gerente de patrimônio da Companhia Vale do Rio Doce e autor do 
livro Motivação e Criatividade no Dia-a-Dia, "a equipe ideal existe sim, mas não é tão fácil 
formá-la". Segundo ele, são diversos fatores a influenciar na composição de uma equipe, entre 
eles a postura individual dos membros, do grupo e do chefe, estilo da empresa, tais como 



tamanho, agressividade no mercado, clima organizacional, competitividade interna, ética e 
valores, entre outros. 
 
Você pode ter os melhores profissionais, mas sem um objetivo claro e comum a todos, não vai 

adiantar 
ARMANDO PASTORE 

 
Desafios constantes  
Mas, se ambos os executivos discordam da terminologia, uma coisa em comum os dois têm: é 
necessário que haja desafios constantes ou, caso contrário, a equipe tende ao ostracismo. De 
acordo com os consultores, o ideal está intrínseco ao momento. "Há algumas décadas, quando 
comprei um fusquinha ele era o ideal, porém, hoje, não é mais", compara Pastore. 
Outro ponto em comum é a diversidade. Para ambos, é importante que uma equipe seja 
composta por diferentes tipos de profissionais. É preciso ter os bons planejadores, os quais 
estabelecem metas a curto e longo prazo, e com isso conseguem estimular a equipe ao 
comemorar cada etapa vencida. Outro tipo necessário é o crítico, que é o chato, aquele que 
pergunta sobre tudo e nunca esquece um detalhe. E, por fim, os fazedores, que são aqueles 
indivíduos que aprendem fazendo. "Eles mal recebem a ordem e já estão executando a tarefa", 
diz Pastore. 
 

Os não recomendáveis 

  

 

Ao mesmo tempo em que 

existem tipos de profissionais 

que são imprescindíveis em 

uma equipe, há aqueles que é 

preciso evitar a todo 

custo.Veja quais são: 

 Urubuzão: é o pessimista que só 

quer reclamar do salário, do 

projeto novo, do chefe, dos 

colegas. Ele é um coitado que só reclama: "Ó vida, ó 

céus!"; 

 Manda-chuva: é o arrogante que ainda está na era da 

escravidão; o negócio dele é na base da chibata "lêrê-

lêrê, lêrê-rê-rê"; 

 Sabe-tudo: é o que se acha "o cara", acredita que já 

sabe tudo de tudo, não precisa aprender mais nada e 

fica querendo "dar aulas" o tempo todo; 

 Carrancudo: é aquele tipo que chega com mau humor 

e cara feia todos os dias, prejudicando o clima de 

trabalho; 

 Traiçoeiro: é o que faz de tudo para derrubar os 

colegas para poder subir na vida. 

  

 
 
Variações  
Além desses três perfis básicos, há ainda o adaptador, que faz pequenas alterações, mexe em 
um projeto que já existe, por exemplo, para torná- lo mais viável; o inovador, que sempre quer 



voar muito alto e tem idéias inovadoras com freqüência; e o "ponte", aquele que chama o 
adaptador a voar mais alto e tira os sonhos de grandeza do inovador. 
 
Uma coisa é preciso deixar muito clara: essas características não são as únicas e nem sempre 
existem separadamente em cada indivíduo. Elas podem se mesclar em um profissional ou ser 
desenvolvidas com o acúmulo de conhecimento e experiência. A essência da equipe ideal é o 
estabelecimento de pelo menos um objetivo em comum. "Você pode ter os melhores 
profissionais, cada membro com talentos e capacidades que complementam um ao outro, mas 
nada disso vai adiantar se não houver um objetivo claro entre todos", reforça Pastore. 
 

O mais importante para tornar uma equipe próxima do ideal é o líder dar o exemplo 
ALEXANDRE GOMES 

 
De bem com a vida  
Afora as características profissionais, os aspectos pessoais exercem grande poder nos 
resultados de uma equipe. Segundo Gomes, a pessoa que vai feliz para o trabalho, que agrega 
valor, participa de reuniões ativamente, é motivada, bem-humorada, está disposta a ensinar, 
mas também a aprender com colegas e líder, é entusiasmada, acredita que tudo vai dar certo, 
e também mete a mão na massa, é o tipo de profissional que contribui com a busca de uma 
equipe ideal. "Utilizando o jargão, é gente que faz!", resume . 
 
Nesse cenário, o líder exerce uma função extremamente importante dentro da equipe. O 
primeiro passo, segundo Pastore, é reconhecer que tipo de líder ele é, ou seja, o 
autoconhecimento. "Ele precisa ter convicção em três pontos: eu quero, gosto e tenho algo a 
fazer por isso", observa o consultor. Após esse diagnóstico, o líder necessita reconhecer os 
estilos que compõem a sua equipe e, a partir daí, conseguirá tirar o melhor de cada um. 
 
Modelo a ser seguido  
Para Alexandre, o líder de uma equipe deve criar um clima respeitoso entre todos, definir metas 
desafiadoras (nem fáceis nem impossíveis) para estimular as pessoas a darem o seu melhor, a 
apresentarem feedback, isto é, elogiando ou fazendo críticas construtivas, quando necessário. 
"O mais importante para tornar uma equipe próxima do ideal é o líder dar o exemplo. É fazer o 
que gostaria que todos fizessem. Chega da frase 'manda quem pode, obedece quem tem juízo", 
ressalta Alexandre. 
 
Por último, recomendam os consultores, cada profissional de uma equipe deve responder a três 
perguntas: eu quero isso? Sei como fazer isso? Mereço estar aqui? Respondidas, é hora de agir, 
mostrar interesse pelas atividades dos outros colegas, ser objetivo - saber por que vai fazer 
determinada coisa - e alinhar as metas pessoais com as profissionais, ser simples ao se 
comunicar, ser direto - dizer o que realmente quer - e ter comportamentos adequados no 
ambiente profissional. 



 

Na trilha do ideal 

  

 

Embora não exista uma receita, há 

atitudes por parte de cada 

profissional que podem ser 

tomadas para que uma equipe se 

torne a ideal. Abaixo, listamos 

algumas delas: 

� Criatividade para quebrar 

paradigmas e conseguir ver soluções 

novas para problemas novos, e não 

soluções antigas bem-sucedidas para 

estes problemas; 

 

� Motivação para encarar desafios, 

problemas e cumprir metas arrojadas; 

� Bom humor para enfrentar situações

difíceis, estressantes, e também para 

criar e manter um bom clima 

organizacional; 

� Trabalho em equipe para poder 

contribuir com o grupo e respeitar a 

opinião alheia, utilizando o 

brainstorming e a inteligência; 

� Antenado com as mudanças, sem 

medo delas e, encarando-as como 

oportunidades de crescimento e não 

obstáculos intransponíveis; 

 Feedback: não é apenas o líder que 

tem que dar feedback para seu 

liderado ou vice-versa. Os colegas 

também devem fazer o mesmo. Isso 

cria um clima de confiança e respeito 

no local de trabalho. 
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