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RESUMO  
 
 

 
Avaliação de desempenho de equipes multifuncionais é um conceito que tem sido 
abordado mais freqüentemente nas últimas duas décadas. Diversas teorias e 
conceitos foram desenvolvidos para tornar as avaliações menos qualitativas ou 
fundamentadas em percepções, compreendendo um conjunto de diferentes técnicas 
interpretativas que visam descrever e decodificar os componentes de um sistema 
complexo de significados. Com esse foco o projeto comparou três modelos de 
avaliação de desempenho de equipes. O primeiro modelo baseado na personalidade 
do participante, afirma que os resultados das equipes são influenciados pela seleção 
prévia dos participantes e que as características individuais desses participantes são 
críticas para o desempenho da equipe. O segundo modelo fundamenta suas 
afirmações nas relações interconectadas de positividade e negatividade; 
questionamento e argumentação e atuação em equipe. O terceiro modelo baseado 
no processo de interação de grupos também avalia as relações que influenciam o 
alto desempenho de equipes multifuncionais. Os três modelos foram comparados, 
através de um estudo de caso único em indústria química paulista, medindo-se os 
resultados de correlação das equipes e as interações entre os participantes das 
equipes. As metas atingidas pelas equipes foram utilizadas para suportar os 
resultados das avaliações dos modelos como sistema de avaliação de equipes. 
Pode-se concluir que houve uma aproximação satisfatória confirmando a influência 
sugerida pelos modelos avaliados. A comparação entre os três modelos não permitiu 
afirmar qual dos três modelos é mais eficaz para avaliação de equipes. Entretanto, é 
possível, sugerir que a combinação de elementos dos três modelos permitirá a 
construção de um processo eficaz e prático de avaliação de equipes. 

 
 

PALAVRA CHAVE:  Avaliação de Equipes; Equipe de Alto Desempenho; Modelos 
de Avaliação.  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ABSTRACT  
 
 
 

Multifunctional team evaluation is a concept that has been approached by the 
academy more often on the last two decades. Several theories and methodologies 
have been developed to reduce the qualitative and perceptive effect on the 
evaluations, comprising a number of different techniques that aim to describe and 
decode the components of a complex system of meanings. Focusing these 
techniques this project assessed and compared three models to evaluate team 
performance. The first model based on team member personality states that team 
results are influenced by individual personality and the right components previous 
selection are critical factors for the team performance. The second model correlates 
team member relationship with the level of performance. The third model evaluates 
the interaction among the members but did not measure the level of performance. 
The models were evaluated based on a case study methodology developed on a 
chemical industry located in S. Paulo. Evaluation data were compared with the team 
goals results after completion. The results approached the models selected 
satisfactorily and confirmed the influence suggested by authors. The three models 
comparison results did not allow to select one model as the most effective to evaluate 
team performance. It is possible, however, to suggest that a practical and effective 
evaluation for team performance could be built based on the combination of the three 
models. 
 
 
 
KEY WORDS: Team Evaluation; High Performance Team; Team Evaluation Models.  
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INTRODUÇÃO 
 
 

Durante as últimas décadas diversas metodologias e conceitos foram 

apresentados às empresas como soluções definitivas para o foco estratégico, o alto 

desempenho e a lucratividade. As organizações sejam elas privadas, públicas, com 

fins lucrativos ou com fins sociais, utilizam algumas dessas metodologias ou 

conceitos na busca da melhor eficácia e dos melhores resultados. A maioria das 

propostas reconhece os fatores organizacionais como suas estratégias, suas 

lideranças, suas formas de gestão e as competências dos profissionais como fatores 

necessários para a obtenção dos resultados, principalmente financeiros.   

 

O surgimento das organizações de aprendizagem conforme Senge (1990) e 

Garvin (1993) trouxe à discussão a importância da velocidade de aprendizagem das 

empresas como um elemento chave de sucesso no longo prazo. Os resultados de 

curto prazo são importantes, mas, estabelecer nas organizações um clima mais 

propício ao aprendizado pode render resultados mais consistentes no longo prazo. O 

tema continuou sua evolução para o desenvolvimento da aprendizagem 

organizacional, com uma abordagem mais ampla e mais científica para o conceito de 

aprendizagem. As organizações de aprendizagem foram muito importantes para o 

desenvolvimento do trabalho em equipe e para o reconhecimento de que muitos 

projetos precisam contribuições multifuncionais para maximizar resultados. 

 

O desenvolvimento das estratégias baseado no modelo de Porter (1989) das 

forças competitivas ou no modelo de Prahalad e Hamel (2005) baseado nas 

competências essências para as organizações são largamente conhecidos, e como 

tal, utilizados ao largo dos últimos anos por grandes corporações citadas pelos 

autores em suas obras Porter (1989); Prahalad e Hamel (2005). Mais recentemente 

o modelo de diferenciação por atributos, abordado por Kim e Mauborgne (2005) 

também passou a ser utilizado pelas empresas que buscam resultado pela 

diferenciação, e tornaram famosos casos como o Cirque du Soleil e Rede de 

Academias Curves. Também no desenvolvimento das estratégias, bem como em 

sua implementação, ficou evidente a contribuição de equipes multifuncionais para 

aprimorar a qualidade das estratégias através dos estudos de cenários e das 

contribuições das diferentes formas de percepção provenientes das diferentes áreas 
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operacionais e administrativas das organizações (KAPLAN e NORTON, 2000; 

SENGE et al., 1997).  

 

O Balanced Scorecard (BSC), ferramenta desenvolvida por Kaplan e Norton 

(2000) para mapear e medir a eficácia do desenvolvimento e, principalmente, da 

implantação das estratégias tem demonstrado ser muito útil para o sucesso das 

organizações que as experimentaram de forma consistente. Kaplan e Norton (2000) 

reforçam a importância da multiplicidade de conhecimento e experiência associada 

nas soluções de problemas para atingir os resultados ambiciosos projetados pelas 

organizações e suas lideranças. Experiência e conhecimento que são melhor 

explorados através de equipes multifuncionais.  

 

Gestão por competências tem sido adotada por um grande número de 

empresas nos últimos anos. Zarifian (2003) apresenta uma proposta, baseada em 

suas experiências, de abordagem para aplicação do modelo de competências em 

seis etapas: 1º - Explicitar a estratégia, focando no que ela tem de essencial. Ela 

indicará a moldura e a orientação que se deve dar às competências que devem ser 

desenvolvidas na organização. 2º - Expressar as macroescolhas de organização. 

Estabelecer se a organização trabalhará em células por linhas de produto ou por 

processos. 3º - Definir princípios simples que estabeleçam o que se entende por 

competência. Em um sentido mais profundo esta etapa estabelece uma filosofia da 

competência. 4º - Elaborar uma primeira definição das áreas de competências que 

segundo o autor deve ser dividido em quatro eixos principais: as competências de 

profissão; organizacionais; de inovação e relacionadas aos clientes. 5º - Analisar as 

situações com os interessados. Significa construir com os empregados e a partir da 

perspectiva dos mesmos as competências que devem ser desenvolvidas ou 

trabalhadas. Não é o processo normalmente utilizado nas organizações. 6º - Validar 

as áreas de competências e hierarquizar os níveis. Neste caso a hierarquização é 

focada no indivíduo e não nos postos.  

 

A gestão por competências deve desenvolver nos profissionais a capacitação 

necessária para que contribuam com o sucesso da organização. Uma definição de 

competência que parece apropriada aos conceitos de organização de aprendizagem 
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é a proposta por Zarifian (2003). Na definição há três elementos complementares 

uns aos outros: 

 
Competência é a tomada de iniciativa e responsabilidade do 
indivíduo em situações profissionais com as quais ele se confronta. 
Competência é uma inteligência prática das situações, que se apóia 
em conhecimentos adquiridos e os transforma à medida que a 
diversidade das situações aumenta.  Competência é a faculdade de 
mobilizar redes de atores em volta das mesmas situações, de 
compartilhar desafios, de assumir áreas de responsabilidade. 
(ZARIFIAN, 2003, p.137). 
 

 

Uma dificuldade nem sempre considerada com seu devido peso é a 

implantação dessas soluções em ambiente profissional brasileiro, com valores e 

cultura distinta do modelo trazido de outras culturas, em geral norte americanas. 

Segundo Tamayo e Porto (2005), pode-se supor que a estrutura dos valores 

organizacionais é semelhante à dos valores pessoais:  

 

As organizações constituem o lugar privilegiado onde se desenvolve 
a identidade pessoal do trabalhador e o ambiente social onde a 
pessoa se realiza do ponto de vista pessoal, social e profissional. 
Grande parte da felicidade de uma pessoa é construída no ambiente 
de trabalho (TAMAYO; PORTO, 2005, p.169).  

 

 

Os membros de uma organização se comunicam entre si e assimilam valores, 

normas, procedimentos, etc., tanto na primeira socialização organizacional como 

durante a comunicação formal ou informal no trabalho cotidiano.  

 

A cultura e os valores de uma organização são desenvolvidos por grupos 

atuando em micro ambientes dentro da organização. O resultado obtido pela 

organização será tanto melhor quanto melhor for o desempenho desses pequenos 

grupos. Pode-se considerar que um grupo atuando em conjunto em busca de 

resultado é uma equipe (AURÉLIO, 2000). O resultado final da empresa é a 

somatória dos resultados obtidos pelas diferentes equipes dentro da organização.  

 

Equipes e sua formação são um acessório para a prática de boa 
administração tanto quanto para o planejamento, a elaboração de 
orçamentos, as avaliações de desempenho, as estratégias, a 
tecnologia da informação e outros elementos de planejamento 
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organizacional. Achamos difícil imaginar uma empresa próspera e 
bem-sucedida que não empregue ou não tenha experiência com 
equipes (KATZENBACH; SMITH, 2001, p.11) 

 

 

Assim, entende-se que o sucesso de uma organização está baseado na 

eficácia e na sinergia obtida pelo trabalho em equipe consolidado no resultado final 

da empresa em termos financeiros, em qualidade de vida de seus colaboradores e 

na perpetuação desses resultados, reconhecidos hoje como, sustentabilidade 

econômica e social. Desenvolver mecanismos eficazes de avaliação e de 

desenvolvimento das equipes de trabalho pode contribuir para maximizar o 

desempenho das equipes e, por conseguinte, o desempenho da empresa. 

 

Nesta perspectiva o presente trabalho, utilizando a metodologia de estudo de 

caso único (YIN, 2005), estudou o desempenho de diversas equipes gerenciais e 

operacionais de uma indústria química nacional. A empresa que passou por diversas 

etapas transformadoras, adotou o modelo de organizações de aprendizagem, 

modelando sua estratégia baseando-se na metodologia do “BSC – Balanced 

Scorecard” com desdobramento de planos de ações. (KAPLAN e NORTON, 2000)  

 

 A gestão individual e de equipe é feita pelo modelo de competências 

essenciais para o negócio remunerando-se resultados individuais (metas) e 

resultados financeiros da organização. Uma parcela importante dos planos de ações 

é desenvolvida por equipes multifuncionais.  

 

A metodologia adotada neste estudo foi baseada em análise individual de 

cada um dos componentes da equipe. Essa análise individual alimentou um modelo 

de avaliação das competências ideais de cada uma das equipes, que por sua vez, 

foi comparada com as características reais da mesma equipe. Quanto melhor a 

correlação entre as características previstas para a equipe ideal e as características 

obtidas pela equipe real melhor deveria ser o desempenho real da equipe. Uma 

segunda avaliação se fez através das interações dos componentes das equipes que 

foram medidas como interações positivas (P) e negativas (N), equilíbrio entre 

questionamento (Q) e argumentação (R) e a relação entre o foco na equipe (Outro) e 

no indivíduo (Eu). Os resultados das relações P/N; Q/R e Outro/Eu permitiram 
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indicar o grau de conectividade, medida pela interconexão das relações atuando 

conjuntamente quando uma equipe busca completar uma meta ou solucionar um 

problema técnico. 

 

O presente estudo, fundamentado nas teorias de processos de interação de 

grupos proposto por Bales (1950), e processo de análise de papéis da equipe 

proposto por Belbin (2003; 2004) verificou se a correlação entre as potencialidades 

dos membros das equipes e suas interações positivas e negativas realmente 

influenciaram o desempenho final da equipe. Este estudo deverá oferecer base 

suficiente para sustentar que os resultados das equipes são influenciados pela 

seleção apropriada dos membros, e que esses membros preparados 

adequadamente para a atuação na equipe de forma assertiva e positiva podem 

trazer um efeito sinérgico que levaria as equipes a desempenhar-se de forma a obter 

resultados muito superiores à expectativa inicial.  
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1. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVAS DO PROJETO 
 
 
1.1. Objetivos 
 
 
 Cada vez mais as empresas reconhecem a importância do trabalho em 

equipe para obtenção de resultados e solução de problemas que ultrapassam as 

fronteiras dos departamentos e unidades de negócios. Senge em seu prefácio para 

o livro de Meyer (1993) afirma que para ser competitivo atualmente é mandatório 

desenhar e desenvolver cuidadosamente equipes multifuncionais, modificar a 

estrutura organizacional permitindo que as equipes possam funcionar 

adequadamente. É focar no redesenho dos processos de trabalho para que as 

pessoas possam se dedicar aos processos que agregam valor e eliminem o trabalho 

desnecessário. Em resumo, é uma forma metódica e integrada de focar estratégia e 

propósito e aprender como trabalhar horizontalmente eliminando os silos funcionais 

que dificultam a busca do resultado da organização.  

 

 O propósito deste projeto ao utilizar a metodologia de estudo de caso único 

(YIN, 2005) para testar três modelos de avaliação de desempenho de equipes 

multifuncionais. O primeiro modelo, proposto inicialmente por Belbin (2003, 2004), 

considera que as equipes devem ser estruturadas levando em consideração os 

perfis ou tendências pessoais e de personalidade dos indivíduos.  

 

 O segundo modelo baseia-se na interação entre os membros da equipe e 

está suportado pela metodologia para estudar a interação em pequenos grupos, 

desenvolvida inicialmente por Bales (1950). Posteriormente, Bales e Cohen (1979) 

desenvolveram um modelo computadorizado denominado SYMLOG (marca 

registrada) para observação de grupos em vários níveis. No terceiro modelo, Losada 

e Heathy (2004) propõem modelos complexos para explicar as relações de 

positividade e negatividade, de questionamento e resposta e atuações do indivíduo 

com os outros membros. Os autores denominaram essas interações entre membros 

de conectividade nas interações dos membros dessas equipes. 
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 Os modelos serão testados através do acompanhamento da atuação de 

diversas equipes multifuncionais gerenciais e operacionais atuando em projetos 

específicos, resultantes do desdobramento do plano estratégico.  

 

 O estudo se propõe a comparar os modelos e responder as seguintes 

questões: 

  

1 – As características pessoais (traços de personalidade) de seus 

componentes influenciam o desempenho da equipe? 

 

2 – A interação entre os membros da equipe e a relação de positividade e 

negatividade (P/N) influencia o desempenho da equipe (teorias e Bales e 

Cohen e Losada)? 

 

3 – Comparando-se os três métodos: Belbin (2003, 2004); Losada e Heaphy 

(2004); e Bales e Cohen (1979), qual se mostra mais apropriado para medir o 

desempenho de equipes? 

 

1.2. Justificativa 
 

 A empresa, objeto do estudo de caso, passou por diversas etapas 

transformadoras, modelando sua estratégia baseando-se na metodologia do “BSC – 

Balanced Scorecard” Kaplan: Norton, (2000) com desdobramento da estratégia em 

objetivos estratégicos de longo prazo (cinco anos), iniciativas estratégicas de médio 

prazo (dois a três anos) e, planos de ações de curto prazo (anual). O sistema é 

ilustrado na figura 1 abaixo. A empresa é uma unidade de negócio de um grupo 

nacional de grande porte, e com tal, deve estar alinhada com as políticas e diretrizes 

gerais desse grupo. Avaliações e premiações são individuais, estruturadas pelo 

modelo de competências essenciais para o negócio, remunerando-se através dos 

resultados financeiros da organização e metas pessoais alinhadas à estratégia. Uma 

parcela importante dos planos de ações é desenvolvida por equipes multifuncionais. 

O desenvolvimento das equipes está suportado pela filosofia de organizações de 

aprendizagem e a ferramenta de apoio foi a “organização de aprendizagem” 

conforme proposto por (SENGE, 1997).  
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 O processo de aprendizagem foi estruturado em equipes de trabalho. A 

equipe formada por gerentes, denominada “Equipe de Alto Desempenho – (EAD)” é 

responsável pela elaboração e desdobramento das estratégias. Essa equipe 

desenvolveu o processo de aprendizagem em cascata, de tal forma que, o 

treinamento abrangeu mais de sessenta profissionais. Os gerentes funcionais além 

de treinar seus liderados formaram as equipes em projetos. Essas equipes de 

acordo com a complexidade do projeto podem ser: 

• Equipes multifuncionais lideradas por um profissional selecionado pela 

gerência sênior ou; 

• Equipes de projetos seis sigmas lideradas por um profissional “Green belt” 

ou; 

• Times de “White Belt” são formados no nível técnico operacional, 

estruturados com a metodologia seis sigmas e, seus projetos são mais 

simples que os projetos conduzidos pelos “Green Belts” e tem foco em 

problemas de produção.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1 – Gerenciando a Estratégia em Quatro Etapa s  

 Fonte: (KAPLAN; NORTON, 2000) 
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 O modelo de gestão da estratégia baseado no balanced scorecard – BSC 

(KAPLAN; NORTON, 2000) e a cultura organizacional em desenvolvimento estão, 

em parte, fundamentadas no trabalho em equipe e grande parte dos planos de 

ações é desenvolvido por equipes. Diante do exposto, evidencia-se a importância do 

desempenho das equipes e de identificar um modelo de avaliação de desempenho 

de equipes. O presente estudo se justifica, portanto, para determinar se há um 

modelo de avaliação de desempenho de equipes que apresenta eficácia e 

confiabilidade para aplicação em organizações que adotem uma cultura que valoriza 

o trabalho em equipe.  

 

 É importante salientar que não se encontrou estudos similares que comparam 

modelos propostos de avaliação de equipes e, não se encontrou também, estudos 

que mostrem a eficácia comprovada dos métodos estudados como proposto neste 

estudo de caso.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
2.1. Equipes de Alto Desempenho 
 
 
2.1.1. Equipes 
 
 
 Segundo Senge (1997), define-se “equipes” como qualquer grupo de pessoas 

que necessitam uma das outras para alcançar um resultado. Esta definição deriva de 

uma declaração feita pelo ex-coordenador de Planejamento do Grupo, da Royal 

Dutch/Shell, Arie de Geus (1988): “O único aprendizado pertinente numa empresa é 

o aprendizado feito pelas pessoas que têm o poder para adotar ação.” A definição 

proposta por Senge, no escopo deste projeto é genérica e não permite uma 

diferenciação importante no nível do desempenho esperado entre grupo e equipe.  

 

 Neste sentido, Bales (1950) conceitua pequeno grupo como qualquer número 

de pessoas interagindo entre si. Robbins (2005) define grupos e equipes de forma 

diferenciada. Para o autor grupo é a união de dois ou mais indivíduos, que de forma 

interdependente interagem para atingir um objetivo. Enquanto um grupo de trabalho 

preserva a área de responsabilidade de seus integrantes e interage basicamente 

para compartilhar informações, bem como ajudar cada membro em seu desempenho 

individual, uma equipe de trabalho gera uma sinergia positiva por meio do esforço 

coordenado e seus membros possuem responsabilidade compartilhada pelo 

resultado. Neste ponto pode-se esclarecer que o presente projeto considerará 

“grupos” conforme definido por Bales (1950) e Robbins (2005) como um grupo que 

interage sem compartilhar metas comuns. “Equipes” ou “times” são grupos 

coordenados por um líder único ou por liderança situacional que somam esforços 

individuais compartilhando responsabilidades e tem uma meta única e comum. 

Como as organizações buscam alternativas para melhorar seu desempenho, estas 

definições contribuem para esclarecer porque tantas organizações recentemente 

popularizaram o conceito de trabalho em equipe. Elas são uma forma eficaz de 

democratização e aumento da motivação (ROBBINS, 2005). 
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 As equipes podem ser classificadas de diversas formas, por exemplo, 

Robbins (2005) divide em: Equipes de solução de problemas formada por 

profissionais da mesma função, em geral técnicos, que utilizam técnicas de solução 

de problemas para melhoria de qualidade, produtividade ou produto; equipes 

autogerenciadas formadas por dez a quinze profissionais de uma unidade que foram 

treinados para realizar uma determinada programação de produção, de serviço ou 

vendas sem a interferência direta de um líder ou supervisor; equipes multifuncionais 

que abrangem diversos departamentos e atuam em processos, no desenvolvimento 

de um novo produto ou na elaboração de uma estratégia e equipes virtuais que pode 

ser uma combinação de equipes de solução de problemas ou multifuncionais 

atuando à distância conectadas por rede (internet ou intranet).  

 

 De forma análoga Cohen (1995), reconhece que as equipes estão na agenda 

das organizações como um alicerce básico para melhorar o desempenho. A autora 

identifica, principalmente, quatro tipos de equipes ou configurações colaborativas. 

Uma estrutura em rede onde as interações ocorrem entre colaboradores ou equipes 

interdependentes que cooperam para um propósito definido; uma estrutura paralela 

que atua independente de suas atividades regulares para solução de um problema 

específico em qualidade ou produtividade; uma equipe de projeto com 

responsabilidade por tempo e um escopo definido e uma equipe responsável pela 

fabricação de um produto ou prestação de um serviço.   

   

 Como afirma Katzenbach e Smith (2001) equipes são as formas mais flexíveis 

e eficientes para melhorar o desempenho das organizações e segundo os autores, 

embora alguns líderes confundam equipes com trabalho em equipe. O primeiro 

conceito, como definido acima implica uma meta comum, já o segundo pode ser 

utilizado para incentivar ou promover a cooperação entre departamentos e funções. 

Esta confusão pode reduzir o potencial de resultados possíveis através de equipes, 

seja em qualidade total, serviço ao cliente ou inovação não é possível atingir 

resultados competitivos sem a utilização disciplinada de equipes. 

 

 Para Katzenbach e Smith (2001), a disciplina é a competência mais 

importante para o desenvolvimento de equipes de alto desempenho. Quando a 

disciplina de equipe é aplicada com eficácia e eficiência, não há liderança formal, há 
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uma espécie de liderança situacional. Isto quer dizer que qualquer membro da 

equipe pode em dado momento liderar uma reunião ou um processo na busca da 

meta comum. Ainda segundo esses autores, há pelo menos cinco elementos básicos 

que permitem comparar a evolução de um grupo de trabalho para uma unidade de 

desempenho como equipe de alto desempenho.  

 

 Para esses autores é possível atingir o desempenho superior ao resultado 

obtido pelo grupo de trabalho levando-se em conta esses cinco fatores.. O Quadro 1 

uma comparação proposta pelos autores para estabelecer as características 

diferentes para grupos de trabalho, equipe que tem a dependência de um líder único 

e equipes que atingem alto desempenho. 

 
 

Quadro 1 – Comparação: Grupo x Equipes (Líder único  e Liderança 
compartilhada) 

 

Grupo funcional ou social

FATORES
Grupo de Trabalho Eficiente:                    

Que interage bem
Disciplina de Equipe c/ Líder Único                          

Disciplina de Equipe c/ Liderança 
compartilhada

OBJETIVOS
Diretrizes ou objetivos claramente 
entendidos mas não necessariamente 
relacionados ao desempenho da equipe.

Propósitos e diretrizes de desempenho sólidos 
contituem a maior parte das contibuições 
individuais e são priorizados evaliados pelo líder.

Desafio de desempenho nitidamente obrigatório 
baseado na meta comum e composto de muitos 
produtos de trabalho coletivo.

LIDERANÇA Líder hierárquico promove a comunicação 
e a coordenação. 

Líder único e centrado aplica a experiência e know-
how relevantes para criar um ponto central de 
desempenho.

Liderança hierárquica compartilhada e alternada 
entre os membros (baseado na competência no 
assunto). Maturidade p/ assimilar a dinâmica.

AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS

Objetivos individuais proposto pelo líder 
hierárquico baseado na meta funcional. O 
resultado da função e do supervisor 
direciona o resultado do grupo.

Objetivos individuais baseados em resultados e 
produtos de trabalho que constituem o propósito 
de desempenho. O resultado da equipe é único e 
medido pelo líder.

Objetivos baseados em resultados incluem 
produtos de trabalho individual e coletivo. A equip e 
define e avalia os resultados atingidos.

PAPÉIS NA EQUIPE
Papéis e áreas de responsabilidade 
permanecem constantes durante todo o 
trabalho e estão relacionados à função. 

Papéis e contribuições estáveis refletem talentos e  
habilidades dos membros. As mudanças são 
sugeridas e comanda. O líder orienta e modifica o 
papel de cada um. 

Papéis e contribuições mudam para ajustar-se às 
várias tarefas de desenvolvimento e também para 
explorar e desenvolver os vários talentos e 
habilidades.

RESPONSABILIDADES
A responsabilidade é compreendida e 
limitada ao desempenho da função.

Responsabilidade individual imposta e limitada 
principalmente pelo líder. O líder modera as 
cobranças e se responsabiliza pelo resultado.

Responsabilidade individual e mútua geralmente 
auto-impostas ou impostas pelos colegas. Todos 
são responsáveis pelo resultado.

Fatores que diferenciam  grupos eficientes e Equipe s (com líder único ou  liderança compartilhada)

Unidade de Desempenho

 
    Adaptado de:  (KATZENBACH; SMITH, 2001, p.28) 
 
 
 
2.1.2. Desempenho 
 
 

 Desempenho conforme definido pelo Aurélio (2004) é: o ato ou efeito de 

desempenhar; atuação, comportamento ou interpretação, representação. Pode-se 

afirmar que o desempenho ou a medida de desempenho apresenta uma 
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componente qualitativa dependente de quem avalia esse desempenho. Dutra (2006) 

reconhece a dificuldade para definir o que é desempenho e como avaliá-lo e propõe 

a definição de desempenho como o conjunto de entregas de produto ou serviço 

como resultado de uma determinada pessoa ou equipe atendendo a uma demanda 

solicitada por um supervisor, empresa ou cliente.    

 

 Quanto menor a influência de fatores qualitativos e quanto mais os resultados 

puderem ser mensuráveis, maior a contribuição para avaliar a eficiência e eficácia de 

uma equipe comparando-a com estruturas individualistas remuneradas por 

meritocracia. 

 

 Mohrman (1995) afirma que abordagens mais simples do gerenciamento de 

desempenho adotam a suposição que o indivíduo é uma unidade de desempenho. 

Desmembra-se a estrutura organizacional até as funções individuais e o sistema de 

reconhecimento é baseado em competências e responsabilidades individuais. 

Assim, a autora sugere que um sistema com boas “medições” como base para 

avaliações que finalmente definem as recompensas individuais permitem manter a 

equidade e a justiça nas comparações às pessoas. Essa abordagem valoriza o 

comportamento individual.   

  

A abordagem por equipes em organizações horizontalmente integradas, por 

exemplo, em empresas estruturadas por processo em vez de função,  uma parcela 

muito maior do gerenciamento de desempenho é colocada nas ligações entre os 

executantes. Quando o processo é mais importante que a função, diversos 

profissionais de diferentes funções interagem para a entrega de um produto ou 

serviço. Neste caso, as habilidades importantes para a função e para o desempenho 

individual não serão necessariamente iguais às habilidades importantes para o 

desempenho no processo e o processo assume o papel de uma equipe 

horizontalmente integrada.   

 

 Espera-se que a estruturação da organização com foco em equipes traga 

resultados superiores que a abordagem tradicional com foco no desempenho 

individual e suportado por um líder único. Segundo Katzenbach e Smith (2001), as 

equipes organizadas com liderança e metas compartilhadas apresentam potencial 
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para desempenho superior ao obtido pelos grupos funcionais e equipes com líder 

único.  Os autores sustentam suas afirmações através de comparação de um 

conceito definido como “produtos de trabalho”.  A figura 2 sumariza a comparação 

dos resultados esperados pelos diferentes conceitos. O “produto de trabalho” 

fornecido por um indivíduo define-se com UPT (unidade de produto de trabalho). Um 

grupo funcional ou uma equipe com líder único apresentará como resultado a soma 

dos produtos individuais. Espera-se que o desempenho de uma equipe seja superior 

ao resultado obtido pela soma das partes individuais obtidas através de um grupo ou 

equipe estruturado com líder único. Esse desempenho superior representado pelo ∆ 

na figura 2 entende-se como resultado do aprendizado acumulado pelos 

componentes e compartilhado durante a busca conjunta pelo resultado desejado 

pela equipe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Produto de Trabalho Individual e Coletiv o 
Fonte: (KATZENBACH; SMITH, 2001) 
 
 

2.1.3. Alto Desempenho  

 

 Uma vez definido o que se entende por desempenho deseja-se, também, 

conceituar o que é alto desempenho. A definição de alto desempenho está 

diretamente ligada ao processo de avaliação de desempenho seja de indivíduos ou 

de equipes. Um processo de avaliação para diferenciar alto, médio e baixo 

desempenho deve apresentar atributos desejáveis no indivíduo, na equipe ou em 

ambos. Deve definir quando um indivíduo ou uma equipe atinge níveis considerados 

baixo, médio ou alto.  
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 O sistema de indicadores utilizando-se o Balanced Scorecard (BSC) proposto 

por Kaplan e Norton (1996) procura balancear diversas perspectivas importantes 

para o desempenho de uma organização, unidade de negócio, equipe ou indivíduo. 

Rodriguez (2002) sugere que os pesos do balanceamento sejam previamente 

definidos para construir a matriz de desempenho esperado. Dessa forma o processo 

de avaliação torna-se transparente para avaliadores e avaliados. O autor sugere, 

também, que a variação para a superação de desempenho seja de dez por centro 

acima da meta. Essa sugestão está baseada na suposição de que as metas são 

desafiadoras e como tal difíceis de serem atingidas. Pode-se, de maneira similar, 

adotar dez por cento abaixo para o desempenho mínimo aceitável abaixo da meta.  

 

 Losada e Heaphy (2004) partiram de relações qualitativas entre os 

componentes das equipes que avaliaram. Portanto, relações qualitativas de 

“investigação/defesa” ou interações de perguntas e respostas, interações positivas 

ou negativas se transformaram em relações de “positividade/negatividade” e, 

finalmente o comportamento individualista ou colaborativo foram ajustados para a 

relação “o outro/eu”. Os autores denominaram esse modelo de Meta Aprendizado 

(MA) e transformaram as relações qualitativas em equações não lineares para obter 

um resultado quantitativo.  

 
 Pode-se afirmar que, Losada e Heaphy (2004), como Bales e Cohen (1979), 

buscaram uma forma de transformar dados qualitativos em medidas quantitativas 

para avaliar o desempenho de equipes.  A figura 4 abaixo mostra os resultados 

obtidos pela transformação dos dados qualitativos observados por Losada e Heaphy 

(2004) em conectividade. Segundo os autores as equipes de alto desempenho 

apresentaram uma média aproximada de nexi (conectividade) de 32 enquanto 

equipes de médio desempenho obtiveram 22 e equipes de baixo desempenho, 18.  
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Gráfico 1 – A Relação entre Desempenho e Conectivid ade 
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          Fonte:  (LOSADA; HEAPHY, 2004, p.748) 
      

 

 Losada e Heathy (2004) avaliaram o grau de conectividade das equipes. Em 

seguida compararam com os resultados obtidos por essas equipes atuando no 

ambiente organizacional. Concluíram que as equipes que obtiveram resultados 

melhores em lucratividade das empresas; satisfação dos clientes e avaliação das 

equipes feitas pelos seus superiores, colegas e subordinados também obtiveram os 

melhores resultados em conectividade. Dessa forma, os autores correlacionaram 

alto desempenho a altos níveis de conectividade (32). Médio desempenho foi 

associado ao nível médio de conectividade (22) e baixo desempenho ao baixo valor 

de conectividade (18).  

 

No presente trabalho serão avaliadas equipes atuando em ambiente 

organizacional. Essas equipes atuam em projetos que foram desmembrados do 

planejamento estratégico da empresa. Esses projetos estão alinhados com metas 

organizacionais balanceadas (40% financeiras; 40% operacionais; 20% segurança e 

meio ambiente). Dessa forma as metas estão estabelecidas no nível de superação 

(nível 500). Dez por cento abaixo está o nível médio aceitável (nível 300) e 

dependendo da meta, o nível mínimo (nível 100) pode variar de cinco a dez por 

cento. Portanto, equipes de alto desempenho devem atingir a meta no nível de 

superação (500). Equipes de médio desempenho atingirão metas no nível médio 

(300) e equipes de baixo desempenho serão aquelas que suas metas atingiram 
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valor menor ou igual a noventa e cinco pro cento do nível médio (100). 

Reconhecendo que as metas podem ser ponderadas e balanceadas segundo o 

critério acima (financeiras, operacionais e segurança) estabelece-se um limite de 

100 a 220 para equipes de baixo desempenho; 220 a 380 para equipes de médio 

desempenho e 380 a 500 para equipes de alto desempenho. Por exemplo, uma 

equipe pode atingir nível 100 em metas financeiras, nível 300 em metas 

operacionais e 500 em meta de segurança.  

 

Sua avaliação será: 0,4x100 + 0,4x300 + 0,2x500 = 260 (Médio 

Desempenho). Se a equipe adotou como meta apenas metas operacionais, 

financeiras ou de segurança não haverá ponderação e a avaliação será baseada 

apenas nesse conceito.  

 

 

2.2. Fatores que Influenciam o Desempenho de Equipe s 
 

 Segundo Mohrman e Mohrman (1995), as duas últimas decadas do último 

milênio serão descritas pelos livros de história como o período de desenvolvimento 

de novas formas de organizacionais. Pode-se acrescentar que a drástica crise 

financeira iniciada nos últimos meses de 2008 e, que não há previsão de seu final, 

adicionarão ao final da primeira e os primeiros anos da segunda década do novo 

milênio mudanças mais profundas, não somente nas formas organizacionais, mas 

também em valores pessoais e organizacionais. 

 

 Essas mudanças foram, de alguma maneira, forçadas pela globalização da 

economia e dos sistemas de informação que aproximaram de forma rápida e 

incontrolável, não somente as economias, mas também, as  diferentes culturas. A 

quantidade de desafios para adaptação e aprendizado das novas técnicas e 

tecnologias que surgem dentro do novo contexto tecnológico, associada às 

mudanças geopolíticas, é muito acima da capacidade de absorção das estruturas 

organizacionais tradicionais. Como pontua Mohrman e Mohrman (1995) é de 

extrema importância compreender como as organizações aprendem e como mudam. 

Igualmente, a capacidade de adaptação às alterações dinâmicas do novo ambiente, 

gerando inovações que permitam modficar rapidamente a forma de atuação, o foco 
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estratégico, reestabelecendo a vantagem competitiva, permitindo assim a sua 

sobrevivência.  

  

Utilizando conceitos de autores como Senge (1990) que afirma que o 

aprendizado organizacional só ocorre através do aprendizado individual e como 

Schein (2001) sustenta que a cultura organizacional como fator importante e 

determinante na construção da estratégia, dos objetivos e do modo de operação da 

organização. 

 

 Fundamentar-se-á a influência de fatores estruturais de processo como 

estratégia, competências, valores e cultura organizacional no desempenho de 

equipes.  

  

Esses fatores podem atuar favorável ou desfavoravelmente no desempenho 

de equipes, podendo suportar o alto desempenho ou levá-la a um desempenho 

medíocre. 

 
 
2.2.1. O Ambiente Competitivo e a Estratégia 
 

 O que é estratégia? A resposta a essa pergunta pode levar a muitos 

caminhos dependendo das diversas correntes acadêmicas e autores pesquisados. 

Uma definição clássica é: “Todos os concorrentes que persistem através de tempo 

devem manter uma vantagem exclusiva por meio da diferenciação em relação aos 

demais. Gerenciar essa diferenciação é a essência da estratégia de negócios de 

longo prazo.” (HENDERSON, 1980 apud STERN; DEIMLER, 2007, p.1). Leituras e 

notas de aula permitem afirmar que estratégia é a busca constante, de forma 

estruturada, pela sobrevivência em ambiente competitivo. 

 

 Segundo Mintzberg (2000) a estratégia emergente decorrerá da interação 

social entre os membros da organização e em grande parte influenciado pelo 

direcionamento do proprietário. Na maioria das vezes, a estratégia é estruturada 

pela direção da empresa e o restante da organização segue o plano proposto, que 

não necessariamente está escrito e formalizado. Posteriormente, as crenças, valores 

e certezas compartilhados, mesmo que tacitamente, adquiridos pela socialização e 
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pelo aprendizado conjunto, formam a cultura da organização (SCHEIN, 2001) e é a 

base para a construção estruturada da estratégia, à medida que a empresa obtém 

sucesso e cresce. Embora seja praticada, esteja enraizada e permeie as ações 

dentro da organização, o crescimento dificulta a comunicação e o entendimento dos 

valores chaves e os líderes reconhecem a necessidade de formalização do processo 

de construção e implantação da estratégia. 

 

A partir desse momento a organização começa a desenhar o modelo que 

melhor representa sua cultura e forma organizacional, quais são valores e princípios, 

como estão estruturados seus processos e como obter a diferenciação de seus 

produtos para ganhar a batalha e conquistar a maior fatia de mercado preservando 

sua lucratividade.  

  

Para Porter (1989) a empresa precisa criar valor para seus clientes se quiser 

realmente obter e sustentar uma vantagem competitiva em sua indústria. Valor, na 

definição de Porter (1989) é aquilo que os compradores estão dispostos a pagar 

pelo produto ou serviço de uma empresa, seja um preço mais baixo por benefícios 

equivalentes ou benefícios singulares que compensam o preço superior. O autor 

define dois tipos básicos de vantagem competitiva: liderança de custos e 

diferenciação. A vantagem competitiva pode ser compreendida observando-se a 

empresa como um todo e analisando-se sua cadeia de valor.  

  

 Em 1990 Prahalad e Hamel apresentaram à academia e ao mundo 

corporativo os conceitos de competências essenciais do negócio. A globalização já 

era uma realidade e os clientes buscavam alternativas que os tornassem mais 

competitivos. Essas mudanças exigiam novas competências e uma maior 

proximidade do cliente, independente de onde estivesse esse cliente.   Os mesmos 

autores em 2005 afirmam que não é suficiente para uma empresa a reorganização e 

o enxugamento da empresa. Para liderar o setor a empresa precisa assumir o 

processo de transformá-lo. Só assim ela poderá obter a vantagem competitiva a 

longo prazo resultando em crescimento e lucratividade. 

  

Prahalad e Hamel (2005) propõem uma visão estratégica em que as 

competências essenciais são mais importantes que a liderança de produtos.  A 
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empresa deve estar, portanto, concebida como um portfólio de competências. A 

visão estratégica deve estar mais preocupada em estabelecer metas que superem 

os limites e desafiem os funcionários a alcançar resultados que pareciam 

impossíveis. 

  

Por outro lado, os mesmos autores questionam a capacidade de pensar e 

explorar oportunidades das equipes de direção. Em geral, se dedicam mais a gestão 

de operações que a gestão de oportunidades. Saber antecipar o futuro, identificar 

essas oportunidades e explorá-las pela capacidade de desenvolvimento antecipado 

e consistente das competências, que outras empresas não são capazes de explorar 

é, também, uma competência essencial. Finalmente, os autores colocam uma 

questão crítica de sobrevivência e de responsabilidade da equipe de direção. “Mais 

importante: só por meio do desenvolvimento e estímulo de competências essenciais 

é que a alta gerência pode garantir a continuidade do empreendimento” 

(PRAHALAD; HAMEL, 2005, p. 230). Portanto, assumir a responsabilidade pelo 

compromisso de desenvolvimento das competências essenciais é um fator crítico de 

sucesso e de preservação do futuro da organização. Essa tarefa é a 

responsabilidade primeira da equipe de direção. 

  

 Pode-se observar que diferentes autores citam as equipes da direção como 

responsáveis pela definição e desmembramento das estratégias organizacionais. As 

organizações já não delegam o desenvolvimento da estratégia, fator crítico de 

sucesso para uma empresa, para um único executivo. É possível inferir que equipes 

de alta direção precisam interagir no sentido de negociar situações, discutir cenários 

prováveis e chegar a um consenso sobre o que é melhor para a organização. Esse é 

um ambiente organizacional em que as competências para trabalho em equipe são 

tão importantes quanto a competências individuais e poderá se tornar uma 

competência essencial da organização. 

  

 Kaplan e Norton (2000) defendem que o conhecimento está substituindo os 

ativos tangíveis na criação de valor para as organizações. Assim a inteligência de 

mercado na gestão dos clientes atuais e futuros, a inovação em produtos e serviços, 

a tecnologia da informação, importante para a manutenção de banco de dados 

atualizados e, principalmente, a capacidade, habilidades e motivação dos 
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colaboradores, são ativos mais críticos para a gestão da estratégia que os ativos 

físicos como prédios e equipamentos. 

 

Assim, ainda segundo os mesmos autores, tornou-se importante desenvolver 

uma linguagem comum entre as diferentes camadas de decisão das organizações, 

para facilitar a comunicação da estratégia e dos processos. Uma forma de 

comunicação simples que permita o entendimento das estratégias, da forma com a 

implantação das estratégias deve ocorrer e que o processo gere retroalimentação 

para corrigir desvios em futuras revisões. A implantação da estratégia deve se tornar 

uma tarefa cotidiana. 

    

 Kaplan e Norton (1996) apresentam o Balanced Scorecard (BSC) como a 

solução para essa linguagem comum e para a sistematização do processo de 

desdobramento das estratégias para os níveis operacionais da organização. O 

processo proposto pelos autores foi estabelecido através de quatro perspectivas: 

Aprendizado e Crescimento; Processos Internos; Clientes ou mais amplamente 

Partes Interessadas; e Financeira que balanceavam os aspectos internos com as 

ações externas alinhadas aos valores e visão da empresa medindo o desempenho 

da empresa por indicadores das quatro perspectivas.  

 

Ainda segundo Kaplan e Norton (2000) a organização focada na estratégia 

apresenta cinco princípios fundamentais: 

  

- Princípio 1  - Traduzir a estratégia em termos operacionais: para implantar 

uma estratégia é preciso conseguir descrevê-la. Os autores reconhecem que há 

muitas maneiras de descrever uma estratégia e, normalmente, a descrição não é, 

necessariamente, bem aceita como ocorre com demonstrativos financeiros. Desta 

forma, afirmam que o balanced scorecard é um novo referencial por ser uma 

arquitetura lógica para a descrição da estratégia que foi chamada de “mapa 

estratégico”.  

 - Princípio 2  - Alinhar a organização à estratégia: Essa nova arquitetura 

permitiu maior sinergia entre as funções, eliminou barreiras e permitiu um processo 

de comunicação e coordenação mais ágil e eficaz entre as funções.   
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 - Princípio 3  - Transformar a estratégia em tarefa de todos: As organizações 

focalizadas na estratégia em vez de imporem decisões de cima para baixo, optam 

por comunicar a estratégia de uma maneira que se transforme em tarefa de todos. 

Para isso, reconhecem que é preciso educar os colaboradores sobre negócios, 

clientes, produtos, custos e se a organização é bem sucedida vincula remuneração 

às estratégias. Em muitos casos, os executivos optaram por um sistema de 

recompensas pelo desempenho voltado para as equipes e não para os indivíduos. 

 - Princípio 4  - Converter a estratégia em processo contínuo: Os autores 

chamam o processo de gerenciamento da estratégia de um “processo de loop 

duplo”. Esse processo contínuo e ininterrupto integra os orçamentos financeiros e as 

avaliações mensais com gerenciamento estratégico de forma única, de tal forma 

que, as estratégias também fazem parte das reuniões mensais. Dessa forma 

evoluiu-se para um processo de aprendizado e adaptação da estratégia que ajuda a 

explicitar as relações de causa e efeito nas hipóteses estratégicas.  

 - Princípio 5  - Mobilizar a mudança por meio da liderança executiva:  

 

A estratégia exige mudanças em praticamente todas as partes da 
organização. A estratégia demanda trabalho em equipe  para a 
coordenação das mudanças.[...] Se as pessoas no topo não atuarem 
como líderes vibrantes do processo, as mudanças não ocorrerão e a 
estratégia não será implementada, perdendo-se a oportunidade de 
desempenho extraordinário. De início , o foco é a mobilização da 
organização, o foco se desloca para a governança , com ênfase em 
abordagens fluidas e baseadas no trabalho em equipe, como meio 
de lidar com a natureza não estruturada da transição para um novo 
modelo de desempenho. Por fim, de maneira gradual o longo do 
tempo, desenvolve-se um novo sistema gerencial – um sistema 
gerencial estratégico que institucionaliza os novos valores culturais e 
as novas estruturas em novo sistema de gestão. As novas fases 
podem desenrolar-se ao longo de dois a três anos. (KAPLAN; 
NORTON, 2000 p. 26, 27) 
 

 

Os conceitos dos autores são importantes porque permitirão evidenciar a 

correlação da medição do desempenho da estratégia da organização com o estudo 

de caso que se propõe medir e analisar os fatores que influenciam o desempenho 

das equipes. 

 

 

 



                                                                   37 

2.2.2. Cultura Organizacional 
 
 

 O desenvolvimento do trabalho em equipe nas organizações é influenciado 

pelas culturas existentes. Empresas de origem norte americanas, tal como a 

sociedade americana, como afirma Mohrman (1990), são altamente individualistas, 

por isso equidade e progresso pessoal são os motivadores principais nessas 

organizações. Segundo Hofstede (2003), o individualismo é para os americanos a 

origem da grandiosidade do país e segundo o meso autor, sociedades individualistas 

como a americana forma os indivíduos para que, muito cedo, saibam cuidar de si 

próprias. Os grupos de pertença são escolhidos de acordo com a similaridade de 

características pessoais. Ainda segundo Hofstede (2003) a maioria das culturas 

como as orientais e européias, por exemplo, são mais voltadas para a coletividade 

com um índice de individualismo muito baixo.  O interesse do grupo, portanto, 

prevalece sobre o interesse do indivíduo.  Sociedades coletivistas, que já tem 

desenvolvido o a cultura de reconhecer os direitos do grupo sobre o indivíduo 

apresentam maior probabilidade de favorecer a cultura de trabalho em equipe. Não 

significa que culturas como as americanas a cultura de equipe não se desenvolva. 

Apenas que, provavelmente, serão mais propensas, na avaliação do autor do 

projeto, a funcionarem melhor em equipes com líder único.   

  

Nesse ponto, pode-se entender porque Hofstede (2003) aborda o tema 

“cultura e organizações” como a compreensão da nossa programação mental. Pode-

se sugerir que similarmente Schein (2001) define a essência da cultura como 

modelos mentais compartilhados pelos membros do grupo e, por eles admitidos 

como corretos.   

  

Considerando-se os conceitos apresentados acima como corretos e que a 

cultura está incrustada em grupos e em sua essência é muitas vezes imperceptível 

para pessoas alheias ao meio, como afirma Schein (2001), é possível também, 

reconhecer que a utilização de programas desenhados para uma cultura, não 

necessariamente, e muito provavelmente não se aplicará a outras culturas, 

principalmente se houver diferenças significativas na formação cultural da empresa. 
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Um programa que deu certo, por exemplo, em um país de cultura anglosaxão, 

adaptado para um país de cultura latina ou oriental poderá ser fadado ao fracasso.  

  

Schein (2001, p.45) propõe a seguinte definição para cultura organizacional: 

“a soma de todas as certezas compartilhadas e tidas como corretas que um grupo 

aprendeu ao longo de sua história.”. Schein (2001) considera que a cultura é mais 

abrangente que o modelo mental do grupo e dos funcionários, incluindo a forma 

como a organização se vê em relação aos diversos ambientes e como ela interage 

com esses ambientes englobando: questões de sobrevivência externa ou como a 

empresa se organiza para competir e como avalia sua capacidade de competição; 

as questões de integração interna ou forma de comunicação entre grupos; natureza 

da autoridade (formal e informal) e como é estruturado o sistema de recompensas, 

sejam eles financeiros ou de status e, finalmente as certeza profundas ou como 

afirma Schein (2001): 

  

Para chegar às certezas mais profundas, você precisa ver onde os 
artefatos e valores não se cruzam e perguntar o que está guiando ou 
determinando os artefatos observados e o comportamento diário. Por 
exemplo, se todos os incentivos, recompensas ou sistemas de 
controle de uma organização que abraça o trabalho em equipe 
baseiam-se em responsabilidades individuais, então você pode 
identificar com segurança uma profunda certeza operacional de que 
é o indivíduo que realmente conta, e não a equipe. (SCHEIN, 2001, 
p. 62) 
 

Segundo esse conceito abrangente, por exemplo, algumas organizações 

utilizam um sistema de correção de falhas apoiado na busca da causa raiz ou causa 

sistêmica para uma falha. Desta forma o foco é direcionado para o evento e 

prevalecendo o aprendizado e não a responsabilidade pelo erro. Schein (2001) 

observa que esse processo não funcionará se a cultura é fortemente individualista e 

competitiva, porque as pessoas terão receio de informar pontos negativos sobre elas 

ou sobre a equipe. Análise e correção de causa raiz ou abordagem sistêmica, como 

proposto pelas organizações de aprendizagem somente funcionarão se houver 

confiança mútua e um bom trabalho em equipe ao longo do tempo. 

 

 A cultura organizacional é, portanto, um fator importante no desenvolvimento 

de ambiente favorável para o trabalho em equipe. Se uma organização, 
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principalmente no Brasil, deseja fortalecer o processo decisório através de atuação 

de equipes, precisa assegurar que a direção e os líderes serão capazes de 

desenvolver uma cultura organizacional que, de alguma forma, reduza a distância 

hierárquica, que segundo Hofstede (2003) é um país com alta distância hierárquica 

(75) embora apresente um baixo índice de individualismo (40).  

 

 

2.2.3. Valores Organizacionais e Pessoais 

 

 Segundo Marras (2005), a cultura organizacional é uma questão estratégica 

que deveria merecer melhor atenção na gestão operacional. Organizações que se 

preocupam verdadeiramente com o indivíduo com seu comportamento no trabalho e 

na sociedade devem assumir sua responsabilidade no cultivo dos valores, das 

crenças, dos ritos, da manutenção da figura dos heróis, dos tabus etc., elementos 

fundamentais para perpetuar os valores culturais a serem praticados na 

organização. 

  

 Valores representam convicções básicas e contém um elemento de 

julgamento baseado no que acreditamos como certo ou errado. Os valores 

apresentam importância relevante no estudo do comportamento organizacional 

porque estabelecem uma base para a compreensão dos motivos que nos levam à 

ação além de influenciar nossas percepções sobre o ambiente e a organização 

como um todo.  

  

Para Tamayo e Porto (2005), os valores pessoais e os valores 

organizacionais constituem dois sistemas bem consolidados. Do ponto de vista 

conceitual, ambos apresentam componentes motivacional, cognitivo, hierárquico e 

social. Pesquisa comparando valores individuais e organizacionais realizada por 

Oliveira e Tamayo (2004) indicou que há uma boa adaptação entre ambos. O que há 

é uma diferença em prioridades quando se compara os valores da organização e os 

valores dos colaboradores 

  

De acordo com Tamayo e Porto (2005) as estruturas dos valores pessoais e 

organizacionais são muito semelhantes, uma vez que os valores organizacionais 
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surgiram, em um primeiro momento, dos valores pessoais de seu fundador, pessoas 

influentes da organização e absorvido pela organização. Estas pessoas, em geral, já 

possuem um sistema de valores pessoais e quando estabelecem os valores para a 

organização, o fazem orientado pelos seus princípios, metas e comportamento 

pessoal.  

  

Segundo Tamayo e Porto (2005), as pessoas, baseadas em seus valores, 

selecionam as opções e, também, essas opções determinam suas respostas 

emocionais. As organizações reconhecem que suas metas serão atingidas desde 

que ela seja capaz de reconhecer que as pessoas que compõem essa mesma 

organização também consigam realizar seus sonhos e suas metas pessoais. Desta 

maneira, metas pessoais e organizacionais estão inevitavelmente integradas.  

  

Ainda segundo os mesmos autores, há outro aspecto associado ao 

comprometimento organizacional que para o presente projeto tem importância. 

Neste sentido a procura do bem-estar coletivo está acima do bem-estar próprio. 

Desta forma, o profissional busca atingir suas metas pessoais contribuindo para o 

resultado coletivo onde o todo é mais importante que seu resultado individual. A 

meta da organização e, consequentemente, de sua equipe é mais transcendente 

que sua meta individual. Por outro lado, a organização e a equipe reconhecem a 

contribuição individual e esta sinergia motiva todos, organização e indivíduo, a 

atingir resultados ainda superiores. 

  

Tamayo e Porto (2005) reconhecem que os valores de uma organização é 

uma boa medida para avaliar suas motivações. A organização pode ser reconhecida 

como um organismo social com intenções, interesses e motivações.  Os autores 

indicam que o comprometimento organizacional afetivo resulta de fatores culturais 

da organização, sendo que alguns deles favorecem o seu desenvolvimento e outros, 

pelo contrário, o dificultam. Fatores associados ao domínio de mercado e a tradição 

são inibidores do comprometimento, diferentemente de fatores culturais, como o 

prestígio da organização e de seus produtos/serviços na sociedade e a importância 

dada à autonomia e ao bem-estar dos empregados favorecem o desenvolvimento do 

comprometimento. Ainda segundo os autores, o desenvolvimento do 
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comprometimento organizacional pode ser influenciado positivamente ou 

negativamente pelos fatores culturais da organização. 

  

Nesta linha, Rego e Souto (2004) apresentam o conceito de organizações 

autentizóticas que, talvez, seja o que melhor se aproxima da cultura esperada para o 

desenvolvimento do trabalho em equipe. Segundo os autores, a culturas das 

empresas autentizóticas são permeadas por valores que se traduzem em 

empregados que confiam na gestão e sentem orgulho pelo que fazem. Em outras 

palavras, os comportamentos dominantes são de confiança, alegria, franqueza, 

respeito pelo indivíduo, equidade, trabalho em equipe, empreendedorismo e 

aprendizagem contínua.  

 

 
2.2.4. Competências Organizacionais e Individuais 
 

 Alinhamento estratégico, cultura organizacional e valores assim como um 

ambiente apropriado para o desenvolvimento do trabalho em equipe podem ser 

muito importantes para atingir resultados superiores. Não serão, todavia, suficientes 

se a organização não desenvolveu as competências essenciais para a implantação 

das estratégias planejadas. E competências essênciais somente podem ser 

desenvolvidas por profissionais motivados e com habilidades e competências 

desenvolvidas e alinhadas às necessidades da organização.  

  

Prahalad e Hamel (1990) ampliaram os conceitos de estratégia focada no 

posicionamento e apresentaram à academia e ao mundo corporativo os conceitos de 

competências essenciais do negócio. A globalização já era uma realidade e as 

empresas já não tinham controle sobre seus mercados. Segundo os autores, 

competências essenciais podem ser definidas como o aprendizado coletivo em uma 

organização. 

  

Prahalad e Hamel (2005) afirmam que não é suficiente para uma empresa a 

reorganização e o enxugamento da empresa, para liderar o setor a empresa precisa 

assumir o processo de transformá-lo. Só assim ela poderá obter crescimento e 

lucratividade excelentes. Finalmente, os autores colocam uma questão crítica de 
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sobrevivência e de responsabilidade da equipe de direção. “Mais importante: só por 

meio do desenvolvimento e estímulo de competências essenciais é que a alta 

gerência pode garantir a continuidade do empreendimento” (PRAHALAD e HAMEL, 

2005, p.230). Portanto, assumir a responsabilidade pelo compromisso de 

desenvolvimento das competências essenciais é um fator crítico de sucesso e de 

preservação do futuro da organização. Essa tarefa é a responsabilidade primeira da 

equipe de direção. 

  

A definição de “competência essencial ” apresentada por Prahalad e Hamel 

é a seguinte: 

 

Uma competência é um conjunto de habilidades e tecnologias, e não 
uma única habilidade ou tecnologia isolada. A integração é a marca 
de autenticidade das competências essenciais. Uma competência 
específica de uma organização representa a soma do aprendizado 
de todos os conjuntos de habilidades tanto em nível pessoal quanto 
de unidade organizacional. Portanto, é muito pouco provável que 
uma competência essencial se baseie inteiramente em um único 
indivíduo ou em uma pequena equipe. (PRAHALAD; HAMEL, 2005, 
p.231)  

 

 As competências essenciais para a organização são desenvolvidas através 

de profissionais que compõem a equipe de colaboradores da organização. É 

importante estabelecer uma estrutura de gestão de competências que seja capaz de 

alinhar competências individuais com competências organizacionais. Zarifian (2003) 

apresenta um reconhecido trabalho onde propõe uma definição e uma proposta de 

abordagem do modelo de competências.   

 

A definição de competência individual, segundo Zarifian (2003), está 

associada a assumir uma responsabilidade dada uma situação; tomar uma decisão 

certa num prazo curto, mesmo diante da incerteza. O parecer do CNE/CEB nº 16/99 

observa: 

 

 A vinculação entre educação e trabalho, na perspectiva da 
laborabilidade, é uma referência fundamental para se entender o 
conceito de competência como a capacidade pessoal de articular os 
saberes (saber, saber fazer, saber ser e saber conviver) inerentes a 
situações concretas de trabalho. (ZARIFIAN, 2003, p.14) 
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 Em seguida o autor apresenta uma proposta de abordagem para aplicação do 

modelo de competências em seis etapas: 

 
1. Explicitar a estratégia da organização : pode-se observar que, tal qual 

Kaplan e Norton (2000), a recomendação é a mesma: tornar claro para toda a 

organização, qual é a estratégia. É a estratégia desenhada que definirá a 

orientação sobre quais competências são essenciais e que devem ser 

desenvolvidas na empresa. 

 
2. Explicitar as macro-escolhas de organização:  Em relação as competência 

significa indicar se opção é gestão por processos ou se é uma hierarquia 

funcional ou ainda se a organização pretende atuar com equipes autônomas 

na operação; para cada escolha deve-se ajustar um conjunto de 

competências que não serão necessariamente as mesmas.  

 
3. Definir princípios simples, que caracterizam o q ue se entende por 

competência:  Atualmente, muitas organizações já apresentam um conjunto 

de competências que consideram adequadas ao seu tipo de negócio. Em 

geral há uma combinação de competências técnicas aplicadas ao tipo de 

organização e função do profissional, por exemplo, equipe de engenharia, 

equipe de vendas, equipe de produção ou manutenção e competências 

pessoais que está associada ao estilo e à cultura que a organização pretende 

desenvolver para atingir seus objetivos de negócio e financeiros.   

 
4. Elaborar uma primeira definição das áreas de com petência:  Nessa etapa 

o autor já estrutura a gestão da competência e propõe uma divisão segundo 

quatro grandes eixos: as competências técnicas ou da profissão; as 

competências organizacionais; as competências de inovação e as 

competências ligadas aos clientes ou externas. 

 
5. Fazer uma análise das situações com os interessa dos : Zarifian considera 

esta etapa a mais importante. Entende-se que é o desenvolvimento do 

modelo de competências conjuntamente com os colaboradores, a partir de 

situações práticas. Em geral as empresas fazem essa análise com as equipes 
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de gestão, desenvolvem a estrutura de competências desejada pela 

organização e em seguida apresentam ao seu corpo de colaboradores. 

 
6. Validar as áreas de competência e hierarquizar o s níveis : Embora o autor 

apresente uma proposta de hierarquização, a gestão de competências está 

bastante desenvolvida nas organizações e cada uma aplica a forma de 

hierarquias que mais atende à organização para atingir seus objetivos.  

 

 Neste ponto, é apropriado apresentar uma correlação entre competência e 

estratégia competitiva. Segundo Fleury e Fleury (2004), um sistema dinâmico entre 

estratégia competitiva e competências organizacionais se estabelece e é 

retroalimentado constantemente por um processo de aprendizado organizacional. 

Esse processo é sustentado pelos recursos tangíveis e intangíveis providos pela 

organização. Essa dinâmica é ilustrada pelos autores na figura 3.  

  

 Adaptando-se a proposta de Fleury e Fleury (2004), conforme figura 6 pode-

se observar que a organização e o indivíduo estão continuamente se 

retroalimentando e evoluindo. O aprendizado individual é aproveitado pelas equipes, 

sejam elas funcionais ou multifuncionais, que implanta e discute a estratégia com a 

equipe de direção, que por sua vez realimenta a organização. Esse processo 

realizado com eficácia adiciona valor aumentando os recursos disponíveis para o 

crescimento e lucratividade da organização. É um processo contínuo de 

aprendizagem e crescimento entre as diferentes equipes atuando na organização.  
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          Figura 3 – Estratégias e Competências Ess enciais   
          Fonte: Adaptado de FLEURY e FLEURY, 2004 
 
 
 
2.2.5. Organização de Aprendizagem 
 

 Organizações de Aprendizagem (OA) ou Learning Organizations, se tornaram 

bastante conhecidas e popularizadas através de Senge (1990) com seu Best-seller 

“A Quinta Disciplina”. Outros autores como Garvin (1993) também apresentaram 

artigos e livros que abordavam OA e propostas de implantação. Como afirma Smith 

e Araújo (1997), consultores através de suas intervenções práticas, contribuíram 

para o desenvolvimento da literatura teórica sobre organizações de aprendizagem. 

Essa contribuição fica, todavia, comprometida pelo interesse comercial envolvido 

nos trabalhos de consultoria.       

  

A abordagem no contexto do presente projeto é relevante pelo fato de a 

empresa em estudo ter adotado como forma de aprendizado organizacional a 

metodologia de organizações de aprendizagem utilizando-se como base para isso a 

proposta de Senge (1993) – A Quinta Disciplina: Caderno de Campo.  

 

 Smith e Araújo na abordagem de aprendizagem organizacional nos 

apresentam uma evolução das teorias de aprendizagem presentes na literatura, 

apontando que essas idéias estão na literatura por décadas, mas só tiveram o 
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reconhecimento nos últimos dez anos, pontuando dois desenvolvimentos muito 

importantes para o desenvolvimento do campo: 

 

Primeiro, haver atraído a atenção dos acadêmicos de disciplinas 
díspares, como estrategistas de negócio e economistas, que até 
então haviam mostrado pouco interesse em processos de 
aprendizagem. Os sociólogos, também, tornaram-se cônscios do 
papel central que a aprendizagem e o conhecimento organizacional 
podem desempenhar na dinâmica interna e política organizacional. O 
segundo desenvolvimento provém de que muitos consultores e 
companhias perceberam a importância comercial da aprendizagem 
organizacional. (SMITH ; ARAUJO, 1997, p. 15). 

 

 

 Senge (1990), nos EUA, Pedler et al. (1989), no Reino Unido, e Field e Ford 

(1995), na Austrália, que têm feito intervenções práticas em diversas organizações 

ajudando-as a se desenvolverem e se tornarem “organizações de aprendizagem” 

(SMITH e ARAUJO, 1997, p. 15). 

 

Conforme estabelece Senge (1990, p.135) “As organizações só aprendem 

através de indivíduos que aprendem. O aprendizado individual não garante o 

aprendizado organizacional, mas sem ele não há como ocorrer o aprendizado 

organizacional”.  

  

Os estudos de Senge (1990) sobre Organizações de Aprendizagem e sua 

arquitetura baseada nas cinco disciplinas – Domínio Pessoal, ou Maestria Pessoal 

como utilizado em nosso material, Modelos Mentais, Visão Compartilhada, 

Pensamento Sistêmico e Aprendizado em Equipe nos forneceu a base para a 

evolução na área de aprendizado organizacional e sua importância para a obtenção 

de resultados em um ambiente propício para a inovação e o reconhecimento que o 

Desenvolvimento teórico do tema organização é mais importante que uma função ou 

departamento. Segundo o autor, aprendizagem organizacional é um elemento chave 

da inovação gerencial e o mesmo só pode ocorrer quando organização e seus 

colaboradores compartilham visões, valores, conhecimentos e modelos mentais. A 

organização que aprende integra pensamento sistêmico, melhoria da qualidade, 

comportamento organizacional e sistema de informação e permite acelerar o 

desenvolvimento das competências formando equipes de alto desempenho. 
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 Para Garvin (1993) as Organizações de Aprendizagem são aquelas capazes 

de criar, adquirir e transferir conhecimento e em modificar o seu comportamento 

para refletir os novos conhecimentos e visões. Segundo o autor as novas idéias são 

as bases fundamentais para o aprendizado ocorra. 

  

Desta forma, pode-se assumir que Organização de Aprendizagem somente 

faz sentido em um ambiente propício para que os indivíduos possam assumir 

responsabilidade pelos seus atos e tomar iniciativa para utilizar suas competências 

em prol de um fim comum: o resultado esperado pela organização. Preparar este 

ambiente é, talvez, a tarefa mais difícil para a direção da empresa. Conviver com 

erros e acertos, não retomar o controle, ser um facilitador da aprendizagem, estar 

disposto a reconhecer seus próprios erros e abrir mão do comando e controle. A 

disciplina, o compromisso e a tenacidade necessários para o sucesso na 

implantação podem ser extremamente exaustivos para quem precisa obter 

resultados em curto prazo. Poucas empresas tiveram as qualidades acima para 

usufruir do benefício de longo prazo de uma organização competente e 

comprometida.  

  

Por outro lado, deve-se considerar algumas dificuldades associadas ao 

processo de aprendizagem organizacional relacionadas às experiências vividas e 

como estas transferências ocorrem nas organizações.  

 

Estas experiências podem ser obtidas de fontes explicitas ou tácitas. 
Dessa perspectiva, a aprendizagem é algo que emerge de 
interações sociais, normalmente, no ambiente natural do trabalho. 
As formas mais tácitas e ‘incorporadas’ de aprendizagem envolvem 
práticas estabelecidas, observação e emulação de profissionais 
competentes e socialização em comunidade de práticas. 
(BLACKER, 1993; LAVE, 1993 apud SMITH e ARAUJO, 1997, p.19) 

 
Três entre os colaboradores principais dessa escola de pensamento 
consideram a aprendizagem organizacional como socialmente 
construída, como um processo político e como estando entrelaçada 
na cultura de uma organização. Brown e Duguid (1991) são fortes 
proponentes da perspectiva de construção social. Examinam a 
maneira como novas pessoas que ingressam numa organização 
aprendem as normas não escritas sobre como desempenhar-se 
eficazmente.  (SMITH e ARAUJO, 1997, p.19-20). 
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 Considerando que em qualquer organização seja ela pública, privada, sem 

fins lucrativos ou até mesmo um grupo de escoteiros, política é um aspecto natural 

de qualquer processo. É, portanto, como frisa Smith (1997), fantasioso esperar que a 

política vá de alguma forma desaparecer, uma vez que se constitui em parte integral 

das transações organizacionais e conseqüência direta de interesses que são 

diferenciados vertical e horizontalmente. Portanto, a organização de aprendizagem 

necessita encontrar forma de considerar os processos políticos e conciliar os 

interesses dos envolvidos nesses processos.         

  

A disciplina mais difícil de desenvolver, considerando as cinco disciplinas 

propostas por Senge (1997) é, sem dúvida, “aprendizado em equipe”. Pode ser 

considerada a mais difícil, porque depende, em grande parte, do entendimento das 

outras. É, também, porque depende de se adquirir uma capacidade de entendimento 

de si próprio e do outro de uma forma distinta daquilo que se acostuma no ambiente 

de trabalho. O quanto se está disposto a ser tolerante com a forma de o outro 

expressar seus pensamentos e sentimentos. Como ser capaz de aprender em 

equipe. 

  

Como reconhece Nonaka e Takeuchi (1997), a organização não é geradora 

do conhecimento. A base do conhecimento organizacional é o conhecimento tácito 

de seus colaboradores. O conhecimento individual é acumulado, segundo os 

autores, utilizando-se de amplificadores que inicia no nível individual e cresce em 

espiral superando as barreiras de departamentos, divisões como representado na 

figura 4.  
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      Figura 4 – O Espiral de Criação do Conhecimen to Organizacional  
       Fonte: (NONAKA; TAKEUCHI, 1997, p.82) 
  

 

Independente da abordagem de cada um dos autores, o processo de 

aprendizagem organizacional pressupõe uma completa interdependência entre 

indivíduo, grupo e organização. Fleury e Fleury (2004) propõem uma forma similar 

de desenvolvimento de competências organizacionais. Segundo esses autores as 

competências essenciais formadas nas unidades e funções produzem atributos que 

finalmente são as competências perceptíveis pelos clientes. Essas competências 

originam-se da combinação das competências individuais com os recursos da 

organização. Um sistema de aprendizagem intrínseco a esse processo cria um ciclo 

virtuoso, que é muito similar à espiral do conhecimento proposto por Nonaka e 

Takeuchi (1997).  

 

 

2.2.6. Fatores Críticos para Desempenho em Equipe 

 
 Retomando a definição anteriormente apresentada para desempenho como: o 

produto do trabalho ou um conjunto de resultados obtidos quando comparado com 

uma expectativa ou com um padrão desejado ou UPT. Quando o produto do 

trabalho é obtido por um grupo ou equipe será produto do trabalho coletivo: 
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O produto de um trabalho coletivo necessita da combinação de 
habilidades, talentos e opiniões de vários membros da equipe. Uma 
pessoa que trabalha independentemente não pode gerar um produto 
com a mesma qualidade. Além disso, o líder não pode criar o produto 
simplesmente por meio da mera combinação de esforços individuais 
de várias pessoas. Os integrantes devem arregaçar as mangas e 
trabalhar juntos (seja ao redor de uma mesa, pelo telefone ou via 
internet). (KATZENBACH; SMITH, 2001, p.30) 

 
 
 O desempenho de equipes pode variar de acordo com diversos fatores 

incluindo-se fatores ligados à formação da equipe, como também, aqueles ligados à 

expectativa de resultado esperado, além de influências organizacionais como já 

observado anteriormente. 

  

Uma das características básicas para o bom desempenho de uma equipe é o 

número de participantes. Segundo Katzenbach e Smith (2001) equipes não devem 

conter mais que dez participantes. Grupos maiores já apresentam dificuldades com 

agenda, tendem a focar mais na eficiência do processo que no resultado desejado e 

tendem a se submeter mais facilmente a uma liderança hierárquica. 

  

Boog e Boog (2008) reconhecem algumas características fundamentais para 

obter bons resultados em equipe: uma visão clara dos resultados desejados ou 

senso de propósito; quanto mais compartilhado for o processo de obtenção dessa 

visão mais os membros sentir-se-ão como co-proprietários desta visão; alto grau de 

habilidades interpessoais; saber conviver com a diversidade; respeitar valores 

diferentes dos seus; conviver com opiniões diferentes das suas; saber administrar os 

conflitos para que sejam produtivos e não levam a equipe à apatia; desenvolver o 

autoconhecimento e a humildade para reconhecer suas limitações e a importância 

de utilizar as competências disponíveis no time independentemente de quem as 

tenha.  

        

 Evans e Wolf (2005) recomendam que os seguintes princípios devam ser 

seguidos para lançar as bases de uma colaboração de alto desempenho: 

 
 

Adotar uma tecnologia colaborativa disseminada . Mantenha o 
caráter simples e aberto, [...] Padrões comuns garantiriam o perfeito 
funcionamento de ferramentas e sua compatibilidade com outras ao 
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redor do mundo. Priorize opções, não integração; adaptabilidade, 
não eficiência estática. 
Manter o trabalho visível . Salvo quando justificadamente inviável, 
deixe que todos vejam o real trabalho dos demais. Permita que as 
pessoas filtrem e classifiquem por conta própria. Não resuma ou 
canalize.  
Montar comunidades de confiança . Quando há confiança entre as 
pessoas, é mais provável que colaborem de modo livre e produtivo. 
Quando as pessoas confiam na organização, é mais provável que se 
empenhem hoje – pois esperam recompensas futuras.  
Pensar de forma modular . Na reengenharia, reinava o raciocínio 
linear: era a gestão do processo de ponta a ponta, não de funções 
isoladas. Tal abordagem promove a eficiência enfocada, mas inibe a 
variedade e a adaptabilidade. É o contrário da modularidade, que 
sacrifica a eficiência estática pelo valor recombinante de opções. 
Adote a modularidade em processos também, não só em equipes. 
Quanto mais refinada, melhor. 
Incentivar a formação de equipes . Aplauda sacrifícios feitos por 
equipes em prol da empresa como um todo, incluindo clientes e 
fornecedores. Abandone métricas de desempenho individualizadas e 
recompensas que joguem uns contra os outros. Transações baratas 
entre muitos geram mais inovação do que caros incentivos voltados a 
poucos. Premie o grupo, e será premiado por ele. (EVANS, WOLF, 
2005, p.49) 
 
 

 Uma das mais importantes equipes em uma organização é a equipe formada 

pela direção da empresa. Os componentes dessas equipes não se preocupam muito 

com os conceitos, comportamentos e regras que são aplicadas às equipes. Em geral 

acham que são imunes a essas regras, uma vez que, são os responsáveis pela 

estratégia e sucesso da organização, por isso sabem o que é necessário, atuam em 

alto desempenho e disciplina é importante, mas limita a criatividade dos líderes. 

  

Nadler; Gerstein e Shaw (1993) reconhecem diferenças significativas entre 

essas equipes executivas. A maioria dos executivos quando são iniciam sua 

participação em uma equipe de direção, não estão preparados para isso. Por isso a 

estruturação das equipes diretivas é mais desafiadora. Alguns aspectos importantes, 

que devem ser considerados na formação e no desenvolvimento dos trabalhos 

dessas equipes são ressaltados pelos autores: 

 
Destaque do ambiente exterior. A equipe executiva sofre uma 
influência excepcional das forças exteriores, em particular de 
clientes, concorrentes, mercados financeiros, junta de diretores e 
acionistas.  
Complexidade da tarefa. [...] A combinação de administração das 
operações internas, administração das relações exteriores, liderança 
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institucional e decisões estratégicas cria uma tarefa que tem muito 
maior número de elementos inter-relacionados e maior incerteza do 
que as tarefas enfrentadas pela maioria das outras equipes. 
Maior comportamento político. A essência da equipe executiva é o 
poder, ou o exercício de influência sobre o comportamento de outros.  
Limitação das recompensas. Embora existam muitas recompensas 
para os membros da equipe executiva, a recompensa maior é a 
sucessão – quem acaba sendo DE (diretor executivo) ou líder de 
equipe.  
Maior visibilidade. A equipe executiva é o símbolo da liderança 
institucional; portanto, seus atos, interações e dinâmicas são 
cuidadosamente observadas pelos outros na organização.  
Composição. As pessoas tornam-se membros da equipe executiva 
através de um processo de seleção de vários anos.  
Significado especial de participação na equipe. Embora a 
participação e inclusão sejam questões importantes em muitas 
equipes, a participação numa equipe executiva tem um significado 
especial. O simples fato de ser membro da equipe de cúpula na 
organização tem um status e um simbolismo especiais. 
Papel excepcional do DE como líder equipe. Uma diferença 
importante na equipe executiva é o que o seu líder é o DE. 
Consequentemente, pode haver mais distância social entre o líder e 
os membros numa equipe executiva do que em outras equipes. O DE 
não é apenas o líder da equipe, mas o árbitro final das recompensas, 
particularmente a sucessão. (NADLER; GERSTEIN; SHAW, 1993, 
p.195-197) 

 
 
 A formação e atuação de equipes executivas é particularmente importante, 

uma vez que, dentre as equipes estudadas pelo presente projeto estão três equipes 

que apresentam características similares às apresentadas pelos autores. 

 

Um fator importante, que não está sendo abordado no presente trabalho, é a 

motivação. Não há dúvida que mesmo que todos os elementos aqui analisados 

estejam presentes, se não houver uma forte motivação pessoal de gestores e 

indivíduos, é pouco provável que as equipes tenham condições de atingir níveis de 

alto desempenho. Segundo Leider (1996) as grandes mudanças somente ocorrem 

quando estão presentes dois elementos importantes: motivação e autoliderança 

tanto dos líderes quanto dos seguidores. O autor reforça que mesmo em um 

ambiente de desenvolvimento de equipes, a escolha individual permanece a chave 

para desenvolver equipes de alto desempenho. A passividade não combina com 

desenvolvimento de equipes para atingir alto desempenho.  
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2.2.6.1. Avaliação de Desempenho – Indivíduo e Equi pe 

 

 Uma vez reconhecido que o desempenho pode ser medido por uma unidade 

padrão e que mesmo com essa possibilidade de quantificação ainda apresentará 

uma dose significativa de inferência qualitativa advinda da expectativa de quem 

solicitou o trabalho e que, em última análise avaliará o executante, pode-se 

identificar qualidades individuais que sustentam a avaliação de desempenho 

individual. Cada organização, de acordo com seus objetivos finais, apresenta um 

conjunto de competências e comportamentos desejados que pode ser medido 

através de um modelo de gestão de competências. 

 

 Segundo Quinn; Anderson e Finkelstein (1996) um verdadeiro profissional é 

uma estrutura de conhecimento que deve, de maneira disciplinada, ser atualizada 

constantemente. Ainda segundo os autores o intelecto profissional de uma 

organização opera em quatro níveis, apresentados aqui em ordem crescente de 

importância: 

 

Conhecimento cognitivo  (know-what) é o domínio básico de uma 
disciplina que os profissionais atingem através de treinamento 
extensivo e certificação.  
Habilidades avançadas  (know-how) traduzem o “livro da 
aprendizagem” na execução efetiva. A habilidade de aplicar regras 
de uma disciplina a problemas complexos do mundo real é o nível de 
experiência profissional mais difundido. 
Compreensão de sistemas  (know-why) é o profundo conhecimento 
da trama dos relacionamentos causa-e-efeito implícitos a uma 
disciplina. Ele permite que os profissionais se movam além da 
execução de tarefas para resolver problemas maiores e mais 
complexos - e criar valor extraordinário.  
Criatividade auto-motivada  (care-why) consiste na vontade, 
motivação e adaptabilidade para o sucesso (empreendedor). 
(QUINN; ANDERSON; FINKELSTEIN, 1996, p.72) 

 

  

 As equipes são formadas por indivíduos e suas características individuais 

podem ser determinantes para o resultado da equipe. Desta forma, entende-se que 

a avaliação dos resultados de uma equipe deveria, necessariamente, passar pela 

avaliação dos componentes formadores dessa equipe. O presente projeto pretende 
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focar sua atenção a dois fatores críticos para o desempenho das equipes: Perfil dos 

Componentes e Processo de Interação entre seus membros.  

 

  

 2.2.6.2. Características dos Componentes da Equipe  

 

 Segundo Belbin (2003, 2004) foi a incerteza sobre o comportamento 

individual, especialmente no contexto de equipes de trabalho, que o levou a dedicar 

nove anos pesquisando e realizando estudos experimentais sobre o comportamento 

de equipes. A estrutura do questionário foi montada de maneira a permitir que os 

fatores críticos emergissem. Um segundo ponto é que as bases para o aprendizado 

foram focadas na capacidade de predizer o desempenho de equipes. Este seria o 

teste final para a sua teoria sobre a influência do comportamento individual no 

desempenho das equipes.  

 

 Segundo Belbin (2004) as pessoas são contratadas para desempenhar 

papéis funcionais, por isso o foco na seleção é a competência e o desempenho 

individual. Não necessariamente as pessoas selecionadas para um papel funcional 

desempenhará bem os papéis requeridos para uma equipe. É raro selecionar 

profissionais para atuarem bem tanto individualmente quanto em equipes. Visto que 

indivíduos com o mesmo papel funcional, e que partilham um conhecimento comum, 

podem apresentar uma ampla divergência quando atuam em equipes. Como 

resultado final da pesquisa a equipe de Belbin (2009) identificou grupos de 

comportamentos diferentes entre si e esses grupos de comportamentos foram 

denominados de papel na equipe (Team role) – ver Quadro 2 a seguir. 
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Quadro 2 – Os Nove Papéis de Participantes de Equip es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

      Fonte:  (BELBIN, 2003, p. 22) 

 

 

Para Belbin (2009) e sua equipe a composição de uma equipe pode ser 

decisiva para o sucesso ou fracasso dessa equipe. 

  

Belbin (2003) propõe um modelo para demonstrar os fatores que determinam 

o comportamento de um participante da equipe com um papel específico. Segundo o 

autor o modelo parece simples no papel, é utilizado há muitos anos sem alteração, 

porém, na prática é muito complicado. O processo indicado na figura 5 indica uma 

evolução em que o indivíduo apresenta um padrão estável, baseado em uma 

determinada personalidade, modificado pelo processo de pensamento, influenciado 

e modificado pelos valores pessoais e, finalmente, influenciado pela experiência e 

pela aprendizagem sofisticada acumulada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeciso em situações difíceis.Cooperativo; ameno; perceptivo; diplomático.Interagente

Fraca direção e habilidade para inspirar 
outros.

Ponderado; estratégico e usa discernimento. 
Vê todas as opções. 

Analista

Precisam que se explique as coisas do 
começo ao fim.

Proporciona apoio, cuidado e ajuda aos 
membros da equipe.

Apoiador

Pode ser manipulador; sobrecarrega as 
pessoas com trabalho.

Maduro; confiante; bom gestor de pessoas; 
toma decisões; delega bem.

Pioneiro

Muito otimista; perde o interessa após o 
fascínio inicial.

Extrovertido; entusiástico; comunicativo; 
resolve problemas difíceis.

Motivador

Muito preocupado em se comunicar bem. 
Geralmente desconhece os detalhes práticos.

Criativo; não ortodoxo; imaginativo; resolve 
problemas difíceis.

Inovador

Contribui com a visão estreita somente.Pensa sozinho; auto-iniciante; dedicado. 
Detém conhecimento e habilidades em 
matérias raras

Especialista

Inclinado a se preocupar com a falta de 
pontualidade; relutante para delegar.

Trabalhador; consciente; apreensivo; procura 
por erros e omissões; entrega no prazo

Concluidor

Baixa flexibilidade; resistência a novas idéias.Disciplinado, seguro; conservador; eficiente; 
transforma idéias em ações práticas.

Âncora 

LIGAÇÃO FRACADESCRIÇÃOFATORES

Indeciso em situações difíceis.Cooperativo; ameno; perceptivo; diplomático.Interagente

Fraca direção e habilidade para inspirar 
outros.

Ponderado; estratégico e usa discernimento. 
Vê todas as opções. 

Analista

Precisam que se explique as coisas do 
começo ao fim.

Proporciona apoio, cuidado e ajuda aos 
membros da equipe.

Apoiador

Pode ser manipulador; sobrecarrega as 
pessoas com trabalho.

Maduro; confiante; bom gestor de pessoas; 
toma decisões; delega bem.

Pioneiro

Muito otimista; perde o interessa após o 
fascínio inicial.

Extrovertido; entusiástico; comunicativo; 
resolve problemas difíceis.

Motivador

Muito preocupado em se comunicar bem. 
Geralmente desconhece os detalhes práticos.

Criativo; não ortodoxo; imaginativo; resolve 
problemas difíceis.

Inovador

Contribui com a visão estreita somente.Pensa sozinho; auto-iniciante; dedicado. 
Detém conhecimento e habilidades em 
matérias raras

Especialista

Inclinado a se preocupar com a falta de 
pontualidade; relutante para delegar.

Trabalhador; consciente; apreensivo; procura 
por erros e omissões; entrega no prazo

Concluidor

Baixa flexibilidade; resistência a novas idéias.Disciplinado, seguro; conservador; eficiente; 
transforma idéias em ações práticas.

Âncora 

LIGAÇÃO FRACADESCRIÇÃOFATORES
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Figura 5 – Influência no Comportamento do Participa nte em seu Papel na 

Equipe 

     Fonte: (BELBIN, 2003, p.28) 
 

 

2.2.6.3 Processo de Interação entre Membros 

 

Segundo Bales (1950), processo de análises de interação é um termo que 

foi adotado para designar um conjunto de métodos que se desenvolveu nos últimos 

vinte anos. O que esses métodos apresentam em comum é algum tipo de 

observação direta das interações sociais em pequenos grupos reunidos. 

 

Conceitos e generalizações empíricas. Assume-se que a meta do 
cientista social é descobrir “generalizações empíricas” sobre o 
comportamento humano e demonstrar que essas uniformidades 
observadas são casos especiais ou combinações especiais de 
proposições mais abstratas e gerais. As generalizações podem ser 
feitas somente em termos de regularidades de “alguma coisa” em 
relação à “alguma outra coisa”. Se tais “coisas” são idéias ou 
símbolos, nossa generalização é simplesmente uma espécie de 
premissa, definição ou enunciado sintático. É uma generalização 
ou, de forma mais exata, uma proposição sintática sobre nossa 
teoria e não uma generalização sobre o que observamos. Por outro 
lado, se as “coisas” são fenômenos observáveis direta ou 
indiretamente, o enunciado de sua conexão entre si é denominado 
generalização empírica. (BALES, 1950, p.31) 

 

Comportamento

1. Personalidade 6. Aprendizado 
do Papel

5. Experiência 

4. Limitações 
do Ambiente

3. Valores Pessoais 
e Motivação 

2. Habilidades 
Mentais
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 Bales (1950) definiu um grupo de doze categorias para medir a interação 

entre os pequenos grupos. Essas categorias – Figura 6 – são distribuídas em três 

áreas principais:  

  

• Área positiva (A) ou reações positivas: que atua nas relações sócio-

emocionais  

• Área neutra (B e C) que busca resposta ou faz perguntas: atua na 

tarefa 

• Área negativa (D) ou reações negativas: que atua nas relações sócio-

emocionais 

  

 Como as categorias do presente sistema foram concebidas para se observar 

a interação social em pequenos grupos, faz-se necessário, definir o que são 

pequenos grupos, mesmo que, a definição do que constitui um pequeno grupo seja 

arbitrária. 

 

Define-se pequeno grupo como qualquer número de pessoas 
interagindo entre si, em um encontro face a face ou em uma série 
de tais encontros, em que cada integrante tem alguma impressão 
ou percepção sobre cada um dos outros integrantes, com suficiente 
clareza – de modo que possa, na própria ocasião ou em um 
questionamento posterior, mostrar alguma reação sobre cada um 
dos demais como pessoas individuais, mesmo que seja apenas 
para lembrar que o outro estava presente. (BALES, 1950, p.33) 

 

 O observador deve classificar cada ato observado, exceto em caso de erro, 

de maneira contínua em qualquer período de observação.  

 

A unidade a ser contada é o menor segmento discriminável do 
comportamento verbal ou não-verbal ao qual o observador, utilizando 
o presente conjunto de categorias e após um treinamento adequado, 
possa atribuir uma classificação sob condições de contagem serial 
contínua. Essa unidade pode ser chamada de ato ou, mais 
adequadamente, de interação individual – já que todos os atos do 
presente esquema são considerados interações. (BALES, 1950, 
p.37) 
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SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS 
RELAÇÕES

A - PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO D - PROBLEMAS DE DECISÃO
B - PROBELMAS DE AVALIAÇÃO E - PROBLEMAS DE REDUÇÃO DE TENSÃO
C - PROBLEMAS DE CONTROLE F - PROBLEMAS DE REINTEGRAÇÃO
 

Área Negativa: 
Socio-Emocional

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos outros, 
oferece ajuda, reconhecimento
2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, mostra 
satisfação:
3. Concorda, mostra aceitação passiva, entende, 
concorda, aceita:
4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia para o 
outro:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis caminhos 
de ação:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa sentimento, 
deseja:
6. Dá orientação, informação, repete, clarifica, 
confirma:
7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:
8. Solicita opinião, avaliação, analise, expressão de 
sentimento:

10. Discorda , mostra rejeição passiva, formalidade, 
impede ajuda:
11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:
12. Mostra antagonismo, menospreza o comentário 
dos outros, defensivo, impositivo:

REAÇÕES 
POSITIVAS

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

QUESTÕES

REAÇÕES 
NEGATIVAS

Área Positiva: 
Socio-Emocional

Área de Tarefa: 
Neutra

Área de Tarefa: 
Neutra

E FA B C D

 
     Figura 6 – O Sistema de Categorias Usado em Ob servações e suas 

Relações Principais 
  Fonte: (BALES, 1950, p. 9) 

 

 Espera-se que o significado central de cada categoria esteja relacionado com 

sua posição no conjunto de categorias. A colocação de uma categoria em uma 

posição específica, em reação às demais, é a parte mais importante de sua 

definição.  

 

 Considera-se o presente aspecto das definições mais importante e crítico na 

decisão de como classificar um determinado ato empírico, do que as definições 

empíricas mais detalhadas de cada categoria. Além disso, esse aspecto tem 

precedência em todos os casos nos quais a significância ou o lugar de um ato 

específico indica, no processo total, uma categoria diferente da indicada pela forma 

empírica desse ato. Assim sendo, embora o termo “dá risadas” apareça 

nominalmente na categoria dois (2), como uma forma de aliviar tensões equivalente 

a mostrar alívio ou satisfação, é bem possível que o riso tenha um significado 

bastante diferente, como escárnio ou cinismo, no processo de interação total. De 

fato, ele pode constituir uma redução da condição do outro, por exemplo; nesse 
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caso, sua função mais definitiva na seqüência de resolução de problemas tem 

precedência, devendo ser então classificada na categoria doze (12). 

  

Como indicado por Burke (2003) em sua análise de diversas teorias e 

conceitos sobre interação em pequenos grupos, boa parte dessas pesquisas são 

realizadas nas áreas de psicologia e sociologia e abordam as reações individuais, 

escolhas, percepções e sentimentos e, assim por diante, em situações sociais 

limitadas ou artificiais. O autor ainda reconhece que, embora apropriado para 

responder certas questões teóricas sobre um processo em particular, o processo 

perde um fenômeno que somente ocorre dentro do processo de interação. Segundo 

Gottman (1991 apud Burke, 2003), as pessoas se ajustam e reajustam umas as 

outras de maneira dinâmica de forma que não pode ser replicado em um estudo de 

reações e percepções individuais. 

  

Losada (1999) apresentou um estudo, sobre dinâmica de equipes negócio 

atuando em metas pré-estabelecidas, que contribuiu para confirmar a influência da 

interação entre os membros de equipe no resultado final obtido pela equipe. 

Segundo Kauffman (1993 apud Losada, 1999) uma pesquisa em sistemas de 

adaptação complexos mostrou que o comportamento em que a evolução de um 

sistema pode ser observada, apresenta uma dinâmica caótica. À medida que as 

conexões diminuem, o comportamento converge para ciclos de limite e atrativos 

pontuais. Kauffman (1993 apud LOSADA, 1999) afirmou que um dos parâmetros 

críticos de controle na passagem de regimes caóticos para ordenados é 

conectividade dos elementos da rede. Losada (1999) aprofundou o estudo de 

interação entre equipes utilizando a conectividade entre os membros das equipes. O 

autor afirma, citando cientistas do Instituto de Santa Fé (Cowan; Pines, 1994 apud 

Losada, 1999), a região que fica entre a ordem e a desordem é uma região 

apropriada para o aprendizado e a adaptação em um sistema específico em estudo. 

Segundo Losada (1999) se esta afirmação estiver correta, equipes de alto 

desempenho provavelmente apresentarão atrativos de caos (aprendizagem), 

enquanto equipes de baixo desempenho tenderão para regimes mais ordenados.   

  

Fahy (2005) utilizou os conceitos e a ferramenta Interaction Process Analysis 

– IPA de Bales (1950) em um estudo de interação entre grupos de estudantes 
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conectados por rede (on line). O autor conclui que os resultados obtidos são 

ligeiramente similares aos resultados obtidos em interação face a face. Um dos 

motivos das diferenças estaria associado à presença do instrutor que guia, orienta e 

estrutura o trabalho enquanto que em interações face a face o líder emerge no 

grupo.  

  

Pode-se observar que os diversos autores citados acima reconhecem a 

influência da interação entre os membros do grupo como um fator crítico para o 

desempenho de uma equipe. Uma dificuldade importante para a avaliação adequada 

dessas interações está na dinâmica que envolve a atuação dos membros nas 

diversas equipes. Na qualidade da informação colhida, uma vez que, um observador 

estranho modifica o ambiente e, portanto, as atitudes dos participantes da equipe. 

Por outro lado, há poucas ferramentas disponíveis para uma avaliação criteriosa 

sem interferência. Muitas ferramentas foram desenvolvidas por consultorias e ou não 

estão disponíveis, ou não apresentam qualidade suficiente para a utilização 

acadêmica.      

  

Observou-se também a maioria das ferramentas desenvolvidas a partir de 

uma base única que é o Processo de Análise de Interação (Interaction Process 

Analysis – IPA) desenvolvido inicialmente por Bales (1950). Belbin (2004) cita com 

fonte de consulta para seu trabalho de avaliação de equipes. Losada (1999) inclui o 

mesmo material no desenvolvimento do seu trabalho de avaliação de dinâmicas 

complexas de equipes.  

 

Por essas razões o presente projeto adotou o IPA como uma das fontes 

principais para a avaliação do desempenho das equipes. 

 

 

2.3. Modelos de Avaliação de Desempenho de Equipes 

 

 É cada vez mais frequente a utilização de equipes de trabalho para resolver 

problemas, implantar projetos críticos ou desenvolver estratégias de longo prazo. 

Como afirma Katz (2001) quanto mais as empresas dependem de equipes, mais 

crítico é otimizar o desempenho individual de cada membro. O autor reconhece que 
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membros de equipes com baixo desempenho podem comprometer a produtividade 

global da equipe. A solução proposta por Katz (2001) está associada a uma nova 

forma de compensação que apresenta limitações para equipes quando as metas 

não são facilmente quantificáveis ou quando a equipe é heterogênea em sua 

formação.  

 

Miles e Watckins (2007) reconhecem a vantagem da complementaridade para 

equipes de comando. Os autores defendem que a complexidade dos negócios e das 

empresas, a globalização e velocidade da comunicação impedem que um único 

indivíduo, mesmo os melhores, seja capaz de dirigir uma organização melhor que 

uma equipe de comando bem estruturada. 

  

Desta forma, pode-se afirmar que a avaliação de desempenho de equipes se 

situa entre os temas significativamente importantes para as organizações 

independentemente de área de atuação. Há literatura em quantidade e diversidade 

adequada para a avaliação individual. Há sistemas de gestão para as competências 

individuais, e há literatura que aborda de forma teoricamente adequada o tema de 

avaliação de desempenho de equipes.  No presente projeto aborda-se três modelos 

que apresentam adequada fundamentação teórica.      

 

 

2.3.1. A Evolução do Modelo de Bales 

 

 O método desenvolvido por Bales (1950) é segundo o autor um trabalho 

realizado em mais de vinte anos com suporte do Laboratório de Relações Sociais na 

Universidade de Harvard. É baseado em um processo de observação das interações 

de grupos pequenos. O autor estabelece que grupos pequenos sejam aqueles que 

os participantes se conhecem e tem a possibilidade de interagir face a face cada um 

com todos os participantes. Nesse sentido um grupo de pessoas, mesmo pequeno, 

reunido para assistir uma palestra não se qualifica como pequeno grupo.  

 

Bales (1950) concentra seus estudos na descoberta do que ele chama de 

“generalizações empíricas” sobre o comportamento humano e mostrar que essas 

uniformidades observadas são casos ou combinações especiais de uma proposição 
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mais geral e mais abstrata. O autor se concentra em observar, registrar e interpretar: 

(1) ações de interação, isto é, o comportamento transparente de indivíduos e (2) 

situações. 

  

O autor reconhece que para chegar às generalizações empíricas sobre o 

comportamento humano ou das situações que o comportamento ocorreu, é 

necessário quebrar ações e situações em partes ou extrair os dados de forma 

analítica. 

  

Para permitir a comparação dos resultados de diferentes grupos ou de um 

grupo específico com seus componentes, Bales (1950) desenvolveu um grupo de 

categorias que permitiu padronizar a informação colhida nas observações como já 

indicado na figura 6. 

  

Como o sistema proposto é baseado em observações de forma continuada 

limita o que pode ser incluído no grupo de categorias. O observador está sempre 

muito ocupado anotando o que ocorre a cada momento e, portanto, não tem tempo 

para inferências mais demoradas. 

  

Pode-se afirmar que o método utilizado por Bales (1950) aumenta em 

complexidade dependendo do tamanho do grupo e da quantidade de interações 

entre os participantes. Ao utilizar diversos observadores treinados, também, será 

necessário corrigir as possíveis variações entre os observadores.  

  

Posteriormente Bales e Cohen (1979) apresentaram uma ferramenta, para 

observações múltiplas de grupos, patenteada como SYMLOG. Esta ferramenta ou 

sistema como denominam os autores, é um produto da evolução de dois trabalhos 

prévios de um dos autores: Personality and Interpersonal Behavoir – Bales (1970) 

que por sua vez, é uma continuação do trabalho de Bales (1950) – Interaction 

Process Analysis. Esses trabalhos incluindo-se o presente estudo contem elementos 

de número considerável de teorias em psicologia, sociologia e campos relacionados. 

A teoria do sistema SYMLOG é uma teoria das dinâmicas básicas de grupo 

de pessoas interagindo que é unicamente ampla e integrativa. E, segundo os 

autores Bales e Cohen (1979) implantada por métodos de análises estatísticas e 



                                                                   63 

numéricas, e os resultados são sumarizados em diagramas gráficos para uso 

posterior em análise, ilustração ou retroalimentação para os participantes dos 

grupos. Ainda conforme os autores, é então um “sistema” no sentido que consiste de 

um número de diferentes métodos de medição, integrado com uma ampla e 

consistente teoria sócio-psicológica de um lado e procedimentos práticos de outro, 

para o processamento e análise dos dados, incluindo um programa de computador. 

É adaptado para uso em grupos naturais, bem como para uso em laboratório de 

experimentos.  

  

O sistema proposto por Bales e Cohen (1979) inclui uma planilha que deve 

ser preenchida por cada participante da equipe. Esta planilha (figura 7) contém o 

nome e o grupo do participante, o eixo direcionador da característica e as 

características possíveis nas interações face a face dos integrantes do grupo em 

estudo e três possibilidades de frequências previstas: nunca – 0 ponto; às vezes – 1 

ponto; sempre – 2 pontos. Uma vez agrupado por direção, os resultados serão 

apresentados no gráfico indicando as características da equipe.         

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7– Formulários de Pontuação de Adjetivos - S YMLOG 

Fonte : (BALES; COHEN, 1979, p.20, 21, 23)  
 
 

NOME :

NUNC A AS  VE Z E S S E MP R E

U ativo / dominante / F ala muito X

UP extrovertido / pos itivo / fes tejador X

UP F L ideranç a democ ratic a X

UF L ideranç a as s ertiva X

UNF autoritário / c ontrolador / repreens or X

UN dominador / pers uas ivo / imponente X

UNB eg oc êntric o / manipulador / exibido X

UB piadis ta / expres s ivo / dramátic o X

UP B s orridente / amoros o / s oc iável / divertido X

P amig ável / jus to X

P F s abe trabalhar em g rupos X

F analític o /  pró-ativo X

NF L íder Inflexível X

N hos til (não-amig ável) / pes s imis ta X

NB irritado / c ínic o / não c oopera X

B mos tra s eus  s entimentos  e emoç ões X

P B afetuos o / ag radável / divertido X

DP empátic o / demons tra admiraç ão / c onfiável X

DP F g entil / dis pos to a ac eitar res pons abilidades  X

DF obediente / trabalha s ubmis s amente X

DNF muito rig oros o c om s i mes mo / trabalha duro X

DN depres s ivo / tris te / res s entido X

DNB alienado / des ertor / “dedo-duro” X

DB rec eos o / duvida de s ua própria c apac idade X

DP B F ic a feliz  em c onviver c om as  pes s oas X

D pas s ivo / introvertido / tímido X
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O conceito fundamental na teoria SYMLOG é de que a interação social pode 

ser visualizada como acontecendo em um campo tridimensional. As três dimensões 

primárias que são sumarizadas da avaliação resultante das vinte e seis 

características do espaço SYMLOG podem ser visualizadas graficamente como um 

cubo. 

 

Os dados sumarizados nos três eixos são posteriormente alimentados em 

diagrama gráfico em que os campos prováveis de atuação das equipes serão 

mapeados com os dados práticos conforme figura 8 abaixo.  

 

O presente projeto utilizou a proposta de Bales (1950) para construção do 

questionário e o sistema SYMLOG proposto por Bales e Cohen (1979) para a 

construção do mapa de posicionamento das equipes avaliadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Diagrama de Campos – Método SYMLOG  

Fonte:  (SYMLOG CONSULTING GROUP, 2008) 
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2.3.2 O Modelo de Belbin (2003, 2004) 

 

 Meredith Belbin (2009) e sua equipe pesquisaram o comportamento de 

equipes durante nove anos no Henley Management College na Inglaterra. Os 

estudos se concentraram nos comportamentos de gerentes de diversas partes do 

mundo. Todos participantes passaram por uma bateria completa de teste 

psicométricos. Os participantes formaram equipes de composição variada e 

participaram de um exercício complexo de gerenciamento. Durante os exercícios de 

simulação os participantes foram observados quanto à seus traços de 

personalidade, estilo intelectual e comportamento. 

 

 Belbin (2004) definiu como uma bateria de testes um grupo de testes 

psicométricos selecionados para medir de forma conjunta uma ampla de 

características humanas. Os testes realizados foram:  

 

Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal(CTA) – (YM Form) 
Teste desenvolvido em conjunto por Goodwin Watson, Professor 
Emérito de Psicologia social e Educação da Universidade de 
Columbia e Edward M. Glaser da Edward Glaser and Associates, 
Consultoria em Psicologia de Los Angeles – EUA. O CTA engloba 
cinco seções que medem: Inferência – a habilidade de discriminar 
em que grau um determinado dado é verdadeiro ou falso; 
Reconhecimento de Suposição – a habilidade de reconhecer 
suposições ou pressuposições não estabelecidas em determinada 
afirmação; Dedução – a habilidade de avaliar acertadamente através 
de uma dada premissa ou afirmação; Interpretação – a habilidade de 
avaliar uma evidência e distinguir entre generalizações prováveis e 
improváveis; e Avaliação de Argumentos – a habilidade de distinguir 
entre argumentos que são fortes e relevantes daqueles que são 
fracos ou irrelevantes para uma situação ou questão em particular. 
O CTA contém cem (100) itens que devem ser completados em 
cinqüenta (50) minutos. 
The Cattell 16 PF (Form A, edição1962) 
Conhecido como inventário de personalidade de Cattell (Cattell 
Personality Inventory). É um questionário para auto-avaliação 
contendo cento e oitenta e sete (187) afirmações das quais o 
respondente deve escolher entre três alternativas de respostas. É 
chamado de 16 PF porque compreende dezesseis (16) fatores de 
personalidades embora um deles seja a inteligência. Os quinze (15) 
restantes relacionam-se com dimensões da personalidade descritas 
através de extremos opostos.     
Personal Preference Questionnaire – (PPQ) 
O teste foi desenvolvido pela Unidade de Pesquisa em Treinamento 
Industrial de Cambridge como uma forma de indicar o que influência 
mais na personalidade e previsto como uma informação 
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complementar aos dados colhidos no relatório de auto-avaliação 
(16PF). O PPQ é um teste aberto onde os respondentes precisam 
criar suas próprias respostas em vez de escolher entre alternativas 
propostas. (BELBIN, 2004, p.185, 187, 189, 191) 

 

  

 O fundamento do método apresentado por Belbin (2004) é a escolha prévia 

dos participantes das equipes de acordo com suas características. A equipe deve 

ser formada levando-se em conta o objetivo que ela deve alcançar. Os componentes 

são selecionados pelo grau de aderência dos participantes aos papéis de equipe 

que darão a maior contribuição para o resultado desejado. O estudo realizado por 

Belbin (2004) dedicou atenção especial ao líder da equipe. O presente projeto não 

focou a participação do líder individualmente, uma vez que, os componentes das 

equipes foram escolhidos sem adotar a metodologia proposta por Belbin (2004).  

 

 Os resultados obtidos pela avaliação no método de Belbin (2005), baseados 

nos papéis de equipe predefinidos, são apresentados na forma de um relatório que 

contém informações da auto-imagem do avaliado, da imagem dos demais membros 

da equipe em relação ao avaliado e uma compilação destes dados, mostrando os 

estilos de trabalho que mais se adequariam ao avaliado. Além disso, o relatório 

proposto mostra quais seriam as características da equipes formadas pelas diversas 

combinações dos avaliados e qual seria a adequabilidade do avaliado na função a 

ser exercida na equipe. 

  

O sistema BELBIN e o termo Team Roles são marcas registradas da Belbin 

Associates e pode ser acessado no site da empresa. A Thomas International Ltd 

adaptou o modelo proposto por Belbin (2003, 2004) e autorizou o pesquisador a 

utilizar sua metodologia. A análise dos papéis na equipe é baseada no perfil 

individual de cada participante. Esse perfil, de acordo com Rodriguez (2005), é 

preparado através da análise desenvolvida em 1928 pelo professor William Mouton 

Marston.  

 

Essa forma de se observar e analisar o comportamento das pessoas, tanto 

socialmente como profissionalmente, divide os comportamentos em quatro grandes 

grupos ou dimensões denominada DISC: Dominância; Influência; Estabilidade e 
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Conformidade. O perfil individual (PPA – Personal Performance Appraisal) 

desenhado para cada participante da equipe será utilizado para produzir o relatório 

de avaliação da equipe real baseado em uma segunda ferramenta baseada nos 

conceitos de Belbin (2003, 2004) e denominada “Team Analysis System”. Abaixo, 

nas figuras 9 e 10, apresenta-se uma exemplo de relatório proposto pelo modelo 

desenvolvido pela Thomas International Ltd (2005). 

 

Posteriormente o projeto avaliará equipes multifuncionais para verificar a 

aderência dos conceitos propostos por Belbin (2003, 2004) e das ferramentas 

propostas pela Thomas International Ltd (2005) quanto à influência do indivíduo e 

sua personalidade no desempenho de equipes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 Figura 9 – Modelo de Avaliação Individual Utilizan do a Ferramenta DISC  
     Fonte: (RODRIGUEZ, 2005, p. 56) 
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 Figura 10 – Modelo de Avaliação de Equipes através  do Team Analysis 

System  
     Fonte: (Thomas International Ltd, 2005) 

 
 
2.3.3 O Modelo de Meta Aprendizado de Losada (1999,  2004) 
 

 A definição de meta-aprendizado foi proposta por Losada e Heaphy (2004) 

para responder à demanda e avaliação de equipes levando-se em conta que as 

intervenções entre membros de equipe não apresentam um comportamento linear. 

Segundo os autores para avaliar adequadamente o desempenho de equipes seria 

necessário desenvolver um modelo não linear.   

 
Meta-aprendizado é definido como a “capacidade de uma equipe de 
desfazer atratores que eliminam possibilidades de ação efetiva e 
desenvolver atratores que criam possibilidades de ação efetiva.” 
(Losada, 1999, p. 190). A Figura 14 mostra que o parâmetro de 
controle do modelo de MA é conectividade, que é caracterizada pelo 
número médio de nexi encontrado em cada nível de desempenho. 
Os efeitos da conectividade na estrutura de eqilíbrio das três 
variáveis de estado estão descritos abaixo. (LOSADA; HEAPHY, 
2004, p.751) 
 

CULTURA DA EQUIPE IDEAL

Perfil Individual dos Participantes

Perfil definido pela ferramenta DISC

CULTURA DA EQUIPE REAL
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 Losada e Heaphy (2004) baseiam no modelo de dinâmica não linear, proposto 

por Losada (1999), o modelo de meta-aprendizado - MA (meta-aprendizado). Esse 

modelo foi desenvolvido e validado com base em dados de séries temporais 

empíricas de equipes de negócios.  Losada e Heathy (2004) demonstram que esse 

modelo pode ser usado para associar a razão de positividade/negatividade (P/N) de 

uma equipe com sua conectividade, o parâmetro de controle em um modelo de MA e 

como essas razões (P/N) determinam os tipos de dinâmicas possíveis em uma 

equipe. Com suporte de um software desenvolvido para a simulação do modelo de 

MA pode-se observar que níveis diferentes de conectividade criam dinâmicas não 

lineares diferentes que, por sua vez, estão associadas a diferentes níveis de 

desempenho em equipes de negócios. 

 

Segundo os autores a comunicação verbal entre membros de equipes foi 

codificada em três dimensões bipolares: positividade/negatividade, 

investigação/defesa e outro/eu. O modelo de MA foi utilizado para demonstrar como 

a dinâmica emocional gerada por razões de P/N diferencia equipes em níveis de 

desempenho alto, médio e baixo. 

 
O modelo de MA foi desenvolvido com base nas séries temporais 
geradas através da observação de sessenta equipes de 
gerenciamento de unidades estratégicas de negócios (UEN) de uma 
grande corporação de processamento de informações. Estas equipes 
foram observadas no Laboratório de Captação (um laboratório 
computadorizado projetado especificamente para pesquisas de 
equipes) durante o desenvolvimento de seus planos estratégicos 
anuais. Estas equipes de UEN foram selecionadas com base em 
possuir registros completos de desempenho fornecidos por sua 
empresa. Cada equipe era formada por oito pessoas. O primeiro 
passo na coleta de dados foi a codificação e as observações 
qualitativas das reuniões das equipes. Então, uma análise de séries 
temporais dos dados foi realizada. Codificadores foram 
principalmente alunos da University of Michigan, treinados pelo 
primeiro autor, para codificar os atos de fala do grupo. Um ato de fala 
é uma expressão verbal que caso seja escrita seria separada por um 
ponto final; ou seja, um ato de fala típico é uma sentença. Cada 
reunião foi codificada por três pessoas. O coeficiente de 
fidedignidade interavaliadores foi, em média, de 0,97. (LOSADA; 
HEAPHY, 2004, p. 744) 
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 Losada e Heaphy (2004) sustentam que Positividade/Negatividade (P/N) foi 

usado devido a seu alto poder de provocar reações, assim como pela clareza de 

codificação e feedback. Segundo os autores foi uma dimensão importante nos 

primeiros e últimos trabalhos de Bales (1950) em processos de grupos pequenos e 

Bales e Cohen (1979) na construção do método de processo SYMLOG.  

  

Para Losada e Heaphy (2004) investigação/defesa também foi escolhido por 

seu poder de provocar reações e clareza de codificação e feedback. Esse conceito é 

apresentado por Senge e Roberts et al. (1994) e segundo os autores o equilíbrio 

entre investigação e argumentação permite a exposição do nosso raciocínio e 

pensamento encorajando os demais membros da equipe a fazerem o mesmo. 

  

Outro/eu também foi escolhido por ser uma variável com alto poder de 

provocar reações e fácil de codificar, além de fornecer feedback claro e poderoso 

para os participantes.  

 
A amostra de sessenta equipes de negócios foi subdividida em três 
níveis de desempenho baseado em extensivos dados de 
desempenho comercial. Estes dados consistiam em medidas de 
lucratividade (demonstrativos de lucros e perdas de UEN), satisfação 
do consumidor (pesquisas e entrevistas) e avaliações de 360 graus 
(avaliações de membros das equipes por seus superiores, colegas e 
subordinados). Através de dados padronizados, equipes foram 
categorizadas em desempenho alto, médio ou baixo, dependendo 
dos níveis atingidos nestes três critérios. Equipes foram designadas 
à categoria de alto desempenho caso atingissem índices altos nas 
três medidas. Equipes foram designadas à categoria de baixo 
desempenho caso tivessem baixos índices nas três medidas. 
Equipes de desempenho médio não atingiram índices nem 
consistentemente altos nem baixos. Os codificadores não sabiam do 
nível de desempenho ao observarem as equipes. Dados de 
desempenho foram usados para categorizar as equipes somente 
após a observação e codificação de sua reunião. Havia 15 equipes 
de alto desempenho, 26 de médio desempenho e 19 de baixo 
desempenho. (LOSADA e HEAPHY, 2004, p.746) 
 

  

 Esse modelo será adaptado para o estudo do presente projeto. As análises de 

comportamento de equipe medidas pelo modelo proposto por Bales (1950) 

fornecerão subsídios para avaliar as conexões indicadas por Losada e Heaphy 

(2004).  
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 De acordo com Losada e Heaphy (2004): 

 

 Alta conectividade (nexi = 32) - equilíbrio dinâmico entre investigação/defesa 

e outro/eu, e razão positividade a negatividade alta. 

 

Média conectividade (nexi = 22) - razão de positividade a negatividade menor 

e há um desequilíbrio tendendo a defesa do “eu”.  

 

Baixa conectividade (nexi = 18) - há uma preponderância de negatividade 

sobre positividade e um desequilíbrio marcante tendendo para a defesa e 

“eu”. 

 

Tabela 1 – Razões para as Três Dimensões Bipolares 

 Investigação/ 
Defesa 

Positividade/ 
Negatividade 

Outro / Eu 

Equipes de Alto Desempenho 1,143 5,614 0,935 
Equipes de Médio Desempenho 0,667 1,855 0,622 
Equipes de Baixo Desempenho 0,052 0,363 0,034 

  Fonte:  (LOSADA e HEAPHY, 2004, p.747) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 11 – Modelo de Meta-Aprendizado  
          Fonte: (LOSADA; HEAPHY, 2004, p.752)   
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2.3.4 Modelo Proposto por Elliot e. Entin e Eileen b. Entin 
 
 
 Entin e Entin (2001) apresentam uma proposta para avaliação de equipes 

atuando em exercícios e experiências em um simulador. Os autores descrevem uma 

variedade de formas de avaliação de equipes que foram usadas para avaliar a 

adaptação das equipes em ambientes de simulação. Os resultados refletem 

avaliações em base quantitativa obtidas de observadores e participantes em 

cenários de simulação e complementados com os obtidos através do simulador. 

  

Os autores descrevem um conjunto de abordagens de medição utilizadas por 

diversos programas de pesquisa, incluindo os programas: Tomada de Decisão 

Tática Sob Estresse (Tactical Decision Making Under Stress) (TADMUS) e 

Arquiteturas Adaptativas para Comando e Controle (Adaptive Architectures for 

Command and Control) (A2C2). Entin e Entin (2001) caracterizam e analisam o 

desempenho da equipe e processos em exercícios com base em simulação. Os 

autores concentram-se em medidas que podem ser obtidas de observadores e 

participantes, os quais são independentes do ambiente de simulação no qual o 

exercício ou treinamento é conduzido. Ainda segundo os autores medidas obtidas do 

ambiente de simulação complementarão ou fornecerão uma visão alternativa das 

medidas com base no observador e participante. Estas abordagens de medição 

foram aplicadas em exercícios de treinamento e avaliação e em programas de 

pesquisa, fornecendo informações valiosas em todas as suas aplicações.  

  

Entin e Entin (2001) afirmam que as medidas através de observador são 

obtidas de observadores experientes, treinados, que observam o desempenho e 

processos da equipe durante a execução de um cenário. 

  

O modelo exige a combinação de dados obtidos de observadores e devem 

ser comparados com simulador e não foi avaliado devido à limitada fonte de 

informações e pertencer a uma consultoria.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Opção pelo Estudo de Caso 

  

 Segundo Yin (2005), o estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras e 

a estratégia preferida de fazer pesquisa em ciências sociais, geralmente adotada 

quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”.  Também segundo Yin 

(2005) a definição mais adequada para estudo de caso precisa levar em conta a 

estratégia de estudo e priorizar uma lógica de planejamento. Desta forma o autor 

define o estudo de caso em duas etapas: 

 

1. Um estudo de caso é uma investigação empírica que 

� Investiga um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto da vida real, especialmente quando; 

� Os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos.  

2. A investigação de estudo de caso 

� Enfrenta uma situação tecnicamente única em que 

haverá muito mais variáveis de interesse do que 

pontos de dados e, como resultado, 

� Baseia-se em várias fontes de evidências, com os 

dados precisando convergir em um formato de 

triângulo, e, como outro resultado, Beneficia-se do 

desenvolvimento prévio de proposições teóricas para 

conduzir a coleta e a análise de dados. (YIN, 2005, 

p.32, 33) 

 

 Apesar da percepção de parte da academia de que o estudo de caso fornece 

pouca base para fazer generalizações científicas e que pode haver falta de rigor 

quanto à coleta de dados, o estudo de caso tem tido um uso extensivo na pesquisa 

social, principalmente nas disciplinas que possuem uma forte orientação para a 

prática como a Administração e sua utilização deve estar associada ao objetivo de 

entender um fenômeno social complexo. 

  



                                                                   74 

O presente projeto adotou a metodologia de “Estudo de Caso” baseado no 

argumento, suportado por Yin (2005, p. 34), de que estamos descrevendo uma 

intervenção, a intervenção ocorre no contexto de uma organização atuando no 

mercado global (vida real) e que o tipo de teoria considerada se encaixa na “teoria 

de grupos” (YIN, 2005, p. 52).  

  

A avaliação de equipes multifuncionais de uma empresa química paulista 

situa-se precisamente dentro deste contexto. O método de avaliação será suportado 

pelas teorias de análise de pequenos grupos, desenvolvida por Bales (1950) e 

aprimorada por Bales e Cohen (1979); a teoria desenvolvida por Belbin (2003, 2004) 

sobre a influência dos papéis de equipe no sucesso da equipe e a relação de 

positividade e negatividade (P/N) em dinâmicas complexas de equipes proposto por 

Losada e Heaphy (2004) conforme esquematizado na figura 12 a seguir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 – Comparação de Métodos de Avaliação de D esempenho de Equipes  
Fonte: Autor do Projeto 
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 Ainda como sugere Yin (2005, p.26) “Definir as questões de pesquisa é 

provavelmente o passo mais importante a ser considerado em um estudo de 

pesquisa.” Também seguindo a metodologia de “Estudo de Caso Único” o projeto 

em estudo pretende responder as seguintes perguntas alinhadas com a proposição: 

 

1 – As características pessoais (traços de personalidade) de seus 

componentes influenciam o desempenho da equipe, como estabelece a teoria 

de Belbin? 

2 – A interação entre os membros da equipe e a relação de positividade e 

negatividade (P/N) influencia o desempenho da equipe (teorias e Bales e 

Cohen e Losada)? 

3 – Comparando-se os três métodos: Belbin (2003, 2004); Losada e Heaphy 

(2004); e Bales e Cohen (1979), qual se mostra mais apropriado para medir o 

desempenho de equipes?  

 

 O presente projeto se propõe utilizar teorias complementares, individuais e de 

grupo (YIN, 2005), para avaliar, através de coleta de dados experimentais, se a 

forma de interação entre membros das equipes e a análise dos perfis pessoais dos 

participantes das equipes influenciam o desempenho das equipes multifuncionais 

atuando em projetos pré-deteminados pelos desdobramentos das estratégias da 

empresa.  

  

O presente trabalho fundamenta-se como estudo de caso único, uma vez que 

atende a dois preceitos recomendados por Yin (2005), para testar uma teoria, é um 

caso decisivo pois testará teorias bem formuladas e testadas por seus autores 

(Belbin (2003, 2004); Bales e Cohen (1979) e Losada e Heaphy (2004)): 

 
 
Encontra-se fundamento lógico para caso único quando ele 
representa o caso decisivo ao testar uma teoria bem formulada. A 
teoria especificou um conjunto claro de proposições, assim como as 
circunstâncias nas quais se acredita que as proposições são 
verdadeiras. 
Para confirmar, contestar ou estender a teoria deve existir um caso 
único que satisfaça todas as condições para testar a teoria. (YIN, 
2005, p.62) 
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 E como caso representativo ou típico: 
 

Aqui, o objetivo é capturar as circunstâncias e condições de uma 
situação lugar-comum ou do dia-a-dia. O estudo de caso pode 
representar um “projeto” típico entre muitos projetos diferentes, uma 
empresa de manufatura considerada típica entre muitas outras 
empresas de manufatura no mesmo setor industrial (YIN, 2005, p.63) 

  

Dessa forma a seleção de uma indústria química paulista, denominada aqui 

como (CNQB), empresa química com mais de setenta anos de atuação e que 

passou por diversas formas de gestão, reformulações e culturas organizacionais é 

apropriada como caso típico.  

 

 

3.2. Empresa Objeto de Estudo – CNQB 

 

 Em geral a adoção de um novo modelo de gestão é fundamentada na busca 

do aumento da competitividade da empresa atuando num mercado global em 

constante mudança. Se o modelo em uso está funcionando e os resultados 

financeiros estão adequados não há um forte direcionador para a mudança. 

  

Ao longo de 2003 uma nova diretoria foi se formando na CNQB. A empresa, 

indústria química com mais de setenta anos, atuando no setor de processamento 

químico com faturamento anual da ordem de US$ 120 milhões, pertencente a um 

dos maiores conglomerados industriais do Brasil. Dedica-se à produção de 

nitrocelulose, matéria prima para o mercado de tintas e vernizes, exportando 60% de 

sua produção para mais de 50 países, além disso, produz para o mercado interno 

ácido fluorídrico, fluoreto de alumínio e ácido sulfúrico.  

  

O Grupo utiliza para medição de desempenho dos negócios o BSC (Balanced 

Scorecard) proposto por Kaplan e Norton (2000) e o retorno esperado é avaliado por 

uma combinação de dois indicadores financeiros: 

 
CVA – É a métrica de lucro econômico medido pelo valor adicionado ao 

negócio. É calculado pela fórmula:  

 

CVA = Fluxo de Caixa Operacional (EBITDA - IR) – En cargos sobre Ativos 
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 O Spread é o retorno auferido pela métrica de retorno dos investimentos 

acima do custo de capital mais a depreciação econômica. É calculado pela fórmula: 

 
SPREAD = CFROGI - Custo do Capital (WACC + d) 

 

 Em que encargos sobre ativos é o custo cobrado pelo acionista pelo capital 

empregado na empresa (Base de Ativos), WACC é o custo médio de capital e d é a 

depreciação. 

 O CFROGI é a métrica de retorno dos investimentos em ativos operacionais 

da unidade de negócio (UN). É uma métrica que foca no desempenho operacional 

da UN mostrando a utilização de capital de giro e o imobilizado bruto (fluxo de caixa 

menos a "depreciação econômica" dividido pelo caixa investido). O spread é o CVA 

medido em porcentagem.  

  

A gestão na CNQB, até então, era baseada em decisões centralizadas, uma 

vez que o pessoal operacional que não estava preparada para decidir. Durante 

muito tempo foram executantes com formação prática e a decisão estava centrada 

na gerência operacional.  

  

Diante do desafio da mudança de modelo de gestão e cultura organizacional 

agora baseada em competências e tomada de decisão descendo aos níveis de 

menor hierarquia, a equipe de direção, nomeada como Time de Gerenciamento de 

Negócio (TGN) iniciou o trabalho através do desenvolvimento do plano estratégico, 

conforme estabelecido pelo Grupo para um período de cinco anos (2004-2008), mas 

com foco mais amplo que somente o financeiro. Desta forma a partir do plano 

desenhado em 2005 o conceito de mapa estratégico proposto por Kaplan e Norton 

(2000) foi integralmente adotado pela organização (figura 13). 
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     Figura 13 – Mapa Estratégico da CNQB  
     Fonte: Planejamento Estratégico da CNQB com permissão da empresa 
  

 

Com base no mapa estratégico revisado anualmente a equipe de direção 

coordena diversas reuniões para alinhamento estratégico e desdobramento das 

metas que podem ser funcionais ou por equipes multifuncionais. Essa forma de 

desdobramento também produzirá as metas pessoais que serão a base para o 

pagamento variável para toda a organização, incluindo-se o referente à equipe 

tecno-operacional que é regida pelo PLR (participação nos lucros e resultados). 

Esse desdobramento é acompanhado mensalmente e tem apresentado uma eficácia 

de implantação acima de noventa por cento. A figura 14 permite uma visão do 

processo de desdobramento e medição de resultados. 
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       Figura 14 – Histórico do Desdobramento da Estratégi a – 2006/2008 
       Fonte: Planejamento Estratégico da CNQB com permissão da empresa 
 

 Paralelamente a empresa adotou a “gestão por processos”, selecionou os 

processos críticos para o sucesso de implantação da estratégica. O mapa final de 

processos indicava claramente os processos integradores e intrafuncionais, bem 

como as responsabilidades associadas aos respectivos processos (figura 15). 

 

  O passo seguinte foi estabelecer a forma de gestão para o sucesso da 

implantação do modelo e obter consenso para as competências essências para o 

negócio. Este trabalho foi desenvolvido em duas etapas, com a orientação de 

consultoria especializada externa. Na primeira etapa somente os gestores 

participantes do TGN e na segunda etapa com todos os gestores até nível médio 

(Coordenação) envolvendo quarenta profissionais. 

  

Finalmente a empresa selecionou as dez competências: Empowerment; 

Busca de Superação; Maturidade Emocional; Flexibilidade a Mudanças; Visão 

Sinérgica; Posicionamento Estratégico; Gestão de Recursos; Foco no Resultado e 

Comunicação Eficiente. 

 

 

 

 

Tabela 2 -



                                                                   80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 15 – Diagrama da Gestão por Processos da Ci a Nitro Química 

Brasileira 
     Fonte: Cia Nitro Química Brasileira, 2007 
 

 A gestão da organização foi estruturada em dois times principais. O TGN, já 

abordado acima, responsável pela elaboração das estratégias dos negócios da 

CNQB, pelo acompanhamento dos resultados (P&L) e redirecionamento das ações. 

E o Time de Gerenciamento (TG) - responsável pela implantação da estratégia e 

gestão dos recursos. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figura 16 – Interdependência da Gestão na CNQB 
  Fonte:  Organograma matricial da CNQB com permissão da empresa 
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 Segundo Garret (1987 apud C/S/B/S, 1997, vol.10) Os responsáveis pela 

direção das organizações precisam dominar duas competências chaves: aprender 

continuamente e prover direção para a organização.  

  

O trabalho até aqui permitiu que a empresa decidisse o modelo de gestão a 

ser adotado e, indicou quais as competências deveriam desenvolver. A questão a 

resolver era como desenvolver com a mesma eficácia, comprometimento e 

investimento adequado ao tamanho de negócio? 

  

Um ambiente de aprendizado constante e comprometimento total da direção 

eram essenciais para que a mudança cultural, fundamental para o funcionamento do 

modelo, fosse garantida durante todo o processo.  

  

Adotou-se como base o conceito de “Learning Organization” em que Senge 

(1990, 1997) é um dos autores mais conhecidos, mas o conceito também encontra 

suporte nos pensamentos de Garret (1987 apud C/S/B/S, 1997, vol.10) em que ele 

afirma que a taxa de aprendizado dentro da organização deve ser, ao menos, tão 

grande quanto à taxa de mudança no mundo exterior. O autor afirma, também, que 

os diretores são o centro e não o topo da organização (fig. 17). 
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Figura 17 – Modelo do Aprendizado Total da Direção 
Fonte: (The Antidote from C/S/B/S, vol. 10, 1997, p. 20, reproduzido com permissão: Bob     
Garret, 1987) 
 
 
 Ainda segundo Garret (1997) a direção deve criar um clima que não se 

concentre demasiadamente em evitar erros. Eles devem se comprometer com 

quatro condições sumarizadas abaixo: 

 

• Encorajar a todos a aprenderem continuamente com seus 

trabalhos, reservando tempo necessário para isso. 

• Sistemas para capturar e premiar o aprendizado. 

• Encorajar a transformação continua. 

• Valorizar o aprendizado em avaliações individuais. 

  

 E a forma adotada pela empresa incluiu a junção de três elementos levando 

em conta que a direção seria a responsável pelo desenvolvimento de sua equipe. 

Assim o desenvolvimento das competências organizacionais e pessoais foi 
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estruturado com o suporte do livro Quinta Disciplina: caderno de campo (Senge et. 

al., 1997), como guia. O processo exigia um autotreinamento de um time de doze 

profissionais, formado pelos principais gestores denominado “Time de Alto 

Desempenho”. Esse time será, então, catalisador e facilitador para uma equipe de 

aproximadamente 40 gestores de nível médio (até o nível de supervisão de turno), 

divididos em grupos de 4 a 5 profissionais, que por sua vez seriam responsáveis 

pela propagação do mesmo sistema para uma nova turma de mais 60 profissionais 

atingindo até o nível técnico operacional (técnicos de manutenção, administrativos e 

técnicos de produção nível III) conforme ilustrado na figura 18.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 18 – Estrutura de Treinamento dos Gestores 
     Fonte: Autor do Projeto 
 

 É importante observar que a organização através de seus principais líderes, 

ao desenvolver as competências individuais e organizacionais através de um 

sistema de times de autoaprendizado e posterior treinamento de seus liderados, 

reconheceu a importância do trabalho em equipe como uma das competências 

organizacionais que contribuiria para a obtenção resultados significativamente 
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superiores aos obtidos no período anterior à 2004-2008 como se pode observar no 

gráfico 2. 

  

 A figura 19 permite visualizar o plano integrado de desenvolvimento de 

competências, de planejamento estratégico, do desdobramento das estratégias em 

planos de ações e de medições. O processo iniciou seu desenvolvimento em 2005 

paralelamente ao planejamento estratégico e plano de execução orçamentária 

anual. A cada ciclo incrementa-se o aprendizado e há uma melhoria sensível nos 

indicadores operacionais e financeiros. 

 

A empresa decidiu participar da avaliação realizada pela organização “The 

Great Place to Work” a partir de 2006 e dessa forma avaliar por um padrão 

independente se o processo realmente estava evoluindo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 19 – Plano Integrado de Desenvolvimento d a Organização 
   Fonte: Autor do Projeto 
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Os resultados obtidos ao longo desse período tanto do ponto de vista 

financeiro como em relação a tornar-se uma organização onde as pessoas estão 

comprometidas indicam que a empresa está avançando na direção desejada. 

 

 

Gráfico 2 – Resultados da CNQB: Financeiros e Melhores Empresas  para Trabalhar  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2 -  Resultados da CNQB: Financeiros e Melh ores Empresas para Trabalhar 
Fonte: CNQB – com autorização da empresa 
 

 
 
3.3. Protocolo de Coleta de Dados 
 
 Considerando-se as características apresentadas pela empresa objeto de 

estudo, buscou-se junto aos administradores quais equipes poderiam ser 

selecionadas para o estudo de caso único. Também, levando-se em conta que a 

empresa atua por processos, foi solicitado que a empresa incluísse no universo de 

equipes participantes equipes responsáveis por processos integradores, pois 

envolvem a atuação de equipes multifuncionais. A empresa indicou onze equipes 

multifuncionais, incluindo-se uma equipe de direção, duas equipes de gerentes e 

três equipes responsáveis por processos interfuncionais (integradores) e quatro 
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equipes multifuncionais responsáveis por projetos específicos associados ao 

desdobramento da estratégia. 

  

Segundo a direção da empresa, equipes denominadas “White Belts” estavam 

em processo de desenvolvimento e não seria apropriado incluí-las. Por outro lado, o 

resultado da pesquisa poderá incentivar o processo de avaliação em equipes 

multifuncionais atuando no nível técnico-operacional. 

 
 
 
3.3.1. Técnicas de Obtenção de Dados 
  

 Segundo Cooper e Schindler (2003) pode-se considerar que o presente 

estudo se classifica quanto à amostragem como não probabilística, ou seja, não 

aleatória e subjetiva e quanto à seleção dos elementos como restrita. A amostra 

compreende dez grupos multifuncionais da empresa, que contemplam 59 (cinqüenta 

e nove) participantes com as equipes variando de quatro a nove elementos. No total 

incluem-se 43 (quarenta e três) profissionais de diversos níveis de gestão, uma vez 

que, alguns profissionais participam de mais de uma equipe, no período de análise, 

sendo estes grupos: 

 
1. Time de Gestão do Negócio (TGN): 4 elementos - nível de direção. 

2. Time de Gestão da Operação (TGI): 5 elementos – nível de gerência.  

3. Time de Plano de Produção (S&OP): 7 elementos – nível de direção e 

gerência. 

4. Time de Gestão da Mineração (TGM): 6 elementos – nível de gerência e 

coordenação. 

5. Time do Processo: Pedido ao Recebimento (OTC): 9 elementos – 

profissionais nível superior. 

6. Time do Processo: Requisição ao Pagamento (RTP): 8 elementos – 

profissionais de nível superior e coordenação 

7. Time de Desenvolvimento de Matéria-Prima (Celulose): 4 elementos –  

profissionais de nível superior. 

8. Time de Desenvolvimento de Embalagem: 5 elementos – gerência 

profissionais de nível superior. 
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9. Time de Conservação de Energia - CICE: 6 elementos – profissionais de 

nível superior.  

10. Time de Análise de Custos da Gestão de Terceiros (Terceiros): 6 

elementos – nível de gerência e coordenação.  

 
 Essa amostra representa dez por cento do total de colaboradores e cinqüenta 

por cento do total de gestores da organização. Serão utilizadas quatro ferramentas 

de análise cruzada para as equipes que estarão atuando em diversos projetos, ou 

que são responsáveis pelo desenvolvimento da estratégia, como o TGN, ou pela 

implantação das estratégias como o TGM e o TGI. 

 

 

3.3.1.1. Avaliação Individual do Profissional - DIS C 

 

 Avaliação individual de cada componente da equipe utilizando o Personal 

Performance Appraisal (PPA) – avaliação individual do profissional desenvolvido 

pela Thomas International fundamentado nos estudos de Belbin (2003, 2004). A 

ferramenta PPA que é representada graficamente pelo gráfico dos quatro elementos 

do perfil psicológico individual e está associada à competência pessoal, também 

conhecida na organização sob estudo como “estilo de liderança ou de 

comportamento”. Esses quatro elementos são: Dominância, Influência, Estabilidade 

(Steadiness), Conformidade. Cada um desses comportamentos é avaliado em uma 

escala de zero a dez e os comportamentos, de acordo com Rodriguez (2005), são 

descritos resumidamente como: 

 

Dominância (D): Foco em objetivos; Competitividade; Agressividade e 

Automotivação. 

Influência (I):  Capacidade de Persuasão; Charme; Empatia; Interesse por 

Popularidade. 

Estabilidade (S): Busca pela Segurança; Gosto pela Rotina; Busca pela 

Previsibilidade. 

Conformidade (C):  Perfeccionismo; Ortodoxia; Valorização de Regras e 

Procedimentos. 
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 Abaixo está representado um exemplo de uma avaliação individual emitido 

pelo método da Thomas International Ltd. Embora o relatório apresente três 

situações para o profissional analisado, o Team Analysis System se baseará no 

gráfico de Self Image (figura 20). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 20 – Modelo de Avaliação Individual Utilizan do a Ferramenta DISC  
 Fonte: (Thomas International Ltd) 
 
 
 
3.3.1.2. Avaliação dos Componentes que Influenciam a Equipe 
 

 Para a avaliação da equipe são necessários três elementos. Primeiro a 

equipe deverá, utilizando o formulário abaixo, definir as características mais 

importantes para a composição de uma equipe ideal. Ou seja, aquela equipe que se 

tiver os componentes selecionados adequadamente irá desempenhar no nível do 

máximo desempenho. O preenchimento dos seis campos deve ser feito de maneira 

conjunta e forçada. Quer dizer, pontuar 4 para o mais importante e 1 para o menos 

importante. Não é permitido repetir pontuações. Assim, deve-se pontuar em 

seqüência: 4;3;2;1 para cada um dos conjuntos. 

  

III – SELF IMAGEI –WORK MASK II - BEHAVIOR under
PRESSURE

RELATÓRIO EMITIDO PELO DISC PARA PPA
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Avaliação dos fatores críticos de desempenho da equipe baseado no Team 

Analysis System também fundamentado nos estudos de Belbin (2003, 2004). 

 

Em seguida, com base no questionário que a equipe real preencherá o 

modelo computadorizado desenvolvido pela Thomas International Ltd (2005) emitirá 

um perfil de equipe ideal incluindo os papéis vitais que permitirão que a equipe real 

obtenha sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 21 – Processo Computadorizado de Avaliação d a Equipe Ideal 
Fonte: (Thomas International Ltd., 2006) 
  

 

Finalmente, a partir do relatório processado conforme mostrado na figura 21, 

o mapa da equipe ideal é comparado com o mapa da equipe real que foi obtido a 

partir dos PPAs dos participantes da equipe, gerando o conjunto de fatores 

balanceados ou não balanceados. O sistema emitirá um grau de correlação. Quando 

não há correlação o sistema emite apenas o gráfico esperado pela equipe ideal e um 

gráfico de fatores para cada um dos participantes (figura 22).  
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Figura 22 – Comparação entre Equipe Ideal e Real, o s Papéis Vitais e Grau de 
Correlação 
Fonte: (Thomas International Ltd., 2006) 
 
 
 
3.3.1.3. Avaliação das Equipes por Interação entre os Participantes 
 
 A metodologia seguinte é a mensuração com abordagem quantitativa e 

qualitativa, utilizando análises de critérios estabelecidos em Bales (1950) e Losada e 

Heathy (2004). Essa mensuração será baseada nas doze categorias proposta por 

Bales (1950), conforme mostra a figura 23 a seguir, e cada participante avaliará sua 

atuação (auto-análise) e a atuação da equipe. O objetivo é medir em três reuniões 

as interações ocorridas nas reuniões de trabalho das equipes participantes.  

Essa avaliação será utilizada para comparação com a proposta de 

conectividade ou as conexões de positividade e negatividade propostas por Losada 

e Heaphy (2004). O formulário não permite a identificação de cada participante 

apenas identifica a equipe e qual é sua meta. 

 

 

Perfil Individual dos Participantes

Perfil definido pela ferramenta DISC

CULTURA DA EQUIPE REAL CULTURA DA EQUIPE IDEAL

GRAU DE CORRELAÇÃO
IDEAL X REAL
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 Figura 23 – Formulário para Avaliações dos Partici pantes 
     Fonte: (BALES, 1951) 

 

 

 A classificação de zero a cinco foi escolhida pelo pesquisador para 

mensuração dos atributos de forma a aproximar dos valores de P/N obtidos por 

Losada e Heaphy (2004). 

  

O formulário preenchido permitirá ao pesquisador, utilizando dados 

estatísticos, reproduzir resultado similar ao obtido por Bales e Cohen (1979) através 

do simulador SYMLOG. A figura 24 representa o simulador e o resultado esperado 

dos formulários preenchidos. 

 

Auto 
Avaliação

Equipe (Avaliação de 0 a  5)

META:

REAÇÕES 
POSITIVAS

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos outros, oferece ajuda, 
reconhecimento:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, mostra satisfação:

3. Concorda, mostra aceitação passiva, entende, concorda, aceita:

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES
PARTICIPANTES

9. Solicita sugestão, direção, possíveis caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa sentimento, deseja:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, confirma:

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o comentário dos outros, 
defensivo, impositivo:

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, expressão de sentimento:

 

 

 

 

 

 

 

data:EQUIPE:
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Figura 24 – Simulação de Dados do Questionário base ado em Bales (1950) 
Comparado com o SYMLOG  
Fonte: (BALES; COHEN, 1979) 
 

 

 Equipes com a máxima eficácia deverão estar situadas, conforme proposto 

pelo simulador SYMLOG, no quadrante superior direito e equipes com desempenho 

baixo deverão situar-se no quadrante inferior esquerdo. 

 
 
3.3.1.4. Fator de Desempenho 
 
 Finalmente se considerará um fator de desempenho baseado no resultado 

esperado pelas equipes no período de seis meses. De acordo com Meyer (1993), é 

esperado que a direção da empresa estabeleça uma meta clara e específica para 

cada time formado. Essa meta deve ser simples. Uma afirmação de um parágrafo 

que define quais os resultados principais que o time deve apresentar. Quais são os 

limites do projeto e o orçamento previsto e aprovado.  As equipes sem uma meta 

específica tendem a abraçar mais tarefas do que podem executar e com isso 

perdem o foco principal, razão pela qual foram formadas. Por isso, é fundamental 

definir claramente as expectativas do time onde ele deve focar seus esforços.  

  

 As metas propostas pela direção estão alinhadas com o projetado no 

orçamento e resultante da revisão estratégica para o ano em curso.  A mensuração 

adotada para avaliar o desempenho das equipes é, também, alinhada ao processo 
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de medição de desempenho do BSC da empresa. De acordo com esse critério, para 

ser classificada com Equipe de Alto Desempenho deverá atingir dez por cento acima 

da meta estabelecida. Na empresa é classificado como nível 500. Qualquer valor 

abaixo, por exemplo, cento e nove por cento, a classificará no nível imediatamente 

inferior (Médio Desempenho). Equipes de Médio Desempenho serão aquelas que 

atinjam a meta estabelecida e Equipes de Baixo Desempenho serão aquelas que 

atinjam níveis de valores cinco por cento abaixo da metas estabelecidas.  

 
 
3.3.1.5. Pesquisa de Opinião 
 

 A técnica seguinte foi desenvolvida para obter a opinião livre e sem 

identificação dos participantes dos times objeto de análise. O modelo adotado foi, 

conforme Cooper e Schindler (2003), “survey” com abordagem de comunicação.  

  

A intenção do pesquisador foi cruzar informações da organização sobre 

estratégia, valores, cultura organizacional, liberdade de opinião, gestão por 

processos, hierarquia, utilização do conceito DISC, ambiente de aprendizado e 

trabalho em equipe com a percepção dos participantes. É uma informação relevante, 

uma vez que, os participantes representam quase metade dos gestores da 

organização. 

  

O questionário foi preparado considerando cinco fatores organizacionais que 

poderiam contribuir ou inibir a atuação e o desempenho das equipes. Esse 

questionário, exemplificado na figura 29, será aplicado aos participantes de cada 

uma das equipes, utilizando-se o suporte de intranet da empresa. Espera-se coletar 

informações individuais de como eles avaliam sua contribuição para a o 

desempenho da equipe, como observam o comportamento dos outros participantes 

e como a organização contribui positivamente ou negativamente para o desempenho 

dessas equipes e para a cultura de trabalho em equipe. 
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Figura 25 – Questionário para Pesquisa por Intranet  
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 
 
3.3.2. Técnicas de Análise de Dados 
 

As variáveis são o agrupamento das medidas repetidas de um dado objeto de 

estudo, realizadas em diferentes unidades de observação. 

As variáveis deste trabalho são de natureza qualitativa nominal, conforme 

classificação a seguir e a técnica de análise utilizada é a Análise de 

Correspondência, que é um método de Análise Multivariada para variáveis 

categóricas.  
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Quadro 3 – Classificação de Variáveis 

Tipo de variável Subtipo Característica 

 

Discreta 

Números inteiros, sem frações, como 
em contagens. Constituem um 
conjunto finito (número de filhos, idade 
em anos completos) 

Quantitativa   
 

Contínua 

Números que podem assumir valores 
fracionários. Normalmente têm 
intervalo de valores conhecido, mas 
um conjunto infinito de valores 
possíveis (estatura, peso) 

   
 

Categórica 
Nominal 

Categorias, sendo que cada categoria 
é independente, sem relação com as 
outras (raça, nacionalidade) 

Qualitativa   

 

Categórica 
Ordinal 

Categorias, sendo que cada categoria 
mantém uma relação de ordem com 
as outras que pode ser ou não regular 
(escolaridade com categorias, 
exemplo: nível 1, 2...) 

      Fonte: (PEREIRA, 1999) 

 

Miles e Huberman (1984) recomendam que a análise de dados qualitativos se 

ampare em representações visuais, como gráficos ou esquemas, em lugar de modos 

narrativos. O que se busca num processamento que instrumentalize a análise é 

sempre a redução de dimensionalidades. As técnicas de análise multivariada 

possibilitam avaliar um conjunto de características, levando em consideração as 

correlações existentes, o que permite que interferências sobre o conjunto de 

características sejam feitas em um nível de significância conhecido. É uma técnica 

para se examinar relações geométricas do cruzamento, ou contingenciamento, de 

variáveis categóricas. 

A Análise de Correspondência analisa a distribuição de um conjunto de 

observações. Supondo que um conjunto de observações possa ser representado por 

um espaço tridimensional composto de dois eixos como duas variáveis categóricas e 

um eixo relativo à frequência de observações. A massa total das observações sem 
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distinção para as freqüências particulares de cada categoria de cada variável 

poderia ser representada como na figura a seguir. 

 

Figura 26 – Massa Total de um Conjunto de Observaçõ es Segundo Duas 
Variáveis Categóricas e suas Frequências 
Fonte: (MILES; HUBERMAN, 1984) 
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4. RESULTADOS 

 
Após um período de medição realizado entre outubro e dezembro de 2009 e a 

pesquisa de opinião realizada em dezembro de 2008 adotou-se, portanto, o seguinte 

critério para a avaliação de correlação das equipes. 

 

 

4.1. Team Analysis System – Thomas International Ltd (2006) 
 

Para avaliar as equipes considerando o modelo proposto por Belbin (2003, 

2004) adaptou-se o conceito aplicado por Thomas International Ltd (2006). O 

relatório apresentado pelo Team Analysis System indica a correlação entre os 

papéis vitais que a equipe ideal deve apresentar e os papéis vitais que a equipe real 

apresenta. Apresenta, portanto, o critério adotado para a avaliação de correlação 

das equipes: 

 

Nível 500 –  Quando há 100% de alinhamento dos Talentos; 

Nível 300 –  Quando há 2/3 de alinhamento dos Talentos; 

Nível 300 –  Quando os papéis vitais não estão na área de limitação;  

Nível 100 –  Quando menos de 1/3 dos papéis vitais está em (equilíbrio + 

limitação) ou 

Nível 100 –  Quando o líder não apresenta papel vital na zona de talento.  

 

 A Figura 27 apresenta um exemplo de resultado para alinhamento total. 

Segundo o conceito da Thomas International Ltd (2006) quando ocorre esse nível de 

correlação a equipe tem o potencial para atingir o máximo desempenho, uma vez 

que, os componentes da equipe se complementam adequadamente.  Podem ocorrer 

situações em que a análise não apresenta correlação como na figura 28. Quando 

isto ocorre, segundo Belbin (2003, 2004) a probabilidade de sucesso para uma 

equipe composta desta forma é muito baixo. O mais adequado é a mudança de 

componentes, ou mesmo, a mudança do líder para busca de melhor equilíbrio. O 

relatório da Thomas International Ltd parece apresentar uma limitação importante. 

Em geral, nas avaliações das dez equipes, poucos papéis vitais foram indicados. 
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Raramente os papéis: especialista e conclusivo e analista apareceram como vitais 

(CELULOSE). 

 

Embora estas equipes não tenham atingido alto desempenho em suas metas, 

como propõe o modelo de Losada e heaphy (2004). Uma resposta possível é a 

utilização de relação simples para um modelo que os próprios autores utilizaram 

equações complexas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27 – Avaliação de Equipe através do Team Analyisis System  
Fonte: (Thomas International Ltd, 2006 com permissão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA DA EQUIPE IDEAL CULTURA DA EQUIPE REAL

EQUIPE: TGI

GRAU DE CORRELAÇÃO
IDEAL X REAL = 500

IDEAL REAL

Papéis Vitais
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Figura 28 – Análise de Equipe sem Correlação 
Fonte: (THOMAS INTERNATIONAL LTD, 2006 com permissão) 

 
 

A tabela 2 apresenta os resultados sumarizados das dez equipes avaliadas. 

Pode-se observar que a maioria das equipes, exceto CICE e CELULOSE 

apresentam correlação para desempenho adequado, no mínimo, médio.  

 
Tabela 2 – Avaliação de Equipes CNQB – Resultados 

 
Avaliação de Equipes CNQB – Resultados 
 Equipes Grau de Correlação Ideal X Real 

TGN 500 
TGI 500 

EMBALAGENS 500 
OTC 300 
RTP 300 

TERCEIROS 300 
TGM 300 

S&OP 300 
CICE 100 

CELULOSE 100 
        Fonte: (THOMAS INTERNATIONAL LTD, 2006 com permissão) 
 
 

CULTURA DA EQUIPE IDEAL CULTURA DA EQUIPE REAL

EQUIPE: RTP

GRAU DE CORRELAÇÃO
IDEAL X REAL = 300

Líder = talento
Mais de 1/3 equipe tem 

equilíbrio
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4.2. Processo de Interação entre Participantes (BAL ES; COHEN, 1979) 
 

 

Para obter a avaliação das equipes pelo modelo proposto por Bales os 

participantes, utilizando o formato apresentado na figura 23, fizeram uma auto-

análise e opinaram sobre os outros participantes da equipe. As médias das 

avaliações feitas nos itens positivos e negativos geraram os dados para P/N que no 

conceito de Bales e Cohen (1979) foram ajustados para: amigável e hostil. As 

médias das avaliações nos itens de questionamento e respostas foram ajustadas 

para: comprometido e emotivo. O tamanho da esfera que representa o eixo 

tridimensional foi utilizado para as comparações feitas com a auto-análise e as 

médias das avaliações dos outros (Outro/Eu): definida neste conceito como: 

dominador e submisso.  

 

Bales e Cohen (1979) utilizam vinte e seis comportamentos possíveis e que 

são classificados como: nunca; às vezes; sempre. Esses vinte e seis 

comportamentos são posteriormente classificados em seis grupos que compõem os 

três eixos de análise: 

 

A direção U – D representa o tamanho da esfera – Comparação com Outro / Eu 

U – Dominador: Exerce liderança, toma iniciativa, fala muito, tem firmeza, é ágil.  

D – Submisso: Participa apenas quando perguntam, oferece mínimas respostas 

quando lhe perguntam, é tímido.  

 

A direção P – N representa o deslocamento horizontal – Comparação com P/N 

N – Hostil: Demonstra desagrado em comunicar-se com os outros, 

frequentemente diz: “Não”; “Discordo”; “Não posso aceitar isso”, é isolado, 

indiferente, antisocial. 

P – Amigável: Demonstra igualdade entre si mesmo e os outros, pede opinião, 

fala e ouve de modo ponderado, é flexível. 

 

A direção F – B representa o deslocamento vertical – Comparação com Q/R 
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F – Comprometido: Trabalha nas tarefas do grupo focado em resultados, 

apresenta sincera opinião sobre valores e crenças, porém de um jeito 

controlador. 

B – Emotivo: Muda o modo de interação com as pessoas frequentemente, 

demonstra desinteresse às mudanças, desatendo e desmotivado com as 

tarefas. 

 

 

Tabela 3 – Avaliação de Equipes CNQB 

Avaliação de Equipes CNQB 
 Equipes P/N B-F = Q/R U-D = O/E  

TGN 2,64 0,93 0,73 
TGI 2,90 0,76 1,10 
RTP 4,99 0,97 0,49 
OTC 4,18 1,03 0,52 
CICE 2,65 1,05 0,56 

TERCEIROS 2,80 0,80 0,50 
TGM 3,63 0,98 0,52 

CELULOSE 2,80 0,80 0,50 
EMBALAGENS 2,80 0,80 0,50 

S&OP 2,80 0,80 0,50 
   Fonte: (Autor do Projeto com permissão da CNQB) 

 

 

Os dados tratados estatisticamente (média das avaliações) estão 

representados no gráfico conforme proposto por Bales e Cohen (1979) na figura 29 

abaixo. Pode-se observar que os resultados das equipes situaram-se ao redor da 

área de balanceamanto, área centrada no grupo e área de alto desempenho. 

Nenhuma das equipes apresentou avaliação situada em zona de risco como 

oposição radical, facção individualista ou ala centrada na autoridade.  
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Figura 29 – Resultados da Avaliação do Modelo de Ba les e Cohen (1979) 
Fonte: (BALES, COHEN, 2009) 

 
 
 
4.3. Modelo Adaptado de Meta-Aprendizado (LOSADA; H EAPHY, 2004)  
 

 

Conforme discutido anteriormente, a análise do modelo de Losada e Heaphy 

(2004) foi simplificada para adequar o processo de coleta de dados aos parâmetros 

estudados pelos autores. Assim a proposta do presente projeto é analisar as 

mesmas interações estudadas pelos autores sem a dinâmica complexa de 

conectividade. O modelo simplificado como proposto na figura 30 foca nos 

elementos que influenciam a conectividade: P/N; Q/R e Outro/Eu.  
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Figura 30 – Modelo Simplificado de Meta-Aprendizado   
Fonte: (LOSADA, HEAPHY, 2004, p.752) 
 
 

Desta forma a tabela 4 apresenta os dados tratados estatisticamente segundo 

os parâmetros propostos pelos autores: Investigação/Defesa representado na tabela 

como Q/R; a relação entre os outros e a autoanálise representado como O/E; e a 

relação de positividade e negatividade similar ao proposto por Bales (1950) 

representado por P/N. 

   
Tabela 4 – Avaliação das Equipes da CNQB 

 
Avaliação das Equipes da CNQB 

Equipes Q/R O/E P/N 
TGN 0,93 0,73 2,64 
TGI 0,76 1,10 2,90 
RTP 0,97 0,49 4,99 
OTC 1,03 0,52 4,18 
CICE 1,05 0,56 2,65 

TERCEIROS 0,80 0,50 2,80 
TGM 0,98 0,52 3,63 

CELULOSE 0,80 0,50 2,80 
EMBALAGENS 0,80 0,50 2,80 

S&OP 0,80 0,50 2,80 
   Fonte: (Autor do Projeto com permissão da CNQB) 
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Figura 31 – Resultado da Avaliação dos Parâmetros P ropostos por Losada e 
Heaphy (2004) 
Fonte: (Autor do projeto autorizado pela empresa CNQB) 
 

 

Pode-se observar que as equipes, em geral, não foram totalmente aderentes 

aos resultados propostos por Losada e Heaphy (2004). As equipes que mais se 

aproximaram foram CICE e OTC na relação P/N e TGI na relação Q/R. Uma 

resposta possível é utilização de relação simples para um modelo que os próprios 

autores utilizaram equações complexas.  

 
 
 
4.4. Interrelação entre os Modelos de Bales e Cohen  (1979); Meta-Aprendizado 

de Losada e Heaphy, 2004 e Metas Atingidas 

 
Uma vez avaliado cada modelo separadamente, buscou-se avaliar a 

composição dos três modelos com as metas atingidas por cada uma das equipes 

avaliadas. Espera-se que as equipes com melhor alinhamento para os modelos 
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propostos apresentem os melhores resultados quanto à meta atingida. Assim OTC, 

RTP, TGN, TGM e TGI deveriam apresentar os melhores resultados. CICE mesmo 

apresentado uma boa correlação quanto ao modelo Losada e Heaphy (2004) e 

Bales e Cohen (1979) não apresentou uma boa correlação quanto ao modelo de 

Belbin (2003, 2004) e CELULOSE não apresentou alinhamento adequado em 

praticamente nenhum modelo.   

 
Tabela 5 – Avaliação de Equipes CNQB – Resultados e  Metas 

 
 Equipes Meta Resultado Consolidado 

TGN CVA: 20.458 CVA: 17.001 (Exógenos: 
22.089) 500 

TGI 
Segurança IDS (93%), 

Produção, Disponibilidade, 
Produtividade 

Resultado 98%, considerando 
20% Segurança, 80% demais 500 

RTP 85% do processo Resultado atingido (média) 
88% 400 

OTC 85% do processo Resultado atingido (média) 
73% 100 

CICE Metas VID de Redução de 
energia - 3% sobre 2007 Redução de 0,6% 100 

TERCEIROS 5 propostas de modificação de 
gestão de terceiros  Concluído 100% 300 

TGM 
Índice de Segurança; volume 
de minério produzido; custo 

unitário de produção do minério 
361,2 360 

CELULOSE 
1 - selecionar fonte de celulose 

alternativa                    
2 – implantar Cambará 

1 - 80%  
 2 - 80% 100 

EMBALAGENS 5 fases 60% O projeto se encontra na 
fase 3.   100 

S&OP 

1 - Predatamento NC (zero)                            
2 - Volume Nitrosel (96 ton)                       
3 - ME - Previsão Comercial 

até 20 (80%)    

1 - 944 ton 
2 - 152 ton 

3 - 90% 
Média 60% 

100 

Fonte: (Autor do projeto com permissão da CNQB)  
 

 

A seguir, apresentam-se na figura 32 os resultados obtidos para a 

combinação dos modelos com o Team Analysis System no eixo horizontal (x); a 

relação de positividade e negatividade (P/N) representando os modelos de Bales 

(1950); Bales e Cohen (1979) e Losada e Heaphy (2004) no eixo vertical (y) e o 

tamanho da esfera representando a meta atingida.    

 

 



                                                                   106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32 – Composição dos Três Modelos de Avaliaçã o de Equipes 
Fonte: (Autor do projeto com permissão da CNQB)  
 
 

Observa-se que as equipes: CELULOSE e CICE que obtiveram o mais baixo 

valor de correlação no modelo Belbin (2003, 2004) e resultado mediano no modelo 

Losada e Heathy (2004) e Bales e Cohen (1979) obtiveram o mais baixo 

desempenho em metas. TGN, TGI, RTP e TGM obtiveram resultados medianos nos 

modelos de positividade, resultados de alto desempenho no modelo de Belbin (2003, 

2004) e atingiram metas de alto desempenho ou muito próximos dessa meta. Já as 

equipes EMBALAGENS e S&OP poderiam atingir metas de alto desempenho pelo 

modelo de Belbin (2003, 2004) e médio desempenho pelo modelo de positividade, 

mas suas metas foram muito aquém do potencial. 

 

 

4.5. Avaliação da Pesquisa de Opinião ( Survey )  
 

A avaliação através de pesquisa de opinião buscou avaliar o alinhamento da 

organização, segundo seus líderes, quanto aos fatores que influenciam o trabalho 

em equipe. Como visto anteriormente o universo de participantes da pesquisa é um 
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grupo de quarenta e três profissionais que ou são líderes ou tem influência nos 

processos mais importantes da organização. Em média se obteve um nível de 

oitenta por cento de participação. Os resultados tabulados representam a soma de 

opiniões favoráveis (concordo e concordo totalmente). 

 
 

 Tabela 6 – Número de Respostas por Tema Perguntado 
 

Número de respostas por tema perguntado 
ESTRATÉGIA 34 
VALORES 34 
CULTURA 34 
LIBERDADE DE OPINIÃO 24 
PROCESSO 27 
DISC PROFISSIONAL 31 
DISC SUPERVISÃO 21 
APRENDIZADO EM EQUIPE 31 
BUSCA DE SUPERAÇÃO 26 
METAS (BSC) 34 
AMBIENTE MOTIVAÇÃO 30 
TOTAL DE PARTICIPANTES DAS EQUIPES 43 

 
Fonte: (Autor do projeto com permissão da CNQB) 

 
 

Quanto à estratégia buscou-se saber se a CNQB se os participantes tinham 

conhecimento e se a estratégia era um direcionador claro para os objetivos, e como 

tal comunicada para toda a organização. Igualmente em relação aos valores e visão 

da empresa e adicionalmente se os líderes praticavam os valores comunicados. 

 

O próximo bloco buscou verificar se a cultura organizacional propicia 

ambiente para o trabalho em equipe, se há liberdade de opinião e se a hierarquia é 

rígida, assim como, se a empresa foca em processo tendo o resultado como 

conseqüência. 

 

O bloco seguinte avaliou o conhecimento e a aplicação, tanto dos 

profissionais como dos líderes, dos conceitos de personalidade para avaliação dos 

profissionais e das equipes. Finalizando com a percepção sobre a importância do 

aprendizado coletivo e o trabalho em equipe bem como com o processo de 

avaliação de desempenho individual e por equipes. 
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Figura 33 – Avaliação da Pesquisa de Opinião 
   Fonte: (Autor do projeto com permissão da CNQB) 

 
 

Os resultados indicam que há uma razoável favorabilidade quanto aos fatores 

que influenciam o trabalho em equipe, embora liberdade de opinião e conhecimento 

da ferramenta DISC requer mais atenção por parte da organização.  
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CONCLUSÃO 
 

 
Os modelos utilizados no presente trabalho já foram exaustivamente testados 

por seus autores com suficiente amostragem, suportados por equações como 

apresentado por Bales e Cohen (1979, p.476). Os autores Belbin (2003, 2004); 

Losada e Heaphy (2004) e Bales e Cohen (1979) transformaram seus modelos em 

marcas registradas e são, atualmente, consultores para desenvolvimento de equipe. 

O presente trabalho utilizou esses modelos para verificar se a somatória dos 

diversos elementos de cada um dos modelos poderia auxiliar na avaliação de 

equipes no ambiente industrial. Dessa forma utilizou-se do recurso de estudo de 

caso único (Yin, 2005) com a expectativa de que resultados positivos pudessem, 

posteriormente, ser confirmados em unidades similares.  

 
 
1. Influência da Personalidade na Formação da Equip e 
 

A primeira pergunta que se deve responder é se, realmente, as equipes são 

influenciadas pelas características pessoais dos componentes como estabelece o 

modelo baseado na teoria de Belbin (2003, 2004).    

 

Pelos resultados obtidos na análise das dez equipes avaliadas, observa-se 

que a equipe CICE foi influenciada de forma significativa em razão de seu líder não 

apresentar alto desempenho (talento) nos papéis vitais. Dessa forma a equipe não 

conseguiu superar suas limitações e obteve resultados muitos aquém do esperado.    

 

Outro dado importante para suportar a influência das características pessoais. 

A equipe CELULOSE era altamente técnica focada em desenvolvimento de 

alternativas de matérias primas críticas para a empresa. Papéis fundamentais para 

essa equipe eram os papéis de especialista, analista e âncora que deveria organizar 

e apontar caminhos para que especialistas e analistas aprofundassem seus estudos. 

A ausência de um profissional com características de liderança (âncora) e de 

especialista na zona de equilíbrio associado ao analista com limitações levou a 

equipe a gerar muitas alternativas que não foram adequadamente avaliadas e 

selecionadas. O resultado da equipe foi muito aquém do esperado.  
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Por outro lado, embora possa se concluir que há uma influência das 

personalidades sobre o resultado da equipe, também, é importante avaliar as 

características do líder para o objetivo esperado pela equipe. A equipe 

EMBALAGEM apresentou um excelente nível de correlação, mas seus resultados 

foram equivalentes a uma equipe de baixo desempenho. Uma das causas prováveis 

é a limitação do líder como âncora e como concluidor. Como este estudo não avaliou 

o papel do líder, não é possível afirmar com segurança. 

 

O conceito de Papel da Equipe apresentado por Belbin (2003, 2004), quando 

utilizado por profissionais que conhecem o modelo e que são capazes de contribuir 

para que os participantes das equipes entendam os conceitos aplicados, ainda no 

princípio, como papéis vitais, seus potenciais, suas limitações e suas preferências 

pode contribuir significativamente para que a equipe se previna quanto aos papéis 

vitais e possa combinado com outros elementos estudados nesse projeto 

desenvolver suas potencialidades. 

 

2. Influência da Positividade e Negatividade na Int eração entre Membros da 

Equipe 

 

Segundo Losada e Heaphy (2004) o espaço emocional é altamente expansivo 

para as equipes de alto desempenho. A relação esperada pelos estudos realizados 

pelos autores é superior a cinco. Isto poderia significar que para cada evento 

negativo deveriam existir pelo menos cinco interações positivas entre os membros 

da equipe. Também é esperado que haja muito equilíbrio entre as interações de 

questionamento e respostas e que o indivíduo não supere a importância da equipe. 

Assim os fatores de Q/R e Outro/eu devem ser próximos da unidade.  

 

Como Losada e Heaphy (2004) trabalharam com equações complexas e os 

dados obtidos para o presente projeto foram avaliados em relações simples, é muito 

provável que, os resultados obtidos não sejam tão precisos. Se utilizarmos as 

mesmas medidas que Losada e Heaphy (2004) adotaram – equipes que atingiram 

as metas nos níveis do alto desempenho – deveriam apresentar os melhores 

resultados em termos de P/N e Q/R. Estes resultados não se confirmaram 

totalmente, provavelmente pela influência do alto grau de hierarquia indicado na 
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pesquisa de opinião como menor liberdade de opinião. É uma indicação que as 

equipes atuam no conceito de “líder único” e não de “liderança compartilhada”. Em 

geral as equipes com melhores metas se situaram ao redor de oitenta por cento dos 

valores obtidos por Losada e Heaphy (2004) para equipes de alto desempenho.    

 

Por outro lado, mesmo utilizando um questionário diferente do proposto por 

Bales e Cohen (1979) os resultados obtidos pelo modelo proposto pelos autores 

tiveram uma aderência muito boa. Não houve equipe que se situasse nas áreas de 

confrontação. Isto indica que há um nível de positividade razoável e que pode evoluir 

conforme mais se aprenda sobre as formas de relacionamento (interações) entre os 

membros das equipes.  

 

Embora não se possa, a partir dos dados coletados, concluir que o 

desempenho da equipe seja fortemente influenciado pelas interações entre os 

membros dessas equipes, é possível afirmar que equipes com alto nível de 

positividade facilitam o processo de geração de idéias e questionamento. Pode-se, 

também, afirmar que uma cultura organizacional com hierarquia centrada no líder 

limita o processo de questionamento e resposta. Os componentes tendem a buscar 

mais rapidamente a solução sem aprofundar o questionamento. O aprendizado fica 

limitado e a possibilidade de cometer erros semelhantes em situações distintas 

aumenta consideravelmente pela busca de soluções rápidas de baixo custo. Os 

resultados obtidos podem não ser fundamentados apropriadamente e as soluções 

efêmeras.  

 

3. Comparação entre Modelos 
 

 

O estudo não permite de forma conclusiva afirmar que modelo se mostra mais 

adequado para avaliação de equipes. Mas é possível indicar com segurança que a 

influência da personalidade comprovada pela teoria de Belbin (2003, 2004), 

realmente dificulta a atuação da equipe, principalmente, quando os papéis vitais não 

estão presentes no líder escolhido. Caso a cultura da organização apresente uma 

característica hierárquica forte o líder tem papel muito importante na coordenação 

dos trabalhos da equipe.   
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Pode-se constatar que a definição dos objetivos da equipe utilizando o 

modelo da Thomas International possui limitações na escolha dos objetivos que 

podem modificar de maneira significativa os papéis vitais. Esta modificação poderá 

levar a escolha de um líder que não é adequado para o que a equipe deseja atingir. 

 

A influência das interações entre membros comprovada pelos estudos de 

Bales (1950) e Bales e Cohen (1979) e confirmada pelos estudos de dinâmica 

complexa realizados por Losada e Heaphy (2004) permitiu inferir que a combinação 

dos modelos fornece elementos para avaliar e preparar equipes para atingir o 

máximo desempenho.  O modelo de Bales (1950) utilizado como base para 

avaliação das equipes, no quadrante das reações positivas, não aborda com 

assertividade os elementos de comprometimento e responsabilidade compartilhada 

que são fundamentais para aprimorar o relacionamento dos membros e manter o 

foco no problema. Também, não aborda, no quadrante das reações negativas, o 

conceito de liberdade de opinião e decisão centrada no líder, que limita a discussão 

e apressa a busca por resultados. Nos quadrantes da área de trabalho o modelo de 

Bales (1950) não foca o questionamento e a resposta que buscam a solução do 

problema.  

 

Sugere-se que uma equipe formada para atingir um resultado definido deveria 

se submeter à avaliação dos componentes pelo modelo de Belbin (2003, 2004) que 

identificaria os potenciais, as limitações e o líder mais adequado para que a equipe 

atinja seus resultados projetados. Em seguida essa equipe deveria ser treinada para 

entender claramente a contribuição de relações positivas, questionamento, 

respostas e equilíbrio entre o indivíduo e equipe. Assim como os aspectos 

extremamente negativos associados às interações antagônicas. 

 

Uma vez que a equipe está preparada com todos os componentes treinados e 

os interesses alinhados, é muito provável que o desempenho atingido confirme os 

resultados obtidos pelos modelos estudados.   
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4. Pesquisa de Opinião 
 
 

Os resultados obtidos na pesquisa de opinião indicam que, embora alguns 

fatores que influenciam o trabalho em equipe como estratégia, valores e cultura 

estejam situados em nível adequado, outros fatores críticos para que uma equipe 

atue de forma eficaz com liderança participativa estão avaliados quase trinta por 

cento abaixo dos fatores favoráveis. Observa-se que os melhores resultados estão 

associados à cultura, valores e estratégias bem definidas assim como o 

desdobramento de metas. Parece indicar que esses fatores são características bem 

marcantes na organização. Por outro lado, embora a organização utilize o modelo de 

avaliação suportado pelas características definidas no DISC, não há, na opinião de 

boa parte uma aderência adequada da supervisão com esse modelo. Liberdade de 

opinião é um fator importante para a evolução de equipe de líder único para 

disciplina da equipe com liderança compartilhada. A pesquisa indica que cultura e 

valores estão muito bem definidos e enraizados na organização. Há, com certeza, 

um longo caminho para modificar a cultura da liderança hierárquica (líder único) e 

desenvolver uma cultura voltada para trabalho em equipe e liderança compartilhada. 
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ANEXOS 
 

Anexo A – Avaliação das Equipes pelo Método de Thomas 
 
 

 
 

 
 
 

CULTURA DA EQUIPE REAL  CULTURA DA EQUIPE IDEAL

GRAU DE 
CORRELAÇÃO 

IDEAL X REAL = 500 

EQUIPE: TGN 

CULTURA DA EQUIPE IDEAL  CULTURA DA EQUIPE REAL  
EQUIPE: TGI 

GRAU DE 
CORRELAÇÃO 

IDEAL X REAL = 500 
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CULTURA DA EQUIPE IDEAL  CULTURA DA EQUIPE REAL  

EQUIPE: OTC 

GRAU DE CORRELAÇÃO  
IDEAL X REAL = 300 

Líder = talento 
Mais de 1/3 equipe tem 

equilíbrio 

CULTURA DA EQUIPE IDEAL  CULTURA DA EQUIPE REAL  

EQUIPE: Embalagem 

GRAU DE CORRELAÇÃO  
IDEAL X REAL = 500 
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CULTURA DA EQUIPE IDEAL  CULTURA DA EQUIPE REAL  

EQUIPE: RTP 

GRAU DE CORRELAÇÃO  
IDEAL X REAL = 300 

Líder = talento 
Mais de 1/3 equipe tem 

equilíbrio 

CULTURA DA EQUIPE IDEAL  CULTURA DA EQUIPE REAL  
EQUIPE: Terceiros  

GRAU DE CORRELAÇÃO  
IDEAL X REAL = 300 
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CULTURA DA EQUIPE IDEAL  CULTURA DA EQUIPE REAL  

EQUIPE: TGM 

GRAU DE CORRELAÇÃO  
IDEAL X REAL = 300 

IDEAL REAL

300

300

Papéis Vitais

CULTURA DA EQUIPE IDEAL  CULTURA DA EQUIPE REAL  

EQUIPE: S&OP 

GRAU DE CORRELAÇÃO  
IDEAL X REAL = 300 
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CULTURA DA EQUIPE IDEAL  CULTURA DA EQUIPE REAL  

EQUIPE: CICE 

GRAU DE CORRELAÇÃO  
IDEAL X REAL = 100 
Líder = não talento 

Mais de 1/3 equipe tem 
equilíbrio 

CULTURA DA EQUIPE IDEAL  CULTURA DA EQUIPE REAL  

EQUIPE: Celulose  

GRAU DE CORRELAÇÃO  
IDEAL X REAL = 100 
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Anexo B – Pesquisa de Opinião 
 

Questionário 
 

1. A CNQB possuí uma estratégia que orienta a organização na direção dos seus 
objetivos? 
2. A estratégia é divulgada e conhecida por todos os colaboradores? 
3. A CNQB tem valores e visão estabelecidos e claramente comunicados? 
4. Os líderes da empresa praticam os valores e estão alinhados com a visão. 
(exemplos de conduta)? 
5. A cultura da organização (ambiente) é favorável ao trabalho em equipe? 
6. Você se sente à vontade para opinar mesmo diante de supervisores e gerentes? 
7. A empresa é focada em processos sendo o resultado uma conseqüência? 
8. Na CNQB a hierarquia é meramente formal. A estrutura não tem hierarquia rígida? 
9. Você conhece, entende e discute a ferramenta comportamental DISC? 
10. Você acredita que é possível identificar o perfil comportamental através de um 
teste como o DISC ou MBTI? 
11. Você conhece o seu perfil comportamental avaliado pelo DISC? 
12. O seu supervisor demonstra que acredita na ferramenta comportamental DISC? 
13. O seu supervisor aplica a ferramenta DISC e discute os resultados com a 
equipe? 
14. A CNQB tem uma preocupação com o aprendizado coletivo? 
15. A empresa disponibiliza tempo e recurso para que todos possam aprender na 
organização? 
16. A empresa reconhece o valor dos profissionais que buscam a superação? 
17. O modelo de aprendizado coletivo é bastante voltado para o trabalho em 
equipe? 
18. Os componentes das equipes são selecionados por competência e maximização 
da contribuição? 
19. As equipes e times de ação possuem metas claramente estabelecidas? 
20. A fonte geradora para os trabalhos em equipe é o desdobramento de metas 
resultantes do planejamento estratégico (BSC)? 
21. O sistema de avaliação de desempenho da empresa é apropriado para avaliar 
equipes? 
22. Você se prepara adequadamente antes de participar das reuniões. Conhece a 
agenda, estudo o tema e leva contribuições? 
23. Você considera o ambiente da reunião propício para sua contribuição? 
24. O líder atua de forma a compartilhar a liderança e incentivar a participação de 
todos? 
25. Você avalia que seus colegas atuam de modo positivo para o sucesso da 
equipe. Estão motivados, comprometidos e preparados? 
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Resultados 
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A
nexo C

 – T
abelas de D

ados - B
ales 

    

 
           

AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE

3 2

0 1

3 4

2 2

5 4

4 5

4

4 4

5 5

1

2

4

4 4

5 5

5 4

3

5

5

5

2

4

4

4

5

3

3 4

33

1 2

5 4

4

1

2

4 4

1

4 4

2 2

4

2

1 1

2 3 2

2

1 1

1

42 4

3 3

5

3 3

3 5 53 3

3 4

4

5 5

4 4 45 4

4 4

4

4

4 5

3 34 3

4 5

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

setembro-08
TGN

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES
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AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE A UTO EQUIPE

0 0

1 1

1 0

1 3

1 2

1 3

1 4

1 4

1 4

1 4

6

0 2

1 2

0 0

0 0

0 2

0 0

0 0

0 1

1 3

1 1

1 2

0 1

5

0 2

0 1

0 0

0 0

1 4

0 1

0 3

1 4

4

1 5

1 4

0

1

4

1 4

1 5

1 4

1

2

3

1

0

5

5

5

2

3

1 5

11

0 2

1 3

3

2

2

0 3

1

1 4

0 2

0

0

1 2

0 2 1

0

0 2

0

00 2

1 2

1

0 4

0 3 10 2

1 3

0

1 4

1 3 11 2

0 3

1

1

1 2

0 31 5

0 3

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TGI
setembro-08

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES
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7

5 4

4 4

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

5

5

5 5

5 55 5

5 5

5

5 5

5 5 45 5

5 5

4

5 5

5 5 55 5

5 5

45 5

0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

2

5 5

1

5 5

5 5

5

0 0

5 5

5

3

4 4

55

5

4

4

4

4

5

4

0

0

0

4

5 5

5 5

4 4

5 4

4 5

4 4

5 5

4 4

4 5

0 0

0 0

0 0

5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

5 5

0 0

0 0

0 0

5 5

6

5 5

5 5

5 5

5 5

3 4

5 5

4 4

4 3

3 3

5 5 4 4

0 0

5 5 4 4

0 0

0 0 0 0

RTP
setembro-08

0 0

0 0

5 5

5 5
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0 0

3 1 0 0 0 0

0 1

2 3

2 3 0 0

0 0

4 4 5 4

2 3

3 4 5 5

1 3

1 4

1 3

3 3

2 3 5 4

5 5

3 4 1 35 4

7

4 4

3 3

4 4

6

3 4

4 4

0 0

4 5

4 5

4 5

0 0

4 5

0 0

4 5

5 5

4 5

5

5 5

5 5

0 0

0 0

5 5

0 0

3 4

5 5

4 5

4 4

0

4

5 4

5 5

4 5

4 4

3

4

2

0

0

0

0

4

3

43

5

0 0

2 3

3

1

2

0 1

1

3 4

3 3

0

0

1 2

0 0 0

2

1 1

2

43 3

0 0

4

3 3

3 2 34 3

2 2

5

4 4

1 3 43 3

2 2

5

5

4 4

4 24 4

1 3

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

5 4

4 4

2 5

8

3 4

3 5

OTC
setembro-08

3 5

5 4

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES
3

4
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AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE
SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

4

5

4 5

3 43 5

4 4

4

4 4

4 4 55 4

5 5

4

5 5

5 5 44 4

5 5

45 4

0 0

2

0 0

0 0 2

2

0 0

0 0

2

5 5

1

5 5

4 3

5

0 0

4 5

5

3

4 4

44

5

4

5

4

5

5

5

2

2

2

4

4 4

4 4

4 4

4 3

5 4

4 4

4 3

4 3

3 4

0 0

0 0

0 0

5

4 4

4 5

5 5

4 5

4 5

2 3

4 4

2 2

WHITEBELT
setembro-08

2 2

4 4

4 4

4 4
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7

3 4

4 4

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

4

4

3 4

2 43 3

4 5

4

4 4

4 5 44 4

3 4

4

5 3

3 4 53 3

2 5

34 3

2 2

3

2 0

2 1 4

4

1 1

1 1

2

4 5

1

4 3

4 3

3

1 1

4 5

5

3

4 4

34

4

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

3 5

4 4

3 3

4 3

4 3

4 3

4 5

4 5

4 5

1 3

0 2

0 0

5

4 4

4 4

3 3

4 3

5 5

4 3

5 3

4 4

4 3

3 2

0 0

0 0

3 3

6

3 4

2 3

2 3

3 3

4 3

3 3

4 5

4 5

3 3

3 4 3 3

3 2

3 3 2 4

2 1

1 1 2 1

CICE
setembro-08

0 1

0 2

3 3

2 3
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TGN
outubro-08

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

2

3

3 4

3 34 4

5 5

4

4 5

5 5 33 5

4 4

4

3 5

3 3 34 4

3 4

24 4

2 2

1

2 2

1 2 3

2

0 0

3 3

2

4 4

1

3 4

3 4

4

0 0

3 4

4

3

4 3

34

3

4

4

4

4

4

3

3

2

1

4

3 4

3 3

3 3

4 4

5 5

4 4

4 4

5 5

4 5

3 4

4 4

4 3
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TGI
outubro-08

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

2

4

5 5

3 25 5

3 3

3

4 5

3 3 25 5

2 2

3

4 5

3 3 34 5

2 2

24 4

3 3

0

0 0

2 2 0

0

0 0

0 0

2

2 2

1

5 5

5 4

2

0 0

2 3

2

3

3 4

33

4

5

5

4

4

3

4

0

0

0

4

3 5

3 3

3 2

2 4

3 4

1 4

3 4

1 3

2 4

0 3

0 3

0 0

5

3 4

3 3

3 3

3 4

4 4

3 3

3 2

3 2

3 2

2 3

1 2

0 2

6

4 4

3 3

5 4

3 4

5 3

5 4

3 3

3 3

2 1

3 3

0 0

1 2
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RTP
outubro-08

0 0

5 5

5 5

5 5

0 0

5 5

0 0

5 5

5 5

5 5

5

5 5

5 5

0 0

0 0

5 5

0 0

5 5

5 5

5

5 5

5 5

0

0

4

5 5

5 5

5 5

5

3

3

3

0

4

5

5

4

3

5 5

45

0 0

5 4

5

0

2

4 4

1

4 5

4 3

4

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0

54 4

0 0

5

4 5

4 5 55 4

4 5

5

4 5

4 5 55 5

4 5

5

5

5 5

4 44 5

4 5

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:
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OTC
outubro-08

4 4

4 5

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES
3

4

4 5

8

3 4

4 5

4 5

4 4

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

4

4

5 5

5 45 4

4 5

4

5 5

5 5 45 5

5 5

4

5 5

4 4 45 4

4 4

45 4

0 0

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0 0

2

3 4

1

5 4

5 4

5

0 0

4 5

4

4

55

4

5

5

5

4

4

4

0

0

0

4

1 2

4 5

2 3

2 4

2 5

3 5

2 2

1 3

1 3

0 0

0 1

0 0

5

5 4

5 5

3 5

5 4

5 5

1 0

5 4

1 0

3 5

1 0

5 4

5 4

5 5

7

4 4

3 5

4 4

6

3 4

3 5 3 55 5

4 5

4 4

3 5 4 5

4 4

0 4

4 4

4 4

3 4 4 4

3 4 4 4

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 0 0 0
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AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE

TGN
novembro-08

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, expressão de 
sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis caminhos de 
ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia para o 
outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa sentimento, 
deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos outros, 
oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

3. Concorda, mostra aceitação passiva, entende, 
concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, mostra 
satisfação:

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, formalidade, 
impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o comentário 
dos outros, defensivo, impositivo:

3 3

4 43 3

3 4

4

4 54 4

3 4

1 0

2

3 4

2

2 1 3

3

1

4 3

3 3

4 3

3 3

4

4

2

4 4

4 5

3 5

0 0

4

0 0

3

4
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novembro-08
TGI

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos outros, oferece ajuda, 
reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

3. Concorda, mostra aceitação passiva, entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, mostra satisfação:

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o comentário dos outros, 
defensivo, impositivo:

3

4

3 4

4 43 4

3 3

4

1 5

3 3 31 4

3 4

3

1 5

3 3 32 3

3 3

42 2

0 2

0

1 1

2 2 0

0

1 1

1 1

2

4 4

1

3 4

2 2

3

0 0

4 4

3

3

4 0

04

0

5

5

5

4

4

4

0

0

0

4

4 4

5 5

5 5

4 5

4 4

4 4

3 4

4 4

3 4

0 0

0 0

0 0

5

4 5

3 4

4 4

5 5

5 5

4 4

3 3

5 4

3 4

1 0

1 0

0 0
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RTP
novembro-08

0 0

5 5
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5

0 0

5 5
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4

4

4

3

4

3

4 4
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0 0

5 5

5

0

2

5 5

1

5 5

4 4

5

0

0 0

0 0 0

0

0 0

0

44 4

0 0

4

5 5

5 5 45 4

5 5

5

5 5

4 5 44 3

4 5

4

4

5 5

5 54 4

4 5

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:
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0 0

OTC
novembro-08

4 4

2 2 4 4

0 0

1 0

1 2

2 2 4 5

4 4
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5 5

2 3 4 4

5 5 5 5

9 10

3 4 4 4

5 5

5 5

8

5 4

5 5

7

4 3

4 4

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

3
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5 5

5 55 5

4 4

3

5 5

5 5 45 5

5 5

3

5 4

5 5 35 5

4 5

35 5

1 0

0

0 0

0 1 0

0

0 0

0 0
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5 5
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0

0
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5 5
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5

4 5
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4 5

5 5

4 5

0 0

0 0

0 0

6

5 5

5 5

4 4 4 4

2 35 5 4 3

1 3

5 5 5 5 1 34 3

5 5

5 5

5 5 4 4

3 4

5 5
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4 4 4 3

0 0

4 4 4 3 5 4

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 1 01 1

0 00 0 0 0
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CICE
novembro-08

2 1

4 4

4 4
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0 0

4 4

1 1
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4

3

5 4
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1 1
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4

2

2
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1

3 3

4 3

4

0

3 2

4 3 1

2

1 2

2

43 3

4 3

4

4 3

3 4 43 3

4 4

4

3 4

5 4 44 4

4 4

3

4

4 3

3 33 4
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6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:
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TGM
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6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:
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5 5

4 4

8

4 4

5 5

4 5

4 4



                                                   
               

 
149

 

 
  

AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE AUTO EQUIPE

TGM
dezembro-08

SISTEMA DE CATEGORIAS E SUAS RELAÇÕES

QUESTIONA

7. Solicita orientação , informação, repetição, 
confirmação:

8. Solicita opinião, avaliação, analise, 
expressão de sentimento:

9. Solicita sugestão, direção, possíveis 
caminhos de ação:

TENTATIVAS 
DE 

RESPOSTAS

4. Dá Sugestão , direciona, sugere autonomia 
para o outro:

5. Dá opinião, avalia, analisa, expressa 
sentimento, deseja:

1. Mostra Solidadriedade , eleva o moral dos 
outros, oferece ajuda, reconhecimento:

6. Dá orientação, inofrmação, repete, clarifica, 
confirma:

REAÇÕES 
POSITIVAS

3. Concorda, mostra aceitação passiva, 
entende, concorda, aceita:

2. Mostra relaxamento de tensão, brinca, ri, 
mostra satisfação:

REAÇÕES 
NEGATIVAS

10. Discorda , mostra rejeição passiva, 
formalidade, impede ajuda:

11. Mostra tensão, pede ajuda, está fora do 
ambiente:

12. Mostra antagonismo, menospreza o 
comentário dos outros, defensivo, impositivo:
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0
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3
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0
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