
Trabalho em equipe e divisão 
de tarefas permitem melhores 
resultados nas empresas

“Ninguém faz nada sozinho”, uma máxima po-
pular que cada vez faz mais sentido nas corpora-
ções. O trabalho em equipe é de fato essencial 
para se alcançar um objetivo. Todos os funcioná-
rios devem somar seus esforços para alcançar as 
metas da empresa em que trabalham, utilizando 
estratégia, objetivos definidos, comunicação eficaz, 
feedbacks constantes e lideranças compartilhadas 
para caminharem sempre na mesma direção. 

Porém, a postura dos integrantes do grupo, 
no caso, os funcionários, é fator decisivo para al-
cançar os objetivos empresariais. Aqueles que não 
agem como integrantes de uma equipe atrapalham 
a corporação de obter êxito nos seus resultados fi-
nais. Isso acontece quando as pessoas entram em 
conflitos constantemente com os colegas de tra-
balho, apontam os erros dos outros e se mantêm 
com personalidade difícil de lidar no ambiente pro-
fissional. Outro equívoco acontece quando o líder 
centraliza todas as informações, assim ele poderá 
atrapalhar o cumprimento de tarefas do restante 
dos funcionários.

Até mesmo para que o chefe se concentre nas 
atividades prioritárias, ele deve deixar que outras 
tarefas menos urgentes sejam feitas por outras 
pessoas. Assim, o líder terá mais tempo para se 
dedicar a diversas questões, ao passo que, em 
paralelo, demais atividades estarão sendo desen-
volvidas pelo restante da equipe. E uma vez que 
o colaborador percebe a credibilidade do chefe 
ao delegar-lhe tais atividades, consequentemen-

te, este funcionário desenvolverá suas tarefas com 
maior satisfação profissional. 

Claro também que, para delegar responsabili-
dades, o chefe deve analisar as particularidades de 
seus funcionários, não esquecendo de que existem 
características pessoais que são essenciais para 
conduzir pessoas. É importantíssimo que a lideran-
ça tenha empatia com todos os membros da equipe, 
pois é ela que estimula a produção de seus colabo-
radores.

Com isso, entende-se que trabalhar em equi-
pe não significa que todos os integrantes trabalham 
juntos o tempo todo, pois algumas questões só pre-
cisam da participação de uma só pessoa. Dividir 
tarefas faz toda a equipe produzir mais e melhor, 
beneficiando diretamente a empresa e seus cola-
boradores. É essencial que o funcionário some no 
esforço corporativo, se não ele vai atrapalhar o de-
senvolvimento de todos os outros membros e, con-
sequentemente, comprometer o cumprimento das 
metas da empresa.
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