
O indivíduo será o
grupo dominante da
próxima era
A fonte de valor da nova era é o

conhecimento e o grupo dominante,

o indivíduo

N
ada acontece por acaso. Tanto na natureza, como na

sociedade, tudo tem sua seqüência e suas

conseqüências. Muitas vezes, percebemos algumas

mudanças à nossa volta e achamos que é um fato ou

um movimento isolado; quem sabe, um modismo. Na maioria das

vezes, tais fenômenos são conseqüência de outros movimentos

ou ações de décadas ou séculos atrás.

Qual o motivo da crescente ênfase que vem sendo dada à

figura do cliente no mercado de consumo, ou à figura do

empregado no mercado de trabalho? A explicação é simples: a

fonte de valor da nova era é o conhecimento e, o grupo

dominante, o indivíduo.

Na era agrícola, a fonte de valor era a terra e o grupo

dominante eram os proprietários das terras, os latifundiários. Na

era pré-industrial, ou início da era industrial, a fonte de valor

passou a ser o capital e o grupo dominante aquele que detinha o

capital, os banqueiros. Já na era industrial moderna, o capital

cedeu espaço para uma outra fonte de valor, o mercado, e o

grupo dominante passou a ser aquele que de certa forma tem

acesso e influencia ou "manipula" o mercado - os empresários, os

executivos.

Estamos entrando em uma era em que a fonte de valor

começa a ser o conhecimento e o grupo dominante, os

indivíduos. O próprio lay-out dos postos de trabalho ou mesmo o

local de trabalho estão mudando. Começa a crescer o número de

pessoas que, embora engajadas em alguma empresa, conduzem

seu trabalho de um escritório em casa, de forma remota. Ou seja,

essas pessoas não necessitam de maquinário ou equipamento

específico para conduzir seu trabalho, nem precisam estar lado a

lado com seus pares ou colaboradores. O valor está no indivíduo.

Está no conhecimento e na capacidade individual. Já que sabemos

de antemão qual é a fonte de valor e o grupo dominante, daqui

em diante podemos nos preparar melhor para agir neste novo

ambiente. Para sermos bem-sucedidos no que fazemos,

deveremos focar o conhecimento e respeitar e investir no

indivíduo. O melhor ensinamento que podemos tirar dessa

informação vem a seguir:

• Temos de enxergar os colaboradores em nossa empresa como

pessoas únicas, capazes de criar conhecimento e de nos ajudar no

processo de disseminar esse conhecimento dentro e fora da

organização.

• Os treinamentos têm de ser encarados como base para

criar ou ampliar o conhecimento, e não simplesmente para

permitir que desempenhem uma nova tarefa. Devem resultar em

um método para preparar a equipe de trabalho para lidar com

uma grande gama de problemas e desafios.

• Nossos clientes também devem ser vistos como indivíduos.

Portanto, são únicos - embora fazendo parte de um grupo

dominante. O que adiciona valor a eles é o conhecimento. Isto

não quer dizer que você tenha de sair vendendo conhecimento,

mas usar conhecimento como forma de adicionar valor a tudo

que você faz ou vende.

• Os meios de comunicação modernos - Internet,TV, rádio

- nos permitem alcançar mais clientes, por mais tempo e em

qualquer região do estado, do país ou do planeta. O que o

cliente espera é que esse contato seja inteligente, adicione valor,

e traga conhecimento novo.

• O processo de conhecer os clientes será muito mais importante

e complexo. As pesquisas de mercado terão que ser estratificadas

para se conhecer ou entender grupos específicos de clientes.

O Seis Sigma na nova economia
A metodologia Seis Sigma está muito alinhada com os dois

aspectos da Nova Economia - indivíduo e conhecimento. Primeiro,



os treinamentos conduzidos dentro dos programas de

implementação da metodologia não são massivos ou dirigidos

igualmente para toda a organização.Toma-se o cuidado de estratificar

pessoas e atribuições, a fim de definir os tipos de treinamento.

Os candidatos a Black Belt (faixa-preta) são selecionados entre um

grupo de jovens talentos com alto potencial e capazes de liderar

equipes. Já os gerentes e os executivos são treinados para serem

selecionadores de candidatos a Black Belt ou Green Belt (faixa-verde),

além de selecionadores e facilitadores de projetos. O treinamento dos

BBs e GBs é bastante conceituai, propondo que se descubram as

causas-raiz de um problema e não simplesmente atacar o efeito, ou

sempre ouvir a voz do cliente - o que ele gosta ou como gostaria de

ser atendido - ao invés de simplesmente inferir o que ele quer.

O objetivo do programa de capacitação na metodologia Seis

Sigma é fornecer conhecimento básico e abrangente para que

sejam usados nos mais diversos tipos de processos e nas mais

diversas atividades. Na medida em que as argumentações passam

a ser feitas com dados e análises estatísticas, e não mais apoiadas

na experiência ou intuição; na medida em que a lógica pesa mais

do que a hierarquia; a auto-estima e a autoconfiança desses

indivíduos capacitados dentro do programa de formação da

metodologia Seis Sigma aumenta tremendamente, a ponto de se

descobrir talentos que anteriormente não eram conhecidos na

organização - foco no indivíduo.

Já as pesquisas de mercado dentro dos projetos Seis Sigma

utilizam métodos como Quality Function Deployment (QFD)

que, além de detalhar a voz do cliente, a transforma em

especificação para os produtos e serviços. A análise estatística

nos permite diferenciar grupos de consumidores com

características específicas, facilitando a comunicação inteligente

com cada grupo de clientes.

Temos vivenciados esse processo de capacitação dos

indivíduos em grandes e médias empresas, como parte do

processo de implementação da metodologia Seis Sigma. O que

essas empresas têm em comum é o crescimento dos

indivíduos e o aprofundamento do conhecimento sobre os

processos, produtos e clientes.Tanto é verdade que, em muitas

delas, como parte do processo evolutivo, dois programas

novos passam a ser implementados: Retenção de Talentos e

Gestão do Conhecimento.
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