
Trabalho em equipe: a evolução hierárquica na empresa  
 
Cortoni: "Há empresas que, com o passar dos anos, enxugam susbstancialmente o seu quadro de 
funcionários"  
 
Consultor e sócio-diretor da LCZ – Desenvolvimento de Pessoas e Organizações, Luís Felipe 
Cortoni, 49 anos, formado em psicologia e em filosofia, começou seus trabalhos profissionais em 
1981. Como todo psicólogo de início de carreira, seu primeiro emprego foi na área clínica. Até 
chegar à carreira-solo, passou por muitas empresas entre as quais a Mercedes-Benz, na área de 
desenvolvimento de gerentes, e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em São Paulo. 
Nesta, como gerente de recursos humanos. Atualmente, a preocupação de Cortoni, que se 
denomina um especialista do comportamento humano, são os pactos de convivência entre os 
membros de uma equipe dentro da empresa.  
 
Para ele, um verdadeiro grupo de trabalho precisa de tempo para que as pessoas possam, por 
exemplo, ajustar suas diferenças individuais, ou seja, de percepção, de forma de trabalhar, de 
relações etc. Esse é o primeiro passo para o caminho em direção à produtividade da equipe. 
Quando um conjunto de pessoas amadurece, essas diferenças são colocadas a serviço do coletivo. 
"Sabemos que isso não é fácil de conseguir, nem tampouco rápido de consolidar em meio ao 
trabalho cotidiano de muita pressão, principalmente por resultados", enfatiza o consultor. Depois 
de esclarecer alguns fundamentos básicos de sua metodologia de trabalho em equipe, o também 
professor de pós-graduação do Instituto Vanzolini, da USP, esclarece um pouco mais o seu 
trabalho nesta entrevista concedida ao jornalista José Augusto Domingues.  
 
BANAS QUALIDADE – Como é desenvolvido um trabalho em equipe?  
 
Luís Felipe Cortoni – Ele se baseia em duas grandes frentes de trabalho. Uma é a frente de 
desenvolvimento e de transformação das fábricas, que é a questão das células semi-autônomas. A 
outra é a área de desenvolvimento e treinamento de pessoas, em que me especializei no 
comportamento humano – não só de chefia como também de outros profissionais.  
 
BQ – Há alguma diferenciação entre trabalho em equipe e trabalho em grupo? Existem 
controvérsias sobre o assunto?  
 
Cortoni – Eu não me preocupo com isso. Mas, antes de falar algo, é importante evidenciar que o 
trabalho em equipe é o renascimento de uma nova disciplina nos últimos tempos. E tudo isso 
porque as empresas ou organizações começaram a refletir melhor sobre suas mudanças e 
transformações internas. Agora sobre a pergunta, tudo é uma questão de semântica, dizer 
equipe, grupo, bando etc. Algumas empresas chamam trabalho em grupo e outras em equipe. 
Essa confusão generalizada foi introduzida, principalmente, por consultores que fizeram questão 
de demarcar diferenciações quanto a esses termos. Para mim, a grande importância está em 
salientar a existência de uma mudança de estrutura e não de semântica.  
 
BQ – De que forma mudaram as organizações de trabalho?  
 
Cortoni – Toda essa mudança ocorreu em razão de uma "cirurgia" que foi feita nos modelos de 
gestão. Antigamente, um modelo hierárquico era consagrado e dava conta das necessidades 
organizacionais. Hoje é bem diferente, por aparecerem ferramentas gerenciais mais modernas, 
além da reengenharia e do enxugamento de custos. E tudo isso fez com que surgisse uma 
organização sem os elementos hierárquicos tradicionais, como supervisão e gerenciamento.  
 
BQ –Enxugamento... Esclareça mais sobre o assunto.  
 
Cortoni – Dentro das estratégias atuais, é relevante. E tudo está relacionado à dicotomia, ou 
melhor, ao pacto trabalho em equipe e mais autonomia, que acaba levando a esse enxugamento 



da antiga hierarquia de cargos. Volto a destacar a Mercedes-Bens: atualmente, ela trabalha com 
nove mil funcionários. No passado, já foram 17 mil. Hoje há fábricas que trabalham com apenas 
três níveis hierárquicos: o chefe de fábrica, o gerente de produção e os semi-autônomos. A figura 
do supervisor está praticamente extinta, isto é, como supervisor hierárquico, funcional. Nos 
nossos dias, ele está sendo deslocado para funções mais nobres, que o aproveitam de maneira 
alternativa.  
 
BQ – Dentro de sua experiência profissional, que empresas foram mais acessíveis às mudanças  
 
Cortoni – Não é prerrogativa de nenhuma. Tanto as empresas privadas quanto as multinacionais 
foram receptivas. Todas elas que fizeram essa operação paradigmática, por intermédio de 
modelos de gestão, descobriram a importância de uma reestruturação.  
 
BQ – Você poderia dar um exemplo empresarial?  
 
Cortoni – Em 1981, na Mercedes-Benz, dentro da área técnica, havia dez níveis hierárquicos que 
satisfaziam a demanda da época. Hoje, limitam-se a cinco.  
 
BQ – Mesmo com toda essa evolução hierárquica de cargos, há ainda empresas que mantêm a 
figura do chefe-carrasco? Aquele cuja imagem autoritária, tão odiada e contestada pelos 
funcionários, chega a gerar problemas psicossociais.  
 
Cortoni – Sem dúvida nenhuma que os contrastes existem, ocasionados pelos anacronismos 
organizacionais. Mesmo com toda essa transformação pela qual passam as empresas que 
trabalham em equipe, ainda existem aquelas que querem perpetualizar a imagem do capataz, 
encarregado etc.  
 
BQ – Fale sobre o novo espírito de equipe que as empresas estão incorporando.  
 
Cortoni – O espírito de equipe sempre foi incentivado. Mesmo no passado. Entretanto, o de hoje 
merece uma melhor reflexão. O trabalho de equipe que renasceu no final do século 20 é mais 
estrutural. O trabalhador só ganha bônus se o outro ganhar também. Neste caso, o espírito de 
colaboração não é tudo. E sim o de articulação. Melhor explicando: quando o funcionário chega ao 
serviço, ele se senta em uma célula, seja ela de produção seja ela de comercialização. O layout 
mudou. Ele vê seu companheiro ao lado. Os mecanismos de colaboração e de cooperação não 
estão apenas no discurso, mas também na prática. Parte do seu bônus vai depender da célula ao 
lado. Há empresas, por exemplo, que já fazem remuneração compartilhada.  
 
BQ – Faça uma analogia com a seguinte citação textual: "Da próxima vez, ao ver uma formação 
de gansos voando, lembre-se de que é uma recompensa, um desafio e um privilégio fazer parte 
de uma equipe".  
 
Cortoni – Não se deve misturar mundo animal com o racional, humano. A filosofia comprova bem 
isso dentro de suas metáforas. O texto acima é interessante, mas devemos fazer ponderações. Os 
gansos voam por uma imposição biológica. Já o ser humano se une por questão social, genética. 
A relação é muito mais complexa, principalmente quando se trata de relacionamentos 
comportamentais entre grupos. Veja bem o que vou dizer: para apaziguar um conflito interpessoal 
provocado pelo repasse de um bônus é preciso fazer uma série de concessões que não passam 
nem a um milhão de quilômetros do comportamento dos gansos.  
 
BQ – Em quanto tempo se pode reestruturar um trabalho em equipe de uma empresa?  
 
Cortoni – Se esta empresa vier acompanhada de uma reorganização de trabalho, no caso das 
fábricas, o processo é mais rápido. Agora reflita o seguinte: uma coisa é formar uma equipe para 
trabalhar junto; outra é mudar a estrutura organizacional, para que as equipes trabalhem juntas. 



No primeiro caso, você consegue, com uma intervenção adequada, formar uma equipe bem 
estruturada num intervalo de seis a nove meses. Já para a reestruturação de uma fábrica, que é 
hierárquica, vertical, o prazo é mais demorado: pode ir de dois a cinco anos. Por quê? Vai ser 
necessário rearticular o trabalho de todas as equipes, e estas têm interdependência entre elas.  
 
BQ – Onde está mais presente a eficácia de sua metodologia?  
 
Cortoni – No fundo, é uma metodologia que propõe uma solução negociada de conviver mais 
focada no problema da empresa do que um treinamento genérico, sem, no entanto, chegar aos 
resultados da psicoterapia em termos de profundidade e de tempo. Esse tipo de intervenção tem 
se mostrado muito eficaz para equipes que precisam promover ajustes internos, no sentido de 
construir ou de alavancar seus resultados e trazer saúde relacional à sua convivência cotidiana.  
 
Disponível em Banas Qualidade on-line – acesso em 16/04/2003 


