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 A Gestão de Grupos que tem como finalidade auxiliar 
no crescimento e auto gestão de grupos sociais ou pequenos,  
contribuindo  para um melhor aproveitamento das forças 
humanas e a eficiência na realização de seus objetivos, através de 
três áreas de atuação: as pessoas, a espiritualidade organizacional 
e a ação. Utiliza-se como princípio a Gestão do Design e a 
Comunicação para este fim. São utilizadas 12 ferramentas 
divididas nas áreas de atuação, para melhorar a gestão e criar 
nos grupos uma política de auto sustentação, independente 
de mudanças dos membros ou de situações macro ambientais 
ou institucionais. Trata-se, portanto de um projeto em forma 
de curso online ou presencial destinado principalmente para 
pequenos negócios, instituições filantrópicas como associações, 
cooperativas e igrejas, ou ainda a pequenos grupos com as mais 
diversas finalidades.

O que é a Gestão 
de Grupos?
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“Se quer ir rápido, 
vá sozinho. Se 

quer ir longe, vá 
em grupo.”

                 Provérbio Africano



INTRODUÇÃO
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 Todas as pessoas, de alguma forma, fazem parte de um ou mais 
grupos. Estes grupos influenciam cada indivíduo na sua forma de ser e 
participar da vida social. A principal finalidade de um grupo é satisfazer 
as necessidades de seus membros, alcançando certos objetivos ou reali-
zando um determinado projeto.

 Desde a antiguidade os grupos tiveram o papel de dar aos seus 
membros segurança, proporcionar alimentos e satisfazer recursos bási-
cos de sobrevivência. Além disso, os grupos tem como principal carac-
terística proporcionar uma intimidade nas relações interpessoais, como 
afeto e aceitação. Outro fator importante é o de propagação de idéias e 
informação, proporcionando aos membros uma relação sociocultural. 
Por fim, os grupos trazem aos seus participantes a afirmação de uma 
identidade e características próprias deste grupo, como por exemplo, 
cultura, interesse comum e língua.

A importância do 
GRUPO 

em nossas vidas!

http://storymove.net
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 Ao longo da história os grupos foram em partes responsáveis pela evolução do 
ser humano enquanto espécie. Apesar de nem sempre satisfazerem 100% das neces-
sidades dos indivíduos, ainda assim, são necessários para a nossa evolução e sobrevi-
vência, emergindo para serem uma atividade intencional e necessária para o convívio 
social.
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 Onde são cultivados os laços de 
amizade, convívio e influência de 
uns sobre os outros;

As principais redes e funções 
de um grupo.

MEMBROS

 Onde são desenvolvidas as 
relações de trabalho e ação. Cada 
qual tem sua função e desempenha 
seu papel no grupo;

TAREFAS

 Local, sociedade ou instituição 
em que os grupos se formam, 
convivem  e existem.

AMBIENTE

http://storymove.net
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 Todo grupo ou junção de pessoas deve ter 
em mente um objetivo ou projeto a ser realizado. 
Mesmo os membros que se reúnem pelo simples 
fato de partilhar um momento ou alegria, isto deve 
ser traduzido como objetivo do grupo em questão. 
Saber o motivo da existência e união do grupo, faz 
com que todos os  envolvidos tenham um sinal de 
pertencimento e consequentemente de ação dentro 
do grupo, dando a este uma identidade e missão.

OBJETIVO 
OU PROJETO

 Desde a sua concepção, todo grupo necessita 
de uma rede de funções entre os seus participantes 
que irá contribuir para o bom funcionamento do 
mesmo. Acolhida, inter relação, talentos, valores, 
formação, conhecimento, motivação, planejamento 
e desenvolvimento de projeto são ações que 
proporcionam ao grupo e seus membros uma gestão 
eficaz e objetiva, condizente com os objetivos e missão  
de todos os envolvidos.
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ACOLHIDA

Acolher é algo 
fundamental 
na vivência 
de um grupo, 
empresa e ou 
comunidade. 
Ainda sim é 
algo muito 
pouco 
explorado do 
ponto de vista 
de gestão e 
eficiência.

 A primeira constatação é que não devemos acolher apenas 
quem chega, mas quem também já faz parte de um grupo ou 
organização. Acolher é mais que apenas receber alguém, trata-
se de fazer com que pessoas sintam-se parte integrante daquela 
realidade. Acredite, nem sempre isso é percebido por todos os 
membros de um grupo. Ainda assim cabe as lideranças e seus 
auxiliares saber que acolher tem que ser uma tarefa constante e 
que sempre deve ser aperfeiçoada no mundo social, cooperativo 
e corporativo.

 Deve-se criar meios e ferramentas para acolher as pessoas 
em diversas situações ao logo do processo de existência de um 
grupo ou durante seu tempo de atuação. 

 Quando há a possibilidade uma ou mais pessoas devem ser 
as responsáveis a levar a todos formas de acolhimento, ouvindo 
os anseios, criando caminhos para o diálogo e para a interação 
entre os participantes no mundo virtual e físico.

 No caso de novos membros de um grupo, esta acolhida deve 
ser feita de forma clara e cativante, sempre tomando-se o cuidado 
de não ser invasiva. As pessoas que fazem parte de um projeto 
precisam se sentir parte de algo maior e isso deve-se muitas 
vezes pelo tipo de acolhida que elas tiveram, principalmente 
em grupos de trabalho ou convivência que já estavam formados 
anteriormente.

http://storymove.net
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Na Prática

Objetivo: Despertar no grupo o conhecimento e a 
necessidade de fazer do Acolhimento uma prática 

constante e de qualidade, porporcionando a todos uma 
sensação real de pertença e valores.

PALAVRAS CHAVE
ACOLHER

PERTENÇA
HUMANISMO

UNIÃOGRUPO

1 ESTUDO 2 PRÁTICA
A - Faça um levantamento e crie um banco 
de dados das pessoas que fazem parte do 
grupo, como nome, idade, sexo, onde 
moram, aniversários, talentos e outras 
informações relevantes. Estas informações 
devem ser partilhadas com o grupo e servir 
de base para as ações de comunicação, 
acolhida e demais da coordenação;

B - Crie no grupo uma rotina   de   acolhimento 
com ações como comemoração de 
aniversários, celebração datas especiais, 
realização de dinâmicas para apresentar os 
novos integrantes, visitas e ajuda a quem 
esteja com uma doença ou necessidade, 
preparação de ambientes agradáveis para 
os encontros e reuniões, entre outros.  Escaneie ou clique no QR Code

http://storymove.net/wp-content/uploads/2021/05/01-ACOLHIDA.pdf
http://storymove.net/wp-content/uploads/2021/05/01-ACOLHIDA.pdf
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CONCLUSÃO
 A gestão de pequenos grupos 
é uma ferramenta do Storymove 
Projetos que disponibiliza, recursos e 
ferramentas para a gestão dos grupos 
no dia dia. Ao trabalhar de forma 
organizada e coerente, dando valor 
aos seus membros e criando canais de 
comunicação eficientes e uma gestão 
eficaz seja do conhecimento, seja das 
ações da própria coletividade, todos 
ganham. Ganham em resultados, em 
acolhida e motivação, ganham em 
condições de realizar cada vez  mais e 
melhor as ações deste grupo em nossa 
sociedade. Outro ganho significativo é 
nas relações humanas, tão desgastadas 
com o tempo ou a falta dele. 

http://storymove.net
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A mais nova concepção de marketing com este viés 
humanista, é um processo baseado na geração 
de valores humanistas e na busca por um sistema 
de bem estar e de integridade do ser humano. 
Tal inovação vem ao encontro com a presente 
realidade de uma sociedade que busca despertar 
em empresas, produtos, serviços, instituições e 
mais profissionais o cerne do valor humano e sua 
dignidade humana.

O STORYMOVE pode criar ferramentas, 
treinamento e artes visuais para TRANSFORMAR 
sua formação humana, oferecendo conteúdos 
prontos ou desenvolvendo projetos exclusivos 
segundo a necessidade de seu trabalho.

MARKETING HUMANISTA


