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RESUMO 

MARFURTE, Andreia. 0 Modelo Organizacional das EAG's da Volvo do 

Brasil. Mais do que nunca, as organiza<;6es sentem a necessidade de encontrar 

novas formas de funcionamento, visando a melhoria da qualidade, produtividade e 

satisfa<;ao. 0 desempenho de uma organiza<;ao esta intimamente relacionado as 

formas de intera<;ao daqueles que a comp5em, conforme apontam diversos estudos 

de campo. Este trabalho apresenta a experiencia de implanta<;ao do conceito de 

trabalho em grupo no nivel operacional da Volvo do Brasil, denominado de Equipe 

Auto-Gerenciavel (EAG). A implementa<;ao do conceito na empresa realizou-se de 

forma gradativa no periodo de Janeiro de 1998 a Setembro de 2000 e mostrou-se 

uma alternativa bastante poderosa para o alcance de valores mais favoraveis para 

os indicadores de performance utilizados pela empresa, para a motiva<;ao e 

comprometimento do pessoal e melhoria do clima organizacional. As equipes auto

gerenciaveis sao equipes formalmente presentes nas organiza<;6es, tern sido 

bastante empregadas nas organiza<;5es que utilizam os modernos modelos de 

gestao, e sao caracterizadas pelo alto grau de energiza<;ao de seus membros. Sua 

forma de trabalh_o e bastante singular, pelo fato de os integrantes da equipe serem 

responsaveis por todo o gerenciamento de seu trabalho, desde o planejamento e 

execw;:ao ate o controle. 

Palavras-chave: Equipes auto-gerenciaveis, equipes de trabalho, modelo de 

gestao. 
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APRESENTACAO 

0 trabalho academico foi estruturado em seis capitulos. 

0 primeiro capitulo define os principais objetivos, justificativas e metodologias 

adotadas no projeto. Representa urn roteiro da proposta a ser desenvolvida nas 

pr6ximas paginas. 

0 segundo capitulo apresenta a empresa na qual o estudo de caso foi 

realizado: breve hist6rico, estruturas organizacionais e operac;oes, visando urn 

entendimento maior sobre suas atividades. 

Na seqUencia, o terceiro capitulo resgata alguns conceitos te6ricos sobre o 

funcionamento das equipes e as principais caracteristicas das equipes auto

gerenciaveis. 

No capitulo quarto foi relatado todo o processo de implantac;ao do conceito de 

equipes auto-gerenciaveis na empresa objeto de estudo, os principais motivos que a 

levaram a implantar este novo modelo organizacional, os estagios de evoiU<;ao, o 

empoderamento das equipes e suas principais dificuldades no decorrer do 

desenvolvimento. 

Naturalmente, o quinto capitulo apresenta os resu_ltados ja conquistados pela 

empresa, os quais a motiva a continuar concentrando esforc;os neste modelo de 

gestao, voltado para o trabalho em equipe. 

De uma forma objetiva, no sexto e ultimo capitulo sao feitas conclus6es sobre 

o trabalho desenvolvido, demonstrando o ponto de vista do autor. 

viii 
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1. INTRODUCAO 

A elevada competigao presente no ambiente empresarial tern levado as 

empresas a buscarem variadas alternativas no sentido da elevagao da flexibilidade, 

produtividade e qualidade de suas operagoes. Uma vez que os recursos humanos 

tem-se constituido na principal fonte de melhoria dos indicadores de performance, 

nos ultimos anos tem-se intensificado a busca de formas de trabalho que satisfagam 

estas expectativas. E ai que surge o trabalho em grupo, como alternativa de 

motivagao e comprometimento do trabalhador com os destinos da organizagao. 

0 tema do trabalho em grupo nao e recente. Foi pioneiramente estudado por 

Elton Mayo atraves das experiencias da escola das "Relagoes Humanas", nos EUA, 

e por pesquisadores do Institute Tavistok, de Londres, lnglaterra, de onde se origina 

a escola "Sociotecnica" de organizagao do trabalho. Fortes movimentos operarios 

nos fins dos anos 60 e inicio dos anos 70 colocaram o tema em evidencia em varios 

paises da Europa e tambem nos EUA. Nas decadas de 80 e 90 o tema surge 

novamente com forga. Situa-se principalmente no contexto da produgao enxuta (lean 

production) ou Sistema Toyota de Produgao, o paradigma dominante de gestao do 

periodo referido e atual. Na decada de 90 e posteriormente, muito se falou e noticiou 

no Brasil sobre o trabalho em grupo. No entanto, pouco foi feito em termos de 

pesquisas quantitativas sistematicas e confiaveis, independentes e oficiais, sobre 

tecnologia e organizagao do trabalho. Este trabalho se propoe a apresentar e 

analisar a experiencia de uma montadora de caminhoes, de origem sueca, no 

desenvolvimento do trabalho em grupo no Brasil, de forma a contribuir com a 

literatura existente. 

0 ser humano sempre precisou compartilhar objetivos e juntar forgas para 

realizar grandes feitos e atingir metas que urn individuo sozinho teria grandes 
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dificuldades para alcan9ar, ou sequer seria capaz de faze-lo. Este cenario mostra a 

necessidade das pessoas se unirem em equipes para alcan9ar objetivos maiores. 

Alem disso, o panorama de desenvolvimento atual exige solu96es mais complexas 

em todas as organiza96es e em suas areas, de forma que a soma e diversidade de 

aptidoes em equipes se tornam essenciais para o alcance das metas. 

A forma como o trabalho e feito tern sofrido mudan9as significativas nos 

ultimos tempos. Produtividade, alta eficiencia e foco no cliente sao grandes 

tendencias que tern marcado as empresas e o mundo dos neg6cios. Essas 

mudan9as influenciam e tern mudado tambem a forma de estruturar e organizar as 

equipes nas organiza96es. Logo, pode-se entender o trabalho em equipe como 

sendo uma estrategia atraves da qual o ser humano tern a possibilidade de alcan9ar 

nao s6 seus objetivos, como tambem novas metas, atraves do aumento da eficiencia 

do individuo. 

Existem diferentes tipos de metas, e portanto, existem tambem diferentes 

tipos de equipes com caracteristicas distintas, que as tornam mais eficazes para 

atingir urn determinado objetivo. As equipes auto-gerenciaveis tern sido cada vez 

mais utilizadas nas organiza96es, por terem caracteristicas (micas que as tornam 

equipes de alto desempenho. 0 trabalho em equipe oferece mais vantagens do que 

o trabalho individual, apesar de o trabalho em equipe trazer mais dificuldades 

durante o dia-a-dia. lsto pode ocorrer, por exemplo, devido a diferentes pontos-de

vista que uma pessoa pode ter sobre o trabalho em equipe ou sobre a melhor 

maneira de se executar uma tarefa. Situa96es como estas podem gerar conflitos 

entre os integrantes, ou com outras areas da organiza9ao. 

1.1 OBJETIVO 
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1.1.1 OBJETIVO GERAL 

0 objetivo geral deste trabalho e analisar OS beneficios gerados a Volvo do 

Brasil e a seus colaboradores com a implantagao de urn novo modelo organizacional 

(EAG's- equipes auto-gerenciaveis). 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

Foram definidos os seguintes objetivos especificos: 

a) Realizar uma investigagao bibliografica sobre o funcionamento das equipes 

e consequentemente das EAG's; 

b) Descrever a implantagao do conceito na empresa; 

c) Apresentar os ganhos ja conquistados. 

1.2 JUSTIFICATIVAS 

Este trabalho visa relatar as vantagens deste modelo organizacional tanto 

para a empresa quanto para os seus colaboradores e demonstrar o 

comprometimento destes na busca pelos objetivos e metas da organizagao. 

1.3 RESTRICOES A PROPOSTA 

Nao houveram restrigoes quanto ao tema escolhido. 

1.4 METODOLOGIA 

A metodologia adotada foi a seguinte: 
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a) Levantamento das informag6es atraves de pesquisa de campo na 

empresa; 

b) Entrevistas com os colaboradores; 

c) Referencias bibliograficas sobre o assunto. 
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2. A VOLVO 

0 Grupo Volvo nasceu na decada de 20, quando dois visionarios suecos, 

Assar Gabrielsson e Gustaf Larsson, resolveram criar uma industria de carros 

suecos. A proposta era modernizar a forma de produgao de carros. Eles acreditavam 

ser possivel oferecer ao mercado urn novo produto, baseado em urn novo conceito 

de produgao: simplicidade, ao inves de complexidade; qualidade ao inves de prego 

baixo; e montagem com componentes pr6prios; ao inves de componentes 

comprados. 

0 primeiro carro, o OV4, saiu da linha de produgao, em Gotemburgo, em Abril 

de 1927. Contudo, o carro nao fez muito sucesso, pois era urn modelo sem capota, 

impr6prio para o clima gelado do pais. Gabrielsson e Larsson tiveram mais exito com 

o seu primeiro caminhao, o L V1, que saiu da fabrica urn a no mais tarde. Em 1934 

surgia o primeiro onibus, o 81, que foi aclamado pelo mercado. Em 1936, como 

langamento de novos modelos de onibus, as vendas comegaram realmente a 

crescer. 

A Volvo foi fundada em 1927, na Suecia. Hoje, representa urn dos maiores 

grupos industriais do mundo, com mais de 70 mil empregados e faturamento de 

mais de EUR 19 bilhoes por ano. Esta presente em mais de 130 paises, alem de ser 

respeitada mundialmente e reconhecida pelos seus valores essenciais: qualidade, 

seguranga e respeito ao meio ambiente. 

Aprimoramento continuo, inovagoes tecnol6gicas e esforgos constantes para 

reduzir o impacto ambiental de seus produtos fazem da Volvo uma marca conhecida 

e respeitada em todo o mundo. Nos ultimos anos, o Grupo Volvo decidiu concentrar

se fortemente na produgao e comercializagao de produtos relacionados ao 
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transporte: caminhoes, onibus, equipamentos de construgao, motores maritimes e 

industriais, turbinas e propulsores para aeronaves comerciais e foguetes espaciais. 

Uma escolha natural para uma empresa cujo nome significa: "Eu Rodo". 

Desde o principia, o nome Volvo esta ligado a tres valores fundamentais, 

presentes em todas as unidades, em qualquer parte do mundo: 

a) Qualidade: os produtos e servigos possuem elevado grau de confiabilidade 

e sao concebidos com base nas necessidades e expectativas dos clientes. 

b) Seguranga: engloba a preocupagao com o uso dos produtos na sociedade 

para minimizar os riscos e conseqOencias em eventuais acidentes. Abrange tambem 

a seguranga dos funcionarios no ambiente de trabalho e das pessoas nos diversos 

contextos onde os produtos operam. 

c) Respeito ao Meio Ambiente: expressa o compromisso com a utilizagao da 

energia e dos recursos naturais do modo mais eficaz possivel, reduzindo o impacto 

ambiental em todas as fases de produgao e uso dos produtos. 0 cuidado ambiental 

e uma questao de principios que faz da Volvo a empresa lider entre os fabricantes 

de veiculos, engloba todas as fases do ciclo de vida de seus produtos e vai alem, 

sendo estimulado entre fornecedores, concessionarios, funcionarios e clientes. 

Com a aquisigao da Renault Caminhoes em 2001, o Grupo Volvo ganhou 

mais duas marcas fortes: Renault e Mack. Juntas, Volvo, Renault e Mack 

complementam-se em produtos e continuarao a desenvolver-se com base em suas 

caracteristicas distintas dentro dos valores fundamentais do Grupo. 

0 Grupo Volvo esta estruturado em oito areas de neg6cio, conforme a Figura 

1 abaixo: 
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~,,, Grupo Volvo 
~ .. , < " 

Figura 1: Estrutura Organizacional do Grupo Volvo 

Alem dessas oito areas, outras seis unidades fornecem componentes e 

servic;os a todo o Grupo: 

a) Volvo 3P: responsavel pelo planejamento e desenvolvimento do produto e 

compras; 

b) Volvo Powertrain: responsavel pelo suprimento dos componentes do trem-

de-forc;a, como motores e transmiss6es para todas as linhas de produtos; 

c) Volvo Parts: responsavel pela logistica e distribuic;ao de pec;as e 

componentes para a Rede Volvo (p6s-venda); 

d) Volvo Logistics: responsavel pela logistica de pec;as para suprimento de 

toda a produc;ao da Fabrica; 

e) Volvo Technology: responsavel pelo desenvolvimento das novas 

tecnologias, novos produtos e novos conceitos para produtos e servic;os; 

f) Volvo Information Technology: responsavel pelo desenvolvimento e 

suprimento de soluc;oes no ambito da informac;ao e da computac;ao. 

2.1 A VOLVO DO BRASIL 
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2.1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Figura 2: Estrutura Organizacional da Volvo do Brasil 

2.1.2 OPERACOES 

A Volvo do Brasil e responsavel pelas opera<;oes das areas de neg6cio do 

Grupo Volvo - caminhoes, onibus, equipamentos de constru<;ao, motores maritimes 

e industriais e servigos financeiros para toda a America do Sui, paises da Africa, 

Oriente Medio e Asia. 

a) Caminhoes e onibus (Curitiba-PR): 0 Brasil foi urn dos primeiros mercados 

de exporta<;ao para os produtos Volvo. Em 1934, apenas sete anos ap6s o inicio de 

suas opera<;oes na Suecia, os primeiros caminhoes da Volvo ja desembarcavam no 

Rio de Janeiro logo seguidos pelos onibus. A marca comegava a conquistar clientes 

pela qualidade e resistencia de seus produtos. A decisao de instalar uma fabrica no 

Brasil foi decorrente da percep<;ao do enorme potencial de mercado para a absor<;ao 

de caminhoes e 6nibus pesados, num pais que optara pelo desenvolvimento do 

transporte de passageiros e cargas por rodovias. Seguida de uma intensa campanha 
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de conscientizagao junto a sociedade, que ficou conhecida como "a batalha dos 

pesados", a Volvo procurou demonstrar as vantagens desse tipo de vefculo para o 

pais em termos de economia de transporte, seguranga e protegao ambiental. Assim, 

a Volvo foi a pioneira na formagao do polo automotive do Parana, contribuindo para 

o desenvolvimento da mao-de-obra e da tecnologia local. Em 1979, o primeiro 

chassi de 6nibus Volvo deixa a linha de montagem da fabrica instalada da Cidade 

Industrial de Curitiba. Em 1980, inicia-se a produgao do primeiro caminhao. Hoje, a 

Volvo do Brasil responde pelos neg6cios da marca em todo o continente. 

b) Motores marftimos e industriais (Volvo Penta-RJ): comegou suas 

opera goes no Brasil em 1977. Hoje, a companhia centra suas atividades na 

importagao e comercializagao de uma ampla gama de motores maritimes de lazer, 

comerciais e industriais. 

c) Equipamentos de Construgao (Pederneiras-SP): produz caminhoes 

articulados, carregadeiras e motoniveladoras e tambem comercializa escavadeiras 

importadas e todos os modelos da linha de produtos para os segmentos de 

construgao, mineragao e reflorestamento. Possui sede administrativa em Curitiba. 

d) Volvo Servigos Financeiros (Curitiba-PR): e uma instituigao composta pelo 

Banco Volvo, que oferece linhas de financiamentos para os clientes da marca; Volvo 

Leasing, que oferece arrendamento mercantil; Cons6rcio Volvo e Volvo Seguros. 

Com mais de 100 mil veiculos produzidos e comercializados no Brasil, 

destaca-se como a marca que mais tern apresentado solugoes pioneiras e 

inovadoras do mercado. 

2.2 A FABRICA EM CURITIBA 
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Para a Volvo, cada unidade industrial faz parte do mesmo sistema global de 

produgao. lsso significa uma padronizagao de processes, tecnologias, requisites de 

qualidade e cuidado ambiental. 

A fabrica da Volvo em Curitiba, localizada na Av. Juscelino Kubitschek de 

Oliveira, 2600 - CIC e conhecida como uma "fabrica de solugoes para transporte". 

Da sua linha de montagem saem os mais modernos caminhoes pesados, 

semipesados e as melhores solugoes para o transporte de passageiros. A empresa 

se mantem na vanguarda em desenvolvimento de novas tecnologias, qualidade de 

produtos, processes e servigos, como tambem na pratica de conceitos inovadores 

de relagoes humanas, preservagao ambiental e seguranga. Ja ha varios anos a 

Volvo do Brasil detem as certificagoes ISO 9001 e ISO 14001. 

Com uma area construfda de 96 mil metros quadrados, a Volvo foi uma das 

primeiras empresas a se instalar na Cidade Industrial de Curitiba, onde ocupa um 

terreno de 1,3 milhao de metros quadrados. A empresa foi a primeira montadora de 

vefculos de transporte de carga e passageiros a ser instalada no Parana, ainda na 

decada de 70, dando origem ao polo automotive paranaense. Hoje a fabrica tem 

cerca de 1 ,8 mil funcionarios e capacidade de produgao de 13 mil caminhoes 

pesados, 6 mil caminhoes semipesados, 2 mil chassis de onibus, 19 mil motores e 

15 mil cabines por ano em dois turnos. A rede de concessionarios da marca possui 

mais de 70 casas, distribufdas entre 12 grupos economicos. 

A fabrica de Curitiba esta subdividida em: Fabrica de Motores, Fabrica de 

Cabines, Produgao de Caminhoes e 6nibus e Centro de Distribuigao. Veja a Figura 

3, abaixo: 
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Figura 3: A Fabrica da Volvo em Curitiba 

2.2.1 A FABRICA DE MOTORES 

A Fabrica de Motores foi a primeira da marca Volvo construida fora da Suecia. 

Com uma linha de montagem automatizada, que assegura os mais elevados niveis 

de qualidade, produz os motores eletronicos que equipam os caminhoes e onibus da 

marca. 

A produ9ao de motores e realizada em sete etapas, que ocorrem em urn 

ambiente de ar filtrado e insuflado. lsso evita a presen9a de particulas no ar durante 

a montagem e a usinagem do bloco dos motores, resultando numa longa vida util do 

motor. Etapas: recebimento de materiais, usinagem de blocos e componentes, 

montagem, montagem final, testes dos motores, pintura e acoplamento de caixas de 

cambio. 
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2.2.2 A FABRICA DE CABINES 

A Fabrica de Cabines compoe urn grupo de tres unidades do genero da Volvo 

Trucks Corporation em todo o mundo. E constitufda pelas areas de solda e pintura e 

conta com rob6s de ultima gera<;ao para a soldagem da cabine e uma avan<;ada 

tecnologia de tintas em processes de pintura. Por integrar o sistema global de 

prodU<;ao da marca pode fornecer cabines tanto para o Brasil quanto para qualquer 

outra unidade do Grupe. 

A produ<;ao de cabines e realizada em duas fases: solda e pintura. Na area 

de solda sao 95 esta<;6es, onde pe<;as estampadas pelo fornecedor sao soldadas 

em dispositivos pr6prios para forma<;ao da cabine, com aproximadamente 3.600 

pontos de solda. 0 trabalho humano tern apoio da tecnologia de 15 rob6s de ultima 

gera<;ao que garantem soldagens com precisao e qualidade. Ap6s a soldagem, urn 

elevador transporta as cabines para a area de pintura no segundo piso do predio, 

onde receberao tratamentos especfficos contra a corrosao e acabamento que dara 

cor final as cabines. 

2.2.3 A PRODUCAO DE CAMINHOES E ONIBUS 

Os caminhoes Volvo fabricados na planta de Curitiba sao vefculos 

mundialmente reconhecidos pela alta tecnologia, proporcionando menor consume de 

combustfvel, baixas emissoes e sistemas eletr6nicos e de informa<;ao que 

possibilitam melhoria consideravel nos resultados operacionais dos transportadores. 

A montagem de caminhoes e chassis de 6nibus acontece de forma bastante 

otimizada. Urn mesmo predio abriga as tres linhas: caminhoes semipesados, 

pesados e 6nibus. 
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A produgao de caminhoes pesados (FH, NH e FM) acontece em 21 estagoes 

de trabalho principais e pelo menos outras 25 estagoes paralelas para pre

montagens de pegas e montagem da cabine. No infcio da produgao o chassi pesa 

em torno de 2.000 kg e no final do processo o vefculo completo pesa 7.000 kg. 

A linha de montagem da produgao de caminhoes semipesados (VM) ocupa 5 

mil m2 de area. Sao 14 estagoes de montagem somando a linha principal as pre

montagens. Em media 2.700 itens compoem cada vefculo, destes, 1.300 pegas sao 

montadas apenas na cabine dos caminhoes. 

A montagem de urn chassi de onibus varia entre 37 horas e 60 horas, 

dependendo do modelo. Sao 13 estagoes de montagem entre montagem e pre

montagem. Depois do chassi montado e testado, o produto segue para as 

encarrogadoras para receber a carroceria. 

2.2.4 0 CENTRO DE DISTRIBUICAO 

0 Centro de Distribuigao de Componentes C3 reune urn completo estoque de 

pegas (60 mil itens) para os produtos da marca: caminhoes, onibus, equipamentos 

de construgao e motores Volvo Penta e cujos tamanhos podem variar de urn simples 

parafuso ate pegas mais complexas como uma cabine. Opera 24 horas por dia, 

todos os dias do ano, com uma inigualavel estrutura de logfstica, que garante a 

entrega de pegas de reposigao para a rede em toda a America do Sui. 

2.2.5 SOLUCOES PARA TRANSPORTE 
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A Volvo nao e apenas urn fabricante de velculos. A Volvo e urn fornecedor de 

solu<;oes para transporte. Os programas e servi<;os da empresa permitem aos 

transportadores obter a maior rentabilidade possfvel dos vefculos Volvo durante todo 

o seu ciclo de vida. Essas solu<;oes levam em conta todas as necessidades de quem 

transporta, come<;ando com uma consultoria para a escolha do vefculo mais 

apropriado ao tipo de opera<;ao, passando pelo financiamento adequado ao fluxo de 

caixa do transportador, gerenciamento complete da manuten<;ao da frota, 

ferramentas de acompanhamento de consume veicular e produtividade dos 

motoristas, consultoria em gestao de frota, seminovos Viking, treinamento para 

motoristas, rastreamento de vefculos via satelite (Volvo Link) e muito mais. A 

permanente busca por solu<;oes levou a Volvo a desenvolver urn forte trabalho de 

p6s-venda, pe<;as e servi<;os genufnos como o Volvo Action Service, sistema 

pioneiro de atendimento emergencial disponfvel 24 horas por dia, todos os dias do 

ano. Em resumo: a Volvo oferece uma solu<;ao completa, que da suporte aos 

transportadores em todas as fases do seu processo de opera<;ao. 
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3. AS EQUIPES 

A ideia de se trabalhar em equipe surgiu no momenta em que o homem 

percebeu que a soma dos conhecimentos e habilidades individuais facilitariam o 

atingir dos objetivos. A mudanga constante das informag6es e a necessidade de 

urn maior conhecimento motivaram cada vez mais essa forma de trabalho, ou seja, 

fazer com que urn grupo, formado por pessoas diferentes, tenha objetivos comuns. 

A seguir serao abordados os conceitos de trabalho em equipe e equipes auto

gerenciaveis. 

3.1 0 CONCEITO DE EQUIPES 

As equipes existem a mais de centenas de anos. Nao e urn modismo, mas 

uma forma fundamental e eficaz para o trabalho em pequenos grupos. A essencia 

do desempenho de uma equipe se resume as pessoas com habilidades diferentes 

que trabalham juntas numa mesma tarefa e, se elas puderem trabalhar realmente 

juntas, poderao captar as habilidades complementares umas das outras e chegar a 

urn produto do trabalho coletivo de maior valor. (Katzen bach e Quinn, 1999) 

As equipes sao peq_uenas unidades de desempenho com foco especifico, 

agem como urn estimulante que acelera o metabolismo das empresas, para resolver 

problemas ou para inovar. Sempre em busca de urn resultado. 

As equipes de trabalho estao desempenhando papeis cada vez mais 

proeminentes. Usados adequadamente, os desenhos criativos de equipes de 

trabalho nao se limitam a juntar pessoas e tecnologias para a melhor vantagem, 

podem tambem aumentar o envolvimento do empregado e a delegagao de poderes 

no processo. Trabalhando em equipe, a carga individual pode tornar-se mais leve e 

o aumento da eficiencia e eficacia nos processes sao significativamente maiores 
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devido as habilidades individuais que sao utilizadas de forma otimizada, permitindo 

que as pessoas sintam-se realizadas. Gada membra tern a oportunidade de 

aprender com os erros e acertos de seus companheiros e, consequentemente, 

encorajar-se diante de novas desafios. 

A mudan<;a do trabalho individual para o trabalho em equipe requer que os 

membros cooperem uns com os outros, partilhem informagoes, enfrentem as 

diferen<_;:as e sublimem interesses pessoais para o bem maior da equipe. E para se 

obter urn desempenho eficaz, ha tres tipos diferentes de habilidades necessarias: ter 

perfcia tecnica; solucionar problemas e tamar decis6es, visando identificar 

problemas, gerar e avaliar alternativas e fazer escolhas adequadas e ter boas 

habilidades interpessoais para ouvir, dar retorno e resolver conflitos. 

Urn indivfduo que participa de uma equipe deve se acostumar com o fato de 

que nem todas as decis6es poderao mais ser tomadas somente par ele, ja que a 

maioria das decis6es e atitudes dependem de outras pessoas. No entanto, esfor<;os 

individuais realizados numa equipe costumam trazer maiores resultados do que 

quando urn indivfduo procura trabalhar sozinho. Os seguintes aspectos devem ser 

observados no trabalho em equipe: 

a) Participagao - o integrante da equipe deve balancear sua participa<_;:ao na 

equipe, de maneira que nao domine nem se abstenha das atividades, dos trabalhos 

e dos processos decis6rios. E importante que cada membra ajude o outro a manter 

o equilibria na equipe. 

b) Exposi<;ao de ideias - ao apresentar as ideias a equipe, e importante que a 

apresenta<_;:ao seja preparada com antecedencia, a fim de mostra-las de maneira 

16gica a equipe. E igualmente importante que a ideia seja defendida atraves da 
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16gica e nao pela emogao, evitando assim conflitos que estao ligados a pessoas, ao 

inves do trabalho. 

c) Renuncia - quando uma ideia e apresentada mas nao e acatada por todos, 

muitas pessoas se afastam temporariamente ou ate definitivamente da equipe. 

Neste caso, deve-se abrir mao da posigao, alem de estar disposto a aceitar as 

instrugoes dadas pela equipe. Apesar desta abordagem poder ser conflitante com a 

opiniao inicial de urn individuo, deve-se levar em consideragao que numa equipe a 

vontade do grupo e mais importante do que a opiniao de urn individuo. 

d) Avaliagao- no final de cada projeto, e importante que o trabalho da equipe 

seja avaliado par cada integrante. Neste processo, devem-se analisar pontos fortes 

e fracas do trabalho, e as criticas diretas devem ser evitadas sob qualquer 

circunstancia. 

e) Relacionamento - cada integrante da equipe e responsavel pelo seu 

relacionamento com os outros membros, devendo procurar solucionar os problemas 

assim que surgirem. Os conflitos reduzem a eficiencia da equipe, e podem 

atrapalhar ou ate mesmo impedir a realizagao de atividades. 

f) Execugao de tarefas - os membros da equipe devem saber que possuem 

responsabilidade perante toda a equipe, de executar suas tarefas, ter conhecimento 

das metas e utilizar processos otimizados. A ineficiemcia de urn integrante da equipe 

pode afetar bastante a execugao da tarefa da equipe, distanciando-a de sua meta. E 

necessaria que haja uma comunicagao sincera entre todos os integrantes. 0 foco 

deve estar sempre colocado na equipe e em sua meta, e nao no individuo. 

Segundo Robins e Finley (1997), equipes: 

• Aumentam a produtividade; 

• Melhoram a comunicagao; 



26 

• Fazem melhor uso dos recursos; 

• Sao mais criativas e eficientes na resolw,;:ao de problemas; 

• Significam decisoes de alta qualidade; 

• Significam melhores produtos e servigos; 

• Significam processes melhorados. 

3.2 0 CONCEITO DE EAG's (EMPOWERMENT) 

Uma EAG ou equipe auto-gerenciavel e um grupo fntegro de colaboradores 

responsaveis por "todo" um processo ou segmento de trabalho que oferece urn 

produto ou servigo a urn cliente interne ou externo. Em diferentes instancias, os 

membros da equipe trabalham em conjunto para melhorar as suas operagoes, lidar 

com os problemas do dia-a-dia e planejar e controlar as suas atividades. Em outras 

palavras, eles sao responsaveis nao apenas pela execugao do trabalho, mas 

tambem por gerenciar a si pr6prios. (Wellins, Byham e Wilson, 1994) 

Uma equipe auto-gerenciavel funciona baseada na energizagao (ou 

empowerment) de seus integrantes. As pessoas sao energizadas quando elas tern a 

possibilidade de assumir mais responsabilidades, podendo assim utilizar as suas 

habilidades e tambem aprender novas aptidoes e aplica-las no trabalho. 

0 livro Equipes Zapp! apresenta uma definigao completa do significado de 

empowerment: 

"Power (poder) significa "controle, autoridade, domfnio". 0 prefixo em significa 

"investir" ou "cobrir com". 0 processo de empowerment, entao, e transferir 

autoridade e responsabilidade. No sentido que utilizamos aqui, o empowerment 

ocorre quando o poder vai para os colaboradores, que passam, entao, a ter a 
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sensagao de propriedade e controle sobre suas tarefas. Os individuos investidos de 

poderes, energizados, zappeados (empowered), sabem que suas tarefas lhes 

pertencem. Com direito de opinar sobre o modo de execugao das coisas, as 

pessoas se sentem mais responsaveis. Sentindo-se responsaveis, elas demonstram 

mais iniciativa, produzem mais e "curtem" mais o trabalho". (Wellins, Byham e 

Wilson, 1994) 

A energizagao do individuo pode ser proveniente de diversos fatores, sendo 

normalmente gerada atraves da aquisigao de valores organizacionais e ag6es de 

lideran<;a. Ao mesmo tempo, a pessoa deve ter conhecimento da estrutura 

organizacional de sua fungao. Ao realizar-se uma correta gestao de pessoas, com 

reconhecimento e treinamentos corretamente distribuidos, promove-se, portanto, o 

empowerment do individuo, sendo que a empresa tem como retorno um maior indice 

de qualidade, produtividade e prestagao otimizada de servi<;o ao cliente, atraves de 

ag6es de melhoria continua. 

A energizagao de individuos pode ser urn processo complicado quando, por 

exemplo, o colaborador nao possuir muita autonomia em seu trabalho. E neste ponto 

que passa a atuar a energizagao de equipes de trabalho. A grande vantagem deste 

processo e que a tarefa que caia sobre um individuo passa a ser responsabilidade 

de todos os membros da equipe, atraves do empowerment de todo o grupo de 

trabalho. Este empowerment pode ser ainda maior sea equipe tiver plena liberdade 

de tomar decis6es em relagao ao seu funcionamento. Logo, no momenta em que o 

empowerment de urn individuo se nivelar, nao aumentando mais em relagao ao nivel 

de responsabilidade, a energizagao de equipes torna-se uma solugao bastante 

eficaz. lsto, pois no momenta em que uma equipe assume uma maior quantidade de 

responsabilidades e compartilha os deveres e realizag6es, esta equipe pode atingir 
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novas niveis de empowerment que ultrapassam o maior nivel que urn individuo 

poderia alcan9ar. 

E necessaria que os colaboradores de uma empresa tenham urn forte foco na 

melhoria continua, a fim de que as empresas continuem competitivas no mercado de 

trabalho. 0 empowerment de colaboradores e uma pe9a essencial para a melhoria 

continua, tendo em vista que o integrante da equipe adquire urn sentido de 

propriedade de seu trabalho. 

Os integrantes da equipe auto-gerenciavel sao responsaveis pela defini9ao 

das metas em conjunto. Logo, o alcance das metas e responsabitidade de todos os 

integrantes da equipe. Os membros das equipes auto-gerenciaveis sao tambem 

responsaveis por todo o planejamento dos processes para execu9ao de atividades, 

bern como pela realiza9ao, controle e avalia9ao das atividades e resultados. Estas 

caracteristicas conferem as equipes auto-gerenciaveis urn grau bastante elevado de 

empowerment, quando comparadas a outras equipes. 

Uma equipe auto-gerenciavel assume responsabilidades com o passar do 

tempo, sendo que muitas dessas responsabilidades fazem parte do trabalho de 

gerentes e chefes de departamentos, em organiza96es tradicionais. 

Uma equipe nova possui urn baixo nivel de empowerment, e com isso possui 

poucas responsabilidades alem de seu trabalho corriqueiro. Logo, muitas das 

responsabilidades que giram em torno da equipe ainda estao sob o comando do 

gerente, chefe ou lider da equipe. Equipes auto-gerenciaveis com maior exist€mcia 

possuem uma quantidade muito maior de responsabilidades, incluindo fun96es 

gerenciais e de supervisao. Esta transferencia de responsabilidades, no entanto, 

nunca e total, pais mesmo em equipes altamente auto-gerenciaveis ainda existe 

uma pessoa no papel de lider. Mesmo assim, equipes com alto tempo de vivencia 
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podem executar tarefas como compra de maquinas e contrata<;ao de integrantes 

para a propria equipe; atividades estas que sao feitas por gerentes em organiza<;6es 

tradicionais. 

Nao existe uma sequencia fixa para delega<;ao de atividades as equipes, a 

medida que estas amadurecem. A fun<;ao e o perfil da equipe irao determinar a 

sequencia na qual as responsabilidades mais complexas serao repassadas a 

equipe. 0 aumento de empowerment e ligado tambem aos atributos dos trabalhos 

realizados pela equipe. Equipes mais novas exercem fun«;6es de execu<;ao de 

trabalhos, e quando se desenvolvem, passam por atividades de coordena<;ao do 

trabalho, ate que passem a exercer fun<;6es de lideran<;a, como suporte e controle 

da equipe. Percebe-se portanto, que o auto-gerenciamento e fruto da evolu<;ao da 

equipe, ao passo que os integrantes da equipe se adaptam as novas 

responsabilidades. E importante destacar que o auto-gerenciamento nao esta 

presente somente em fases avan«;adas da equipe, quando atingem urn numero 

maximo de responsabilidades. Ao contrario, o auto-gerenciamento esta presente 

desde o inicio da existencia da mesma, no entanto em niveis mais reduzidos, que 

crescem com o passar do tempo. 

Conforme citado anteriormente, as responsabilidades sao transferidas 

gradativamente da lideran<;a as equipes auto-gerenciaveis e aos seus integrantes, 

de modo que as responsabilidades sobre a lideran<;a continuam se fazendo 

presentes durante a existencia da equipe. Comenta-se ainda que as transferencias 

de responsabilidade nao ocorrem da noite para o dia. Alias, a maioria das 

organiza<;6es falam em urn periodo de dois a cinco anos para que se desenvolvam 

as equipes totalmente auto-gerenciaveis. As equipes precisam provar que sao 

capazes de tratar de assuntos mais complexos, para que entao recebam 
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responsabilidades mais dificeis da lideranga. Existem responsabilidades que 

demoram bastante ate que sejam transferidas a equipe. 

Na maioria das equipes auto-gerenciaveis, certas tarefas sao compartilhadas 

pelas equipes e seus lideres. Esta afirmagao e interessante, quando se considera 

que o termo "auto-gerenciamento" pode levar a se pensar que uma empresa 

baseada nestas equipes nao tera lideranga. Na verdade, o compartilhamento ocorre 

porque durante a transigao para as equipes auto-gerenciaveis, algumas atividades 

de maior complexidade ainda ficam sob responsabilidade dos lideres em fases 

iniciais de empowerment. Logo, as fases iniciais de energizagao exigem a orientagao 

de supervisores e gerentes. Com o amadurecimento da equipe, os niveis de 

compartilhamento caem. 

3.2.1 PRINCIPAlS CARACTERiSTICAS 

Dentre as caracteristicas distintivas das equipes auto-gerenciaveis, temos: 

• Elas estao capacitadas a compartilhar diversas fungoes de gerenciamento 

e lideranga; 

• Elas planejam, controlam e melhoram os proprios processes de trabalho; 

• Elas estabelecem os seus proprios objetivos e inspecionam o proprio 

trabalho; 

• Elas frequentemente criam o proprio planejamento e procedem a uma 

analise critica do seu desempenho como grupo; 

• Elas podem preparar os proprios orgamentos e coordenar o seu trabalho 

junto a outros departamentos; 
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• Etas normatmente fazem pedidos de material, mantE~m controte de estoque 

e lidam com os fornecedores; 

• Elas frequentemente sao responsaveis por conseguir qualquer 

treinamento de que necessitem. 

• Elas podem contratar os pr6prios substitutes ou assumir responsabilidade 

pela disciplina de seu membros; 

• Etas, e nao aqueles que nao fazem parte da equipe, sao responsaveis 

pela qualidade de seus produtos ou servigos. 

Sao equipes mais concretas e permanentes, quando comparadas as equipes 

que sao criadas por urn periodo de tempo determinado, pois nao sao criadas para 

urn trabalho especifico e com termino programado. 0 foco nao esta colocado 

somente em um projeto, mas sim na execugao de atividades e programas 

constantes, que sao executados por todo o grupo. 

Os integrantes das equipes sao responsaveis pela gestao de seu proprio 

trabalho, definindo e planejando assim os melhores processes e controles a fim de 

se certificarem que suas atividades estao sendo realizadas da maneira mais 

otimizada possivel. Logo, e composta por colaboradores que possuem autoridade 

para a tomada de decisao referente aos processes e execugao das atividades, 

sendo responsaveis pela solugao de problemas e o atingimento das metas. 

A eficiemcia da equipe auto-gerenciavel e sustentada a partir da ideia de que 

cada integrante de uma equipe sabe melhor como realizar suas tarefas, e portanto, 

como melhorar e otimizar a realizagao das mesmas. E, sendo assim, quando a 

pessoa se sente realmente dona e (mica responsavel pelo trabalho, havera maior 

empenho para que suas atividades exergam urn resultado positivo para toda a 

organizagao. 
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Wellins, Byham e Wilson (1994) sintetizaram, numa tabela, as principais 

diferen<;as entre as organizagoes tradicionais e aquelas que utilizam equipes auto-

gerenciaveis. Veja abaixo: 

Diferen~as fundamentais entre as Organiza~oes Tradicionais e as 

Organiza~oes que adotam o sistema de Equipes Auto-gerenciaveis 

ELEMENTO 
ORGANIZACOES ORGANIZA<;OES AUTO-

TRADICIONAIS GERENCIAVEIS 

Estrutura organizacional Estratificada I individual Plana I em equipe 

Conteudo da fungao Tarefa unica especifica 
Processo integral I tarefas 

multiplas 

Papel da administragao Direto I controle Treinar I facilitar 

Lideranga Top-down 
Compartilhada com a 

equipe 

Fluxo de informagoes Controlado I limitado Aberto I compartilhado 

Reconhecimento Individual I por antigOidade 
Baseado na equipe I 

baseado em aptidoes 

Processo de trabalho 
Gerentes planejam, Equipes planejam, 

controlam, melhoram controlam, melhoram 

Tabela 1: Diferen9as fundamentais entre as Organiza9oes Tradicionais e as Organiza96es que 

adotam o sistema de Equipes Auto-gerenciaveis 

3.2.2 0 PAPEL DA EQUIPE 

A equipe auto-gerenciavel e criada com base na necessidade de execugao de 

uma determinada atividade. E composta por urn grupo de indivfduos com as devidas 

qualidades e aptidoes, que possibilite executar a gestae de seu proprio trabalho. 

Como amadurecimento da equipe, os pr6prios integrantes passam a fazer parte do 



33 

processo decis6rio de contratagao e substituigao de integrantes da equipe. Ela pode 

ser gerada a partir da necessidade ou possibilidade de redugao de niveis 

hierarquicos na organizagao. Neste caso, os integrantes da equipe passam a dividir 

com seus colegas a responsabilidade por atividades que estavam sendo 

gerenciadas por uma pessoa que ocupava um nivel hierarquico superior. 

Os integrantes das equipes sao responsaveis pela determinagao conjunta de 

metas, e dos meios para atingi-las. Sao responsaveis pelo seu auto-gerenciamento, 

e pelo gerenciamento de seu trabalho. Equipes que tomam as decisoes por si 

mesmas podem optar por dois diferentes metodos para a tomada de decisao: 

a) Votagao - com este metodo pode-se obter urn resultado de maneira rapida. 

No entanto, ele pode criar divisao na equipe, pois nesta situagao sempre existe um 

lado vitorioso e um lado que perde. 0 objetivo de uma equipe e que haja consenso 

nas escolhas feitas. 

b) Consenso - este metodo e mais complexo que uma simples votagao. Por 

outro lado, deve ser preferencialmente utilizado, pois independente das divergencias 

que terao de ser solucionadas, todos os integrantes da equipe estarao em acordo. 

Veja algumas atividades e responsabilidades tipicas de uma equipe auto-

gerenciavel: 

• Controle de tempo pela propria equipe; 

• Analise dos problemas da qualidade; 

• Atribuigao de tarefas; 

• Treinamento dos membros da equipe; 

• Redesenho dos processos de prodw;ao; 

• Aplicagao de novas tecnicas de trabalho; 

• Definigao de metas da equipe; 
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• Avaliagao do desempenho interno; 

• Registros da qualidade; 

• Resolugao de problemas tecnicos; 

• Preparagao de orgamentos anuais; 

• lndicagao do representante da equipe; 

• Ligagoes dentro da equipe; 

• Selegao dos membros da equipe; 

3.2.3 0 PAPEL DO LiDER 

0 papel do lider nao desaparece com as equipes auto-gerenciaveis. De fato, 

a maioria das equipes auto-gerenciaveis possui urn lider na equipe. Este lider e 

normalmente urn integrante da equipe, e nao externo a mesma, e possui 

competemcia para coordenar o funcionamento da equipe e atua de maneira mais 

intensa nas fases iniciais da mesma. Logo, sendo o lider urn integrante da equipe, 

este deve executar suas tarefas usuais, e, alem disso, executar a fungao de 

lideran<;a. 

As fungoes da lideranga numa equipe auto-gerenciavel sao normalmente as 

de ser urn canal de comunicagao entre a equipe e as outras areas da empresa, 

coordenagao do funcionamento da equipe e treinamento dos integrantes, entre 

outros. Alem disso, uma fungao importante e a de trabalhar como facilitador para as 

questoes internas a equipe, otimizando a divisao de responsabilidades entre os 

integrantes. 0 lider da equipe auto-gerenciavel pode ser permanente, ou os 

integrantes podem criar uma rotatividade do papel de lideranga, sendo que cada 

colaborador assume este papel por urn periodo determinado. 
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0 lider deve ensinar os integrantes da equipe a liderarem e a se auto

gerenciarem, e deve exercer a func;ao de administrador, treinador e de conselheiro 

da equipe. Wellins, Byham e Wilson (1994) realizaram uma analise para determinar 

as dimensoes (habilidades, conhecimentos e motivac;oes) necessarias para uma 

lideranc;a eficaz. Primeiramente, deve-se considerar que o foco da atividade de urn 

lider esta dentro da equipe. Par outro lado, o lider do grupo exerce atividades de 

lideranc;a de fora da equipe. Ao passo que as equipes se tornam cada vez mais 

auto-gerenciadas, o lider do grupo assume novas atividades, ampliando seu raio de 

ac;ao dentro da empresa, tomando responsabilidades sabre outras areas e cargos 

gerenciais. As dimensoes do lider de grupo podem variar em import€mcia, ou podem 

ser substituidas a medida em que as equipes aumentam seu grau de auto

gerenciamento. Segue relac;ao das dimensoes do lider de grupo: 

• Capacidade de aprender; 

• Capacidade de identificac;ao do problema; 

• Comunicac;ao; 

• Delegac;ao e autoridade e responsabilidade; 

• Desenvolvimento da aptidao organizacional; 

• Acompanhamento; 

• Lideranc;a individual - influencia; 

• Monitorac;ao de informac;oes; 

• lniciativa; 

• Planejamento dos neg6cios; 

• Colaborac;ao; 

• Julgamento- soluc;ao de problemas; 

• Maximizac;ao de desempenho; 
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• Correspondencia as exigencias de lideranga; 

• Motivagao para energizar os outros; 

• Planejamento operacional; 

• Compatibilidade de valores pessoais com os valores da organizagao; 

• Born relacionamento; 

• Padroes de trabalho. 

3.2.4 0 PAPEL DA GERENCIA 

0 papel dos gerentes das equipes auto-gerenciaveis pode sofrer mudangas 

drasticas, quando as responsabilidades sao transferidas para os integrantes das 

equipes. Estas mudangas podem gerar reagoes inusitadas nos gerentes, como 

resistencia, temor, duvida e ate ira, devido a transigao diffcil. lsto, porque esta 

enraizado na cultura organizacional de que o papel importante na empresa e o dos 

gerentes e lideres, e nao dos colaboradores que realizam grande parte do trabalho. 

Resta, portanto, a questao de que atribui96es os lideres terao no momento em que 

as equipes comegarem a se auto-gerenciar. 

A maioria das empresas reduz o numero de gerentes de seu quadro de 

colaboradores ao empregarem as equipes auto-gerenciaveis, ficando satisfeitas com 

o resultado. No entanto, isto nao significa que o numero de membros nas equipes 

auto-gerenciaveis tenha sido o mesmo, ou diminuido. Nao se pode esperar que os 

integrantes da equipe assumam responsabilidades adicionais ao trabalho regular, e 

ainda mantenham a carga horaria anterior. A partir deste cenario, observa-se que o 

numero de gerentes pode diminuir, mas isto normalmente acarreta no aumento do 
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numero de integrantes de uma equipe. Deve-se, portanto, controlar se o aumento de 

responsabilidade para integrantes de uma equipe nao os esta sobrecarregando. 

3.2.5 AS VANTAGENS DAS EAG's 

A utilizagao de equipes auto-gerenciaveis faz com que os colaboradores 

passem de papeis passivos para urn envolvimento ativo em fungao de seus 

trabalhos. Este comportamento de maior envolvimento no trabalho ocorre a partir do 

momenta em que cada integrante tern autoridade sobre suas atividades e as 

gerencia, num espirito de cooperagao que ultrapassa o que normalmente e visto nas 

equipes de trabalho. 

As equipes auto-gerenciaveis sao urn poderoso meio de alcangar os objetivos 

corporativos. Os integrantes das equipes tern a vantagem de trabalhar em grupos 

nos quais podem participar ativamente e receber novas aptidoes em meio a este 

ambiente, sentindo-se valorizados pela equipe e pela empresa. 

A Tabela 2 apresenta os dados obtidos numa pesquisa de opiniao 

apresentada por Wellins, Byham e Wilson (1994). Nesta pesquisa, diversos gerentes 

seniores foram consultados quanta as principais razoes pelas quais as empresas 

rumam para a implementagao de equipes auto-gerenciaveis em suas organizagoes: 

Principais razoes para mudan~a rumo as equipes auto-gerenciaveis 

RAZAO BASICA ENTREVISTADOS (%) 

Qualidade 38 

Prod utividade 22 

Custos operacionais reduzidos 17 

Realizagao no trabalho 12 
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Reestrutu ra«;ao 5 

Outros 6 

Tabela 2: Principais razoes para mudanga rumo as equipes auto-gerenciaveis 

Os fatores qualidade e produtividade, vistas como os principais fatores para a 

utiliza«;ao de equipes auto-gerenciaveis, sao normalmente otimizados com o passar 

do tempo, devido ao continuo trabalho das equipes em busca de aprimoramentos. 

Logo, se destacam nestes fatores duas importantes caracteristicas das equipes 

auto-gerenciaveis. Como estas equipes tern dura«;ao permanente, servem como 

base a melhoria continua nos processes e nos indices de qualidade, ao contrario 

das equipes com dura«;ao pre-determinada. Em segundo Iugar, as equipes auto

gerenciaveis dao aos integrantes urn forte sentido de propriedade do trabalho. Desta 

maneira, os colaboradores depositam maier empenho para a solu«;ao de problemas 

e na otimiza«;ao de solu«;6es, produtos e servi«;os, melhorando, portanto, a qualidade 

e a produtividade. 

A redu«;ao de custos e uma medida importante para que as corpora«;6es 

continuem sendo competitivas no mercado de trabalho. Existem diversas maneiras 

de se obter estas redu«;6es. Como ja foi dito, uma delas e a redu«;ao do quadro de 

funcionarios, e em especial pessoas de nfvel gerencial. As equipes auto

gerenciaveis possibilitam a redu«;ao de nfveis hierarquicos de supervisores e 

administra«;ao intermediaria, de modo que com menos gerentes a responsabilidade 

da tomada de decisao cai sobre os nfveis inferiores. 
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4. A IMPLANTACAO DAS EAG's NA VOLVO DO BRASIL 

Este capitulo visa descrever todo o trabalho desenvolvido com a implanta<;;ao 

do conceito de EAG's na Volvo do Brasil, mais especificamente; na Fabrica de 

Motores. 

4.1 PRINCIPAlS MOTIVOS QUE LEVARAM A CRIACAO DAS EAG's 

A Volvo do Brasil, visando adequar-se a uma realidade de elevada 

competi<;;ao a nivel mundial, buscou a partir de 1997 uma nova forma de 

organiza<;;ao do trabalho e uma reestruturac;ao organizacional que viesse a diminuir 

os niveis hierarquicos e elevar a autonomia e responsabilidade dos trabalhadores. 

Tal proposta visava tornar a empresa mais enxuta, flexivel e produtiva e 

proporcionar o desenvolvimento da competencia organizacional voltada a satisfa<;;ao 

do cliente e solidificac;ao da imagem da marca. 

A ideia principal foi a quebra de barreiras hierarquicas, melhorando o 

processo de comunicac;ao e proporcionando melhorias de qualidade de processos e, 

consequentemente de produtos, desenvolvimento das competencias dos 

funcionarios, produtividade e otimiza<;;ao dos recursos. A inten<;;ao era fazer com que 

os trabalhadores participassem efetivamente do processo decis6rio, para o sucesso 

do neg6cio. Houve, portanto, uma mudan<;a da filosofia de trabalho. 

0 conceito de trabalho em grupo na Volvo se concretizou atraves das EAG's 

(equipes auto-gerenciaveis), que constituem-se em grupos de pessoas atuando com 

o minimo de supervisao direta em atividades interdependentes, conscientes e 

comprometidas em compartilhar responsabilidades, contribuindo para melhorias nos 
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seus processos de trabalho e negociando os recursos necessaries para atingimento 

dos objetivos do neg6cio. 

Sendo assim, os principais motivos que levaram a criac;ao das EAG's foram: 

• Melhorar o fluxo de informac;oes; 

• Obter maior comprometimento dos funcionarios; 

• lncentivar a criatividade e promover a motivac;ao; 

• Aumentar a produtividade; 

• Melhorar a qualidade; 

• Melhorar a gestao da unidade de neg6cios; 

• Todo o trabalho esteve baseado nos seguintes pressupostos: 

• Desempenho compartilhado; 

• Grau de autonomia e controle; 

• Processos tecnico-operacionais; 

• Processos de equipe; 

• Padroes de desempenho cliente/fornecedor; 

• lnfluemcia e interdependemcia; 

• lntroduzir novas produtos; 

• Sinergia; 

• Acesso a informac;oes; 

• Nfveis hierarquicos reduzidos; 

• Co-responsabilidade. 

4.2 ETAPAS DE IMPLANTACAO 
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Foram adotadas as seguintes premissas antes do desenvolvimento do 

Projeto: 

a) 0 projeto deve atender a visao do grupo empresarial, privilegiando 0 

trabalho em equipe e o empowerment dos funcionarios, tornando as fun<;6es mais 

abrangentes, interessantes e desafiadoras; 

b) 0 projeto deve organizar as atividades (processos, projetos, unidades de 

neg6cios, centros de lucro etc.), de forma a otimizar recursos e utilizar, ao maximo, 

as potencialidades existentes internamente, reavaliando fun<;6es e estrutura 

hierarquica para possibilitar o efetivo envolvimento e partrcipa<;ao dos funcionarios 

no processo decis6rio; 

Baseado nestas premissas, o processo de implanta<;ao do conceito de EAG's 

na Volvo do Brasil se desenvolveu da seguinte forma: 

a) Analise de condi~oes de viabilidade: decisao estrategica, cria<;ao de 

Comite Consultive (Gerente da area, RH e Consultor), criterios de forma<;ao das 

equipes e amplia<;ao do grau de autonomia em processos tecnico-operacionais, 

processes de equipe e pad roes de desempenho cliente e fornecedor. 

b) Estabelecimento e implanta~ao de urn plano de a~ao: forma<;ao dos 

grupos de apoio, composi<;ao das equipes, seminaries informativos, palestras, 

treinamentos de habilidades, acompanhamento dos objetivos, processos e 

resultados das equipes e defini<_;;ao da equipe piloto. A reuniao inicial tinha por 

objetivo definir os principais pontos a seguir: objetivo claro do trabalho, o que se 

espera de cada urn, o papel de cada membro, normas e procedimentos (como 

executar), metas numericas, produtos resultantes do trabalho, agenda de reuni6es, 

confirmar comprometimento dos membros, etc. 
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c) Analise e avaliac;ao do processo: Monitoramento e resultados 

conquistados. 

A implantagao foi realizada de forma gradativa, levando-se em consideragao 

as peculiaridades de cada processo (setor) dentro da organizagao. Em alguns 

setores, a implementagao do conceito foi mais facil, como par exemplo, em areas 

onde a interagao entre o pessoal era maior. Outro aspecto importante da 

implantagao e que foi aplicado o conceito de EAG's tambem nas atividades 

administrativas da empresa. 

Foram criados seis grupos de trabalho, participantes. do projeto Excelencia 

Operacional, que tinham como meta criar pianos de agao para implementar a 

filosofia de trabalho em grupos na produgao: 

a) Grupo Tecnico: responsavel pela definigao das equipes, de modo a 

estabelecer o numero de equipes por setor, o numero de pessoas par equipe, as 

responsabilidades por fungao, as mudangas de arranjo-fisico, os locais das bases, a 

implementagao do QRS (Sistema de Requisites da Qualidade onde cada mantador 

monitora urn grupo de requisites, multiplicando o potencial de controle da qualidade), 

a revisao e atualizagao das lnstrugoes Operacionais, a implementagao de cartas de 

controle e o planejamento de treinamento. 

b) Grupo das Ferramentas da Qualidade: responsavel pela avaliagao das 

rotinas internas da qualidade, definigao dos objetivos de qualidade das equipes e 

acompanhamento da qualidade das equipes. 

c) Grupo de Estrutura de Apoio: responsavel por fornecer apoio para a 

montagem dos locais de reunioes (base), inserir valores de conscientizagao a 

respeito de programas de organizagao e limpeza, engajamento nas atividades 

relacionadas ao ambiente de trabalho e propostas de melhorias, disponibilizar a 
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apresenta<;ao dos resultados nas bases e tornar o ambiente de trabalho urn local 

funcionalmente agradavel. 

d) Grupo de Remunera<;ao: responsavel por redesenhar a estrutura 

organizacional e os pianos de carreira e de remunera<;ao para atender as 

necessidades de adequa<;ao ao novo conceito de trabalho. 

e) Grupo ISO 9000: responsavel por adequar a documenta<;ao do sistema de 

qualidade da produ<;ao. 

f) Grupo de Desenvolvimento de Competencias: responsavel por conduzir a 

capacita<;ao profissional, desenvolvendo habilidades, proporcionando crescimento 

pessoal, sensibilizando para o novo conceito, despertar para conceitos sobre 

planejamento, objetivo comum, comunica<;ao, tomada de decisao, 

comprometimento, administra<;ao de conflitos, otimiza<;ao de recursos, auto

percep<;ao, defini<;ao de papeis, criatividade, solu<;ao de problemas, lideran<;a, 

feedback e separa<;ao de residuos do processo. 

Veja, abaixo, alguns dos fatores determinantes para o sucesso do Projeto: 

• Ter apoio da alta administra<;ao e defini<;6es de objetivos bern como de 

polfticas claras para toda a organiza<;ao; 

• Obter a concordancia e o compromisso dos envolvidos; 

• Ouvir as equipes, proporcionar de maneira rapida os recursos adequados, 

de forma a atender as necessidades basicas; 

• Treinar e informar os envolvidos de maneira simples e de facil 

compreensao; 

• Analisar e discutir com o proprio grupo a ocupa<;ao do cargo de 

representante. Em alguns casos ja havia urn colaborador em condi<;oes de assumi

lo, e em outros; este colaborador teve que ser desenvolvido. 
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• Definic;ao dos papeis do gerente, coordenador, representante e das 

equipes. 

A Tabela 3 apresenta o hist6rico de implantac;ao das EAG's na Volvo do 

Brasil. Repare que a Fabrica de Motores, objeto de nosso estudo, foi a precursora 

do conceito, em 1998; seguida dos demais setores: 

Hist6rico de lmplanta~ao das EAG's na Volvo do 

Brasil 

SEQUENCIA FABRICA ANO 

1 Fabrica de Motores 1998 

2 Fabrica de Caminhoes e Onibus 1998 

3 Centro de Distribuic;ao (C3) 1998 

4 Fabrica de Cabines 1999 

Tabela 3: Hist6rico de lmplantac;ao das EAG"s na Volvo do Brasil 

Os principais problemas enfrentados na fase de implantac;ao foram: 

a) Ansiedade e inseguranc;a na mudanc;a da estrutura ja estabelecida; 

b) Preocupac;ao com o que seria feito nas fases futuras (ex: perda de poder 

na hierarquia); 

c) Cobranc;a de recompensa em troca da responsabilidade (falta de 

compreensao das propostas); 

d) Diferenc;as individuais entre as equipes. 

Naturalmente, algumas dificuldades surgiram e continuam sendo 

supervisionadas: 

• 0 receio de que a nova forma de trabalho levaria a demissao de 

trabalhadores; 



45 

• 0 sentimento inicial de que a carga de trabalho iria aumentar sem, no 

entanto, haver urn acrescimo na remunerac;ao; 

• A inseguranc;a inicial de se trabalhar sem uma supervisao direta; 

• 0 maior nivel de autonomia e responsabilidade pelas ac;oes individuais e 

do grupo exigiam maior grau de amadurecimento e comprometimento de toda a 

equipe; 

• 0 conteudo do cargo de Coordenador das EAG's, sem func;ao hierarquica, 

mas comprometido com o sucesso dessas, levou inicialmente o seu ocupante a 

muitas duvidas sobre qual o comportamento mais adequado a ser assumido. 

4.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A Figura 4 apresenta a estrutura organizacional da Volvo do Brasil antes e 

depois da implantac;ao do conceito de EAG's. 

,----~-----; 

: Tec. Prod. : 
, __ -- ------.! 

I ________ _.. 

Figura 4: Estrutura Organizacional da Volvo do Brasil antes e depois das EAG' s 



46 

Vale salientar, tambem, a estrutura organizacional da Fabrica de Motores, 

antes e depois da implanta9ao do conceito (Figuras 5 e 6): 

Engeoheiros 
Tecnico$ 
Anali$tll$ 

ncnit:os 
Operadore~ 

Produ~io de Motores 
Gerent~ 

Opetsdores Oper<ldores Mont adores 

Figura 5: Estrutura Organizacional da Fabrica de Motores antes das EAG's 

Figura 6: Estrutura Organizacional da Fabrica de Motores depois das EAG's 
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Nesta nova estrutura organizacional ha urn coordenador geral de varias 

EAG's. Tal func;ao nao tern carater hierarquico, mas de apoio as EAG's em termos 

de suas necessidades relativas a capacitac;ao tecnica, analise de desempenho, 

desenvolvimento comportamental, etc. Na Figura 7, pode-se ver a estrutura 

organizacional basica atual. Note-se que toda a organizac;ao foi reduzida a quatro 

niveis hierarquicos: 

4.3.1 GERENCIA 

PRESIDENTE 

OERENTE 

Coordini:ldores daS EAG~s 
Representantes das EAO's 

Figura 7: Estrutura Organizacional basica atual 

Ao gerente coube a postura de consultor, lideranc;a baseada na influencia, 

fixar metas participativas, reconhecimento e recompensa, dar enfase ao grupo, 

monitorar para melhorar os processes e proatividade. 

4.3.2 COORDENADOR DE EAG 
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0 coordenador e responsavel por varias equipes, assumindo uma posigao 

mais tatica e de assessoramento tecnico como suporte. Fazer a interface entre as 

areas tecnicas e operacionais, repassar atividades administrativas para as equipes, 

tais como: 

• Corrigir rumos, facilitar conflitos; 

• Estabelecer objetivos e acompanhar resultados; 

• Definir remunerag6es e promog6es; 

• Detectar necessidades de treinamento e desempenho; 

• Analise de viabilidade para implementagao de propostas de melhorias; 

• Assegurar que as informagoes cheguem as areas de execugao; 

• Orientar para quest6es comportamentais, disciplinares, desempenho e 

conflitos (inter e intra equipes); 

• Orientar para atingir as responsabilidades delegadas; 

• Orientar para promover sinergia entre as equipes (manter relag6es entre 

as EAG's); 

• Orientar para o desenvolvimento pessoal e profissional dos indivfduos e 

das equipes; 

• Buscar equilibria entre os estagios de desenvolvimento das diversas 

equipes; 

• Coordenar processos de melhoria continua (Casa limpa, propostas das 

EAG's, racionalizag6es, simplificag6es, etc); 

• Coordenar remanejamento, desenvolvimento e demiss6es; 

• Coordenar e facilitar a formagao de novas equipes; 

• Atuar no processos de avaliag6es (Individual Contribution Plan) e Attitude 

Survey; 
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• Facilitar o fluxo de informagoes; 

• Administrar o quadro de pessoal (vagas x pessoas); 

• Reforgar atitudes positivas nas EAG's inspirando espirito de equipe; 

• Atuar na manutengao do sistema de gestae da qualidade e ambiental. 

• Definigao de KPI's (Key Performance Indicators); 

4.3.3 REPRESENT ANTE DE EAG 

-

As equipes contam, cada uma, com seu representante perante a geremcia, o 

qual nao tern ascendencia hierarquica sabre seus pares e apresenta habilidade 

multifuncional. 0 representante da EAG, hoje, e mao-de-obra direta (isto e, 

envolvido diretamente com a produgao). Ele nao tern salario maior que os outros 

membros da EAG, sendo a vantagem do cargo a de poder envolver-se com outros 

trabalhos, que nao o direto (produgao). Em alguns casas, o representante do grupo 

e indicado pela gerencia e em outros, e eleito pelo proprio grupo. E e trocado 

anualmente. 

Ao representante coube o papel de: 

• Atuar como porta-voz da equipe; 

• Coordenar as reunioes; 

• Transmitir informagoes; 

• Definir absenteistas; 

• Ser co-responsavel pelos resultados das equipes; 

• Acompanhar o desempenho da equipe; 
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• Executar fungoes administrativas: distribuigao de documentos, controle de 

frequencia, distribuigao de vale alimentagao, holerites, controle do cartao-ponto, 

acompanhamento das rotinas de monitoramento da qualidade e produgao, etc. 

4.3.4 EAG's 

Os funcionarios organizados em equipes sao responsaveis por urn produto ou 

servigo como urn todo ou por parte dele. Tom am decisoes relacionadas a uma 

ampla variedade de problemas, incluindo frequentemente prerrogativas gerenciais 

tradicionais, como quem executara quais tarefas, a resolugao de problemas de 

qualidade, mediagao de conflitos entre os membros e a selegao dos lideres da 

equipe. A confianga que e conferida as EAG's e aos seus integrantes faz com que 

se sintam partes influentes no processo e que estejam comprometidos com as suas 

tarefas. 

No sentido de se transferir maior autonomia as EAG's, foi ministrado 

treinamento interno enfocando-se auto-gerenciamento e controle de custos 

operacionais. Desta forma, as equipes receberam, gradativamente, 

responsabilidades que antes pertenciam aos supervisores, tais como: 

• Avaliagao de Desempenho - ICP (Individual Contribution Plan); 

• Agoes sobre o absenteismo; 

• Coordenar rotinas da qualidade: Campanhas, RID (Relat6rio de lncidemcia 

de Defeitos), SIR (Sistema de ltens Repetitivos); 

• Aplicar novas tecnicas de trabalho (TPM, TOM, Casa Limpa, etc) 

• Levantar necessidades de treinamento; 

• Remanejamento de pessoal (dentro da equipe); 
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• Acompanhamento de KPI's (Key Performance Indicators); 

• Acompanhamento de volumes de produgao e prazos; 

• Acompanhamento de Remuneragao Variavel; 

• Rejeigao de pegas; 

• lntegragao de novos funcionarios a equipe; 

• TL T- Treinamento no Local de Trabalho; 

• Requisigao de materiais produtivos e improdutivos; 

• Emissao de solicitagao de compra e ordem de servigo interno; 

• Controle de EIME's (Equipamentos de lnspegao, Medigao e Ensaio); 

• Planejamento de treinamento auto-instrucional; 

• Analise da area na ficha de acidentes; 

• Reunioes de apresentagao de itens na Auditoria do Produto; 

• Requisigao de EPI's (Equipamentos de Protegao Individual); 

• Participagao em processos de contratagao e demissao; 

• Programagao de horas-extras; 

• Programagao de ferias; 

• Relat6rio de anomalias; 

• Solicitagao de manutengao; 

• Distribuigao de documentos; 

• Recebimento de instrugoes operacionais. 

Como cada equipe ainda encontra-se num estagio de evolugao diferente, ha 

redirecionamentos de prazos e responsabilidades no empoderamento das equipes, 

a medida em que elas vao evoluindo. A Tabela 4 apresenta como ocorreu o 
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processo de desdobramento das atividades que antes pertenciam aos Supervisores 

e que foram delegadas as EAG's aos poucos: 

Estagios de evolu~ao das EAG's 

EST AGIO EQUIPE SUPERVISOR 

1 
Comega a assumir 

Ainda toma decis6es 
responsabilidades basicas 

Comega a planejar, organizar e "lnformado" das decis6es 

2 executar o trabalho do jeito da I estimula poder da 

equipe equipe 

Assume a responsabilidade por Passa a ser urn facilitador 

3 organizar o trabalho, a I coordena os esforgos da 

produtividade e a qualidade equipe 

Responsabilidade por todo o Minima atuagao/apoio, 

4 trabalho e relagao aconselhamentolquest6es 

fornecedorlcliente extern as 

Responsabilidade/tarefas, 

5 decis6es, planejamento e E situacional 

organizagao 

Tabela 4: Estagios de evolugao das EAG's 

0 numero de pessoas de cada equipe varia conforme o grau de 

complexidade do processo. Na Volvo do Brasil, a menor equipe tern 3 pessoas e a 

maior, 29 pessoas. Hoje sao 68 equipes, envolvendo 718 pessoas em toda a 

Fabrica de Curitiba. 

Quantidade de Equipes Auto-Gerenciaveis na Volvo 

do Brasil 

Produgao de Onibus I 05 equipes 
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Produgao de Caminh6es 11 equipes 

Produgao de Motores 10 equipes 

Produgao de Cabines 24 equipes 

Materia is 09 equipes 

Engenharia Industrial 07 equipes 

C3 12 equipes 

TOTAL 78 equipes 

Tabela 5: Quantidade de Equipes Auto-Gerencic'weis na Volvo do Brasil 

As EAG's contam com Ferramentas de Apoio e Ferramentas de 

Acompanhamento para auxiliar no desenvolvimento de suas atividades. Sao 

Ferramentas de Apoio: 

a) Reuni6es Semanais: as equipes tern urn espago de 30 minutos semanais 

destinados as reuni6es das equipes. No dia em que as reunioes sao realizadas, dois 

caminh6es e urn onibus a menos sao produzidos. Elas se reunem para recebimento 

de informagoes, planejamento de atividades e discuss6es de assuntos relacionados 

a equipe. As reunioes ocorrem todas as quintas-feiras, das 8:00 as 8:30 h. 

b) Grupos de Apoio: em todas as areas fabris foram criados grupos de apoio 

as EAG's. Esses grupos sao formados por tecnicos de produgao, analistas, 

engenheiros, coordenadores e lideranga e tern como fungao dar apoio as equipes 

para seu desenvolvimento tecnico e comportamental. 

c) Canais de comunicagao: foram criados canais de comunicagao entre as 

equipes e OS grupos de apoio, para tornar rapido 0 fiUXO de informag6es e 

padronizar o nivel de informagao entre todos os integrantes das equipes. Os canais 

de comunicagao que estao sendo utilizados atualmente sao os editais das bases, o 

e-mail, a Intranet, o acesso aos microcomputadores e as pr6prias reuni6es. Nos 
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editais sao disponibilizadas informa<;6es como: indices de qualidade, KPI, ISO 9000, 

ISO 14000, Aniversarios, Programa Casa Limpa, sugest6es de melhoria, 

identifica<;ao dos membros da equipe, cronograma de treinamento e 

acompanhamento dos objetivos da equipe. Veja a Figura 8, abaixo: 

Indices de 
qualidade 

Program a 
Casa Limpa 

SugestOes de 
melhoria 

Figura 8: Edital das Bases das EAG's 

ldentifica~ao dos 
membros da equipe 

Cronograma 
de 

treinamento 

Acompanhamento 
dos objetivos 

da equipe 

d) Bases das EAG' s: cad a equipe possui a sua propria Base, proxima ao seu 

local de trabalho, que oferece condi<;6es para as reuni6es do grupo e visualiza<;ao 

das metas, objetivos e outros indicadores de performance. E o local destinado as 

reuni6es semanais das equipes (Veja a Figura 9). 
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Figura 9: Base das EAG' s 

e) Email: informa<;6es em geral. 

Sao ferramentas de Acompanhamento: 

a) ICP - Individual Contribution Plan: e uma ferramenta de avalia<;ao a qual 

permite uma avalia<;ao de desempenho individual do funcionario perante o grupo e 

uma leitura do desempenho da equipe. E tambem uma excelente fonte para o 

levantamento das necessidades de treinamento. Funciona da seguinte forma: cada 

membra da EAG avalia seu companheiro e de posse destas informa<;6es, o 

Coordenador realiza feedbacks bern realistas com sua equipe, o que ajuda a 

melhorar a evolugao da EAG. 

b) KPI - Key Performance Indicators: sao indicadores para avalia<;ao da 

performance do trabalho e das metas de cada equipe. Os KPis englobam: qualidade 

do produto (auditoria da qualidade por processo e por produto, redugao do numero 

de defeitos e redugao das horas de reajuste), absenteismo, Casa Limpa, proposta 
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de melhorias, redugao de custos (materiais de consumo, EPI's, ferramentas, 

despesas operacionais, sucata e outros custos), volume de produgao (atingimento 

do volume planejado), precisao de entrega, reclamagao de clientes, etc. 

c) Attitude Survey: e uma pesquisa de clima que mede as condig6es da 

empresa segundo a opiniao do funcionario. Seu objetivo e entender e apontar uma 

diregao para melhorar e desenvolver o clima de trabalho. Fatores avaliados: 

confianga, respeito, cooperagao, delegagao e influencia, feedback de desempenho, 

comunicagao interna, importancia geral, objetivos, desenvolvimento de 

competencias, facilidade de implementagao, planejamento e acompanhamento, 

quest6es ambientais e de recursos humanos, atitude diante de mudangas e 

Marketing. Mensalmente, cada EAG realiza uma reuniao para discussao do plano de 

agao desenvolvido. 

d) Matriz de Responsabilidades: e urn quadro que registra as atividades que 

ja foram assumidas pelas EAGs. 0 antigo responsavel pela atividade tern a 

responsabilidade de treinar os membros da equipe e registrar o treinamento 

efetuado. Mostra o estagio em que a equipe se encontra de acordo com a evolugao 

do empoderamento das equipes. 
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5. RESULTADOS CONQUISTADOS 

0 desenvolvimento do conceito em EAG's na Volvo ja apresentou diversos 

resultados: 

• Melhorou o feedback; 

• Melhorou a qualidade do produto; 

• Melhorou a qualidade de vida no trabalho; 

• Maior motiva9ao e comprometimento; 

• Redu9ao de custos; 

• Aumento da inova9ao; 

• Adaptabilidade e flexibilidade organizacional; 

• Atitudes favoraveis no trabalho; 

• Menor impacto na produtividade; 

• Redu9ao de problemas de relacionamento pessoal; 

• Maior participa9ao da solu9ao dos problemas rotineiros; 

• Empoderamento do chao de fabrica e redu9ao dos niveis hierarquicos; 

• A rela9ao cliente-fornecedor esta sendo exercitada com mais intensidade; 

• 0 trabalho e orientado pelos resultados; 

• Aumentou o comprometimento com o atingimento das metas; 

• 0 plano de carreira esta melhor elaborado; 

• Ja estao ocorrendo os primeiros exercicios de avalia9ao de desempenho 

entre pares e equipe; 

• Houve melhoria da performance em todos os indicadores se comparados 

ao inicio do processo; 

• Aumentou o numero de horas de treinamento; 
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• Melhorou a limpeza e a organizagao; 

• Empoderamento das pessoas em andamento; 

• A informagao sem filtro aproximou pessoas e fungoes; 

• A comunicagao aberta proporcionou velocidade de a<;ao e reagao; 

• Objetivos claros alavancaram mais envolvimento; 

• Esfor<;o pessoal nos KPI's trouxe maior atingimento dos objetivos; 

• Bons resultados elevaram qualidade; 

• Bons resultados elevaram remuneragao variavel; 

• 0 espfrito de equipe propiciou colaboragao nas tarefas; 

• 0 reconhecimento impulsionou produtividade; 

• A responsabilidade gerou autonomia; 

• A liberdade para trabalhar gerou aumento de motivagao; 

• A satisfagao pessoal gerou comprometimento; 

• As equipes responsaveis pelos processos verificam a qualidade antes de 

entregar seu produto para a etapa seguinte, reduzindo o volume de retrabalho nos 

processos a frente; 
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6. CONCLUSAO 

Conceder mais autonomia aos empregados em suas func;oes tern provado ser 

uma das soluc;oes mais inteligentes para alcanc;ar o sucesso. Ninguem melhor do 

que o proprio funcionario responsavel por uma tarefa para dizer de que forma ela 

deve ser executada. As equipes de trabalho auto-gerenciaveis sao mais ageis e, ate 

por isso, mais motivadas. Satisfac;ao para quem trabalha, menores custos e mais 

competitividade para quem emprega. No entanto, algumas empresas estao 

utilizando a pratica de delegar func;oes aos seus subordinados, sem se preocupar 

em acompanhar o desenvolvimento do trabalho, o que representa urn grande risco. 

Nao e aconselhavel que o trabalho corra solto, ate porque as pessoas precisam de 

uma orientac;ao para se sentirem mais seguras e para que o produto final seja de 

qualidade e mantenha o padrao da organizac;ao. Nao basta delegar sem fixar regras. 

E importante que se mantenha urn controle sabre o trabalho em equipe. 

A autonomia das equipes e garantida a partir de uma negociac;ao das 

atribuic;oes feita, democraticamente, por todos os integrantes. Todos devem saber 

quais sao as responsabilidades de cada urn e cuidar para que o trabalho seja 

desenvolvido da melhor maneira possivel. 0 controle do processo produtivo traz 

tranqOilidade para todos os envolvidos. Autogerenciamento nao significa urn trabalho 

sem orientac;ao, equipes acefalas. Pelo contrario: a fiscalizac;ao e geralmente mais 

rigorosa, porque e realizada por todos OS integrantes. 

E fato que toda equipe necessita de urn lider que seja capaz de orientar, 

mostrar caminhos e gerar grandes resultados. Ele devera ser dotado de 

caracteristicas, nao somente tecnicas, mas tambem comportamentais, como, por 

exemplo, ter carisma, humildade, sinceridade, ser preocupado e compreensivo. E 
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dele a missao de inspirar, em seus colaboradores, a motivagao para a conquista. 0 

lider, portanto, e urn modelo. Dessa forma, consegue envolver e comprometer as 

pessoas, transmitindo-lhes sinergia, amizade, companheirismo e satisfagao. E, 

dessa forma, que nasce urn time de vencedores, mantido, certamente, pela parceria 

de todos. 

Equipes vencedoras sao formadas por pessoas que nao pensam somente em 

sua vit6ria pessoal, mas sim, no todo. Vibram pelas conquistas dos colegas e 

entendem que o sucesso deles e tambem seu. Sao pessoas capazes de perceber 

que aquilo que se obtem, nao vern por acaso, mas sim pelo resultado do trabalho de 

todos. Assim, se desencadeia o autodesenvolvimento de uma organizagao. 

Procuram sempre evoluir, em busca das novidades e da participagao com ideias 

criativas para serem implantadas, esforgam-se ao maximo para que toda a equipe 

cresga. Sabem que cada tarefa realizada e para o crescimento do todo, por isso, 

comprometem-se em todos os aspectos do trabalho. Tern consciencia de que 

necessitam de constante atualizagao, para ampliar o seu conhecimento com cursos, 

treinamentos, independentes da empresa, e que o resultado disso sera a melhoria 

individual e, principalmente, do time. Sentem-se gratificados por compartilhar o 

conhecimento adquirido com os demais. Sao dedicados, informados, sugerem 

abordagens que possam gerar lucros, visando a sustentagao da equipe que passa a 

ter urn crescimento constante. 

0 modelo de concepgao, implantagao e gestao do trabalho em grupo na 

Volvo foi gerado internamente, ap6s urn Iongo periodo de estudos, discussoes e 

amadurecimento em relagao a melhor forma de se fazer. A construgao da solugao 

da questao do trabalho em grupo pelo proprio corpo da empresa (inicialmente a nivel 

gerencial e, posteriormente, a nivel operacional), considerando-se suas 
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peculiaridades, caracterfsticas e experiencias trouxe urn maior comprometimento do 

pessoal como projeto, resultando em sua elevada taxa de sucesso. A Volvo trouxe 

para o Brasil uma nova forma de relacionarnento com os seus trabalhadores, sendo 

pioneira em iniciativas como a jornada de 40 horas sernanais e a participa<;:ao dos 

empregados nos Iueras da empresa. Na fabrica, a implernenta<;:ao das equipes auto

gerenciaveis (EAG's) instituiu a co-responsabilidade pelo sucesso da companhia, 

onde os empregados tern liberdades e responsabilidades na dire<;:ao de seu 

trabalho. 

No entanto, alguns desafios continuarn sendo enfrentados diariamente pela 

empresa: 

• Empowerment; 

• Cultura organizacional; 

• Compreensao dos novos papeis; 

• Administra<;:ao e recompensa; 

• Processo de inforrna<;:ao; 

• Nfvel de expectativas; 

• Gerenciarnento do processo de irnplanta<;:ao; 

• Relacionamento inter-pessoal; 

• Desejos pessoais. 
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