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Vamos refletir sobre como a questão da integração é cada vez mais importante. Afinal de 
contas, conceituadas empresas do Brasil, ao lado da competitividade, do foco de negócio e do 
e-business, colocam a necessidade da coesão interna, da sinergia e do entendimento e 
compreensão entre as pessoas, como fatores críticos de sucesso a serem conquistados e 
desenvolvidos. Quando duas áreas de uma empresa brigam entre si, há um grande vencedor: 
o concorrente. Meu sonho seria espalhar uma placa com esse pensamento pelas salas de todas 
as empresas.  
 
Nigel Nicholson diz que a segregação está incutida em nosso DNA desde os tempos do Homem 
de Neanderthal. A antropologia feudal consolidou ainda mais esta base etnocrática e o 
sentimento de "tchurma" e "galera" da geração Y de hoje são os fixadores finais dessa vontade 
separatista do humano. As pessoas têm a necessidade instintiva de criar seus próprios 
inimigos se consolidando através de seus próprios feudos.  
 
É importante entender que é possível criar e desenvolver mecanismos integradores em um 
processo que poderíamos denominar "gestão da integração". As organizações terão que 
trabalhar com seriedade o lado maturidade do ser humano, através de um processo de 
conscientização das conseqüências malignas desse tipo de escolha. O primeiro passo do 
"como" é o desenvolvimento do nível de conhecimento através da promoção de um choque de 
informação.  
 
Hoffstede defende que cultura forte tem que ser defendida por processos compatíveis. 
Proponho usar a segunda arma do arsenal que seria a vinculação a resultados e sua 
remuneração variável. Integração entre pessoas deve ser elevada à categoria de "atributo 
cultural" e através de avaliações individuais o colaborador da organização deverá receber (ou 
não) reconhecimento pelo seu grau de contribuição à cultura integradora. A omissão do 
reconhecimento que pode chegar ao limite da penalidade, mais ou menos grave, deve servir 
como um alerta ainda maior para aqueles que ainda estão nos tempos jurássicos da 
segregação.  
 
Por fim, um lado esquecido da formação da integração consiste na construção do apoio dado 
por uma estrutura organizacional "amiga" da sinergia. Em verdade, tem-se que sair do 
organograma fragmentado e criar procedimentos que possibilitem a atuação intercruzada das 
diversas áreas. A formação de times estratégicos multidisciplinares, de equipes 
multifuncionais, de times de projetos, de círculos de controle de qualidade múltiplos, de grupos 
semi-autônomos pode ajudar de maneira vigorosa a criação de uma equipe integrada. 
Sobretudo temos que acabar com o famigerado campeonato interno de futebol, área contra 
área. Faça a disputa interna, mas também no conceito integrador, quebrando o paradigma do 
antiquado organograma.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 17 jun. 2008, Vida Executiva, p. C11. 


