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Pesquisa
apresentada
durante congresso
anual da Society
for Human
Resource
Management, nos
EUA, aponta o que
evoluiu (ou não) no
ambiente
corporativo

Na era da recusa aos extremos
excludentes, nada melhor do

que incorporar o passado ao presente
e vice-versa, especialmente porque
estamos atravessando uma fase de
evolução, e não de revolução, na so-
ciedade. Assim também acontece no
mundo do trabalho. Essa foi a minha
primeira constatação ao examinar pes-
quisa apresentada no recente congres-
so da Society for Human Resource
Management (SHRM), realizado no
fim de junho, em Washington D.C.

Em 1973, foi feita uma pesquisa
histórica nos EUA sobre o trabalho e
suas condições (Work in América),
patrocinada pelo governo. Trinta anos
depois, a SHRM utilizou-se da mes-
ma metodologia e do mesmo pesqui-
sador, James O'Toole, para reeditá-la
para observar as mudanças ocorridas
nesse período, desta vez com o título
The New American Workplace, sob

coordenação do renomado autor de
obras sobre RH Edward E. Lawler III.

Nossa cultura organizacional no
Brasil é fortemente inspirada nas prá-
ticas do império. É claro que os EUA
estão muitos passos à frente, respon-
sáveis por 30% da economia mundial.
Sua estrutura é consolidada, enquanto
a nossa ainda procura se afirmar. A
desigualdade aqui salta aos olhos e os
paradoxos são maiores. Convivemos
com organizações muito avançadas ao
lado de sistemas elementares. Ainda
assim, temos uma estrutura produtiva
invejável. Digo isso porque alguém
pode estranhar estarmos vendo o que
acontece no país líder, onde as condi-
ções são diferentes. Na verdade, tudo
o que acontece lá se repete aqui, mais
cedo ou mais tarde, seja pela presença
de empresas globais, seja pela uni-
versalidade de problemas.

O novo capitalismo
e suas empresas

Foram identificadas, na pesquisa,
três forças convergentes que caracte-
rizam este início de século: globa-
lização, tecnologia e natureza da pro-
priedade. Quanto a esta última força,
o crescimento do capital institucional
na propriedade das ações gerou uma
pressão por resultados de curto pra-
zo, tão a gosto de Wall Street. O acio-
nista tem pressa de recuperar o capi-
tal investido e isso tornou-se um va-
lor. Os executivos pensam mais em
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agradar os acionistas e menos nos
demais stakeholders, em especial os
empregados. Se observarmos certos
segmentos de negócio no Brasil, como
o de telecomunicações, bancos inter-
nacionais e setor elétrico, veremos que
nossa realidade não é tão diferente.

Nesse cenário, três tipos de em-
presa são mais visíveis:

a) as operadoras de custo baixo
(CB), em que a redução permanente
de custos é uma prioridade; melho-
raram as condições de higiene e se-
gurança, mas continuam com o tra-
balho rotineiro;

b) as competidoras globais (CG),
que competem em capital financei-
ro, competências e tecnologias que
possam dominar;

c) as empresas de alto envolvi-
mento (AE), com trabalhos desafia-
dores, alguma autonomia, baixa
rotatividade e onde o empregado é
visto como associado.

Foram encontrados os três tipos
nas empresas privadas médias e gran-
des pesquisadas. A estrutura indus-
trial clássica tem o perfil de CB, tal-
vez aqui ainda dominante, o que não
impede de estarmos no circuito das
empresas globais e, mais seletiva-
mente, com algumas AE.

As organizações são
mais complexas

Essa é uma decorrência da transi-
ção para organizações de serviços, on-

de estão 90% dos empregos nos EUA.
Uma primeira tradução do efeito da
complexidade sobre o trabalho revela:

• O fim das descrições de cargos
estáticos;

• O surgimento de equipes virtuais;
• O relacionamento entre superior

e subordinado deixa de ser obrigato-
riamente face a face, também aumen-
tando a virtualidade;

• Mudanças na hierarquia, com su-
periores tendo mais subordinados e
o aumento da subordinação múltipla,
com maior necessidade de coordena-
ção e comunicação.

É o fim da organização como clas-
sicamente a conhecemos. O foco no
desenvolvimento econômico leva ao
aumento da competitividade e pos-
sibilidade de rápida deterioração. Se
um concorrente lançar antes um pro-
duto... O downsizing atende, portan-
to, às pressões do mundo financeiro.

Quando o capital humano
passa a ser um diferencial

Se as empresas se caracterizam
pela orientação para serviços (cada
vez mais os serviços ocupam uma
parcela significativa do faturamen-
to), a competição ocorre em especia-
lizações, conhecimento e tecnologia
avançada, o que implica em crescen-
te reconhecimento da importância
do capital humano. Enquanto o ca-
pital financeiro faz a diferença num
cenário industrial, os ativos intan-

gíveis predominam na nova organi-
zação, entre eles a qualidade da for-
ça de trabalho. Daí a expressão
"guerra por talentos".

Essa visão de serviços está exigin-
do grande esforço de adaptação da
mentalidade dos executivos em espe-
cial na média empresa brasileira, que
tem uma grande tradição de foco no
produto, paradigma que está em seus
estertores. A transição é fundamental
para a sobrevivência dos negócios.

A globalização tem um modo
particular de operar

Todos falam em offshoring, ou
seja, a terceirização da produção de
bens e serviços para fora do país. No
Brasil, ainda estamos como candi-
datos a receber trabalhos transferi-
dos dos grandes centros e não so-
mos exportadores do trabalho. De
qualquer maneira, por que as empre-
sas americanas agem assim? Veja-
mos os benefícios:

• Possibilidade de operar em regi-
me de 24/7;

• Economia de escala;
• Melhores negócios em materiais,

produtos e trabalho.
O McKinsey Global Institute de-

fine offshoring no trabalho como
qualquer tarefa que não requeira
interação física ou complexa entre
empregado e cliente ou colegas, além
de pouco conhecimento local. À pri-
meira vista choca, não?

(e velho)

do trabalho
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Questões-chave
nos três tipos de empresa

A pesquisa identificou algumas
questões que ilustram a mudança
nestes últimos 30 anos, a maioria das
quais bastante conhecidas também
em nosso meio brasileiro:

1. Criação insuficiente de novos
bons trabalhos (good jobs), embora
muitos trabalhos pobres (bad jobs) te-
nham sido transferidos para países em
desenvolvimento - sendo os salários
da economia de serviços mais baixos.

2. Embora com mais opções de tra-
balho, os empregados estão assumin-
do mais riscos transferidos pelos em-
pregadores nos contratos de trabalho.

3. Fatores financeiros e competiti-
vidade levam as empresas a se dis-
tanciarem cada vez mais das necessi-
dades dos empregados, em benefício
de outros stakeholders e acionistas.

4. Aumenta a tensão entre vida fa-
miliar e trabalho, com a virtual dispo-
nibilidade de atender a empresa 24
horas por dia e sete dias da semana.

5.0 sistema educacional não está
suprindo as empresas das competên-
cias de que precisam.

6. A diferença entre instruídos e
não-instruídos está aumentando a es-
tratificação social.

7. A natureza das carreiras está mu-
dando, com os profissionais preferin-
do trocar de emprego com freqüência,
dividir sua carreira entre trabalho, edu-
cação e responsabilidades familiares,
sem perspectivas de aposentadoria.

8. Trabalho e emprego incertos
reduzem a atenção para ativida-
des comunitárias.

9. Os altos custos do sistema de
saúde são geradores de tensão entre
empregadores e empregados.

10. A geração dos baby boomers
está adiando sua retirada de cena, sig-
nificando o fim da aposentadoria
como hoje a conhecemos.

11. Há oportunidades perdidas

para tornar o uso do capital humano
mais eficiente: muitas das melhores
práticas que adotamos já existiam na
pesquisa anterior, de 1973.

Todas essas questões podem gerar
preocupações, pois parecem ser o elo
fraco da modernidade. Instituições
tradicionais, como aposentadoria e
sistemas de saúde, estão em crise e o
conflito família e trabalho ganha di-
mensão maior, inclusive porque as
pessoas estão mais atentas à sua vida
familiar (o que é um dado positivo).

O novo mundo dá trabalho
Os pesquisadores, embora não

pareça, estão inquietos com o que vi-
ram. Sempre considerando que para
tudo existe um lado bom e outro mau,
não parece que a força de trabalho
norte-americana esteja confortável
com certas constatações, em especial
a perda de empregos para atividades
em outros países. Expectativas e rea-
lidades não estão na mesma mão de
trânsito e muito terão de mudar nos
próximos 30 anos. Algumas consta-
tações sobre o trabalho:

1. Mais trabalho a distância, em
que o carro, o quarto de hotel ou a
lanchonete podem servir de escritó-
rio, a qualquer hora.

2. Contratos de trabalho para fins
específicos substituem a antiga se-
gurança de emprego para toda a vida.

3. Provedores de software estão
vendendo serviços para call centers
da índia.

4. Na China, engenheiros proje-
tam e menores trabalham na linha de

montagem nas zonas econômicas
para empresas americanas.

5. Os principais executivos estão
recebendo salários até 400 vezes su-
periores ao salário médio em suas
empresas, contra 40 vezes em 1973.

6. Os rendimentos da maioria da
população sem curso superior estão
estagnados ou caindo.

7. Menos empregos criados em
função do elevado custo de assistên-
cia médica levam os trabalhadores a
aceitar piores empregos, desde que
ofereçam essa assistência.

8. Empregados se auto-organizam
em busca de bônus por desempenho.

9. Aposentados dedicam-se à con-
sultoria ou trabalham em tempo par-
cial por necessidade financeira.

Segundo os pesquisadores, os EUA
estão tentando implementar estratégias
competitivas para o futuro, utilizando-
se de idéias gerenciais do passado.
Grandes empresas teriam perdido de
vista a importância do desenho e es-
trutura do trabalho e das carreiras, o
que soa estranho para um país líder.

O envolvimento
no trabalho ganhou espaço

As três ondas de mudança quanto
ao envolvimento do empregado fo-
ram: a qualidade total (que aumentou
a participação, mas não a autonomia),
a reengenharia (que extinguiu ou des-
locou trabalhos) e a tecnologia da in-
formação (que, se adequadamente uti-
lizada, leva à autogestão do emprega-
do). Desde meados da década de 70,
duas condições emergem: os empre-
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gados participam de decisões quanto
ao próprio trabalho e também partici-
pam de ganhos financeiros por idéias
e esforço. Também são positivas as
mudanças no trabalho tal como per-
cebidas pelos empregados, comparan-
do-se as duas datas da pesquisa (qua-
dro na pág. anterior).

O cargo de supervisor é cada vez
mais gerencial, pois não agrega mais
valor ao trabalho dos subordinados,
que é organizado por meio de des-
crições flexíveis, como títulos de pro-
jetos ou seus produtos ou medidas de
resultado. Uma vez terminado o pro-
jeto, novas designações são feitas.

Um problema expressivo locali-
za-se no nível gerencial médio, que
se sente temeroso da perda de con-
trole e resiste à transformação. As-
sim, o trabalho de hoje é mais enri-
quecido, desafiante e auto-contro-
lado, com mais feedback, autonomia
e responsabilidade pelo cargo.

Não conheço pesquisas brasileiras
nesse sentido, mas creio que não
avançamos muito com relação à au-
tonomia do trabalho e criatividade.

A relação de emprego também
tem novas características

Observa-se que o empregado tem
melhor atitude quanto a desempenho,
clientes e colegas e quanto à aprendi-
zagem e à criatividade. Há, no entan-

to, uma questão não resolvida referen-
te à carreira. As rápidas mudanças im-
pedem as empresas de afirmar que to-
marão conta das carreiras de seu pes-
soal. A contrapartida disso é que os em-
pregados se sentem mais por conta pró-
pria: podem se sentir leais à empresa,
mas isso não quer dizer que a empresa
tem de garantir a lealdade, por seu lado.

Outra conseqüência da economia
global supercompetitiva é o fim do
salário por senioridade, dos benefí-
cios generosos e da estabilidade - um
luxo, conforme seus intérpretes. No
novo contrato social, os empregados
sabem que manterão seus trabalhos
desde que tenham as competências
necessárias e pelo período em que a
empresa tiver recursos para pagá-los.

Sobre a representatividade do em-
pregado, percebemos uma outra gran-
de mudança de cenário. Em 1970, os
sindicatos ainda predominavam. Já em
1973,25% da força de trabalho era sin-
dicalizada. Em 2003, apenas 12%, sen-
do 8% no setor privado. Por que isso
aconteceu? Em primeiro lugar, diz a
pesquisa, porque houve um grande
declínio na área fabril, com o próprio
enfraquecimento desse setor. Logo
depois, menciona-se a incapacidade de
os sindicatos se organizarem em em-
presas novas. Como novidade, a omis-
são das lideranças sindicais em lutar
por questões novas, como melhorar a

qualidade e vida no trabalho.
Talvez uma constatação muito

importante: as empresas perceberam
esse vácuo e aprenderam a ouvir
seus empregados. No entanto, não
está claro se os empregados passa-
ram a ter mais voz na empresa sem
o sindicato. Politicamente, têm me-
nos porque a relação é mais indivi-
dualizada e o acesso à administra-
ção depende de a pessoa ser com-
petente no trabalho (veja Alguns in-
dicadores da mudança).

Conclusões
As informações nos conduzem a um

grande número de indagações, desde
sobre a estrutura da sociedade globali-
zada, intrinsecamente diferente daque-
la existente na década de 70, até sobre
a possibilidade de o empregado ser um
pouco mais autônomo em seu traba-
lho, como saudável condição humana.

Não parece haver dúvida de que a
reestruturação da economia privile-
giou o interesse imediato dos acionis-
tas e alterou uma série de paradigmas
sobre o trabalho nas organizações. Por
outro lado, foi dito que os grandes fa-
tores determinantes da nova organiza-
ção devem ser vistos integradamente,
em especial a luta para aumentar o nú-
mero de empresas de Alto Envolvi-
mento. Sue Messinger, presidente e
CEO da SHRM, encontrou um ponto
em comum nesses estudos todos: o
trabalho satisfatório é uma necessida-
de humana básica, conferindo identi-
dade individual e auto-respeito. dan-
do ordem à vida.

Ao que tudo indica, depois de ter-
mos colqcado por terra os padrões an-
teriores, é hora de criar novos e a pes-
quisa da SHRM talvez seja o primeiro
marco dessa reconstrução em direção
ao maior equilíbrio entre a pessoa, a
organização e a sociedade.

Luiz Augusto da Costa Leite é diretor da
Change Consultoria de Organização
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