


AULA 12 – TRABALHO E SUAS PERSPECTIVAS
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Objetivos

• Demonstrar a importância do trabalho em equipe



• Habilidade técnica – refere-se ao conhecimento técnico sobre a
atividade a ser realizada, ou seja, o que se sabe a nível operacional;

• Habilidade humana – está diretamente ligada ao fato de lidar com
pessoas e desenvolver equipes para a realização do trabalho. Qualquer
líder precisa ter esta habilidade bem desenvolvida.

• Habilidade conceitual – é a capacidade de criar modelos a serem
implementados, ou seja, está ligada a ideias. Nos cargos de níveis mais
altos de uma organização (gerência, diretoria, presidência) esta
habilidade assume importância crescente.
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6.3 Habilidades
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6.3 Habilidades



• É importante ainda salientar que a liderança é ocasional, ou seja, ela
ocorre de acordo com a situação.

• Algo que é solucionado de uma maneira e ocorre posteriormente
num outro contexto pode não ser resolvido da mesma forma.

• Para alguns autores, a capacidade de liderança é algo nato, ou seja,
algo que já nasce com a pessoa, no entanto para outros, pode ser
aprendida através de esforço e prática.
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6.3 Habilidades



• A globalização econômica está associada à inovação tecnológica
em várias áreas, inclusive na construção civil, permitindo a
agilidade de processos produtivos, bem como a melhor
estruturação dos negócios.

• Isso se deve ao fato da ocorrência da abertura do comércio
internacional, na qual proporciona o surgimento de diferentes
formas de organização do trabalho.
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6.4 Mudanças nas relações 
interpessoais e de trabalho



• Com o mercado globalizado aberto a
novas economias é essencial a
existência de competitividade, preços
menores e maior qualidade de
produtos e serviços.

• Para isso, em muitos casos torna-se
necessário flexibilizar a produção,
reduzir custos e adequar a força de
trabalho
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6.4 Mudanças nas relações 
interpessoais e de trabalho



• Problemas de relações interpessoais
devem ser amenizados através de
treinamentos onde seja valorizado o
trabalho em equipe e a sintonia do
grupo;

• Também é importante esclarecer que o
prejuízo da organização causado por
tais problemas gera perdas para todos
os envolvidos no processo.
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6.4 Mudanças nas relações 
interpessoais e de trabalho
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Estrutura aguda Estrutura achatada

Estrutura Organizacional



• O trabalho em equipe é uma forma de
melhorar a eficácia do trabalho e a
satisfação do trabalhador.

• Nos dias atuais, cada vez mais as pessoas
desenvolvem trabalhos em equipe de
modo a obter a máxima produtividade.
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6.4 Trabalho em Equipe
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Em outras palavras, a 
eficiência está 

diretamente ligada a 
como as coisas devem ser 

feitas (aos meios); 
e a eficácia refere-se aos 

resultados a serem 
alcançados pelas 

empresas (aos fins).

6.4 Trabalho em Equipe
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6.4.1 Habilidades do líder no trabalho em equipe

Ser exemplo Paixão Organização Delegação

Responsabilidade Comunicação Saber ouvir
Conhecer 

sua equipe

Ser também 
um discípulo
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1) Liderar é a arte de inspirar pessoas, porem nem sempre um bom administrador é
um bom líder. Nesse aspecto o que caracteriza liderança?

2) Cite cinco qualidades de bons líderes.

3) Mudanças nas relações interpessoais de trabalho podem interferir na eficiência e
eficácia do trabalho realizado, diferencia eficiência de eficácia.

4) O trabalho em equipe é uma forma de melhorar a eficácia do trabalho, de que
forma a habilidades de um líder pode influenciar em um trabalho em equipe?


