
TENDÊNCIAS

Sempre atuantes e

renovadoras, as

novas equipes de

trabalho vêm se

constituindo na

força propulsora das

organizações

modernas
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coordenador geral do Fórum Brasil de Equipes

avanço das cul-

turas partici-

pativas pres-

supõe a conver-

são das pessoas

em verdadeiros

sujeitos dos pro-

cessos que realizam,

agregando, por conseqüência,

significativa qualidade em suas

ações. Esta perspectiva, que se

universaliza, tem levado dirigentes

e gestores do capital humano a

drásticas reduções do foco no

indivíduo, redirecionando-o para

o coletivo, tendência que se acelera

e promete um forte incremento nos

próximos anos.

Foco individual x
coletivo: tendências

atuais!

As organizações desenhadas

com base na visão newtoniana

estão no início deste milênio

naturalmente desmoronando e, por

conseqüência,livrando-nos do

determinismo, relações de causa e

efeito e de uma visão coisificada

do mundo.

A organização burocrática

distribuiu responsabilidades em

funções, pessoas em papéis, e

delimitou fronteiras em todas as

partes. A estruturação empresarial baseou-se em princípios

fragmentários, com objetivos de favorecer a especialização,

privilegiando a preservação do poder.

Organogramas foram definidos para representar

estruturas, e ilhas foram sendo criadas, mas na essência

reside uma visão fragmentada ao considerar o ser humano.

Na cadeia de poder, pressupõe-se que os dirigentes pensam,

seu "staff" assessora, seus gerentes supervisionam e

avaliam, e os demais produzem e, ou operacionalizam.

É evidente que toda esta segmentação representa um

significativo obstáculo à participação efetiva, uma vez que

o fluxo de comunicações também é segmentado e limitado

à cadeia de valor correspondente.

Aprendizagemtradicional x
aprender a aprender

Durante muito tempo, nas organizações, as pessoas

foram treinadas a aprender a não aprender, ou seja, foram

ensinadas a serem passivas.

Os tradicionais modelos caracterizaram-se muito mais

como inibidores do que estimuladores da aprendizagem,

enquanto hoje a potencialização desta torna-se um fator

decisivo para alcançar diferenciais competitivos. Cada vez

mais está se configurando a convicção de que os modelos

empresariais e a aprendizagem com foco no individualismo

precisam ser totalmente repensados para corresponder às

exigentes necessidades do atual mercado globalizado.

Enquanto essa nova premissa se firma no contexto das

instituições de vanguarda, cada vez mais procuram-se

estratégias e formas diferentes de potencializar e disseminar

a aprendizagem no todo organizacional, dentro de um novo

modelo em que o aprendiz deve incorporar uma postura

ativa e participativa.
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A nova ciência e o trabalho coletivo

Se nos referenciarmos na nova ciência para entender e
ajudar instituições, devemos nos apoiar nos movimentos
que impõem um novo olhar para as organizações. Temos
que abandonar a estreiteza de horizontes, radicalizado pelo
conformismo cultural, e enveredarmos pela redefinição de
uma nova organização de trabalho, consoante com a
diferenciada sociedade que emerge muito consciente da
necessária postura de responsabilidade social nas
instituições de trabalho.

Enfatizamos as mudanças inexoráveis nas dimensões
humanas, que estão diferenciando-se em acelerado ritmo
num mercado globalizado, com seus requisitos implícitos
de comunicação intercultural, interpessoal e grupai. Tudo
isto traz para a práxis institucional uma remodelada
concepção no processo de trabalho; muito mais redes do
que máquinas, muito maior valor ao trabalho coletivo do
que ao inócuo e ultrapassado individualismo. A teia de
relações, característica marcante na física quântica nos
impele a criar sistemas abertos capazes de se auto-renovar e
identifica no desequilíbrio a própria fonte de auto-
renovação. Nestes sistemas, a natureza participativa é
fundamental e leva as relações a transformarem-se em tema
dominante.

Desconheço forma mais eficaz de estabelecer e
aprimorar relações, fazer fluir informações, criar padrões
de movimentos, fluxos naturais e processos inovadores do
que as verdadeiras equipes de trabalho; que, suportadas pela
incorporação dos processos colaborativos, prevalecem aos
arcaicos modelos de gestão ainda persistentes em algumas
organizações.

É evidente que estamos nos reportando muito mais a
um modelo de gestão que seja internalizado na cultura,
praticado do topo até a base e alicerçado em competências
coletivas, e não somente em mudança de rótulos e, ou,
propostas de melhorias superficiais com incremento de
metas cartesianas.

Arrisco-me

a dizer que é um

modo diferente de ser,

portanto requer na

sua implementação

uma análise

cuidadosa dos traços

da cultura e do

'management' para

implantar esta nova

visão em prol de um

novo pensar e agir

Implementar times —uma
nova maneira de viver o

trabalho

Cada vez mais se ampliam os
movimentos de investir em ce-
nários culturais facilitadores da
potencialização dos processos
colaborativos e em construir e
desenvolver equipes de trabalho,
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buscando melhores resultados,

respeitando os consolidados movi-

mentos de valorização do ser humano.

É preciso reconhecer que é uma

filosofia diferente da que até então

estávamos acostumados. Arrisco-me

a dizer que, na verdade, é um modo

diferente de ser, portanto requer na sua

implementação uma análise

cuidadosa dos traços da cultura e do

"management" para se implantar esta

nova visão em prol de um novo pensar

e agir.

Valorizar as diferenças nos seres

humanos é a maneira mais eficaz de

remover barreiras que impedem a

criatividade das equipes, ainda

dependentes de lideranças indivi-

dualistas e mantenedoras do poder.

A essência desta concepção exige

uma nova postura de liderança, o que

levará, por conseqüência, a soluções

coletivas e níveis de com-

prometimento nunca antes atingidos.

As organizações que estão in-

vestindo seriamente nesta tendência

perceberam que somente com equipes

energizadas e inovadoras emergem

ações que possibilitam fazer mais com

menos, reduzir custos, ter produtos

diferenciados, melhorar os já

existentes, simplificar processos e

sistemas, além de outras formas de

agregar valor.

É imprescindível considerar que

o trabalho em equipe é um modo, não

uma moda, visão esta responsável por

muitos equívocos e fracassos em sua

implantação. Uma grande porcentagem de organizações

pensa que o utilizam, mas na maioria das vezes não o

fazem. Alguns dirigentes seguem as recomendações de

experts como se fosse uma cartilha, quando na verdade

equipes de trabalhos se constróem com seus membros,

sendo co-partícipes na construção, dentro de um

verdadeiro fazer, fazendo.

Investimento na autonomia e
desenvolvimento de todos

O trabalho em equipe é um modelo de gestão, e se o

entendemos como tal, se converte em um significativo

diferencial para alcançar a melhoria contínua.

As organizações de "high performance" percebem

as vantagens que as equipes de trabalho podem agregar

em busca de manter competitividade e inovação, tais

como, definir coletivamente seus objetivos e maneira de

atuação, estabelecendo padrões de comunicação que dão

suporte às resoluções de problemas. Além disto, as

equipes são muito mais flexíveis e respondem às

mudanças em tempo real, e também pelo compromisso

coletivo não se sentem tão ameaçadas frente às

mudanças.

Temos colhido sérios depoimentos que confirmam

que para se construir e desenvolver habilidades para

trabalhar em equipes e ampliar a eficácia em nível de

performance é imprescindível investir na autonomia e

desenvolvimento de todos participantes, caminhando

para uma forma saudável de alcançar e manter resultados

consistentes, ou seja, através da auto-sustentação da

própriaequipe.

Text Box
Fonte: T&D: Inteligência Corporativa, ano 15, n. 148, p. 40-43, 2007.




