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importância cada

vez maior
nas empresas

interessadas em
atrair talentos

Na releitura das teorias da
Administração, pode-se perceber
a crescente preocupação com a
hierarquização das empresas e a
necessidade de investir pessoas
em cargos de maior poder e am-
plitude gerencial. Neste século
21, ao contrário da administração
clássica, científica e burocrática
relacionadas por Taylor, Fayol,
Weber e Barnard, as empresas,
bem ou mal, já passaram por pro-
cessos diversos de mudança,
como dowsizing; qualidade total,
produção enxuta e reengenha-
ria, cada qual desempenhando
papel decisivo na redução de
custos e melhoria de atendimen-
to às necessidades do cliente.

Os modelos administrativos
atualmente em prática encontram-
se num processo de transição
acelerada. Não há mais lugar para
procedimentos corporativos e
burocráticos que apresentem as
pesadas hierarquias responsá-
veis pelo baixo valor agregado.
O momento exige novos mode-
los de trabalho que sejam ágeis,
rápidos, simples, com poucos ní-
veis hierárquicos e focados no
cliente e na constante busca da
qualidade. Também, não se pode
subtrair o avanço da tecnologia
disseminada por todos os luga-
res, a custos cada vez mais bai-
xos, onde as distâncias e frontei-
ras já não existem, interferindo
nos negócios e na efetividade
das decisões.

Esses fatores combinados,
estão acontecendo de forma si-
multânea e de maneira tão rápida
que os níveis de decisão das
empresas já não conseguem mais
acompanhar, definir e saber exa-

tamente o que está ocorrendo nas
complexas exigências do merca-
do. No modelo tradicional de ge-
rência, a figura do supervisor
constituía-se na autoridade ime-
diata que decidia, determinava e
avaliava o que podia ou não ser
feito, caracterizando uma relação
peculiar de mando e subordina-
ção em que um ser humano pen-
sa e o outro executa. Em conse-
qüência, sentimentos de impo-
tência e exclusão refletiam-se de
várias maneiras na execução das
tarefas, desde o estrito cumpri-
mento de ordens, passando pela

apatia até o total descompromis-
so com o que foi solicitado.

As arbitrariedades facilita-
das por quem detêm o poder
podem ser exemplificadas em
quantidade, desde questões ba-
nais do dia-a-dia, até abusos
mais graves em exigências ab-
surdas ou contraditórias de na-
tureza puramente pessoal da
chefia.. A impossibilidade de re-
ação e a presença constante de
um clima sombrio de injustiças
são acompanhadas de uma na-
tural busca por regalias, geran-
do quase sempre uma grande ri-
validade e competição entre os
próprios companheiros de jor-
nada. Este cenário de autorita-
rismo, de distanciamento e de
desconfiança, tão comuns em
empresas racionalmente orienta-
das, influenciam significativa-
mente o desempenho e a saúde
do trabalhador.

Mais do que arranjos físicos
e organizacionais, o empower-
ment é um conjunto de atitudes
manifestadas em comportamen-
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tos que favorecem uma maior
autonomia tanto para as pesso-
as como para as equipes, apre-
sentando uma nova perspectiva
na condução dos negócios. Nes-
ta abordagem, os empregados
tem a possibilidade de sentirem-
se "donos do trabalho" e respon-
sáveis por ele, dando um signifi-
cado totalmente diferente em re-
lação ao passado. O gerencia-
mento participativo existe desde
há muito, aparecendo na delega-
ção ao escalão inferior das tare-
fas indesejadas, praticada quan-
do os gerentes ou supervisores
atribuíam responsabilidades aos
seus subordinados, ficando as-
sim livres da sua execução. Es-
ses atos, mesmo que de forma
errática, promoviam a oportuni-
dade do empregado envolver-
se com diferentes tarefas cau-
sando orgulho na execução dos
novos afazeres que lhes eram
atribuídos.

No entanto, delegar tarefas
diferencia-se de delegar poder ao
funcionário, pois o controle e a

responsabilidade pela conclusão
da mesma é caracterizada pela
autonomia e independência de
execução. Numa empresa onde as
pessoas possuem maior poder de
decisão, ocasionam, de modo ge-
neralizado o fenômeno da hori-
zontalização, traduzindo-se numa
maior interação e envolvimento
de todos.

Na medida em que se reduz a
hierarquia e o nível de subordina-
ção e dependência das pessoas,
tem-se o favorecimento do apren-
dizado de novos papéis, como
aparecimento do autogerencia-
mento e responsabilidade do em-
pregado em relação ao trabalho.

Nos últimos anos, para sur-

presa e crítica de muitos, diferen-
tes propostas na relação homem-
trabalho foram utilizadas em bus-
ca de melhores resultados empre-
sariais e de satisfação dos traba-
lhadores , mas foi o processo de
empowerment que demonstrou
a forma dinâmica das empresas
enxutas com procedimentos si-
nérgicos nas equipes, como for-
ma de comprometer os emprega-
dos e apresentar maiores índi-
ces de satisfação e alcance dos
resultados.

Hoje a idéia que se tem de
empowerment é de organizações
com estruturas simples, opera-
ções padronizadas e sem coman-
dos específicos, possíveis atra-
vés da transferência da autorida-
de e responsabilidade ao empre-
gado, ocorrendo através da pa-
lavra power (poder) que signifi-
ca "controle, autoridade, domí-
nio"; e o prefixo em que significa
"investir ou cobrir com" (empo-
werment). As pessoas, quando
investidas de poderes, sabem
que suas tarefas lhes pertencem

e têm o direito de opinar sobre o
modo de execução. Os emprega-
dos sentem-se mais responsá-
veis e demonstram maior iniciati-
va, produzindo mais e valorizan-
do mais o trabalho. O processo
do empowerment ensina que o
trabalhador pode tornar-se mais
confiante, critico, criativo e, so-
bretudo, mais livre para trilhar o
caminho da autodeterminação.

À luz de um cenário que exi-
ge mudanças de modo perma-
nente, a dignidade e a capacita-
ção das pessoas serão fatores
críticos do sucesso das empre-
sas, bem como está sendo ques-
tionada a figura do chefe que
diga e controle o desempenho
das pessoas . Neste sentido, a
pró-atividade dos seres humanos
que podem ousar nas soluções
de problemas, também pode fa-
vorecer a procura de uma maior
dignidade no trabalho.

O mundo dos negócios está
promovendo uma forte convic-
ção que a qualidade de vida terá
importância cada vez maior para
as empresas interessadas em
atrair e manter talentos. A área
de Gestão de Pessoas precisa en-
contrar e estabelecer estratégias
que imantem e mantenham cola-
boradores qualificados cujo co-
nhecimento do trabalho e a in-
formação, oportunizem o suces-
so empresarial mas que também
harmonizem a liberdade de pen-
sar e de atuar de modo inteligen-
te, garantindo de forma efetiva o

desenvolvimento
de cada ser hu-
mano.

Colabora-
dores empode-

rados, para agir e
tomar decisões so-

bre o trabalho, que não
precisem de um chefe,

comportando-se de forma
autônoma e decidida, po-

dem demonstrar iniciativa e
responsabilidade em suas ações,
manifestando além dos muros da
empresa, os comportamentos de-
sejáveis de liderança efetiva e
de maior cidadania em suas res-
pectivas comunidades.
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