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Educação em manufatura 

(trabalho em equipe)



１. Conceito trabalho 

em equipe



Penso que a palavra "trabalho em equipe" é frequentemente ouvida e

usada no local de trabalho etc., mas quando perguntada novamente

"o que é trabalho em equipe", é difícil responder inesperadamente.

aqui,

Vamos considerar como "uma equipe pode trabalhar em conjunto e

alcançar grandes objetivos que não podem ser alcançados por uma

pessoa".

Então, o que significa "trabalho em equipe"?

Não se trata apenas de os membros da equipe se darem bem.

Em vez disso, é importante criar um estado no qual o potencial de

cada membro seja extraído e o alto desempenho da equipe como um

todo seja produzido, mesmo que haja conflitos entre os membros.



２.Grupo e equipe Sabe a 

diferença



[Diferença entre grupo e equipe]

Grupo ＝ As realizações de cada membro devem ser reunidas

individualmente e se tornarem as conquistas gerais.

Equipe ＝ Os resultados de cada membro interagem de várias

maneiras e os resultados excedem a coleta de resultados

individuais.

【グループ】 【チーム】

Através da cooperação entre os membros,

É necessário criar um efeito sinérgico.

O melhor trabalho em equipe é "um sistema de cooperação entre os

membros que maximiza os efeitos sinérgicos como equipe"

Para melhorar o trabalho em equipe, "promover a interação mútua

entre os membros da equipe, complementar os pontos fortes e fracos

um do outro e produzir resultados que não podem ser alcançados

pelos indivíduos".

Isso é importante para o melhor trabalho em equipe.

Conquistas dos membros 

= realizações gerais
Conquistas dos sócios 

<Conquistas gerais

Sem efeito sinérgico

Negócios e responsabilidade 
de cada indivíduo

Existe um efeito sinérgico

Deveres e responsabilidades de

cada indivíduo Deveres e 

responsabilidades de cada indivíduo
＋

Cooperação e responsabilidade 
dos membros



３. Por que o trabalho em 

equipe é importante



【 Comparação de grupo e equipe 】

[Grupo] Como entregar o trabalho

Os trabalhos são recebidos de várias direções, mas o trabalho de um 

grupo não pode entender o conteúdo do trabalho, a menos que o 

trabalho atinja seu próprio processo. 

"Costumo ter surpresas"

"Estamos atrasados em responder a eventos repentinos"
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【 Comparação de grupo e equipe 】

[Equipe] Como entregar o trabalho

Ao conectar trocas de informações em um

Você pode entender o conteúdo de cada local de trabalho

Você receberá trabalho de várias direções, mas o trabalho da equipe

pode entender o conteúdo antes que o trabalho chegue, conectando a

troca de informações.

"Chega de surpresas“

"A equipe pode responder a eventos repentinos"

"Pode absorver o trabalho em outros locais de trabalho"

Nunca faça uma surpresa nos negócios

Compartilhe coisas ruins com os membros rapidamente
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Ponto importante



Capítulo 2

O que você precisa para o 

trabalho em equipe



1. Diversidade de membros Aceitar

Para que os membros se inspirem e criem efeitos sinérgicos, a

individualidade de cada indivíduo pode ser encontrada e utilizada

para realizar a diversidade.

As pessoas são originalmente indivíduos com personalidade própria.

Mesmo que seja um grupo de pessoas parecidas, há individualidade.

Diversidade não se resume apenas à diversidade de conhecimentos e

habilidades.

Também inclui qualidades e características humanas, como estilo,

personalidade e valores.

Por exemplo,

Pessoas que são boas em números, pessoas que são boas em idéias,

pessoas que estão bem afinadas, pessoas que são ativas, pessoas que

são pacientes, que se tornam criadoras de humor etc.

Com diversos membros, podemos esperar propostas mais inovadoras

e melhores resultados.



２．Descubra os pontos fortes e fracos dos membros

【Lista de pontos fortes e fracos】

Minha força Minha fraqueza

Capacidade de agir Poder analítico

Espírito de desafio Ajustabilidade

Igualdade Planejamento

Não tenha medo Persistência

Flexibilidade Tenha ideias

Forças do membro A
Fraquezas do 

membro A

Ajustabilidade Poder analítico

Cooperatividade Agressão

Flexibilidade Espírito de desafio

Igualdade Tenha ideias

Fácil Capacidade de agir



Forças do membro B
Fraquezas do 

membro B

Poder analítico Flexibilidade

Planejamento Ajustabilidade

Sustentabilidade Agressão

Precisão Espírito de desafio

Tenha ideias Cooperatividade

Forças do membro C
Fraquezas do 

membro C

Agressão Sustentabilidade

Tenha ideias Igualdade

Espírito de desafio Igualdade

Capacidade de agir Ajustabilidade

Planejamento Flexibilidade



Conhecer os pontos fortes e fracos dos membros da equipe ajuda a

compensar seus pontos fracos, e você também pode compensar os

pontos fracos dos membros da equipe.

Ao reconhecer os pontos fortes dos membros da equipe, podemos

construir um relacionamento de confiança.

Reconhecendo a diversidade de pessoas

Construa um relacionamento de confiança compensando um ao outro

Obtenha ótimos resultados que não podem ser feitos individualmente

Por favor, crie "confiança" com suas próprias mãos.

Oramos pelo sucesso e avanço de todos os participantes.

Ponto importante

Ponto importante


