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30 de Janeiro de 2006 - Ao perguntar quais os diferenciais valorizados nos 
processos seletivos ou na construção da carreira, o jovem estudante ouvirá 
respostas que quase sempre incluirão, entre os requisitos mais importantes, a 
habilidade de trabalhar em equipe.  
 
Ao tentar descobrir o que exatamente significa isso, os mais curiosos primeiro se 
espantarão com a quantidade de artigos, livros, vídeos, filmes, estudos, análises, 
etc., dedicados ao tema. Em seguida, eles se surpreenderão com o quanto se pode 
aprimorar uma prática que vem marcando a evolução da espécie humana desde a 
pré-história, pois não há autor que negue a importância do trabalho conjunto 
quando um grupo decide alcançar um objetivo comum, numa escala que vai desde 
a sobrevivência da família ou tribo nos primórdios da civilização até, por exemplo, a 
conquista de mercados, no caso de uma moderna empresa transnacional 
interessada em extrair o máximo de lucro com a globalização.  
 
Apesar do volume de informação, o nosso estudante curioso notará também a 
repetição dos exemplos que buscam ilustrar, com poucas palavras, o conceito 
moderno de trabalho em equipe. O exemplo mais comum no Brasil, como não 
poderia deixar de ser, é o de time de futebol. O "grupo" (tão falado nas entrevistas 
de técnicos e jogadores) se fortalece quando seus onze integrantes entram em 
campo dispostos a atuar em equipe, utilizando suas habilidades complementares de 
acordo com uma "tática" (plano de trabalho) definida, comprometidos com o "gol" 
(objetivo comum) e, adicionalmente, com cada um buscando o desenvolvimento 
pessoal e do time, como um todo.  
 
Ajuda muito quando o técnico conta com muitos craques, cada um ótimo em sua 
posição, mas capaz de desempenhar outras funções, quando aperta a situação 
dentro de campo. Ou seja, quando as competências têm qualidade, são 
diversificadas e se complementam, mas os jogadores têm flexibilidade para se 
deslocar em campo, quando é necessário apoiar ou ajudar um companheiro.  
 
Quando os analistas ajustam o foco para examinar mais de perto as equipes, entra 
em cena o chamado fator humano. Em outras palavras, para aprender a trabalhar 
em conjunto é preciso que os integrantes do grupo saibam administrar atitudes 
adversas, como inevitáveis atritos, divergências, vaidades, variações de humor, 
falhas, etc..  
 
Os especialistas reconhecem que não é muito fácil atingir o ponto de equilíbrio, mas 
também não é tão difícil quanto se pensa. As análises resultaram num conjunto de 
princípios comportamentais que ajudam muito a integração. Um site português, 
dedicado a questões de carreira, elaborou uma pequena lista de conselhos, que 
valem pelos dez mandamentos do bom relacionamento para os jovens que estão 
em estágio ou conseguiram o primeiro emprego numa empresa que valoriza o 
trabalho em equipe.  
 
A primeira recomendação é "ser paciente" para conciliar opiniões diversas. A 
segunda é "aceitar as idéias dos outros", admitindo que a sugestão de um colega 
pode ser melhor para o objetivo comum. "Não criticar pessoas, mas sim as idéias", 
independentemente da opinião sobre o colega em foco. "Aprender a dividir" é o 
quarto mandamento, que recomenda partilhar responsabilidades e informações. Em 
seguida, vem "trabalhar", o que pode parecer uma redundância, mas é a expressão 
da verdade, pois muitos acham que atuar em grupo ou "dividir" é sinônimo de 
descuidar de suas obrigações.  
 



O sexto conselho é "ser participativo e solidário", dispondo-se a dar ou solicitar 
ajuda quando necessário. O sétimo mandamento é "dialogar", buscando esclarecer 
rapidamente qualquer problema que surja. Em seguida, a lista destaca "planejar", 
que é uma ferramenta importante para evitar dispersão de esforços, retrabalhos, 
superposição de responsabilidades e tarefas. "Aceitar a idéia do erro", em nono 
lugar, significa resistir à tentação de "fechar" o grupo e ficar impermeável a críticas 
e opiniões externas, acreditando que a equipe é imune a erros. O último conselho 
manda "aproveitar", pois o trabalho em equipe é uma ótima oportunidade de 
conhecer melhor os colegas e de aprender com eles.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 30 jan. 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


