
                                                                                     
                                                                                                                                                                      

VendaMais Londrina 
Av. Maringá, 725 Sala 604 - Londrina / PR - Tel 43 4141-0585 / 43 9927-6774         
valeria.barros@vmsb.com.br / www.vmsb.com.br/londrina1 

 

 
Por Valéria Barros 

 

 

Sinergia  

A palavra sinergia tem origem grega (synergía) e significa cooperação e trabalho. Podemos 
entender como uma ação cooperativa de indivíduos que se esforçam da mesma maneira para 
atingir um só objetivo. 
 
No mundo empresarial a sinergia é fator determinante para que a engrenagem do negócio 
aconteça. Imagine uma equipe tecnicamente competente, mas cada colaborador caminhando 

para um lado, onde julga melhor?  
 
O time deve estar alinhado de maneira estratégica e convergindo para um mesmo objetivo, 
sendo este definido pela liderança da organização.  
 
Um dos pontos centrais para que isto ocorra está na comunicação. É mais ou menos aquele 
velho e conhecido exemplo de entrar em um ambiente corporativo e desde a recepção ou 
telefonema, até a alta direção, sentir o mesmo 'clima', a mesma 'energia', além do mais 
importante: o engajamento das pessoas seguindo uma mesma direção.  
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Uma necessidade recorrente das empresas é que os departamentos estejam envolvidos no 
mesmo propósito, pensando e agindo da mesma forma, e que essa ação coletiva torne-se um 
dos fatores de sucesso da empresa.  
 
Alguns pontos importantes para que a sinergia se desenvolva são:  
 
Lealdade / cooperação / união / comprometimento / comunicação / trabalho em equipe / 
respeito / responsabilidade.  
 
Cada indivíduo possui habilidades, objetivos pessoais e profissionais, talentos diferentes, 
tarefas distintas, mas dentro da empresa atua com um objetivo em comum, que se trabalhado 
individualmente, dificultaria e muito os propósitos da organização. 
 
Nos negócios, assim como na vida, ninguém caminha sozinho. Buscamos relacionamento, 
união, parceria e juntos somamos forças, realizamos, crescemos, lutamos e vencemos!  
 
Empresário, faça com que sua equipe entre no mesmo propósito, na mesma 'engrenagem' e 
busquem juntos o sucesso da empresa  
Assim, automaticamente todos sairão ganhando!  
 
Até a próxima!   

  
 
 


