
O amplo leque das dinâmicas de grupo  
 
Para garantir a sobrevivência no mercado, as organizações precisam investir em novas 
tecnologias ou perdem espaço para a concorrência e isso, na prática, torna-se um caminho que 
pode levar ao fracasso do negócio. Contudo, de nada adianta ter acesso a equipamentos de 
“ponta” se a empresa não contar com profissionais que dêem o melhor de si e que estejam 
alocados em funções onde possam apresentar uma performance satisfatória. 
 
Diante da necessidade de colocar “as pessoas certas para os locais certos” e, 
conseqüentemente, atender às necessidades das empresas, a área de Recursos Humanos 
recorre a ferramentas que revelem determinadas competências, que trabalhem situações 
vivenciadas no dia-a-dia das organizações e podem prejudicar o desempenho dos 
colaboradores, a exemplo dos conflitos entre equipes. Um recurso muito utilizado no meio 
organizacional são as chamadas dinâmicas de grupo, que possuem um “mundo amplo” e do 
qual fazem parte os jogos, as simulações, as vivências propriamente ditas e os estudos de 
caso, os famosos cases. 
 
De acordo com Izabel Failde, consultora em desenvolvimento pessoal e organizacional e autora 
do “Manual do Facilitador para Dinâmicas de Grupo”, lançado pela Papirus Editora, as 
dinâmicas são instrumentos de ampla aplicação, pois podem ser adaptadas aos mais diversos 
públicos, objetivos, locais e recursos. No entanto, os subsistemas de seleção e treinamento 
ainda são os "campeões" de utilização dessas valiosas ferramentas. 
 
“Em seleção, por exemplo, os cases – também chamados de provas situacionais – têm sido 
amplamente utilizados. Em treinamento, além dos programas comportamentais que já usam o 
instrumento, os que envolvem conhecimentos técnicos também têm feito uso das técnicas. 
Isso é excelente, pois torna os eventos mais envolventes, ágeis, reflexivos, lúdicos. E quem 
disse que treinamento técnico tem que ser chato?”, questiona Izabel Failde. 
 
A utilização das dinâmicas de grupo no ambiente corporativo é ampla, mas existem algumas 
restrições ligadas, principalmente, ao público-alvo. Antes de tudo, é preciso que as pessoas 
participantes da dinâmica sejam respeitadas, uma vez que alguns profissionais podem se 
sentir expostos ou até mesmo constrangidos. 
 
Um exemplo comum acontece com os gestores de primeiro nível – diretores, superintendentes, 
gerentes "seniores", pois muitos desses profissionais sentem-se ameaçados pelos próprios 
colegas de trabalho e pela alta competitividade evidenciada no meio em que atuam.  
 
Alguns desses gestores, comenta Izabel Failde, têm verdadeiro pavor de participar de 
atividades que envolvam dinâmicas de grupo. “Por isso, as dinâmicas devem ser introduzidas 
paulatinamente, sempre que houver uma possibilidade: reuniões semanais, café com o 
presidente, após um almoço de negócios, em momentos de descontração e integração. Passo a 
passo os gestores tendem a aceitar e reconhecer a importância das técnicas”, diz a consultora. 
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