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1 RESUMO

O presente trabalho tem o intuito em discutir as percepções e sentidos que alunos

matriculados no último semestre do curso de graduação em Administração de

Empresas tem a respeito da formação de equipes de “Alta Performance” e seu

instrumental teórico, reflexivo e profissional. O objetivo desta investigação reside em

observar com tal assunto (formação de equipes de “Alta Performance”) é difundido

nas práticas pedagógicas formativas e acadêmicas, presentes na trajetória estudantil

de alunos matriculados numa Instituições de Ensino Superior, localizada na Região

Metropolitana da Grande São Paulo. Para tal, será aplicado um questionário composto

por perguntas abertas e fechadas (formato misto), no intuito de obter a percepções e

conhecimentos a respeito do tema tratado. Serão mobilizados os preceitos teóricos

de Paoli (2007) e El-Kouba (2016), que definem elementos reflexivos sobre equipes

de Alta Performance e desempenho profissional.
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2 INTRODUÇÃO

Há um discurso genérico e difundido amplamente que diversas organizações

empresariais, em variados segmentos, buscam equipes com diferencial competitivo

alta performance. Tal proposta reside na maximização de resultados financeiros,

operacionais e competitivos, alcançados de maneira eficaz e ágil. Emerge a

expressão “equipes de alto desempenho” que, segundo El-Kouba (2016), seria:

Equipes de alta performance são auto gerenciáveis e têm como característica
o fortalecimento da identidade profissional dos membros da organização. E é
exatamente no fortalecimento da identidade que reside também outras
importantes condições para alavancagem dos resultados empresariais, tais
como o comprometimento, a motivação, o sentido de pertencimento e o senso
de cooperação e de sinergia.

Frente a esta breve apresentação, questiona-se: Será que os futuros gestores,

os quais estão finalizando seu curso de graduação em Administração, tiveram contato

ou tem conhecimentos pessoais e coletivos a respeito das práticas teóricas, praticas,

profissionais e reflexivas para a constituição e participação numa Equipe de Alta

Performance? Como hipótese, acredita-se que a resposta seja negativa, uma vez que

o tema é uma mescla de saberes de diferentes áreas do conhecimento, os quais não

são contemplados na grade curricular ou em momentos específicos do Bacharelado

em Administração.



Bernardinho, medalhista olímpico e ex-técnico da Seleção Brasileira Masculina

e Feminina de Vôlei, em uma entrevista ao Jornal Diário Catarinense (2014), cita uma

frase de Michael Jordan que dizia:

“Eu posso até ganhar uma partida, mas nunca vou ganhar um campeonato,
para ganhar um campeonato eu preciso de um time” e complementa, “nós
vivemos em um mundo onde se cultua muito a individualidade e isso é algo
muito perigoso ou nós todos vencemos, ou vamos perder todo mundo”.

O medalhista de prata, nas Olimpíadas de Los Angeles (1984) exemplifica o

funcionamento de uma Equipe de Alta Performance, cuja estrutura não existe

individualismo, mas sim um grupo de pessoas com o mesmo objetivo. Os alunos de

Administração recém-formados em diferentes Instituições de Ensino Superior não

tiveram aspectos disciplinares e multidisciplinares, ao longo do curso citado, para

compreender a importância e a responsabilidade em fazer parte das chamadas

“Equipes de Alta Performance”.

3 OBJETIVOS

Diagnosticar como a inclusão do Tema Equipe de Alta Performance, pode se

tornar um diferencial competitivo na formação dos Universitários recém formados.

4 METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa utilizada para esse estudo é a pesquisa

bibliográfica, definida por Prodanov (2013) como: quando elaborada a partir de

material já publicado, constituído principalmente de: livros, revistas, publicações em

periódicos e artigos científicos. Utilizaremos também as técnicas para coletar dados,

através de questionários, que serão aplicados à alunos do último semestre do curso

de Administração de Empresas.

5 DESENVOLVIMENTO

Atualmente muitos alunos dos cursos de Administração de diversas

Universidades, concluem seus estudos e vão para o mercado de trabalho

despreparados para fazer parte de uma equipe de alta performance. As grandes

Universidades focam na Liderança e Gestão de Pessoas, Ética e Cidadania,

Mapeamento de Competências de Equipe.



Mas não se aprofundam nas principais premissas das equipes de alta

performance, que são : busca por resultados, comprometimento e valores comuns (

visão, objetivo e engajamento).

Segundo Paoli (2007), para a formação de um talento desportivo se faz

necessários treinamentos acentuados para se obter um atleta de alto rendimento, da

mesma forma, podemos utilizar a colocação do autor para o ambiente corporativo,

onde cada vez mais as empresas tem exigido um alto rendimento (alta performance)

de seus profissionais. Por isso há necessidade das Universidades, incorporarem em

sua metodologia de ensino este tema tão complexo nos dias atuais.

6 RESULTADOS PRELIMINARES

Em fase de aplicação, o questionário será apresentado aos alunos do oitavo

semestre regular do curso de graduação (Bacharelado) em Administração de

Empresas, do Centro Universitário Eniac, localizado na cidade Guarulhos/SP.

A investigação é composta por perguntas abertas e fechadas (formato misto),

no intuito de obter a opinião e conhecimento a respeito do tema tratado de forma a

identificarmos se existe uma deficiência de conhecimento e acadêmica.

Tais respostas irão também possibilitar uma reflexão sobre a formação de

futuros administradores e sua relação com práticas profissionais ditas e estipuladas

de alta performance.
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