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1.RESUMO  

Este estudo procura, por meio da simulação empresarial, levantar evidências que 
possam sustentar reflexões sobre a influência do maior ou menor grau de espírito de 
equipe individual nos integrantes de uma empresa e o seu desempenho coletivo e 
de competição. Para isso, foi realizada uma pesquisa baseada na revisão de 
literatura e na aplicação da simulação e posterior coleta de dados por meio de 
questionário. Os resultados mostram a importância (mas não a única) da influência 
da participação coletiva dos membros no desempenho da empresa. Outras ações 
devem ser também consideradas e que poderiam suscitar novos estudos, como a 
capacidade técnica para analisar e tomar decisões corretas e que gerem maior 
competitividade. 
 

2. INTRODUÇÃO  

As mudanças verificadas em nível global são freqüentemente associadas ao 

âmbito dos negócios, como o surgimento e o fortalecimento de uma economia global 

e integrada, a transformação econômica de sociedades industriais em economias 

baseadas em serviços e a transformação das empresas, por meio de diferentes 

concepções de gestão relacionadas ao downsizing, total quality management, 

innovation management, entre outros (LAUDON; LAUDON, 2001).  

Diante disso, infere-se que somente a busca empregada atualmente por 

novos modelos de gestão empresarial, não seria suficientemente eficaz, sem que 

fosse considerada a característica pessoal de cada colaborador, diante de um 

ambiente propício ao desenvolvimento colaborativo e integrado das pessoas, pois as 

suas características individuais podem influenciar positivamente ou negativamente o 

desempenho coletivo da organização. 

Clegg (2002), o trabalho em equipe consiste numa estratégia criada para 

melhorar a efetividade do trabalho individual e coletivo e elevar o grau de satisfação 

do colaborador.  

Uma vez que as empresas demandam de distintos conhecimentos para a 

obtenção dos resultados desejados, faz-se necessário a distribuição de tarefas, 

proporcionando ao colaborador especificidade na atividade realizada, podendo 

assim executá-la com êxito.  

Partindo deste conceito, apesar da distinção existente entre as atividades 

dentro de uma organização, a interdependência destas, faz com que os 

colaboradores convivam de maneira harmônica, uma vez que a flexibilidade e a ideia 

de um todo, gera colaboração e criação de sugestões para soluções eficazes e 

criativas. 



2 
 

Este trabalho procura desenvolver uma reflexão que possa suplementar a 

seguinte pergunta: o maior ou menor grau de espírito de equipe verificado nos 

integrantes de uma empresa, pode efetivamente sugerir uma influência no 

desempenho dela? 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral procura, por meio da simulação empresarial, levantar 

evidências que possam sustentar reflexões sobre a influência do maior ou menor 

grau de espírito de equipe individual nos integrantes de uma empresa e o seu 

desempenho coletivo e de competição.  

Os objetivos específicos pretendem identificar: 

- o grau do espírito de equipes dos integrantes de uma empresa simulada; 

- a relação entre o desempenho organizacional e o espírito de equipe predominante; 

- o grau de espírito de equipe do integrante considerado líder da empresa; 

- a percepção dos integrantes quanto ao processo de participação coletiva durante a 

simulação; 

 

4. METODOLOGIA 

A realização deste trabalho foi baseada inicialmente na revisão de literatura 

sobre gestão de pessoas, participação coletiva na tomada de decisões por meio da 

presença de características relacionadas ao espírito coletivo e simulação 

empresarial (jogos empresariais). O levantamento realizou-se por meio de livros e 

artigos, tendo como objetivo os termos anteriormente descritos. O objetivo da 

pesquisa bibliográfica consiste em conhecer as diferentes contribuições científicas 

disponíveis sobre determinado tema. Ela dá suporte a todas as fases de qualquer 

tipo de pesquisa, uma vez que auxilia na definição do problema, na determinação 

dos objetivos, na construção de hipóteses, na fundamentação da justificativa da 

escolha do tema e na elaboração do relatório final (BREVIDELLI; DOMINICO, 2006).    

Em seguida, foi realizado um estudo de caráter exploratório utilizando-se de 

coleta de dados, o questionário sobre as características de espírito coletivo 

presentes nos participantes da simulação empresarial.  

Segundo Lakatos e Marconi (1991, p. 188) 

Estudos exploratórios são investigações de pesquisa empírica cujo 
objetivo é a formulação de questões ou de um problema, com tripla 
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finalidade: desenvolver hipóteses, aumentar a familiaridade do 
pesquisador com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização 
de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar 
conceito. 

Segundo Gil (2002) a pesquisa tem como procedimento técnico um estudo de 

campo; que procura o aprofundamento de uma realidade específica. É basicamente 

realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações do que 

ocorre naquela realidade. Esse estudo de campo foi realizado por meio de uma 

simulação utilizando um software de jogo de empresas. 

O processo de pesquisa de campo fundamentou-se nos seguintes passos: 

1 - Explicação da simulação empresarial e da sua importância para o 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes nos participantes; 

2 - Aplicação de rodada teste para dirimir dúvidas quanto aos procedimentos 

da simulação, e mais seis rodadas de simulação que procuraram a cada etapa, 

desafiar os participantes em casos de gestão presentes nas organizações e que 

envolviam a sua participação efetiva (de maneira individual ou coletiva); 

3 - Aplicação do questionário; 

4 - Tabulação estatística dos dados e considerações sobre os resultados 

alcançados. 

Cabe ressaltar que, como toda pesquisa, esta também apresenta suas 

limitações, referente à interpretação da autora sobre os dados coletados bem como 

por ser baseado na coleta de informações de apenas uma turma participante da 

simulação. No entanto, os resultados apresentados aqui constituem sólida referência 

em rigoroso levantamento de dados, contribuindo decisivamente para que novas 

reflexões sobre o tema possam ser desenvolvidas. 

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO  

5.1 Gestão de Equipes na Organização 

As experiências vivenciadas pela gestão das organizações remetem que o 

antigo conceito de um único chefe, pode ser substituído pelo conceito de equipe 

autogerenciada, como um elemento propulsor de competitividade organizacional. 

As equipes autogerenciadas fornecem, pois, um meio para as 
empresas aumentarem sua produtividade e qualidade e constituírem 
uma importante resposta ao desafio da competitividade (GIL, 2001, 
p. 41). 
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Assim, nota-se que quanto mais uma organização reconhece e valoriza as 

pessoas que nela atuam, tanto maior poderá ser a sua capacidade produtiva, tendo 

maiores condições de oferecer ao mercado as respostas competitividade 

demandadas por ele.  

A existência de equipes na organização, não significa que seja desnecessária 

a presença de líderes ou gerentes, mas que o trabalho em equipe orientado e 

encaminhado por eles, possibilita a empresa alcançar patamares mais elevados de 

competição no mercado. 

É importante ressaltar que a participação coletiva interfere diretamente na 

produtividade, pois um número maior de pessoas, focados e trabalhando por um 

mesmo objetivo instiga melhores resultados. 

5.2 Importância da participação coletiva para o alc ance dos resultados da 

empresa 

A participação coletiva dos trabalhadores nas empresas tem relação direta 

com as lutas dos cidadãos pela gestão democrática dos espaços sociais, ao mesmo 

tempo associa-se com a manipulação dos trabalhadores por parte da empresa, visto 

que esses programas de participação partem da administração das mesmas, 

visando, acima de tudo, à eficiência empresarial. Apesar disto, é importante lembrar 

que a gestão de recursos humanos nas empresas brasileiras tem sido considerada 

nos últimos anos autoritária (FLEURY, 1993; HUMPHREY, 1994).  

Uma das análises sobre a representação efetiva dos trabalhadores nas 

empresas teve como referência a Teoria das Representações Sociais, desenvolvida 

por Moscovici (1978). Para o autor citado, os conceitos, afirmações ou opiniões 

utilizados cotidianamente constituem as Representações Sociais e podem ser 

considerados como verdadeiras “teorias do senso comum”, constituindo-se, para o 

homem moderno, em “...uma das vias de apreensão do mundo concreto...” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 44). 

De acordo com Coutinho (2000) uma organização é considerada mais 

participativa quanto maior for a distribuição do poder entre seus membros.  

Ao analisar o quadro a seguir, Coutinho (2000) afirma que a participação 

coletiva dos trabalhadores pode ocorrer de forma ampla, parcial ou limitada (pseudo-

participação). Entretanto, os estudos sobre experiências participativas, incluindo 

pesquisas sobre empresas brasileiras, indicam que o nível mais alto dificilmente é 

encontrado. 
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FIGURA 1: Dimensões da participação 
Fonte: BERNSTEIN (1983) e PATEMAN (1992), apud COUTINHO (2000, p.102). 
 
5.3 Características das equipes como um elemento pr opulsor de participação 

coletiva 

Ao diferenciar grupos e equipes, Mayo (2003), retrata que um grupo de 

trabalho as pessoas que fazem parte desse grupo trabalha com a responsabilidade 

pessoal, dependendo dos outros membros do grupo. Já Gramigna (2007) relata que 

a diferença entre grupo e equipe são os objetivos, pois no grupo há divergência de 

objetivos, cada membro do grupo tem um objetivo pessoal. A equipe é responsável 

por uma causa maior, trabalha coletivamente, ou seja, o trabalho de cada um é 

importante e influirá no resultado final a ser apresentado por esta equipe.  

Segundo Maximiano (2004, p.326), o desenvolvimento de equipes é definido 

como um processo de aprimoramento das competências de seus integrantes, com o 

intuito de torná-los uma equipe de alto desempenho, sendo assim um processo 

contínuo. O autor afirma também que, há a necessidade constante de criar 

estratégias que irão contribuir para o desenvolvimento de equipes, dentre estas 

estão: definir objetivos claros, proporcionar troca de conhecimento, ter pensamento 

grupal, saber ouvir e falar. Ainda para Maximiano (2004), existem algumas 

classificações de acordo com o trabalho desenvolvido pelas equipes: equipes de 

solução de problemas, equipes de trabalho autogeridas e as equipes interfuncionais. 

Assim, pode-se inferir que as equipes caracterizam-se por estar 

comprometidas com o objetivo estabelecido coletivamente e trabalham para 

alcançarem os resultados desse objetivo. Se para cada membro da organização isso 

não for explícito, a empresa não terá “equipes” e sim “grupos” de trabalhos reunidos 

executando tarefas e cumprindo os seus objetivos individuais, que isoladamente não 

atendem as demandas organizacionais. 
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5.4 A simulação empresarial e os simuladores organi zacionais 

Um dos grandes desafios dos administradores é desenvolver atividades que 

se aproximem ao máximo da prática e ao mesmo tempo sejam interessantes e 

abordem o processo de gestão empresarial e negociação. Diante disso, um dos 

principais mecanimos criados foi a simulação empresarial que tem como meta fazer 

o futuro administrador atuar de forma reativa e pró-ativa, de saber como elaborar um 

diagnóstico, bem como resolver problemas, resumindo: É um exercício que prepara 

o indivíduo para a vida empresarial (ROSAS, 2006). 

As simulações empresariais podem ser aplicadas por meio do computador 

que traz um resultado rápido e também uma análise dos dados recolhidos das 

tomadas de decisões dos participantes. Outra grande vantagem de utilizar a 

simulação organizacional reside no fato de que a empresa pode oferecer o 

treinamento para qualquer funcionário de qualquer nível hierárquico.  

Assim, as simulações mostram como o indivíduo toma as decisões, instiga o 

desenvolvimento de habilidades e capacidades para encontrar soluções trabalhando 

efetivamente em equipe, já que o resultado coletivo depende do desempenho 

conjunto dos membros e não apenas do destaque individual. 

5.5 Importância da simulação empresarial para funda mentar reflexões sobre a 

gestão 

Faria (2000, p.90), apud Versiani e Fachin, 2007) destaca as três áreas mais 

relevantes da simulação empresarial: práticas que estimulam aumentos de 

performance; a efetividade dos jogos de empresas e o que eles ensina. 

Assim, para atingir o objetivos da simulação empresarial o participante precisa 

ter habilidades como: ouvir, processar, entender e repassar informações; dar e 

receber feedback de forma efetiva; discordar com cortesia, respeitando a opinião 

dos outros; adotar posturas de cooperação; ceder espaço para os colegas; mudar de 

opinião e tratar ideias conflitivas com flexibilidade e neutralidade. 

Dessa maneira, a simulação empresarial compreende o processo de 

aplicação de conceitos de gestão, abordando a prática num cenário simulado. Ela 

constitui uma ferramenta em que o participante simulará ações e visualizará os seus 

resultados, pois suas propostas podem ser testadas num ambiente simulado e não 

irá impactar nos resultados reais da empresa (LA CRUZ, 2004). Assim, ainda 

segundo o autor, a habilidade desenvolvida proporcionará: melhor compreensão dos 

processos de negócios da empresa; melhor desempenho para simulação de 
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cenários; análise do macro e micro ambiente com um olhar mais crítico a e 

elaboração mais eficiente e eficaz do Planejamento Estratégico e das Estratégias. 

 

6. RESULTADOS DA PESQUISA 

Os levantamentos apresentados a seguir, constituem o resultado da coleta e 

posterior tabulação dos dados realizados por meio do questionário e da apuração 

dos desempenhos das equipes na simulação empresarial. 

 Como tratado na metodologia, a simulação foi desenvolvida em oito equipes 

que concorriam entre si, em um mercado varejista oligopolista. Foram simuladas 6 

etapas trimestrais, constituindo um ano e meio de gestão em que as equipes 

puderam desenvolver suas estratégias de gestão e de decisão por meio da análise 

conjunta e coletiva dos dados e informações disponibilizados em cada etapa.  

 Posteriormente à aplicação da simulação, os participantes responderam a um 

questionário que objetivava proporcionar uma reflexão sobre a presença ou não de 

espírito de equipe. O questionário foi elaborado a partir da adaptação da Pesquisa 

de Autoconhecimento - Você tem espírito de equipe?, de Wagner (1995, 162).    

 Os dados coletados no questionário foram agrupados por equipe e 

identificados os líderes delas, indicados espontaneamente pelos seus membros. Foi 

atribuída uma pontuação de 1 a 7, em que 1 representava a ausência e 7 a total 

presença de espírito de equipe no respondente. Esta escala pôde ser aplicada em 

todas as vinte questões propostas e, a partir das respostas, foi elaborada uma 

tabulação que envolveu o uso de algumas técnicas estatísticas, com o apoio do 

software Excel da Microsoft.  

 Ao todo, participaram da pesquisa 40 alunos quartanistas do curso de 

Administração do Centro Universitário de Jales, durante o primeiro semestre de 

2013. Aplicando uma primeira correlação entre o desempenho da empresa (equipe) 

na simulação e a presença média de espírito de equipe entre os seus integrantes, 

não foi constatada uma relação direta, apresentando um índice de correlação de 

apenas 0,05. O gráfico 1 mostra as médias apuradas de cada empresa (equipe). 

Esta constatação pôde ser verificada quando se analisou que, das oito 

empresas (equipes), quatro (50%) delas haviam se posicionado com o indicador de 

espírito de equipe médio acima da média, enquanto que as outras quatro haviam se 

posicionado abaixo da média. Ao analisar individualmente as respostas dos 

quarenta participantes, verificou-se que também esta relação de 50% (vinte alunos 
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em cada) apresentaram a mesma situação descrita anteriormente (metade acima e 

metade abaixo da média).   

 
Gráfico 1: Médias das Empresas 
Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 
 No entanto, um novo detalhamento dos dados coletados identificou que, das 

quatro empresas (equipes) com melhor desempenho na simulação, 67% dos 

participantes haviam apresentado características de espírito de equipe acima da 

média. Ao mesmo tempo, as quatro empresas com o pior desempenho na 

simulação, apenas 36% de seus integrantes ficaram acima da média.  

Esta constatação corrobora os pressupostos iniciais do trabalho, em que a 

presença de pessoas com maior espírito de equipe nas empresas, podem influenciar 

positivamente os seus resultados gerando maior desempenho organizacional. 

 Outra análise identificou que a média do espírito de equipe verificada nas 

quatro empresas com o melhor desempenho na simulação foi de 4,08 (na escala de 

1 a 7), enquanto que nas empresas de pior desempenho, foi de 3,74 (uma queda de 

8,33% no indicador).  

 Ao analisar apenas as características individuais de espírito de equipe nos 

líderes de cada empresa, pode-se notar que esta evidência também ocorre (4,39, 

nas empresas de maior desempenho e 3,49 naquelas de pior resultado – queda de 

20,50% no indicador). Os gráficos 2 e 3 a seguir, mostram esta constatação. 

 
Gráfico 2: Comparativo entre as médias das equipes de melhor e pior desempenho 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 
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Gráfico 3: Comparativo entre as médias dos líderes das equipes de melhor e pior 

desempenho 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os dados levantados pela pesquisa e as informações tabuladas permitem 

inferir que é possível afirmar uma relativa influência da participação coletiva das 

pessoas (por meio da aferição de seu espírito de equipe) nos resultados da 

organização.  

Os dados tabulados possibilitaram identificar que, apesar da inexistência 

direta de uma correlação inicial entre o desempenho organizacional e o espírito de 

equipe, outras análises mostraram que as empresas que obtiveram melhor 

desempenho ao longo de seis trimestres de simulação, apresentaram também maior 

presença de seus membros com características de participação coletiva. 

Uma possível reflexão que poderia ser aplicada ao fato da inexistência direta 

de correlação entre o desempenho das equipes e o seu respectivo espírito de 

equipe médio apurado, refere-se a pressuposição de que não é apenas este 

elemento que irá influenciar isoladamente o desempenho organizacional. Outros 

elementos são igualmente importantes, como a existência de competência técnica e 

de conhecimento dos fundamentos de gestão, a correta análise dos dados da 

empresa e a posterior tomada de decisão, as estratégias presentes nas empresas, 

entre outros. Em outras palavras, é possível afirmar que não basta apenas a 

empresa possuir um espírito coletivo forte entre os seus integrantes, se ela tomar 

decisões equivocadas e sem um planejamento adequado, poderá não atingir os 

resultados pretendidos. 

 Assim, este trabalho procurou evidenciar a importância (mas não a única) da 

influência da participação coletiva dos membros no desempenho da empresa. Ao 

mesmo tempo, foi possível verificar que esta prerrogativa não pode ser a única a ser 
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adotada por ela. Outras ações devem ser também consideradas, como a capacidade 

técnica para analisar e tomar decisões corretas e que gerem maior competitividade.  

Além disso, o momento e a situação em que se encontra a empresa 

competitivamente no mercado, também são fatores importantes a serem 

considerados e que podem suscitar novos estudos e pesquisas sobre esta temática. 
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