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ossa espécie, o ser humano, é de animais que vivem em
sociedade. Toda a sociedade tem um líder1 (ex.: as abe-
lhas têm a abelha rainha; os lobos têm o líder da matilha,
etc.). Mas o líder não é qualquer um.

A fim de atingir as metas, um líder influencia as atividades do gru-
po. Essa influência lhe traz poder, que quando bem-utilizado torna-o
cada vez mais, capaz de fazer com que os seguidores cumpram suas
tarefas. Essa é a autoridade que os comandados creditam a um líder.

Contudo, para evitar problemas, faz-se necessário que os líderes
sejam únicos. Numa empresa, por exemplo, um colaborador2 deve
ter sempre apenas um superior imediato - seu "chefe".

As chefias porém - diferentemente de uma matilha de lobos, em
que o mais forte é o líder - nem sempre estão capacitadas a serem
líderes. Muitas vezes não é o mais capaz que ocupa uma posição de
chefia. É quem detêm o cargo de chefia - ou mesmo o dono da em-
presa - quem manda. Em geral, isso é perigoso para a organização.

Para que a liderança seja efetiva, o detentor do cargo de chefia deve
estar treinado para exercê-lo e, sempre que possível, ter o auxílio da
área de Recursos Humanos da empresa (RH), que deve funcionar como
staff (assessoria) para o chefe, ajudando-o a gerir o pessoal. Podería-
mos crer que bastariam essas providências serem tomadas para que se
normalizassem as atividades referentes à gestão de pessoal. Porém, nem
sempre é possível fazer a distinção entre o que é responsabilidade de
linha (chefias diretas) e o que é responsabilidade de staff. Os atritos,
então, acabam ocorrendo quando as chefias discordam das assessorias
em que métodos utilizar para a administração de seu pessoal.

Esses e outros conflitos, inerentes ao trabalho societariado, ou
seja, que envolve mais de uma pessoa, tem como base a disputa do
poder dentro das organizações e dificulta sobremaneira atingir as
metas organizacionais colocadas pela alta administração. Podem se



tomar algumas medidas na empresa para
minimizar essa questão3:

- Separar claramente, por escrito, as
decisões sobre os recursos humanos pelas
quais as chefias de linha serão responsáveis,
das que serão de incumbência exclusiva do
pessoal do RH.

- Treinar as chefias de linha nas ques-
tões de administração de pessoal (ex.: lide-
rança, incentivo).

- Treinar as chefias de linha e a asses-
soria de RH em como podem trabalhar e
tomar decisões conjuntas. 'Não há forma
melhor de realizar isso do que com o job

rotation (rotação de atividades) entre o pes-
soal, incluindo as chefias.

Uma coisa entretanto, precisa ficar
bem-clara para os administradores e líde-
res: a empresa só funcionará se cada um
souber seu papel nela, seja honestamente
avaliado e mantenha o devido respeito por
seus colaboradores e pelas áreas adjacen-
tes. Afinal, tal qual numa colmeia, todos
têm de trabalhar juntos para o sucesso da
empreitada e portanto, não podem se ad-
mitir ataques ao grupo.

A estrutura organizacional fa-
cilitadora

O desenho da estrutura organizacional
de uma empresa incide, direta ou indireta-
mente, nas falhas de comunicação; coorde-
nação entre os departamentos; definição de
áreas, atribuições e responsabilidades; ex-
cesso de burocracia, além de falta de inicia-
tiva, criatividade e inovação. Para evitar es-
sas armadilhas, o desenho da estrutura or-
ganizacional deve facilitar o fluxo e o pro-
cesso das informações, ser flexível e adap-
tável, satisfazer seus membros. Precisa con-
siderar que o que realmente importa, é o
comportamento das pessoas perante os ob-
jetivos da organização.

É óbvio que, quando uma empresa é pe-
quena, as decisões fluem mais facilmente en-
tre os tomadores de decisão e seus colabora-
dores, pois há menos níveis hierárquicos e as
ordens geralmente são dadas diretamente ao
responsável por seu cumprimento. A partir do
momento em que a empresa cresce e a quanti-
dade de colaboradores aumenta, cresce tam-
bém o número de níveis hierárquicos, com a
inclusão das chamadas chefias intermediári-
as. Então, o dono não conversa mais direta-
mente com o colaborador, em vez disso, pas-
sa a ordem para outra pessoa (e dessa para
outras conforme o tamanho da empresa), o que
aumenta os chamados ruídos na comunicação
(o ouvinte acaba não entendendo o que o emis-
sor quis dizer - e os erros ocorrem).

Outro problema grave surge quando a
empresa é muito departamentalizada. Na
maior parte das vezes esses departamentos
não conversam entre si (ou mesmo são ri-
vais), o que ocasiona perda de tempo na re-
alização de atividades conjuntas, retrabalho

(fazer de novo o que já está pronto), ou pior,
um verdadeiro "cabo-de-guerra" entre os
departamentos rivais, que exaure as forças
da organização. Uma estrutura organizaci-
onal deve, portanto, ser flexível a ponto de
diminuir a ocorrência desses problemas e
deve fazer com que a estratégia empresarial
adotada não seja prejudicada.

Para que isso ocorra, a estrutura orga-
nizacional deve estar menos ligada às fun-
ções departamentais e mais relacionada com
os objetivos da organização e as atividades
necessárias para atingi-los: Podemos orga-
nizar a empresa por linhas de produtos, de
forma a atribuir atenção adequada a todas,
por meio da utilização de divisões internas,
por exemplo.

Outra maneira é utilizar critérios geo-
gráficos de atuação, por meio de filiais e
direções regionais. Se quisermos atender
grupos distintos de clientes podemos or-
ganizar a empresa por clientes ou segmen-
tos de mercado.

Há empresas, entretanto, em que os tra-
dicionais departamentos funcionais, como
produção, vendas, administração, etc. podem
continuar sendo utilizados como a principal
estrutura organizacional, desde que não fi-
ram os objetivos traçados. E também não po-
demos esquecer da possibilidade de organi-
zação por projetos, utilizada principalmente
por empresas que trabalham sob encomen-
da, caso de estaleiros, empresas de engenha-
ria, indústrias aeroespaciais, entre outras.

Independentemente, portanto, do tipo
de organização, notamos que uma coisa é
invariável. Graus de chefia ou de coorde-
nação intermediárias continuarão existin-
do, de forma a tentar manter o grupo de
trabalho numa mesma linha de objetivo,
traçado pela alta administração. Cabe aos
líderes impedir que ocorram problemas,
por meio da gestão adequada dos recursos
humanos da empresa.

Avaliação do desempenho dos
colaboradores

Para que uma pessoa possa ser avalia-
da4 e cobrada por um desempenho satisfa-
tório, ela deve em primeiro lugar saber, sem
quaisquer dúvidas, quais são suas ativida-
des e o que elas implicam para o dia-a-dia



da empresa. Essas atividades, decorrentes sempre do cargo que ocu-
pam, devem estar claramente definidas por escrito5 e devem ser de

conhecimento de toda a empresa. Isso evitará a clássica desculpa
"isso não faz parte de minhas atividades", muito comum quando
não se sabe o que cada um faz.

Em se tratando de avaliações de desempenho, temos de levar em
consideração um fato muito importante: essas avaliações são geral-
mente malfeitas, gerando mais conflitos que soluções. Em geral, os
dirigentes não sabem realizá-las.

Outro fator importante é a resistência humana às críticas, sejam

positivas ou não. E mais, como fazer uma boa avaliação de desem-
penho individual, se cada vez mais as atividades têm de ser realiza-
das em equipe, sem que isso gere ainda mais conflitos, por competi-
tividade, dentro da equipe?

Muitas empresas decidiram simplesmente aboli-las em vez de
atacar diretamente o foco do problema. E, além disso, não há ma-
neira melhor de aprimorar o desempenho de uma pessoa do que por
meio de avaliações imparciais e oportunas, feitas por seus superio-

res, sempre ressaltando os pontos positivos do avaliado e informan-
do onde ele pode melhorar.

Em meus anos de trabalho como professor universitário, uma
das maiores dificuldades encontradas dizia respeito a como avaliar
corretamente o desempenho dos alunos. A faculdade exigia duas
provas por semestre, a fim de determinar a média final. Cabia ao
professor, caso desejasse, realizar avaliações intermediárias, por meio
de testes ou trabalhos, a fim de complementar a nota. Seria o ideal,

se não houvesse mais de 60 alunos por turma. Mal havia tempo de
preparar as aulas, o que se dirá da correção de avaliações contínuas,
como seria o melhor? (Sinceramente, se eu mal conseguia me lem-
brar do nome de dez deles, como fazer para avaliá-los correta e im-
parcialmente a posteriori?)

Esse exemplo pode ser extrapolado para uma empresa. Quais
dos chefes numa grande organização têm mais de 60 colaboradores
para avaliar? Quais desses chefes têm tempo para isso?

Mas as chefias (e principalmente os colaboradores) não podem
ficar sem conhecer o resultado dessas avaliações. É uma ferramenta

de motivação6 (quando mal-utilizada, entretanto, pode gerar a des-
motivação do avaliado). Se alguém vai mal numa avaliação, deve
saber o porquê e ser auxiliado no processo de melhoria.

Portanto, se o avaliado não está recebendo retorno satisfatório

dessas avaliações, é interessante que ele pergunte ao chefe sobre seu
desempenho. E importante: avaliação de desempenho não visa so-
mente aumento de salário, mas sim o aprimoramento profissional e
o alcance de metas organizacionais. Deixe isso sempre claro para
seus colaboradores.

Um exemplo de sistema de avaliação, baseado em múltiplas fon-
tes, adotado para ajudar o desenvolvimento do colaborador é a de-
nominada Avaliação 360 Graus7, fundamentada no fato de que nin-
guém melhor para avaliar um colaborador do que as pessoas que

fazem parte do "círculo de atuação" dele. Você se lembra do que fez
em 14 de junho de 2006? Duvido que sim. E seu colaborador, o
José? Você é capaz de dizer se ele fez bem seu trabalho nessa data?

Ou ocorreu algum problema, do qual você já não se lembra mais?
Como espera avaliar seus colaboradores adequadamente, se nem

sabe o que comeu ontem? Faça essa experiência: Tente se lembrar

de algo que fez 30 dias atrás. Não consegue?
Quando passei a ser cobrado por desempenho em minhas ati-

vidades (e isso ocorreu bem rápido em minha vida profissional),
vi-me nessa situação - não me lembrava das atividades impor-
tantes que havia realizado (sabia que tinha feito algo de impor-
tante, não é possível passar tantas horas trabalhando sem realizar
nada de útil!).

Um amigo me disse, então, que fazia resumos das atividades
diárias que realizava (em no máximo cinco linhas), num pequeno
caderno que levava sempre na maleta. Achei enfadonho a princí-

pio, mas depois de pouco tempo percebi como ficava mais fácil
preencher relatórios dos projetos sob minha responsabilidade, bem
como me sentia mais confiante por saber, a qualquer momento,
em que atividades gastava minhas preciosas horas, caso fosse
questionado.

Não digo que você faça o mesmo, se bem que o conselho é bom.

Mas não custa nada despender 15 minutos diários para preencher,
numa planilha no computador - ou mesmo numa folha de almaço
quadriculada - se o desempenho diário de cada um dos membros de
sua equipe de trabalho foi satisfatório ou não.

É algo bastante simples, como no exemplo abaixo:

Isso permitirá que você se lembre do ocorrido numa certa data e
possa tomar providências para resolver o problema junto à pessoa,
da forma mais adequada. Percebemos que ainda falta muito para
que as organizações venham realmente a utilizar de maneira sábia
esse importante instrumento de gestão que é a avaliação de desem-
penho. Espero que você, estando alerta desse problema, não incorra
no mesmo erro que, volto a lembrar, é um dos principais fatores de

desmotivação entre os colaboradores.

competências profissionais
É óbvio que diante das mudanças ocorridas na Nova Economia,

os profissionais não podem mais comportar-se como no modelo de
produção tradicional (fordista), sob pena de tornarem-se obsoletos
como ele. E para adaptarem-se ao esquema da Produção Flexível,
devem se esforçar para desenvolver as novas competências que os
tempos atuais exigem.

Essas competências abordam essencialmente:
- Iniciativa e capacidade de julgamento e liderança.
- Uma atenção maior aos detalhes, manutenção de raciocínio

crítico e criativo.
- Um aumento na autoconfiança, segurança e persistência.
- Espírito de colaboração.
- Um compromisso e envolvimento maior com a organização,



A - Notamos a necessidade atua! de treinamento contínuo do trabalhador. (N.A.)
B - Menos postos hierárquicos implicam maior envolvimento do trabalhador com a estrutura organizacional e com os resultados da empresa. (HÁ.)

bem como manter atitudes pró-ativas em relação aos valores da
empresa.

- Aprimoramento do conhecimento técnico.
- Preocupar-se com o desenvolvimento das pessoas.
- Estimular a comunicação.
- Manter sempre o foco no cliente.
- Orientação contínua para o aprendizado, produtividade e bus-

ca por resultados.
- Busca contínua pela qualidade.
Elas podem ser adquiridas no dia-a-dia, por meio das atividades

desempenhadas e por meio de treinamentos e devem ser sempre exer-
cidas de forma ética8. Por sua vez, a empresa deve incentivá-las,

Evoluções e revoluções
O risco maior à sobrevivência da em-

presa está centrado nos estágios de revo-
lução9 pelos quais ela passa. Por se trata-
rem de momentos de crise, onde são ques-
tionados muitos métodos administrativos
que vêm sendo aplicados no correr do tem-
po e, são tentadas novas experiências ad-

ministrativas (residindo aí o perigo de deixar se envolver por modis-
mos ou mesmo acreditando em falsos mitos), que muitas vezes aca-
bam por não dar certo, afetando profundamente as lideranças orga-
nizacionais e aprofundando ainda mais a crise. Por sua vez, caso as
novas experiências administrativas dêem certo e a empresa volte a
um estágio mais calmo, de evolução, devemos notar, entretanto, que
esse mesmo mecanismo de sucesso ocasionará mais à frente uma
nova época de crise e necessidade de revolução. Não devemos nun-
ca esquecer que o que é bom num determinado momento pode ser
péssimo em outro.

Esses ciclos de evolução/revolução estão intimamente ligados
ao "ritmo de expansão da indústria"9, relacionado diretamente com

permitindo sua aplicação sem entraves de
qualquer tipo.
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o mercado em que a empresa atua. A Tabela 2 demonstra as Cinco
Etapas do Crescimento segundo Larry Greiner:

É interessante notar que o crescimento obtido numa etapa por meio
de determinada postura de gestão acabará por deflagrar uma crise em
seu processo de crescimento, que só será superada por nova postura
de gestão na etapa seguinte10 de crescimento. Isso é normal e decor-
rente das novas preocupações que assolam a direção da empresa, no
processo de crescimento. Entretanto, deve fazer parte da estratégia da
empresa estar preparada para essas ocorrências, por meio do monito-
ramento constante de seus pontos fortes e fracos (swot) no correr do
tempo, a fim de minimizar possíveis danos, tornando a passagem de
uma etapa de crescimento a outra o menos traumática possível.

Participação dos colaboradores
O dinheiro do salário não é fator motivador. Receber menos que o

mercado é: seu colaborador se sentirá motivado a mudar de empresa,
levando consigo sua experiência e o conhecimento do negócio que está
armazenado nele e que você não mais poderá utilizar, deixando para
você o ónus da contratação e do treinamento de outro para substituí-lo.

Incentivar seus colaboradores a pensar é primordial para sua
empresa, pois eles podem ver algo que você não viu e ter ideias que
melhorem seu negócio. Mantenha-os motivados. Elogie sem medo.
Reconheça e/ou premie suas boas ideias.

Treine-os para serem cada vez melhores, incentive-os a aprender
sempre e a serem futuros líderes, quando possível. Faça-os sentir-se
em casa, não puna seus conflitos, administre-os fazendo com que atu-
em como um time. A competição entre colaboradores é salutar até o
momento em que começa a afetar o desempenho da equipe. É aí que
um bom líder faz a diferença, amenizando os conflitos entre os mem-
bros e trazendo-os novamente na direção das metas estabelecidas.

Deixe leve a relação de trabalho", torne-os seus amigos e alia-
dos. Dê-lhes novos desafios e responsabilidades. Utilize-os sempre
que possível na gestão da empresa - deixe claro que ela é muito
importante para todos e que, se for prejudicada, todos perderão. A
participação deles na empresa deve ser sempre estimulada. Isso os
fará vestir a camisa.

Se a empresa for mal, recorra a eles para ajudá-lo, e, se for bem,
não tenha medo de dividir os lucros com eles. Caso a empresa passe
por dificuldades e tenha de mandar embora alguns colaboradores,
explique a todos da empresa, sem exceções e claramente, o porquê
disso estar ocorrendo e, principalmente, auxilie-os sempre que possí-
vel a obter novas colocações. Nunca tenha medo de recontratá-los
quando a situação melhorar.

Lembre-se: são sempre as pessoas que fazem uma empresa ter
sucesso, e o exemplo sempre vem de cima. Um bom líder realmente
faz a diferença em qualquer organização.

López— na época professor titular de Comportamento Humano na
Organização no IESE — 1986 -, artigo publicado na Enciclopédia
de Direção, Produção, Finanças e Marketing da Nova Cultural.

2. Escolho o termo colaborador, pois os termos funcionário e
empregado, carregam certo ranço pejorativo, visto em sua própria
definição no dicionário: "...Pessoa física que presta serviços de ca-
ráter não-eventual a um empregador, sob a dependência dele e me-
diante salário." (Aurélio) - no mesmo verbete, o termo também é
definido como criado.

Nesse dicionário, a definição de colaborador condiz mais
com a verdadeira natureza do trabalho realizado pelas pessoas nas
empresas: "...Aquele que colabora...co-autor", ou seja, considero que
sem os colaboradores não há empresa.

3. Outra abordagem, muito interessante, vem sendo feita há al-
gum tempo pelo psiquiatra Paulo Gaudêncio, conforme entrevista
dada por ele a Mauro Silveira, na matéria "Carreira no Divã", publi-
cada na revista VOCÊ S. A., edição 52, de outubro de 2002, destina-
da a melhorar o relacionamento na, e com, a organização:

"Quando uma pessoa é desrespeitada em sua dignidade, ela se
coisifica e passa a tratar seu trabalho como uma coisa, e não como
algo que lhe dê prazer e condições de se realizar... Por causa disso,
ele simplesmente segue as normas e dá à organização somente a sua
parte, trocando horas de trabalho por remuneração. Já o relaciona-
mento dignificante ocorre quando a pessoa tem sua dignidade con-
siderada. Ela, então, torna-se autónoma e luta por sua realização
profissional e a da empresa (o que eu chamo de "vestir a camisa" -
N.A.). Esse profissional é mais produtivo e feliz."

Gaudêncio estimula a mudança da forma de pensar nas organi-
zações através da terapia de grupo com foco no trabalho. E se orgu-
lha em dizer que "vários de seus clientes estão na lista do Guia EXA-
ME - As 100 Melhores Empresas para Você Trabalhar."

Ele diz que ao atuar na parte emocional do profissional, conse-
gue melhores resultados que aqueles obtidos por meio dos treina-
mentos tradicionais que "pecam por ser insuficientes e até superfi-
ciais" e que se "limitam em transmitir uma carga de informação
puramente racional".

Entretanto, ele alerta que nem todos na empresa mudarão sua
maneira de agir. Segundo ele, no final, "70% querem mudar, os 10%
que se recusavam a pensar no assunto se convertem e 20% continu-
am resistindo. Esses terão de ser demitidos."

4. "As avaliações mais valiosas são as interações diárias entre os
chefes e seus subordinados - e esse tipo de coisa não pode ser tradu-
zido em formulários..." - Gina Imperato, "Como Fazer uma boa ava-
liação de desempenho", Revista VOCÊ S.A., novembro 1998.

5. Quando participei da implantação da Norma NBR ISO 9000
em várias empresas, um dos aspectos facilitadores geralmente mais

Notas e Bibliografia
l ."A autoridade é um sinal de reconhecimento

da qualidade do líder, de um diretor por parte da-
queles que estão sob seu comando. O uso correto
do poder aumenta a autoridade que os subordina-
dos reconhecem a seu chefe."-Juan António Pérez



negligenciados pelos administradores dizia respeito a colocar no
papel as funções dos cargos (isso auxilia muito também na identifi-
cação das necessidades de treinamento). Parecia medo das chefias
(será que sentiam que iam perder algum poder com isso?) de "ofici-
alizar" aos colaboradores quais eram suas atribuições, sobre as quais
estes seriam cobrados no dia- a- dia.

6. Motivar, segundo uma das definições do Dicionário Aurélio,
é "...despertar o interesse ou o entusiasmo; estimular..."

Todo mundo já deve ter ouvido, algum dia, a frase: "Você não
é pago para pensar".

Essa é sem dúvida uma das maiores bobagens ditas por
alguém que possui subordinados. Em primeiro lugar por ser tre-
mendamente desmotivadora, em segundo, por ser uma tolice re-
matada. Se você tem um colaborador, por que não aproveitar as
ideias que ele tenha, pagando o mesmo no fim do mês? Não é
porque você é o chefe (ou dono do negócio) que tem todas as
respostas corretas. Poderá se admirar ao ver como seus colabora-
dores podem auxiliá-lo nessa questão. Incentive-os a terem idei-
as e recompense-os por elas.

7. Para saber mais sobre avaliações de desempenho, consulte
Gestão de Pessoas, Idalberto Chiavenatto, Editora Campus, 1999.

8. Conjunto de princípios morais que deve ser observados no
exercício de uma profissão, a ética visa o bem-comum e a realiza-
ção individual.

9. Greiner em seu livro Evolução e Revolução no Desenvol-
vimento das Organizações, define dois pontos básicos nas fa-
ses de desenvolvimento que as empresas em expansão atraves-
sam: evolução e revolução. Segundo ele, o termo evolução "é
empregado para descrever períodos prolongados de crescimen-
to em que não ocorre nenhuma alteração de importância nas
normas de trabalho da empresa", enquanto o termo revolução

"é usado para indicar os períodos em que há grande agitação na
vida da empresa".

Ele destaca, também, que "à medida que uma empresa atravessa
as fases de desenvolvimento, cada período evolutivo cria sua pró-
pria revolução." Em seus estudos, ele considera cinco fatores essen-
ciais que refletem o desenvolvimento empresarial e crê, assim como
eu, que a estrutura empresarial (e consequentemente seus modelos
de gestão) afeta a expansão futura de modo determinante. São estes
fatores:

- A idade da empresa;
- O porte da empresa;
- Os estágios de evolução;

- Os estágios de revolução;
- O ritmo de expansão da indústria.
10. Após atingida uma etapa, não é nada fácil voltar atrás, sob

risco de falir (percebe-se aqui a grande dificuldade das empresas
que segundo Gertz & Baptista em seu livro Crescer para Lucrar Sem-
pre, tentam "encolher para crescer").

11. "O chefe também já não manda níais. Sugere, influi ou
submete à discussão, mas não ordena... Na medida em que o che-
fe dedica-se a mandar, os subordinados dedicam-se a obedecer, e
por esse caminho se desperdiça capital emocional e, portanto,
capital humano." - artigo "O Chefe Não Manda Mais", de Ange-
lina Vinci, Diretora de Seleção e Qualidade da Adecco - Top Ser-
vices, publicado no Caderno Empregos de O Estado de São Pau-
lo, de 18/08/2002.»
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