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Resumo: Contempla o estudo das relações entre o indivíduo e o seu ambiente de
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principal foi o de obter novas reflexões acerca da dimensão humana nas
organizações, além de procurar contribuir com a construção de subsídios teóricos
que permitam melhorar a qualidade dos elementos que compõem o espaço físico
no qual o ser humano interage nas organizações. A dimensão humana é verificada
como condição essencial ao direcionamento da pesquisa considerando sobretudo
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-INTRODUÇAO

"A vida que não se examina não vale a pena ser vivida"

SÓCRATES
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1. O Interesse no "Ambiente Modificado"

É certo que alguns anos de experiência profissional com a implantação de projetos de

mudança organizacional foram decisivos nesse nosso encontro com a área de análise

organizacional a partir dos ambientes modificados - ou das "mudanças de layout".

Muitos também foram os incentivos recebidos por diversos pares da área acadêmica que

acompanham nosso desenvolvimento. Mais forte, porém, foram as inúmeras e

persistentes indagações que observamos no desenrolar dos processos que envolviam

mudança nos "espaços físicos" nos quais as pessoas desenvolviam as suas atividades. É

o vivido, por isso irrepresentável, em dois sentidos: pela experiência com o espaço

humano nas organizações e pelo acompanhamento de perto da realidade que as pessoas

têm "enfrentado" continuamente: as mudanças teoricamente participativas que

envolvem um dos seus lugares de viver - o de trabalhar.

A principal base desses questionamentos residia, sobretudo, no fato de ser perceptível

uma aceitação da mudança que não parecia ser fiel ao real bem-estar que o indivíduo

prima por viver, mas o comportamento apresentado era caracterizado, numa certa

forma, por algum tipo de descontentamento. Somado a esse pressuposto, havia o fato de

que a conveniência dessa aceitação parecia ser mais a regra do que a exceção em meio

aos usuários que participavam da implantação de um processo de mudança de layout. A

partir dessas considerações é que, então, fomos atraídos aos estudos que tratam das

relações e interações entre o indivíduo e o seu espaço de trabalho. Como resultado disso

surgiu uma preocupação centrada na condição humana nas organizações, embasada nos

elementos constituintes de um ser humano integral e não fragmentado.

o ser humano, analisado em interação com o ambiente, mostra adotar diversos

condicionamentos, dentre eles: a delimitação do seu espaço físico, a participação social,

a delimitação do seu espaço psicológico, a permanência, a auto-suficiência, a tonicidade

e a valorização do ser e do existir. Relacionar-se com o ambiente é, então, a maneira

que o indivíduo encontra para dar continuidade e extensão ao seu próprio ser e à sua

existência. Assim, o espaço, lugar de enraizamento (Chanlat, 1996), teatro de interações

(Goffman, 1999), um canto que temos no mundo (Bachelard, 1978), é evidenciado,

constituindo-se num dos pilares fundamentais do quadro da ação humana e permitindo

compreender a organização a partir dos elementos que compõem o ambiente e das

características das ordenações físicas, ou seja, da organização dos espaços.



11

Enfim, a intenção de transformar as observações de uma realidade em uma contribuição

para algum campo do conhecimento é o grande desafio das pesquisas acadêmicas, e o

que melhor justifica o nosso presente propósito - embora tenhamos consciência de que

o que menos sabemos é exatamente o que é a realidade (Demo, 1981).

2. Relações com o Ambiente: o lugar do sujeito

o principal objetivo desta Dissertação reside em um registro de constatações e crenças

obtidas a partir da experiência de pessoas que têm os seus ambientes de trabalho

modificados, sobretudo quando as implantações lhes são "indiretamente" impostas. Os

resultados convergem-se, portanto, numa tentativa de aprofundar o conhecimento

acadêmico sobre as relações do indivíduo com o seu ambiente de trabalho.

A mudança de layout de escritórios 1, como questão específica de análise, não é

comumente abordada em nossa literatura nacional na área de administração; enquanto

numa verificação mais ampla, além de nossas fronteiras, podemos constatar um maior

número de pesquisas com esse foco provenientes de outros países - majoritariamente

dos EUA2• De qualquer forma, grande parte das pesquisas que abordam a configuração

ou mudança no layout (quer direta ou indiretamente) estão centradas ou nos objetivos

estratégicos da organização e na intensificação da eficiência dos seus processos ou,

quando tratando diretamente da condição humana nas organizações, na Qualidade de

Vida no Trabalho - QVT. Constatamos também que grande parte dos resultados e

contribuições encontrada é pertinente aos estudos das relações entre indivíduo e

ambiente, sendo que o aspecto relacionado à importância do ambiente de trabalho para o

bem-estar do indivíduo está muitas vezes associado a uma preocupação com a

produtividade no trabalho.

Na figura 1, procuramos ilustrar como esse aspecto é destacado ', indicando as correntes

de estudo predominantes no que se refere à abordagem às mudanças de layout nas

I A partir desse ponto, sempre que nos referirmos às mudanças de layout, estamos atribuindo-as aos
escritórios de trabalho, diferentemente dos postos de trabalho industriais (chão de fábrica).
2 Pela dificuldade em se encontrar estudos nacionais com o mesmo foco - mudança de layout e opinião
do indivíduo -, esta base refere-se a estudos que focam os programas de reestruturação organizacional.
3 Essa afirmação é feita a partir de uma verificação dos estudos identificados na pesquisa bibliográfica
realizada em periódicos nacionais e internacionais, publicados nos últimos 5 anos, que contemplam o
assunto mudança de layout.
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organizações. Ambas as correntes que predominam - tanto aquelas que possuem foco

na eficiência de processos, quanto outras que focam a QVT - sugerem que a mudança

no ambiente físico de trabalho proporciona efeitos positivos ao bem-estar do indivíduo

em seu ambiente físico de trabalho e,conseqüentemente, à sua satisfação no trabalho.

As linhas pontilhadas foram desenhadas para caracterizar que apesar dessa abordagem -

eficiência de processos - dar uma menor relevância ao indivíduo na organização,

considera-la é essencial para a justificativa dos pressupostos deste estudo.

Figura 1

Identificação de abordagens predominantes

...-.- - - -..' - .. .
..•.•.•.••.•••...•.••••• .; EFICIÊNCIA DOS L...
: : PROCESSOS : :. .

.-t-.-. to•• -. t- ••••• -•• -••• -•• t ••• -••••••

MUDANÇAS PLANEJADAS . MUDAR O ESPAÇO FÍSICO

DE :..• GERA EFEITOS POSITIVOS

LAYOUT PARA O INDIVíDUO NO
TRABALHO

QUALIDADEI
'" DE VIDA NO f-

TRABALHO

Fonte: elaborado pela autora.

Numa incidência muito menor, foram identificados, também, alguns estudos recentes

que tratam deforma crítica os "benefícios obtidos" para o indivíduo com uma

implantação de mudança (Vergara e Silva, 2000; Alcadipani e Almeida, 2000; Carbone,

2000; Villardi e Leitão, 2000; Vergara e Cavalcanti, 1999). A partir desses autores, é

possível fazer aproximações mais diretamente relacionadas ao nosso estudo. É

importante salientar, contudo, que a base mais ampla desses estudos está nas pesquisas

de uma corrente funcionalista, característica não só da análise de layout, mas da maioria

dos estudos em administração no Brasil (Bertero et all, 1999). É certo que

encontraremos inúmeras contribuições bastante significativas para a análise

organizacional se recorrermos a estes estudos mais tecnicistase pragmáticos, que

privilegiam a importância dos processos planejados de mudança na obtenção de

resultados efetivos para a organização. Entretanto, a contribuição desta Dissertação está,
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muito mais, na existência de alguns paradoxos relacionados à importância do indivíduo

na organização e na valorização do seu bem-estar em relação ao ambiente de trabalho.

o pressuposto de que há uma divergência entre as evidências apontadas pelas linhas de

pesquisa predominantes e a opinião do usuário sobre o seu bem-estar no ambiente de

trabalho, configurou-se como o principal direcionador que veio a conduzir a análise

desenvolvida neste trabalho. Questionar sob a ótica do usuário é uma forma de

voltarmos a nossa atenção para um outro aspecto que permeia a relevância dos

processos planejados de mudança organizacional: a opinião de quem "sente na pele" a

mudança. Sommer (1973) é um dos autores que ressalta a importância de estudos que

conduzem à compreensão das ligações existentes entre a forma ambiental e o

comportamento humano, enfatizando que é necessário considerarmos a perspectiva do

usuário sobre o seu espaço de trabalho.

o propósito dessa Dissertação foi, em suma, o de analisar alguns casos selecionados de

processos planejados de mudança de layout implantados em três organizações - uma

pública, uma empresarial e uma organização terceirizada pelo governo - com o objetivo

maior de explorar a compreensão dos aspectos desse processo que mais influenciam nas

relações entre o indivíduo e o ambiente de trabalho. Tais considerações podem trazer

contribuições aos aspectos relacionados à qualidade da utilização do ambiente. É

preciso, portanto, descobrirmos o em que consiste o verdadeiro bem-estar do indivíduo

no seu local de trabalho - o lugar do sujeito - e que está diretamente relacionado aos

elementos constituintes das suas relações com o espaço.

3. A Pesquisa Baseada na Opinião do Indivíduo

Apesar de não ser um debate propriamente novo - o 'esquecimento' da dimensão

humana nas organizações -, tomou-se evidente, nesta Dissertação, o foco na opinião

que o indivíduo possui acerca das múltiplas forças e componentes de uma organização.

Esta é uma percepção que, ao ser considerada, pode permitir uma análise mais profunda

das mudanças de layout enquanto fenômeno organizacional que interfere no

comportamento e que influencia nas atitudes dos membros de uma organização. Assim,

assumimos que a importância da dimensão humana antecede aos objetivos de eficácia e
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excelência organizacional, pois é dos esforços do próprio indivíduo que dependem estes

objetivos.

Existem algumas maneiras pelas quais é possível acrescentar contribuições para o

resgate da dimensão humana nos estudos organizacionais. Escolhemos aqui considerar,

em primeiro lugar, as relações fenomenológicas existentes entre o indivíduo e o

ambiente de trabalho. Somado a esse interesse, destacam-se também os efeitos que as

mudanças normalmente causam àqueles que vivenciam esse processo. Assim, tentamos

enveredar pelos horizontes das relações entre as pessoas e os elementos que compõem

os seus espaços físicos de trabalho quando modificados, procurando privilegiar aqueles

aspectos subjetivos presentes nessa relação, para que os mesmos possam ser acrescidos

aos aspectos objetivos que são mais abundantemente explorados - como é o caso das

correntes da ergonomia ou da ecologia empresarial (Vidal, 1994; lida, 1990; Laville,

1977; Montmollin, 1974).

o ponto de partida adotado para analisar as relações do sujeito com o ambiente sob a

ótica de uma mudança, é a investigação de como ocorrem alguns aspectos ligados à

aceitação das pessoas que participam passivamente de todo o processo, ou seja,

daqueles que vivenciam o processo por serem usuários dos espaços modificados, mas

que não detêm poder decisório sobre a definição do rearranjo físico implantado. Dessa

forma, a delimitação da análise é focada na opinião desses pseudo-participantes, através

da apresentação de três casos de implantação de mudança no layout de escritórios.

Consideramos a dimensão espacial como sendo de fundamental importância à

experiência humana nas organizações. Ao considerarmos, porém, que os espaços

organizacionais são ocupados por não-proprietários, ou ainda, que são espaços

constituídos por uma arquitetura institucional (Sommer, 1973), o interesse nesse

ambiente passa muitas vezes despercebido. Segundo o autor, as pessoas que habitam um

espaço com essa característica se acomodam e não empreendem esforços num interesse

maior à dimensão espacial por acreditarem que os resultados obtidos não são

compensadores. Assim, sem a opinião do usuário, as reflexões sobre a forma e a função

dos espaços ficariam comprometidas.

Somado à importância da análise do espaço humano nas organizações, tecemos também

considerações referentes ao ambiente quando ele é modificado. De acordo com Handy
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(1978), a mudança e o layout estão entre os principais fatores que afetam o ambiente

físico - além de outros como a localização, facilidades, segurança, ruído etc.

Contextualizamos, assim, as implicações provenientes de uma mudança de layout, que

possuem uma conotação pseudo-participativa da maioria das pessoas envolvidas no

processo: habitantes do espaço modificado. A partir desse panorama, procuramos, por

fim, abrir mais um espaço para a investigação da dimensão humana nas organizações,

via indivíduo e o seu ambiente de trabalho.

Dentre tantos temas existentes na Teoria Organizacional, a mudança nas organizações

tem sido um dos mais discutidos nesta década - quer seja ela uma mudança reativa,

simplesmente imposta ao meio organizacional devido às pressões externas e internas do

ambiente, quer seja pró-ativa, planejada e conduzida com seus escopos estratégicos.

Conduzir um estudo inerente a um tema complexo e atual exigiu especial preocupação

com a escolha de uma metodologia adequada à coleta de dados e à análise dos

fenômenos organizacionais que regem os processos de mudança - especialmente no que

se refere às mudanças nos layouts de escritórios.

Estabelecemos, então, no que antecedeu à definição da metodologia, três linhas

condutoras para esta escolha: (1) como compreender o conjunto teórico pertinente ao

tema e (2) como utilizar este conjunto, para se chegar em (3) como compreender o

fenômeno organizacional proposto ao estudo. A composição do eixo é baseada na visão

de Handy (1978) que denomina a Teoria Organizacional como um conjunto coerente de

estruturas conceituais que, ao serem usadas e compreendidas adequadamente,

favorecem a compreensão das organizações.

Várias são as maneiras que temos para enxergarmos a realidade. Esta é a primeira

grande escolha com a qual se depara um pesquisador, e que certamente irá influenciar

na primeira etapa da definição de uma metodologia de pesquisa. Podemos verificar que

a maneira com a qual encaramos os problemas de pesquisa e como esta é conduzida não

deixa de ser influenciada por um estado mental, ou por um estado de espírito, sendo esta

a forma pela qual vemos o mundo. Dessa forma, chegamos a uma abordagem

fenomenológica, (descrita no capítulo I desta Dissertação), sendo essa a que melhor se

enquadra nos propósitos e pressupostos principais da nossa pesquisa.
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A partir da reflexão sobre um posicionamento adotado, estabelecemos como deveria ser

utilizado este conjunto de conceitos e requisitos teóricos fundamentais à pesquisa,

desenvolvendo um estudo exploratório que permitisse verificar a base conceitual tanto

para os dois elementos contidos na relação: indivíduo e espaço, quanto para os aspectos

da influência das mudanças de layout no bem-estar do indivíduo no seu ambiente de

trabalho. A pesquisa exploratória objetiva, basicamente, o desenvolvimento de pistas e

insights iniciais sobre o tema para prover uma direção para pesquisas futuras (Malhotra,

1999; Parasuraman, 1991). Este foi um passo importante para a realização da pesquisa,

por entendermos que após uma breve exploração dos conceitos, torna-se mais clara a

apresentação do conjunto que elaboramos para obter as informações necessárias à

análise.

Por fim, para chegarmos à compreensão do fenômeno organizacional - o da

habitabilidade - que permeia a problemática proposta, seguimos uma orientação

fenomenológica de cunho predominantemente interpretativo, com base tanto na

fundamentação teórica como nas técnicas de pesquisa - sobretudo a análise de conteúdo

das informações levantadas na pesquisa de campo - que, além de explorar instrumentos

múltiplos de coleta de dados (descritos no capítulo m desta Dissertação), privilegiou a

observação e a entrevista em profundidade para garantir que a análise se desse a partir

da opinião do usuário. Apresentamos três casos de organizações em que ocorreram a

implantação de mudança no layout, nas quais se deu o levantamento das informações.

o objeto do estudo de caso tem por base a análise profunda de uma determinada

unidade de estudo. Podem ser realizados, segundo Trivifíos (apud Godoy, 1995), três

tipos de estudo de caso: o histórico organizacional (quando o estudo recai sobre uma

organização), o estudo observacional e a análise situacional (de eventos específicos da

realidade organizacional). Para Godoy (1995), a análise situacional é um tipo de

pesquisa que visa a examinar detalhadamente um ambiente, um sujeito ou uma situação

em particular.

A abrangência do trabalho foi delimitada a casos de três organizações inseridos em

meio a uma mesma cultura regional - uma cidade brasileira -, considerando que

existem especificidades regionais que devem ser levadas em conta na análise

organizacional e visando ao incremento de uma perspectiva local para o estudo dos
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fenômenos organizacionais". A análise cultural é uma aspecto inerente aos estudos de

mudança organizacional com foco no comportamento humano, podendo desenvolver a

articulação de temas recorrentes que mostram como os símbolos estão conectados a

relacionamentos significativos, e como eles estão relacionados às atividades das pessoas

que compõem o ambiente. Freitas (1991) atenta, porém, para o cuidado que o

pesquisador deve ter na escolha da metodologia para uma análise cultural, devido ao

fato de existir uma grande dificuldade em se obter consenso sobre o conceito de cultura.

A abordagem metodológica utilizada para a pesquisa de campo foi predominantemente

qualitativa, devido à natureza e à complexidade do tema, que exige informações,

observações e análises características deste tipo de pesquisa (Chizzotti, 2001). Se há um

grande número de estudos que procuram descrever e explicar os fenômenos sociais que

valorizam a utilização de métodos quantitativos, por outro lado, a pesquisa qualitativa

tem sido uma abordagem alternativa de investigação. Segundo Martins (1994), apesar

de essa abordagem ter surgido inicialmente nos estudos da Antropologia e da

Sociologia, é um tipo de pesquisa que vem adquirindo espaço em outras áreas, como por

exemplo, na Teoria das Organizações.

Martins (1994) reforça a principal diferença entre as duas metodologias. Enquanto os

estudos quantitativos são caracterizados, geralmente, por planos previamente

estabelecidos - seguidos com rigor e baseados em hipóteses e variáveis que irão

encaminhar o desenvolvimento operacional da pesquisa -, nos estudos qualitativos, a

definição do plano poderá surgir ao longo de seu desenvolvimento e não contemplar a

mensuração dos eventos ou o emprego de análises estatísticas dos dados; o foco do seu

interesse é amplo e parte de uma outra perspectiva.

A principal característica em uma pesquisa qualitativa é a obtenção de dados descritivos

por meio do contato direto e interativo do pesquisador com o seu objeto de estudo. A

compreensão do fenômeno se dá segundo a perspectiva das pessoas que dele participam

e só então o pesquisador situa a sua interpretação no estudo. Demo (1981) define a

pesquisa qualitativa como uma abordagem metodológica não convencional, ou seja,

aquela que adota técnicas que procuram caminhar a partir da realidade social na sua

complexidade, na sua totalidade quantitativa e qualitativa, na sua marcha histórica

4 Para aprofundamento sobre a importância que existe em considerar as diferenças locais, quando nos
propomos a realizar estudos de mudança organizacional, ver o trabalho (Hofstede, 1997).
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humana, também dotada de horizontes subjetivos, para depois construir métodos que

possam captá-la e transformá-la.

A pesquisa qualitativa compreende um conjunto de diferentes técnicas interpretativas -

dentre elas destacamos a "leitura espacial" e a "análise de conteúdo", utilizadas nesta

pesquisa - que visam a descrever e decodificar os componentes de um sistema

complexo de significados. Em suma, é uma metodologia de pesquisa que tem por

objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, reduzindo a

distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação (Maanen, apud Martins,

1994).

Segundo Smircich (1983), a observação, os relatos de informantes e a participação do

pesquisador no ambiente são alguns métodos de levantamento dentre os mais utilizados

para identificar o sistema de significados. Esta investigação pode ser feita mediante

atividades de observação e compreensão dos relatos, podendo sua análise ser

desenvolvida como uma descrição detalhada dos vários tipos de sistemas simbólicos e

seus significados associados. Daudi (apud Cabral, 2002) evidencia que a participação e

o envolvimento ativo são estratégias de pesquisa quando o objeto de interesse está

voltado para o processo de interação, significado e relações pessoais.

4. O Desenvolvimento da Dissertação

Esta Dissertação, conforme os objetivos até aqui descritos, explora as relações que o

indivíduo desenvolve com o seu ambiente de trabalho. A investigação parte da análise

de processos planejados de mudança de layout, e é conduzida à luz da opinião que o

usuário destes espaços possui acerca dos elementos presentes no ambiente modificado.

A dinâmica existente na análise compreende a verificação dos reflexos de uma mudança

na vida do indivíduo, considerando as relações que ele mantém com o espaço físico, por

ele percebido como um território pessoal e, ainda, a sua vivência com uma situação de

mudança.

A Dissertação está estruturada em duas partes, apresentando-se organizada em quatro

capítulos: a primeira constitui-se de um embasamento teórico necessário à compreensão

do tema aqui delimitado, expondo aspectos da Teoria Organizaéional que compreendem
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a análise das relações entre o indivíduo e o ambiente de trabalho e os estudos de

mudança de layout, bem como os modelos de análise aplicados aos casos apresentados.

Tal desenvolvimento constitui-se a base para os procedimentos da segunda parte, que

contempla a descrição e a análise dos casos.

No capítulo I, apresentamos um panorama das principais abordagens da análise

organizacional referentes às mudança de layout, introduzindo alguns paradoxos

identificados na teoria. O capítulo II compreende a apresentação dos modelos de análise

utilizados, destacando os aspectos relevantes para a investigação dos casos

apresentados. O capítulo é encerrado com a composição essencial para a pesquisa de

campo: a identificação de elementos vinculados à dimensão fenomenológica estudada: a

habitabilidade dos espaços de trabalho em meio à mudança.

Iniciamos a segunda parte do trabalho com a apresentação dos casos estudados,

apresentados no capítulo Ill. Inicialmente detalhamos a instrumentalização da pesquisa

e contextualizarmos as organizações no seu aspecto cultural. Seguimos com a

apresentação dos casos em três organizações - pública, empresarial e de prestação de

serviços terceirizados pelo governo (terceirizada) - descrevendo as suas principais

características e o setor (ou departamento) fisicamente modificado, além do processo de

mudança no layout.

O capítulo IV traz, finalmente, a análise com base nas leituras espaciais das mudanças

de layout. Tais leituras encontram-se agrupadas conforme os elementos presentes na

relação indivíduo-ambiente modificado, identificados a partir das conclusões dos

usuários relativas aos fenômenos existenciais levantados na literatura - a privacidade e a

territorialidade. Na conclusão da Dissertação expomos uma breve discussão acerca dos

resultados encontrados e fazemos algumas recomendações e sugestões para trabalhos

futuros.



~

CAPITULO I

PANORAMA DA MUDANÇA DE LAYOUT NA ANÁLISE

ORGANIZACIONAL
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1.1. Mudança de Layout: uma evolução do tema

Para uns, constante desejo. Para outros, temido pesadelo. Em quase todos: despertar de

grandes desafios. Mudar, mudar, mudar. Mudamos de casa, de emprego, de estilo, até de

amores. Nem sempre porque queremos, nem sempre como queremos. Mudamos tanto que

até não percebemos o que de novo nos aflora com tantas mudanças.

Com as organizações não é diferente, afinal as organizações são constituídas senão dos

próprios seres humanos dotados deste sentimento. Mudança na economia: mudanças no

financeiro. Terroristas explodem prédios: muda-se o planejamento estratégico. Crises de

energia: alteração na produção. Questão de sobrevivência: as mudanças nas organizações

ocorrem a todo momento. O fato é que temas como esse não apenas permitem, como

também exigem ser constantemente tomados como objeto de estudo.

Mudanças ... Parece estarmos fadados a uma eterna conexão com este assunto. Tanto em

meio às nossas situações sociais das mais corriqueiras, quanto no ambiente de trabalho ou

em meio à vida social mais ampla, estamos, de alguma forma, sempre vivenciando uma

situação de mudança. Algumas passando discretamente pelos nossos sentidos, outras

chegando até a provocar das reações, as mais indesejáveis às nossas emoções.

No campo da análise organizacional, são muitas as contribuições provenientes de

diferentes abordagens aos estudos de mudanças nas organizações (Wood, 1992l Para

seguir o enfoque dado a esse trabalho - na importância da dimensão espacial para a

experiência humana nas organizações - procuramos destacar a vertente fenomenológica da

análise do ambiente (apresentada no capítulo TI), por entendermos a necessidade de se

explorar a subjetividade das relações existentes entre o ambiente e o comportamento do

indivíduo.

Para chegarmos a esse objetivo mais específico, portanto, tratamos neste capítulo de

apresentar a evolução das questões pertinentes à mudança de layout e à sua forma de

implantação (a participação). Ainda apresentamos alguns destaques da vertente humanista,

o que nos leva a paradoxos sobre o lugar do bem-estar do indivíduo.

5 Para uma visão genérica destas abordagens, sugerimos que seja visto o trabalho do autor no qual é
desenvolvida uma pesquisa que compreende os anos de 1960 a 1991.
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1.1.1. Os caminhos da Eficiência de Processos

Uma das teorias que apresentam forte influência no quadro teórico-conceitual que envolve

os processos de mudança organizacional é a Teoria de Sistemas" (Scott, 1981). Sua

influência decisiva é marcada pela ênfase dada às relações entre organização e ambiente,

tratando-se de uma visão que considera a organização como sendo um sistema composto

por diversos outros subsistemas que interagem entre si, garantindo dessa forma o seu

funcionamento.

A visão sistêmica apresenta o mundo como sendo constituído de sistemas e estes de seus

subsistemas, cada um deles existindo a partir do objetivo que os caracteriza. O ambiente

poderá, assim, conter diversas formas de influência sobre os resultados organizacionais,

abrangendo condições que garantem tanto a valorização do ser humano, quanto os

objetivos da organização. Dessa forma, no que se refere à interação do indivíduo com o

ambiente de trabalho, acreditamos que essa visão representa uma evolução de um

paradigma "biomecânico" para um paradigma "sistêmico".

Uma adaptação da Teoria de Sistemas para a análise e síntese dos problemas

organizacionais é desenvolvida por Morgan (1983: cap.3), que argumenta ser essa uma

forma de ver as organizações funcionando como sistemas orgânicos, isto é, abertos ao seu

meio ambiente. Uma das ênfases da mudança organizacional, apontadas pelo autor a partir

dessa visão, está nas interações entre os participantes do sistema. Katz e Kahn (1987),

numa adaptação da forma de ver as organizações como sistemas complexos, que

influenciam e que sofrem influências externas, apresentam um modelo das organizações

como sistemas não estáticos, ou seja, como sistemas dinâmicos. Assim como esses autores,

outros teóricos, como Trist, Rice e Ann Arbor, introduziram a teoria dos sistemas abertos à

teoria organizacional a partir dos estudos de Bertalanffy (Motta, 2001).

Essa visão, quando aplicada à . análise da mudança, pode ser percebida a partir da

segmentação - ou definição de subsistemas - considerada por alguns autores para a

composição da organização. Nessa linha, encontramos desde uma definição mais genérica

- que engloba, por exemplo, os subsistemas estrutural, tecnológico e humano (ou

comportamental) (Leavitt, 1964) - a outras mais amplas - que consideram além desses

6 Inspiradas nos trabalhos originais do biólogo Ludwig von Bertalanffy.
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mesmos componentes, outros subsistemas, como o cultural, o político e o estratégico

(Pereira, 2001; Motta, 1997; Wood, Curado e Campos, 1994; Nadler e Tushman, 1993).

No que se refere a uma contribuição para o campo de análise das mudanças de layout,

poucas evidências à dimensão espacial são encontradas. Essa é uma dimensão que

geralmente se encontra considerada de forma fragmentada entre os diversos componentes

de análise. Barret (1998) propõe que seja de grande utilidade à análise organizacional a

consideração desse aspecto geralmente negligenciado por outras tipologias, denominando-

o como subsistema dos arranjos físicos. Segundo o autor, esse é um componente

organizacional que possui como principais características a configuração do espaço físico

(tamanho, forma), a locação das áreas de trabalho, o desenho, a ambiência, a decoração,

dentre outros.

Numa forma sistêmica de pensar as organizações, a reflexão da análise das mudanças

internas constantemente conduz a adoção de respostas pró-ativas à mudança, em lugar de

respostas reativas (Scott, 1981). Essa ênfase predominante dada às mudanças adaptativas

deve-se ao fato de ter sido observado que a realidade organizacional se apresenta de forma

a sofrer transformações à medida em que o ambiente muda, para somente então atender às

suas demandas (Baum, 1998).

i
Com essa nova perspectiva ecológica, da visão sistêmica, deu-se início à influência de uma

abordagem que enfatizava os processos de mudança ambiental - na qual as questões

predominantes eram a existência da diversidade na mudança organizacional e os processos

de adaptação e seleção - reforçando-se, assim, uma nova corrente que privilegia a postura

pró-ativa das organizações em relação à mudança, bem como uma ênfase nas análises

ambientais. O diferencial dessa postura pró-ativa está em ir além de simplesmente

questionar se as mudanças irão realmente acontecer, antecipando-se em planejar como elas

deverão ser enfrentadas (Hersey e Blanchard,1986; Morgan, 1990).

Segundo Motta (1997), essas transformações ocorrem por meio de intervenções sociais

planejadas, auto-sustentadas e direcionadas devido a uma preocupação que as organizações

têm com a possibilidade de se controlar o processo de implantação de uma mudança,

fazendo gerar um contraste com as 'rupturas' originadas das forças sociais espontâneas ou

de provocações revolucionárias. A mudança pró-ativa é, então, o oposto da visão evolutiva

natural da mudança emergente e não intencional.
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Na necessidade de incorporar às organizações a racionalidade moderna, a inovação seria,

antes de tudo, um processo de adaptação aos padrões da modernidade. Assim, de acordo

com Motta (1997), temos as mudanças do tipo 'rompimento', que são mudanças

intencionais e planejadas, e as do tipo 'evolução', ou mudanças evolutivas e naturais, que

são impostas à organização pelo ambiente externo, não lhe permitindo uma ação pró-ativa.

As mudanças planejadas ocorrem geralmente a partir de um objetivo principal da

organização, ou melhor, são processos nos quais ocorre a passagem de um estado desejado

para um estado real (Nadler e Limpert, 1993). Nessa passagem de um estado para outro, a

definição do método a ser aplicado para que ela ocorra toma-se um aspecto importante

para o planejamento dessa transformação. Para tanto, há uma necessidade fundamental em

se distinguir entre os objetivos da mudança (fim) e os métodos para alcançá-la (meio)

(Bateson, 2001; Judson, 1966).

Segundo Judson (1966), ocorre que, muitas vezes, o método aplicado não visa diretamente

ao objetivo final pretendido e, quando isso ocorre, constitui-se apenas um objetivo

imediato ou intermediário. Assim, se o método aplicado para a implantação de uma

mudança de layout, por exemplo, está associado diretamente a um objetivo final - como

uma melhoria na imagem institucional ou nas relações humanas dentro da empresa -, ele

se toma inevitável para a obtenção do êxito esperado, caso contrário, eJe será apenas um

método alternativo dentre outras possibilidades.

Além das características de abrangência e de flexibilidade assumidas por uma análise

baseada na visão sistêmica das mudanças planejadas, o avanço teórico no campo das

mudanças de layout se deu, ainda, por meio de outras frentes de estudo que passaram por

uma série de revisões nos últimos 20 anos. Em épocas mais remotas, as preocupações com

o ambiente de trabalho praticamente não existiam. Aspectos como: deficiências no

ambiente físico, movimento e fadiga, relacionavam-se com a satisfação do trabalhador

fundamentados pela psicologia industrial iniciada por Taylor e seus precursores, trazendo

os primeiros antecedentes aos estudos e marcando um começo à importância do ambiente

físico de trabalho.

o taylorismo, com a mecanização das tarefas, configurou-se inicialmente em um plano de

organização do trabalho industrial que visava a aumentar o bem-estar social; em seguida,

vieram o fordismo, que fez surgir as propostas de layout compartimentado dos espaços de
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trabalho, e o toyotismo, que começou aincrementar as idéias do layout flexível e aberto. O

ser humano, contudo, era tratado a partir dessas proposições como sendo uma unidade

isolada, sem qualquer interação com o ambiente de trabalho (Motta, 2001).

Uma das conseqüências da taylorização veio a ser a divisão básica do trabalho na

administração: entre o pensar e o executar (Bresler, 1995). Para o autor, trata-se de uma

legitimação das diferenças entre a decisão e a submissão, sendo que essa divisão reside,

então, numa estrutura do trabalho que não atende claramente às necessidades das pessoas e

sim à apropriação da acumulação e da produção.

Crozier (1973) faz um paralelo com o que ocorre com os operários da indústria por via da

taylorização, atribuindo o rebaixamento da maioria dos funcionários de escritório à

significação de suas funções. Dessa forma, ocorre semelhantemente a fragmentação das

atividades funcionais em duas: a intelectual e a mecânica.

Uma preocupação mais dirigida ao ambiente de trabalho é marcada inicialmente pelos

estudos de Hawthorne, iniciados na década de 20 (Tannenbaum, 1973), mesmo com os

seus resultados tendo sido direcionados para a abertura de outros campos de pesquisa.

Enquanto os experimentadores procuravam resultados acerca da melhoria no desempenho

das operárias a partir do efeito da iluminação sobre a produtividade, as descobertas se

voltaram para outras questões - como o poder da organização informal..

A importância desses estudos para a questão do ambiente interno organizacional, somados

a outros - como aqueles presentes no paradigma de Tavistock -, fez surgir a psicologia do

trabalho, a partir de uma verificação das necessidades de considerar o ambiente de

trabalho, mesmo que com o foco exclusivo na produtividade. Porém, com as descobertas

de novos fatores que viriam interferir no trabalho, dentre eles os fatores psicológicos,

houve um abandono temporário aos estudos de ambiente. O que muitos psicólogos

procuravam documentar, segundo Tannenbaum (1973), era o fato de que o trabalhador

satisfeito era produtivo. Após algumas décadas, entretanto, foram forçados a admitir que

não há clareza nesta relação entre atitudes positivas e produtividade.

Estudos ainda mais específicos sobre as configurações de layout de escritórios tiveram a

sua vez a partir das abordagens de O&M - Organização e Métodos - levando em conta a

influência do ambiente físico sobre o trabalho (Oliveira, 1998; Rocha, 1991; Cury, 1990;
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Araújo, 1985; Prado e Socalschi, 1982; Jameson, 1961). Esses estudos salientam a

mudança no layout como sendo a solução dos problemas de eficiência no trabalho,

evidenciando-se daí um novo componente: o foco na eficiência dos processos, que

privilegia o aumento de eficiência no trabalho por meio de um incremento da comunicação

e do trânsito de papéis e informações, por sua vez facilitados com as mudanças de layout.

Paralelamente, ao final dos anos 50, surgiu um conceito então revolucionário para os

estudos de mudança de layout: os escritórios abertos 7
• O conceito foi introduzido por

Walter Schenelle, vislumbrando a criação de ambientes flexíveis.jque não apresentassem

barreiras de separação das áreas de trabalho (Graça, 2000). Segundo o autor, apesar da

permanência do foco no fluxo de trabalho, o alargamento da abrangência é atribuído aos

condicionantes do ambiente de trabalho, sendo levados em consideração aspectos do

ambiente físico que possam interferir no trabalho.

O planejamento de espaços - space planning - surgiu como uma prática organizacional

que vem aos poucos sendo adotada seguindo a tendência da dinâmica de mudanças

organizacionais. O ambiente de trabalho, em seu espaço físico, começa a representar uma

parcela substancial dos componentes da estrutura organizacional se verificarmos pelo

ângulo da sua função no contexto: acomodar as pessoas e cada elemento que representa

para ela o conjunto de suas atividades e, conseqüentemente, da sua razão de ali estar e ser.

Em seu conceito teórico, o space planning supera os estudos e desenhos de

reconfigurações de espaços de trabalho: é, sobretudo, o gerenciamento de um complexo

que envolve a relação que o indivíduo tem com o seu ambiente de trabalho (Price, 1999).

A horizontalização das estruturas organizacionais e a visão por processos nas análises de

mudança organizacional (Harnrner e Champy, 1994; Rurnrnler e Brache, 1992; Teboul,

1991) está associada, de certa forma, ao aprofundamento dos estudos sobre layout, na

medida em que a interface com o aumento da qualidade relaciona-se com a reorganização

dos processos de trabalho, o que interfere na reorganização dos espaços físicos de trabalho

para adequação aos novos desenhos.

7 O termo original citado é office landscape.
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Isso reflete na importância da configuração dos ambientes físicos para o desenvolvimento

das atividades modificadas e centraliza o foco da eficiência dos processos no

funcionalismo, uma vez que tais programas de reestruturação são geralmente estimulados

por uma promessa de prosperidade nos setores produtivos, visando ao aumento da

produtividade, e que se têm vinculado progressivamente à priorização da busca de

qualidade dos produtos e serviços. É preciso consciência de que a tecnologia é insuficiente

ao êxito organizacional e de que o sucesso depende sobremaneira de novos modelos

organizacionais e da satisfação integral das pessoas (Motta, 1997).

De alguma forma, esta busca pela qualidade - em geral de cunho administrativo, técnico

ou operacional e ainda pouco direcionada para. a concepção dos espaços - acaba por

também envolver os elementos que compõem este espaço físico de trabalho. Tais

elementos, tanto em nível micro (como a especificação de um revestimento), quanto em

nível macro (como a distribuição dos espaços), estão estreitamente vinculados às

atividades desempenhadas. Assim é que os atuais programas de reestruturação de uma

instituição (que, em última instância, dizem respeito às atividades), por exemplo, passam,

de alguma forma, por reestruturações do espaço físico.

A condição de prover os cenários onde as ações se desenrolam, faz com que a as análises

de mudança de layout ocupem lugar de suma importância no quadro atual de reconstrução

dos procedimentos. Uma vez que as atividades são reavaliadas, os espaços também o são,

pois eles representam a especialização das atividades. Reavaliar, neste caso, significa

tomar a examinar a valia das decisões anteriormente tomadas.

Apesar da nova perspectiva dos programas de qualidade, verifica-se que há uma grande

distância entre o discurso e a prática do que significa o bem-estar das pessoas nas

organizações, pois percebe-se que na prática muitas vezes prevalece o imediatismo. O que

ocorre então, é uma necessidade de uma consciência maior na preparação de uma postura

voltada para a qualidade de forma a abranger a produção, o serviço, o desempenho e a

qualidade de vida do indivíduo no trabalho.

Muitas dessas inovações de gestão foram desejadas pelos que trabalhavam em sistemas

produtivos, faltando, no entanto, reconhecer a dimensão essencial do compromisso do ser

humano em organizações competitivas que podem pertencer, ou não, ao seu mundo pessoal

e gerar melhores condições de vida. As velocidades e a globalização com os seus
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descaminhos, têm nos levado a crer num ser humano virtual, como se o corpo não

precisasse de espaços para o seu movimento e a alma não precisasse do desenvolver-se em

suas paixões (Valadares, 1999). Essa é uma questão, aliás, bem retomada pelo autor, ao ser

verificada a existência de uma relação prazerosa, porém difícil, do ser humano com a sua

espacialidade. A técnica, o fazer humano, exige uma contínua transformação do natural,

numa busca incansável por conforto - pela diminuição do dispêndio de esforço.

A análise dos ambientes internos às organizações, de uma forma geral, é marcada pelo

funcionalismo sistêmico da mesma forma como o estruturalismo influenciou inicialmente o

funcionalismo na teoria das organizações (Motta, 2001). Dessa forma, a preocupação final

da maioria dos estudos sobre mudança organizacional reside na eficácia organizacional,

sendo que o olhar para as relações entre o trabalhador e o ambiente de trabalho, quando

evidenciado, é conduzido para facilitar a busca da melhoria organizacionaL

Para Duffy (2000), há motivos para acreditarmos que os movimentos que pregam

benefícios para o indivíduo por meio da implantação de mudanças de layout não

alcançaram êxito, como por exemplo a exagerada relevância dada aos aspectos de redução

de custos, o que levou à predominância dos valores relacionados à produtividade em

detrimento a outros outrora esquecidos, como as demandas decorrentes da relação entre

indivíduo e ambiente.

De forma mais otimista, há concordância também em relação a uma visão da concepção de

espaços a partir da ótica do usuário, especialmente nos períodos atuais de rápidas

mudanças. Para Nick Macphee (apud Vischer, 2000), a forma deve acompanhar a função.

Assim, o espaço de trabalho deve ser criado para atender às necessidades das pessoas de

acordo com as suas tarefas. O autor aponta a falta de alternativas dadas às pessoas na

escolha de alguns aspectos, como o tamanho e a 'cara'· dos espaços comuns e do seu

próprio, como sendo um dos erros deste tipo processo de implantação.

Mesmo com toda a amplitude que abrange esse tipo de configuração nos dias de hoje, a

implantação dessas mudanças fez surgir questionamentos a respeito dos seus benefícios

para os usuários dos espaços de trabalho modificados, que recaem no bem-estar do

indivíduo em seu ambiente de trabalho. O pressuposto principal é o de que sem considerar

os aspectos psicológico e sociológico, não há fundamentos para se afirmar sobre o conforto

do usuário. Segundo Vischer (2000), as decisões sobre estas mudanças, em sua maioria,
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são tomadas com base em um conjunto limitado de medições quantificáveis, como o uso

eficiente do espaço e o custo por pessoa.

Graça (2000) conclui, em sua pesquisa, que é preciso considerar as influências da mudança

de layout dos escritórios sobre as pessoas, uma vez que muitas das abordagens

mecanicistas a esse tipo de mudança em ambientes físicos limitam-se a envolver fatores

como a iluminação, o ruído e a ergonomia dos postos de trabalho como sendo os mais

significativos, a partir da influência que exercem sobre a qualidade de vida do usuário.

Ao se pensar em introduzir mudanças em uma organização para que ela possa desenvolver-

se da melhor forma possível, muitos intervencionistas procuram harmonizar as metas do

indivíduo com as necessidades organizacionais, na tentativa de fazer com que ele se

comporte de modo adequado (Wahnon, 1988). Segundo a autora, verifica-se, ainda, que a

preocupação acerca do comportamento em escritórios é geralmente voltada para uma

finalidade de máximo rendimento e mínimos custos, e os desenhos dos espaços

organizacionais são originados de metas que são repassadas aos projetistas. O responsável

pelo projeto deverá, então, buscar dentro destes limites as soluções que facilitem

comunicação, fluxo de trabalho, relacionamentos e distribuição de tarefas.

Apesar da pesquisa em mudanças organizacionais datar de há quase meio século,

administradores e pesquisadores continuam tentando encontrar maneiras de ajudar as

pessoas a se ajustarem à mudança. A maioria das pesquisas possui foco em tipos

determinados de implantações de mudança organizacional, como por exemplo de planos de

estabilização e reestruturação organizacional, de novos estilos de liderança e de novos

papéis da tecnologia da informação (Wood, 2000). Podemos perceber, no entanto, uma

escassez maior no que se refere às considerações de como a mudança no ambiente, ou

melhor, nas configurações do espaço físico destinado ao desenvolvimento do trabalho,

influencia em cada indivíduo, no seu comportamento, comprometimento e, sobretudo, em

seu bem-estar, posto que as alterações nos elementos presentes nas relações entre o

indivíduo e o espaço podem implicar em novas formas de conduzir o trabalho.
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1.1.2. Os caminhos da QVT - Qualidade de Vida no Trabalho

o indivíduo tem ocupado lugar nas reflexões em todas as correntes de estudo das ciências

sociais. Sua história, marcada por períodos de esquecimento, volta a se apresentar com

grande relevância para diversos estudos, inclusive para a teoria organizacional. Para

Chanlat (1999), a relação das ciências sociais com a administração - ou o management,

como coloca o autor - deverá, a partir deste século, resgatar uma orientação voltada não

somente para a movimentação das relações humanas mas também para os valores, o

sentido e a significação. Este novo enfoque marcaria uma mudança para os estudos

organizacionais, que deixariam de adotar uma orientação voltada, desde o seu nascimento,

à produção da eficácia - caracterizando a cultura da performance - e à dominação e ao

sofrimento.

Podemos encontrar em muitos estudos referências a uma preocupação com o aspecto

humano nas organizações. Desde questões mais amplas que pontuam a relação sistêmica

do indivíduo com seu ambiente - como a urgência pela humanização das empresas para

que se garanta um desenvolvimento efetivamente sustentável, destacada por Vergara e

Branco (2001) - a considerações mais específicas da condição humana na organização,

como é colocado por Bresler (1993) que ao desenvolver uma análise de programas de

trainee como ritos de passagem, ressalta a existência da situação de dominação nas

organizações, evidenciando o conseqüente sofrimento do indivíduo:

" ... a dominação das organizações sobre os indivíduos reside, entre
outros fatores, na projeção do ideal do ego do indivíduo para elas.
Isto não ocorre por acaso: vivemos em uma sociedade que é
articulada, onde as demais instituições sociais cumprem um papel
decisivo neste processo, e as pessoas acabam por se encontrar em
um vazio. Essa projeção é possível, porque preenche este vazio dos
indivíduos, porque eles querem isto. Por outro lado, entendemos o
ser humano como algo mais que isto, algo mais complexo do que
um simples produtor-consumidor: ele é ativo e capaz de reagir a
esta situação". (Bresler, 1993, p. 156)

Enriquez (1997) procurou balancear as diferentes afirmações existentes acerca da

preocupação com os conceitos de humanismo, argumentando que jamais o indivíduo

esteve tão preso às malhas da organização como o está atualmente; sobretudo em relação

ao seu modo de pensar, à sua psique e ao seu próprio corpo. A construção desta emergente

preocupação evoca nas pessoas a crença de que elas são livres e criadoras; o que
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aparentemente favorece a valorização do ser humano acaba por fortalecer o individualismo

e colocar o indivíduo, na verdade, preso nas amarras das estruturas organizacionais. Este

individualismo exacerbado leva a uma fragmentação crescente das estruturas sociais até

então vigentes. Os indivíduos passam a se agrupar em volta de seus interesses muito

pessoais: comprometimento e fidelidade ao grupo decrescem; esoterismos do dia

encontram plano fértil para a "busca de si mesmo"; por conseguinte, a capacidade de

introspecção passa a determinar a base do relacionamento com o ambiente de trabalho.

Enriquez (1997) leva esta caracterização em especial às organizações que possuem

'estruturas estratégicas de gestão participativa', sendo este o caso das organizações aqui

analisadas. Nesses tipos organizacionais, as lideranças que praticam o poder não se

utilizam de mecanismos de comando, o que consideram ser uma política de gestão que

agrega valor à condição humana nas organizações, mas, por outro lado - e para garantir

que os resultados organizacionais se cumpram -, estes líderes exalam 'sutilezas e sedução'.

Tais organizações são, segundo o autor, verdadeiros viveiros de estrategistas, por onde

circulam seus jogadores (ou matadores coal), aqueles que não hesitam diante de seus

objetivos e agem de forma implacavelmente insensível.

Uma outra faceta inerente a esse sentimento de liberdade que as organizações procuram

hoje criar no indivíduo é a ameaça ao estabelecimento da ordem. Com isso, surgem

paradoxos que fazem conflitar as práticas organizacionais com o discurso atual do

humanismo, acrescentando novos desafios da exploração do que é substantivo nas

organizações. Chanlat (1999) aponta também esta contradição que existe entre a afirmação

da importância do capital humano e práticas gerenciais, como a externalização e o

downsizing, como sendo um dos paradoxos que ainda residem na relação das ciências

sociais com o management. Assim como podemos observar também as incompatibilidades

existentes entre a afirmação da importância da criatividade e práticas que encorajam o

medo, o retiro, o cinismo dentre outros sentimentos opressores da liberdade humana.

Será que enfim vivenciaremos, como preconiza Chanlat (1999), o retorno do ator e do

sujeito? Da afetividade e da experiência vivida? Ou não? Há evidências em nossos dias de

que muitos dos problemas correntes - estreitamente relacionados com as organizações -,

como o desemprego, a exclusão de nações ou as interferências da competitividade nas

soluções de desenvolvimento sustentável, já não mais podem ser solucionados com a
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aplicação de técnicas advindas dos paradigmas dominantes - como, por exemplo, o

taylorismo ou a reengenharia. Assim, como aponta Aktouf (1996), há uma emergente

necessidade de mudança do atual paradigma de gestão, incorporando conceitos de

humanismo, remanufatura, administração sustentável e pensamento sistêmico.

Ademais, há que se considerar os evidentes riscos assinalados na literatura, provenientes

dos modismos seguidos pelas organizações (Amado, 2000; Caldas e Tonelli, 2000). São

aplicações de práticas gerenciais, geralmente bem-sucedidas no que se refere aos

incrementos da produtividade, porém sem guardar cuidados essenciais à dimensão humana

no contexto da adoção de técnicas. Assim como as ciências sociais são o elemento central

da vida social, o management é o elemento central da educação administrativa

(Chanlat,1999). A relação entre os dois é fundamental para que a gestão não corra o risco

de residir exclusivamente na técnica.

Quanto a uma superação de valores, podemos verificar que ainda não são claras as

evidências de que possa estar ocorrendo - ou mesmo que venha a ocorrer alguma dia -

uma sobrevalorização da condição humana acima do desenvolvimento da empresa; afinal,

o funcionamento das organizações, além de possuir fundamental importância ao bem-estar

de toda uma sociedade, deve estar associado não somente às relações humanas

estabelecidas neste contexto mas a muitos outros componentes, inclusive à produtividade.

O que é pacífico reconhecer é que o elemento central, seja qual for a área do

conhecimento, é o ser humano e, por conseqüência, as organizações como criações

humanas podem ser melhor compreendidas a partir de arcabouços que valorizem diferentes

dimensões humanas, perpassando-as de maneira interdisciplinar (Reed e Hughes, 1992;

Hassard, 1990).

É de nosso interesse, ainda, salientar e reforçar o pressuposto de que os resultados das boas

relações humanas não residem puramente na aplicação de técnicas, artifícios e

manipulações que intencionem fazer o indivíduo se sentir feliz ou ter mais entusiasmo,

talento e energia. O bem-estar e a felicidade do indivíduo dependem, no mínimo e

inicialmente, de possibilitar aberturas para a compreensão dos seus sentimentos.

Braudel (apud Chanlat, 1999, p.80) descreve o humanismo - num sentido crítico, lúdico e

esperançoso - como " um modo de esperar, de querer que os homens sejam fraternos e

que as civilizações [ ] se salvem e nos salvem. É aceitar, é desejar que as portas do
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presente se abram largamente sobre o futuro ...". A nossa preocupação permanece neste

mesmo sentido: de fortalecermos os caminhos para a identificação e compreensão do

sujeito como ser que pensa, tido como o objeto central dos estudos organizacionais. Neste

sentido, não nos compete entender o bem-estar e a felicidade no ambiente de trabalho de

forma a enxergar o indivíduo como possuidor de duas vidas: uma no trabalho e outra fora

dele. O que seguimos é uma premissa que o considera pleno e que o seu bem-estar se

relaciona a um ambiente agradável. Segundo Berg (2001), quando não há alegria no

ambiente de trabalho, as pessoas fazem o mínimo que podem para ali sobreviver até que se

possa sair do trabalho e se divertir, enfim, fora dele. Sem os "corações" no trabalho,

ninguém, provavelmente, irá fazer suficientemente um bom uso de suas mentes e mãos,

dos seus talentos e entusiasmo, muito menos da sua energia.

Com uma maior visibilidade do humanismo e a conseqüente urgência em buscar a

preservação da integridade do indivíduo no trabalho, as práticas organizacionais parecem

também tomar novos rumos no âmbito de seus programas de mudança organizacional

(Lima, 1995). A base das preocupações nas organizações contemporâneas parecem,

contudo, permanecer a mesma: a busca de uma satisfação que representa altos graus de

desempenho e eficácia (Sievers, 1997). Alguns exemplos são a adesão de novos desenhos

organizacionais voltados para a harmonização de pessoas, tarefas e ambiente, característica

dos conceitos e das práticas dos programas de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT.

Monaco e Guimarães (2000)· avaliam as transformações dos aspectos relacionados à QVT a

partir da introdução de um programa de reestruturação que introduz mudanças com

objetivos de aumentar os resultados da empresa e de aumentar a QVT, ou melhor, a

satisfação, o bem-estar e a condição de vida. Apesar de não existir uma definição

consensual do que seja a QVT, sabemos da intenção de vários países considerados

desenvolvidos de se implantar experiências inovadoras, visando à melhoria da saúde

organizacional através de novas formas de organizar o trabalho. No Brasil, o tema tem

despertado interesse de empresários e administradores pela contribuição que parece

oferecer para elevar o nível de satisfação do empregado e da produtividade empresarial,

além de valorizar atos legislativos que protegem o trabalhador e de envolver o atendimento

de necessidades e aspirações humanas, sendo um tema calcado na idéia de humanização do

trabalho e responsabilidade social da empresa.
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Segundo autores que se destacam nesta corrente, a QVT consiste na aplicação concreta de

uma filosofia humanista pela introdução de métodos participativos, visando a modificar um

ou vários aspectos do ambiente de trabalho, a fim de criar uma nova situação, mais

favorável à satisfação dos empregados de uma empresa. Pode-se dizer que é um conjunto

de ações de uma empresa, que envolve diagnóstico e implantação de melhorias e inovações

gerenciais, tecnológicas e estruturais dentro e fora do ambiente de trabalho visando a

propiciar condições plenas de desenvolvimento humano para e durante a realização' do

trabalho (Fernandes, 1996; Limongi e Assis, 1995; Quirino e Xavier, 1987; Huse e

Cummings, 1985; Nadler e Lawler,1983; Westley, 1979; Walton, 1973).

Nadler e Lawler (1983) atribuem aos programas de QVT um caráter esperançoso de

garantir altos índices de produtividade para as organizações sem que ocorra o detrimento

da satisfação do indivíduo na organização. Trata-se de uma afirmação que vem sendo

sustentada pelos autores dessa corrente nos últimos 20 anos, sendo esse um pressuposto

dominante no que se refere à questão da satisfação no trabalho e à produtividade da

organização. Para esses autores, a palavra chave para a implantação dessa corrente é a

humanização.

Segundo Rodrigues (1999), muitas organizações brasileiras já adotam estes programas com

o objetivo de melhorar a saúde organizacional, utilizando-se de formas de organizar o

trabalho que são baseadas em atos normativos de proteção ao trabalhador, além de

considerar o atendimento de necessidades e as aspirações humanas. França (apud

Rodrigues 1999) constata, ainda, que os programas de QVT estão ligados tanto ao limite

do caráter operacional quanto a ações, uma vez que são considerados fundamentais para a

certificações de qualidade, como a ISO 9000, no sentido de atender às exigências dos

clientes e, principalmente, para o alcance de resultados empresariais por meio da melhoria

nas condições de trabalho.

Temos, então, que também essas constatações obtidas a partir desse segundo caminho

possuem cunho preponderantemente funcionalista. Trata-se de uma direção, dada pelo

campo da análise organizacional das mudanças de layout, que nos remete à existência de

alguns paradoxos relacionados ao lugar do bem-estar do indivíduo na organização, e que

serão ressaltados a seguir.
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1.2. O Lugar do Bem-estar do Indivíduo e os Paradoxos do Campo de Análise das

Mudanças de Layout

Todo paradoxo traz em si um desafio para com os meios convencionais de raciocínio.

Todavia, apesar de nossa natural tendência a nos esforçarmos para resolver um paradoxo

quando nos deparamos com ele, é importante deixarmos que ele nos envolva por algum

tempo para, assim, permitirmos entender melhor as atividades humanas e organizacionais

por meio da lógica paradoxal (Farson, 1997).

No que se trata do nosso objetivo de discutir a lógica do bem-estar do indivíduo na

organização, alcançada a partir da implantação das mundanas de layout, seguiremos com a

verificação da coexistência de opostos na corrente do pensamento atual.

1.2.1. Impulso Contraditório: a motivação para a garantia da satisfação

Em certa medida, a passagem de um paradigma mecanicista - ou industrial - para outro

focado no humanismo, reside no fato de as organizações perceberem que a motivação e o

comprometimento dos seus funcionários interferem nos resultados alcançados. Assim, a

criação de ambientes propícios para a convivência de pessoas talentosas e para o

aperfeiçoamento da sensibilidade tem sido levado em consideração pelas organizações

neste novo contexto, como por exemplo, a ampliação de programas e técnicas para atrair,

manter e desenvolver talentos.

A maioria dos modelos apresentados para análise no campo das mudanças de layout

(apresentados no capítulo lI) compõem correntes de estudo que seguem essas mesmas

tendências: preconizam que as pessoas, quando bem harmonizadas, são capazes de

produzir coisas especiais, fazendo diferenças significativas e favorecendo a existência de

um equilíbrio entre as características antagônicas e inerentes ao ser humano - defeitos e

habilidades, tristezas e alegrias ou gostos diferentes.

É certo que dentre os diversos enfoques e as diferentes épocas em que a satisfação do

indivíduo nas organizações se fez presente como tema - desde a sistematização dos

métodos de trabalho na administração científica, passando pela escola das relações
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humanas, até os atuais estudos sobre a qualidade de vida no trabalho -, verificamos uma

preocupação explícita com o bem-estar no ambiente de trabalho.

Investigar e analisar a satisfação do indivíduo na situação de trabalho tem sido, há bastante

tempo, a base de muitas pesquisas comportamentais (Corrêa, 1990; Marinho, 1988;

Homans, 1979; McGregor, 1979; Maslow, 1979; Locke, 1969; Etzioni, 1974). Em meio à

continuidade da pesquisa nesse campo, o que vemos auiaímeme no contexto das práticas

da mudança de layout, é uma ampla aplicação de estratégias que delineiam ações voltadas

para a transformação do trabalho, que caminham no sentido de satisfazer as necessidades

do indivíduo tanto interna como externamente. Dessa forma, podemos verificar que o

sentimento humano é tratado, muitas vezes, de forma mecânica e condicionada na análise

deste campo de estudos.

A preocupação relacionada à utilização de mecanismos organizacionais para se alcançar a

satisfação do indivíduo se aplica pelo fato dessas práticas sugerirem uma tentativa de

instrumentalização da motivação do indivíduo nas situações de trabalho, o que confronta a

preocupação acerca do seu bem-estar, ou seja, com a sua satisfação no trabalho, sendo esse

um dos paradoxos identificados nesse campo de estudos.

Se valorizamos a condição humana nas organizações, é preciso, então, clarificar alguns

conceitos relacionados ao bem-estar do indivíduo em seu ambiente de trabalho, além de

evidenciar a possibilidade de equívocos. Portanto, cabe aqui procurar esclarecer o modo

como estamos entendendo os significados de satisfação e de motivação no trabalho.

Cada indivíduo possui suas próprias experiências e, conseqüentemente, comporta-se de

maneira diferente dos outros. O estudo da motivação diz respeito à pesquisa de quais

fatores os indivíduos perseguem para atender as suas necessidades intrínsecas. Cada pessoa

está voltada para a busca de fatores individuais que lhe tragam satisfação, e que diminuam

a tensão das suas necessidades mais prementes e menos atendidas no momento. Assim,

apesar dos conceitos de motivação e satisfação aparentemente estarem relacionados de

forma indissociável, podem muitas vezes ser utilizados em sentidos opostos quando se

trata da obtenção do bem-estar do indivíduo.

A satisfação, na definição de Weil e Tennenbaum (apud Corrêa, 1994), compreende um

conjunto de atitudes, assumidas em relação a uma dada atividade, que são tomadas
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conforme as metas e os valores dos indivíduos perante a vida; atitudes no sentido de

disposição para atuar e assumir posição perante determinadas situações.

A motivação do indivíduo, por sua vez, tem sido estudada como um mecanismo que possui

implicitamente a tentativa de conduzir as pessoas a obterem satisfação. Ou seja, a

motivação para o trabalho tem sido levada por um interesse exclusivo da organização, o

que não aparenta estar diretamente relacionado ao bem-estar e à satisfação do indivíduo,

mas aos resultados de suas atitudes em relação ao trabalho (Alvesson, 1987; Sievers,

1997).

Levy-Leboyer (1994) propõe que a motivação seja um processo que implique vontade de

fazer um trabalho, ou de atingir um objetivo, o que exige fazer um esforço, manter este

esforço até que o objetivo seja atendido, e consagrar a ele a energia necessária. As pessoas

consagram mais tempo às atividades para as quais estão motivadas. Como completa a

autora, " ... a motivação é, em última análise, uma questão de repartição do tempo

disponível" (1994, p. 42).

Essa repartição do tempo disponível nada mais é que do que a disponibilidade interna de

qualquer pessoa para atingir o seu objetivo, ou seja, é a maneira com que a pessoa

disponibilizará seus esforços e a sua energia. Para a autora, " ... a motivação não é nem uma

qualidade individual, nem uma característica de trabalho: não existem indivíduos que

estejam sempre motivados nem tarefas igualmente motivadoras para todos" (Levy-Leboier,

1994, p. 42).

Na realidade a motivação é bem mais que um processo estático. Trata-se de um processo

que é ao mesmo tempo função dos indivíduos e da atividade específica que ele desenvolve.

É por isso que a força, a direção e a própria existência da motivação estarão estreitamente

ligadas à maneira pessoal pela qual cada um percebe, compreende e avalia sua própria

situação no trabalho, e certamente não à percepção daqueles que estão fora dela, como os

tecnocratas, os administradores e os psicólogos. O que queremos e desejamos é o que nos

motiva; o que elimina, ou sacia, este desejo existente é um fator de satisfação; os fatores de

satisfação são a antítese dos fatores de motivação (Archer, 1997). Reconhecimento, por

exemplo, é um fator de satisfação que garante (ou não) um" anseio, necessidade ou

motivação de uma pessoa por afeto.
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Para Sievers (1997), a motivação foi convertida em um instrumento de invasão,

manipulação e controle, através do qual dirigentes ou aqueles que foram por eles

legitimados podem provocar um determinado tipo de comportamento em seus

subordinados. A motivação humana trata-se portanto de um tema de alta complexidade, e

compreender a motivação do indivíduo no trabalho permitiria conseguir dele determinados

tipos de comportamento; esse mecanismo é então o que caracteriza o enfoque como algo

manipulável ou condicionado.

Sievers (1997) desenvolve um belíssimo argumento a respeito da instrumentalização do

conceito de motivação. Em sua opinião, as atuais teorias que demonstram uma

preocupação com o aspecto motivacional no ambiente de trabalho são na verdade

utilizadas para influenciar o comportamento humano. O autor verifica que a motivação tem

sido tratada como um elemento essencial da abordagem administrativa, o que reforça o

posicionamento da preocupação com a 'administração de pessoas' como o principal

objetivo das teorias administrativas.

A grande problemática reside no fato de que essa busca pela racionalidade e objetividade

procura, na verdade, otimizar o 'balanceamento' entre indivíduo e organização - o que faz

reduzir a verdadeira complexidade que há no ser humano e a da própria realidade social.

Tudo isso por se deixar de lado a verdadeira preocupação com as pessoas e com a

organização. O que deveria ser considerado seria, segundo Sievers (1997), a noção mais

predominante do indivíduo dentro da teoria motivacional, como por exemplo as noções

mais amplas sobre a vida, a sabedoria, a maturidade e o sentido da morte.

Uma- das premissas para o bem-estar do indivíduo a partir da implantação da mudança de

layout residiria, nessa visão, em um 'resgate do sentido do trabalho para o ser humano, na

forma com a qual o trabalho se relaciona com a sua própria vida. Isso porque o significado

do trabalho, com foco no incremento da produtividade, nos lucros e no desempenho

organizacional, é estabelecido sempre em detrimento à alegria e ao prazer existentes em

uma vivência num determinado ambiente (Berg, 2001). E essa é uma questão que vai

interferir na busca a que o ser humano se propõe pela satisfação de suas necessidades, com

o objetivo de sobreviver, ou de viver melhor, e que coexiste na sua relação com o trabalho.

Assim, as fragmentações da vida e do trabalho, apontadas por Sievers (1997), ou a

satisfação de seus desejos, podem vir a ser mais facilmente entendidas e aceitas.
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o sentido do trabalho é uma categoria social que não pode ser entendida, por sua vez,

como relacionada a um indivíduo isolado, o que toma o estado de isolamento do indivíduo

uma alienação ao trabalho e uma fragmentação também do seu mundo interior. A

organização não deve ser um fim em si mesmo, mas um meio para o indivíduo atingir uma -

melhoria na sua qualidade de vida (Enriquez, 1983; Pagés et all, 1987; Motta e Freitas,

2000) e a valorização das funções sociais e humanas permite transformações na vida das

pessoas. Essas questões tomam-se pertinentes à aceleração de todo tipo de mudança e,

conseqüentemente, a uma minimização de efeitos negativos desse processo sobre a vida

das pessoas (Motta, 1997).

Ao considerarmos o indivíduo como ser integral, temos a oportunidade de verificar tudo o

que ele leva ao trabalho: as suas marcas e modelos de vida, seus costumes, seus

aprendizados. Em contraposição, as propostas de como organizar o trabalho são

direcionadas por critérios de ordem de um mercado competitivo entre as organizações

(Santana, 1996; Silva, 1995). Assim, as alterações de ordem socioeconômicas do ambiente

fazem com que a cada momento, o trabalho seja organizado de forma a atender as

necessidades da organização de produzir e ser lucrativa.

o significado do trabalho para o indivíduo, contudo, pode ser analisado não somente a

partir de sua função para os acionistas, mas também em termos de como cada indivíduo o

percebe para sua própria vida ou como ele percebe a qualidade de vida que lhe é oferecida

pela organização para a qual ele trabalha. No que se refere às situações de mudança, temos

nesses caminho uma forma de permitir maiores aproximações acerca do bem-estar do

indivíduo no trabalho, propondo uma análise que contemple as suas relações com o

ambiente modificado baseada nos aspectos subjetivos dessa relação.

1.2.2. Engano Prático: a participação do indivíduo na implantação da mudança

A introdução de técnicas de abordagem que ampliam a participação de pessoas no sentido

de democratizar o ambiente de trabalho tem sido verificada na prática organizacional,

especialmente quando ocorrem implantações de mudanças planejadas. São técnicas que

visam, em geral, a aumentar a produtividade; as questões hierárquicas, no entanto, se

mantêm ou até se firmam muito mais em dada situação (Farson, 1997). Dessa forma, a
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participação toma-se um argumento que possibilita aos níveis hierárquicos mais elevados a

promoção de concessões sem, no entanto, descartar a sua própria autoridade. Nesse

sentido, podemos observar a participação, muitas vezes, como sendo um "meio" para a

imposição - ou seja, uma pseudo-participação.

Como já salientamos anteriormente, questões relacionadas à condição humana nas

organizações não são recentes. No que tange à participação do indivíduo nos processos de

trabalho, a própria crítica à questão do humanismo apontado já começa a surgir

praticamente junto com os primeiros estudos. Leavitt (1979). aponta que a crença

exagerada no aspecto da participação no ambiente de trabalho é atribuída ao desvio do real

sentido da preocupação para com o indivíduo na organização, dado a uma acirrada

competição para com a mecanização do trabalho tratada no taylorismo, o que acaba por

manter o foco na eficiência da organização. O autor supõe que as crenças mais radicais ao

humanismo podem ser ilusórias, pedindo uma revisão do conceito a partir de novas

perspectivas, ressalvando que, apesar da insistência na gestão participativa, aspectos

importantes foram deixados de lado, como, por exemplo, uma maior clareza quanto ao

nível de participação adotado, incluindo quem participa, em que e a qual momento.

Bresler (1995) faz alusão ao fato de ninguém ter perguntado a Schmidt (o operário ideal

citado nos estudos de Taylor) a sua opinião acerca de seus desejos e necessidades, tendo

esse fato, para o autor, marcado decisivamente as conseqüências da administração

científica de Taylor para as organizações. O autor complementa que, por ser esse um fato

que reside no passado, reconhecê-lo não irá modificar a expansão que os princípios de

Taylor obtiveram até os dias de hoje, mas enfatiza a importância de refletirmos a questão

da participação do outro, no sentido de ouvi-lo realmente, abrindo " ... espaços para libertar

a palavra [...], usando essa liberdade para tentar entender o outro sem tentar manipular a

vida (Bresler, 1995, p. 116).

Para os comportamentalistas, a participação como a 'pedra filosofaI' foi intensamente

abordada como forma de conduzir o funcionário a uma motivação e à conseqüente

agilidade e eficácia da organização (Rodrigues, 1999). Conforme Chanlat (1993), o

desenvolvimento do campo do· Comportamento Organizacional foi contaminado por

obsessão pela eficácia, desempenho e produtividade e por obtenção de rendimentos a curto

prazo. Assim, muitos esforços foram empreendidos no sentido de se desenvolverem
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técnicas de controle, com o objetivo de se atingir satisfação no trabalho - o que

impulsionaria a produtividade. Não que o problema seja a busca das organizações pela

elevação de lucros, mas, como diz Aktouf (1996), o problema encontra-se na forma pela

qual as empresas buscam a maior rentabilidade.

Um dos elementos mais significativos levados em consideração na análise de mudanças

organizacionais planejadas, consiste na participação do indivíduo nessa implanta~ão

(Kilrnann, 1991). A abordagem participativa à mudança é apontada pelo autor como sendo

uma alternativa que permite a todos os membros da organização o envolvimento na tomada

de decisões e na implantação de assuntos que lhes dizem respeito diretamente. O autor

ainda sugere que uma das grandes vantagens da administração participativa consiste em

garantir maior agilidade na implantação dos processos, uma vez que o nível hierárquico

mais baixo está em posição de observação mais privilegiada, permitindo diagnósticos mais

realistas dos fatores que apontam os problemas no funcionamento da organização.

Nesse sentido, o envolvimento do funcionário do nível mais baixo em um diagnóstico,

segundo Kilrnann (1991), pode significar comprometimento com um programa projetado

para resolver os problemas identificados. O autor completa dizendo que, com a

participação de todos os envolvidos no planejamento de um processo de mudança, irão

ocorrer benefícios para a implantação do processo, como por exemplo, a diminuição da

resistência por parte das pessoas.

A administração participativa aparece com realce nesses estudos que tomam a forma pró-

ativa da mudança, uma vez que para esses processos importa enormemente a flexibilidade

e o comprometimento dos envolvidos na implantação. Essa importância é atribuída, em

especial, à sua característica de planejamento, que conta com a modelagem antecedente ao

diagnóstico comparativo, além de uma declarada preferência por uma técnica participativa

de implementação, em lugar da impositiva - característica das formas adaptativas de

mudança (Wood, 1995).

Para Rodrigues (1999), que avalia a pesrpectiva da implantação de processos de mudança a

partir de organizações brasileiras, a forma participativa é necessária, porém, ainda encontra

resistência quando da sua aplicação. Para o autor, isso se deve ao fato de ainda permanecer

a necessidade de revisão das bases conceituais da gestão participativa. O autor sugere

alguns aspectos que podem ser analisados como, por exemplo: doutrinário-religiosos
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(predisposição à participação), histórico-culturais (modelo adequado às especificidades das

organizações brasileiras), comportamentais (base nos valores de classe e personalidade

locais) e estruturais (adequados à distribuição de poder).

o que temos até aqui são evidências de que a aplicação da forma participativa na

implantação de mudanças está bastante calcada em uma necessidade organizacional de

cunho mais pragmático, e que é verificada a partir da vontade de se obter não somente a

eficiência e eficácia dos resultados planejados, mas também de se evitarem transtornos,

uma vez que mudança traz resistências dos envolvidos.

Assim, a participação é entendida como forma de adaptar a organização ao meio - um

ambiente conflitivo - e não como um instrumental para a humanização do trabalho (Motta,

1981). O autor observa, ainda, que muitas vezes são criados 'ajustes estruturais' para·

satisfazer a motivação para participar e cooperar, bem como para solucionar conflitos, o

que nos faz retomar a alusão ao 'impulso contraditório' da motivação e acreditarmos na

existência de uma pseudo-participação.

No conceito de administração, definido pela percepção dominante, prevalece a idéia de que

o ser humano é reduzido a uma peça na engrenagem, acarretando, dessa forma, conflitos e

divergências inerentes ao indivíduo e à organização o que, por sua vez, passam a ser vistos

e entendidos como disfunções. A partir de uma contestação à essa percepção, Aktouf

(1996) sugere que esse seja um conceito pré concebido pela administração mecânica e que

o mesmo enfatiza a coexistência do planejamento e da obtenção da ordem e da disciplina.

O autor conclui que administrar deve ser entendido como:

"... uma série de atividades integradas e interdependentes,
destinadas a permitir que certa combinação de meios (financeiros,
humanos, materiais, etc.) possa gerar uma produção de bens ou
serviços econômica e socialmente úteis e, se possível para a
empresa com finalidade lucrativa, rentáveis" (Aktouf, 1996, p. 25).

A própria construção do pensamento administrativo está centrada na idéia criticada por

Aktouf (1996). Assim, os objetivos se concentram na corrida por uma otimização do

trabalho e do controle da interpretação da realidade e da produção de símbolos

prevalecendo nas organizações as questões de status, hierarquia, obediência, separação do

planejamento e da execução, o individualismo e as crenças na eficácia da administração

científica e no crescimento irrestrito. O próprio apego ao poder leva a esta perpetuação. O
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trabalho é, senão, um aspecto da vida humana e não pode, portanto, ser considerado

simplesmente como uma fragmentação da vida, quando tentamos dividi-la em partes -

dentre elas a vida no trabalho (Sievers, 1997).



CAPÍTULO 11

o FENÔMENO DA HABITABILIDADE DO AMBIENTE

MODIFICADO E MODELOS PARA A SUA ANÁLISE

"Sou o espaço onde estou".

NOELARNAUD
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Explorarmos os efeitos reais existentes nas experiências do indivíduo com o seu

ambiente de trabalho nos exige uma melhor compreensão acerca da questão do espaço e

da gama de elementos que ali existem a partir da relação do indivíduo com o ambiente.

Trata-se de um aprofundamento necessário e que começa a se configurar com maior

amplitude nos estudos acadêmicos. Soja (1999) afirma que as ciências humanas vinham

privilegiando temas relacionados muito mais ao tempo e à história do que aos que

abordam a questão do espaço e da geografia. Foucault (apud Soja, 1999, p.114)

comparando as temáticas relacionadas ao espaço e ao tempo, afirma que, enquanto ao

tempo eram atribuídas a "riqueza, fecundidade, vida e dialética", o espaço, ao contrário,

era tratado como "morto, fixo, não dialético e imóvel".

Mas o espaço em que vivemos não é um simples depositário de pessoas e coisas, um

lugar manipulável. Vivemos, sim, dentro de um "conjunto de relações" que irão delinear

os lugares (Foucault apud Soja, 1999). O espaço é onde acontecem todas as ações

humanas. Assim, o relacionamento entre o indivíduo e o espaço toma-se inseparável, o

que caracteriza a existência humana como espacial e incorpora nesta relação - que é ao

mesmo tempo funcional, racional e simbólica - todas as necessidades humanas,

incluindo expectativas e desejos (Heidegger, 1988).

Para Santos (1999), esse mesmo lugar é um depositário final, obrigatório, do evento,

sendo o evento definido pelo autor como o veículo para a concretização das

possibilidades existentes numa formação social, que acontece em um conjunto

circunscrito, num 'lugar' mais delimitado que o espaço global - o mundo.

E se todos os eventos humanos ocorrem no espaço, a orientação destes eventos é dada a

partir do corpo humano. Desta forma, o espaço é mediador da existência das coisas e do

ser humano (Merleau-Ponty, 1971). Indivíduo e espaço se relacionam como sujeito que

vivencia o espaço e como espaço que é vivenciado pelo indivíduo no cotidiano, ou seja,

tanto a existência é espacial como o espaço é existencial.

Essa condição, quando levada à exploração do fenômeno que reside na interdependência

entre indivíduo e espaço de trabalho - a condição de habitabilidade do ambiente, ou

melhor, o fenômeno 'habitar' - traz as propriedades existentes nos escritórios de
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trabalho como balizadoras da condução do problema. Assim, se faz necessário

identificar inicialmente quais são essas propriedades, para podermos verificá-las por

meio da opinião do usuário e da observação e, então, analisá-las.

Habitar é característica fundamental da vida humana e, assim, entender os ambientes

físicos que o ser humano habita pode permitir que se estabeleça uma experiência plena

entre o indivíduo e o espaço.

2. 1.Contribuições da Fenomenologia para o Modelo de Análise

A partir do panorama apresentado no capítulo anterior, com uma abordagem da análise

organizacional no que se refere às implantações de mudança de layout, seguimos agora

para a apresentação de um modelo que mais se aproxime do nosso objetivo.

Considerando que o caminho para facilitarmos a compressão do bem-estar do indivíduo

em relação ao ambiente modificado deve levar em conta aspectos subjetivos dessa

relação, procuramos acrescentar subsídios da abordagem fenomenológica, entendendo

que essa aproximação poderá nos servir para uma melhor compreensão do fenômeno

que reside na relação indivíduo-ambiente: o habitar.

Cada ambiente, construído ou modificado, possui suas características essenciais, que,

quando prejudicadas em algum aspecto toma a experiência de habitar negativamente

afetada. Embora os escritórios não sejam lugares de moradia permanente das pessoas,

eles configuram-se em locais de 'moradia transitória', durante o período no qual o

trabalho é desenvolvido. Esses espaços são lugares mediadores da realização do

objetivo de trabalhar. Dessa forma, habitar seria o objetivo maior de todos os ambientes

construídos ou modificados pelo ser humano, sendo que eles deveriam ser providos com

qualidades que lhes permitam a característica de ser habitáveis.

A abordagem fenomenológica consiste em um método de investigação interpretativista

que se enquadra na proposta de Burrel e Morgan (1979). Os autores apresentam um

arcabouço metateórico que reúne as influências na percepção e na maneira particular

com que cada pesquisador direciona o seu olhar às organizações, estabelecendo algumas

dimensões paradigmáticas para a análise da teoria social e da teoria das organizações.
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Sobre as influências na percepção e na maneira particular com que cada pesquisador

direciona o seu olhar às organizações, Burrel e Morgan (1979) propuseram um

arcabouço metateórico que estabelece algumas dimensões paradigmáticas para análise

da teoria social e da teoria das organizações. Os autores apresentam quatro paradigmas

- funcionalista, interpretativista, humanista radical e estruturalista radical -, ou

conjuntos de premissas metateóricas básicas, que irão compor quadros de referência

distintos, bem como diferentes modos de problematizar em relação às naturezas da

ciência e da sociedade. Estes paradigmas se distinguem por dois eixos principais: a

orientação subjetivista contrapondo-se à objetivista; e a orientação da regulação

contrapondo-se à da mudança (ver figura 2.1.1), e agrupam diferentes visões de teorias e

das suas raízes metodológicas.

Figura 2.1.1

Quatro paradigmas para análise da teoria social

Sociologia da Mudança Radical

Subjetivismo

HUMANISMO ESTRUTURALISMO

RADICAL RADICAL

INTERPRETATIVISMO

FUNCIONALISMO

Objetivismo

Sociologia da Regulação

Fonte: Adaptado de Burrel e Morgan, 1979.

Segundo Morgan et ai (1983), não há fundamentos para afirmar qual perspectiva é a

mais apropriada - se uma interpretativa (à qual a abordagem fenomenológica está

relacionada) ou outra funcionalista, por exemplo. O que procuramos evidenciar aqui é

que a verificação a partir deste ângulo - a opinião deste indivíduo que vivencia a

mudança - nos permite acrescentar novas contribuições para o debate acerca da

implantação dos processos de mudança de layout e das suas relações com as pessoas
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que dele participam passivamente. É importante salientar que o que pretendemos com

tal observação, não é simplesmente impor um posicionamento estático em relação ao

olhar dirigido ao campo teórico das organizações, mas " ... equacionar a pesquisa e o

conhecimento com a interação, o engajamento e a escolha" (Cabral, 2002, p. 60).

Ao imaginarmos que o espaço é um objeto e que este objeto é composto por diversos

elementos, como por exemplo, o mobiliário e os equipamentos que fazem parte' do

escritório como um todo, aproximamo-nos da compreensão da habitabilidade dos

espaços. Heidegger (1988) propõe uma classificação para os objetos segundo a sua

função: objetos materiais - que têm propriedades específicas sendo 'o que são' e que'

podem ser encontrados na natureza em seu estado natural -, e objetos utilitários, que

possuem atributos e qualidades e servem 'para algo' .

Enquanto os objetos materiais somente tomam-se úteis a partir de algum trabalho que

lhes seja incorporado, os objetos utilitários possuem significados, sendo que este

significado é apenas válido no contexto das atividades que o envolvem e no contexto

cultural de quem o utiliza. Pode-se então dizer que a qualidade principal de um objeto

utilitário é aquela para a qual ele foi fabricado e é dada por sua capacidade de ser útil

para o fim ao qual foi destinado.

Assim, os escritórios, como objetos materiais, poderiam ser descritos em termos de suas

propriedades físicas e químicas, enquanto ao serem entendidos fenomenologicamente,

são constituídos em sua totalidade como objetos utilitários. Ou seja, a

'equipamentabilidade' deste espaço pode ser definida em termos da sua ocupação e de

como ele é utilizado e assim a sua relação com o bem-estar do indivíduo. Nesses

termos, as propriedades a eles associadas podem responder à questão da sua

habitabilidade.

Para este tipo de estudo, são-nos úteis informações que, relacionadas ao espaço físico de

trabalho, possam ser obtidas através de métod~s apropriados e traduzíveis para o

uruverso da teoria organizacional. Também o usuário precisa ser tomado em sua

totalidade como ser, pois suas esferas física, psíquica e emocional são inseparáveis e

igualmente importantes no equacionamento do bem-estar.
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Em meio à implantação dos programas de qualidade, a mudança de layout acaba por se

tomar não mais que um novo recurso para favorecer os aspectos esperados pelas

organizações contemporâneas na busca pela obtenção de ganhos de qualidade. Assim,

em uma proposta fenomenológica a mudança, analisada a partir do fenômeno da

habitabilidade, tem o seu alvo, e ao mesmo tempo o seu ponto de partida, no indivíduo

inserido em seu ambiente, procurando minimizar a distância entre o que as pessoas

necessitam e desejam e o que os produtos, organizações e serviços oferecem.

Nesse ensejo, é necessário percebermos que a existência humana é dotada de várias

dimensões interligadas, fazendo com que o indivíduo não possa ser seccionado sem

prejuízo do todo, significando o primeiro passo para um avanço nas reflexões acerca dos

paradoxos identificados.

A atividade do indivíduo na organização é marcada por ser, ao mesmo tempo, expressão

de subjetividade e de atividade reflexiva. O ser humano é um ser de palavras, sentidos e

significações, que não pode ser reduzido a simples transmissor de informações; um ser

de desejos e pulsões, que se mantém pela relação com os outros, através de processos

de identificação, pela racionalidade e irracionalidade, pela inter-relação entre vida

interior e realidade exterior e pela realidade social como suporte da realidade psíquica;

um ser simbólico, que vive em um mundo de signos, imagens, metáforas, emblemas,

símbolos, mitos e alegorias; um ser espaço-temporal, associado a ritmos biológicos,

psicológicos e sociais que marcam as suas atividades individuais e coletivas e a lugares

que são objeto de investimento afetivo, material, político e profissional; um ser objeto e

sujeito de sua ciência (Chanlat, 1996).

O método descrito parece apropriado para investigar a qualidade dos espaços físicos de

trabalho do ponto de vista de como esse espaço, ao ser modificado, influencia no bem-

estar do seu usuário. O referencial teórico baseado na relação existente entre o indivíduo

e o seu espaço físico, a abordagem fenomenológica e o instrumental familiar à

pesquisadora, trazem resultados acessíveis a este estudo. Buscamos com isso subsídios

para responder às questões acerca da visão do usuário sobre a reconfiguração dos

espaços, bem como das práticas sociais ali representadas, considerando que o fenômeno

investigado - habitar - existe nas relações entre o indivíduo e o espaço, e não somente

num local em si.
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2.2.A Análise do Espaço Humano na Organização

Em princípio, o espaço em que vivemos é ilimitado. Temos esta noção ao percebermos

que há nele uma extensão tridimensional que contém seres e coisas. Ao nos

aprofundarmos na questão, podemos verificar, porém, que cada espaço humano é na

verdade um campo de acontecimentos. A atuação do ser humano nestes 'palcos' faz

com que comecem a surgir as delimitações e, assim também, a determinação de lugares

associados à vivência das experiências individuais.

A noção do indivíduo de que o 'seu' espaço é um lugar no qual é possível viver feliz e

seguro, nos leva a análise de questões relacionadas ao espaço humano que envolve,

sobretudo, o desenvolvimento da delimitação do espaço e a sua consideração como um

objeto social. Neste sentido, o espaço pode ser entendido como um conjunto de

processos através dos quais as pessoas marcam e personalizam onde habitam (Sommer,

1973). Considerarmos a natureza social do espaço, significa reconhecer que não

somente as suas funções materiais, mas também valores sociais estão ali inscritos e

reproduzidos. É por isso que os indivíduos lhe atribuem sentido, incorporando aos

lugares representações e condutas (Fischer, 1993).

A determinação do grau de importância que estes espaços delimitados têm em cada ação

da vida humana, parece possuir uma grande relação não somente com os valores

pessoais a eles atribuídos, mas também com o período de tempo no qual o indivíduo

habita aquele lugar. Podemos verificar tal relação a partir das pesquisas de Edney (apud

Fischer,1993) acerca do efeito que a demarcação de espaços possui sobre os modos de

vida do ser humano. Seus estudos comparam pessoas que habitam em lugares com

demarcações (ou fronteiras) - como cercas e muros - com outras que habitam em

lugares com fronteiras menos claramente definidas. Ele afirma que as primeiras passam

maior período de tempo nestes lugares que as outras, o que evidencia a importância

psicológica da fronteira para explicar a fixação do indivíduo em um determinado lugar.

A propriedade e a apropriação dos espaços dependem, então, de desejos para os quais os

objetos são "lugares" de situação - ou de ações situadas desenvolvidas pelo sujeito.

Trata-se de "... um processo que permite explicar as diversas formas de dominação

exercida sobre os lugares" (Fischer, 1993, p. 89), ou seja, numa perspectiva mais ampla,
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" a apropriação é o mecanismo que engloba as formas e tipos de atividades que

permitem urna apreensão ou urna tomada de posse de espaço. Trata-se de urna

dominação física e psicológica sobre um determinado território" (Fischer apud Fischer,

1993, p. 89).

Esta conceituação de domínio revela uma outra questão que pode ser verificada a partir

dos espaços, quando se pretende estudá-los corno um constructo social: a relação da

territorialidade com o comportamento de domínio. O território é na maioria das vezes

definido corno sendo urna área que é inicialmente distinta por seu proprietário ou

habitante e, em seguida, defendida por ele (Hediger apud Sommer, 1973).

Desde quando, então, a segmentação dos espaços começou a se tornar inevitavelmente

necessária ao ser humano, ele começou a colocar os seus próprios limites, demarcando

os lugares em que ocupa para assim torná-los habitável (Valadares, 1999). As

civilizações primitivas consagravam os seus territórios, reconhecendo nesses rituais a

única forma de torná-los habitáveis e, em seguida, tornar a sua posse para dele fazer o

seu espaço de viver, mesmo que transitoriamente.

O território é, em todas as acepções da palavra, uma extensão do organismo (Hall,

1977) ou, um campo do biológico, estudado na sua condição de espacialidade, estando o

corpo humano, à frente - corno prolongamentos espaciais de sintomas (Valadares,

1999). Nesta concepção, podemos verificar que a criação de extensões materiais de seu

ser é uma forma pela qual o indivíduo se utiliza para marcar seu território, quer seja

mais clara ou sutilmente.

Há ainda urna importante diferenciação de termos a ser considerada na maneira pela

qual se dá a apropriação: entre demarcação de território (que se dá de forma visível) e

criação de espaço pessoal (que ocorre de forma invisível). Para Sommer (1973), a

demarcação de território é conferida por meio de marcos visíveis que são estabelecidos

através de gestos, postura ou escolhas - também visíveis - de um determinado local, e

que revele um sentido claro para os outros. Já o 'espaço pessoal' denota urna defesa da

intimidade. O seu estabelecimento surge a partir de fronteiras invisíveis do eu da pessoa

que demarcou o seu espaço pessoal.
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o conceito de "espaço pessoal', utilizado por Sommer (1973), refere-se não somente aos

processos por meio dos quais as pessoas marcam e personalizam os espaço que habitam,

mas também à zona emocionalmente carregada em tomo da pessoa. Em suma, o espaço

pessoal possui duas funções psicosociais: de se constituir como um sistema de defesa e

de regulação da intimidade (Fischer, 1993). Assim, o indivíduo confere valores a um

espaço no qual lhe é permitido se dotar de certa privacidade e que irá variar de acordo

com as situações.

De acordo com Altman (apud Fischer, 1993), os territórios podem ser de três tipos:

territórios primários, utilizados apenas por indivíduos ou grupos específicos, como as

residências familiares; territórios secundários, caracterizados como semi-públicos, como

as organizações analisadas neste trabalho; e os territórios públicos, acessíveis a todos,

como um parque municipal. Os territórios secundários (no qual se incluem nosso objeto

de estudo), possuem características que lhe conferem um papel não muito claro em

relação ao uso dos espaços, e a conseqüente predisposição a conflitos sociais na

utilização dos mesmos. Sommer (1973) atribui a falta de clareza quanto à ocupação do

espaço - onde o indivíduo muitas vezes aceita sem questionar as regras locais - ao

sentimento de apropriação que lhes falta em relação ao determinado lugar.

É importante também entendemos para este estudo, a diferença existente entre "lugar" e

"local", apesar de próximas em seu significado etimológico, por compartilharem a

mesma raiz latina (locus), bem como no seu conceito epistemológico, por serem ambos

produtos sociais. Spink (2000), nos mostra este confronto conceitual começando pela

explicação inicial de que o lugar parece que (...) é um local povoado, pelo fato de ter

ganhado no dicionário as características de ser um espaço ocupado, para uso de fim

determinado. O autor continua salientando a diferença a partir da citação de Kevin

Lynch - que mostrou que há muitos "lugares" num "local" - e conclui que " ... o lugar é

aquilo que temos, não tendo nada além dele; sendo os seus horizontes e limites

produzidos e disputados por nós mesmos ..." (Spink, 2000, p. 7).

Ninguém se coloca diante do mundo sem uma curiosidade, uma vontade de degustação,

de saber, de domínio, portanto de apreensão com e do mundo (Valadares, 1999). Neste

sentido, as questões do território não são questões simplificáveis. O território toma-se

um lugar do sujeito, um espaço de seu passe, de seus rituais de passagem e de acesso ao



53

direito e à lei, pela forma com que nele opera, trabalha e constrói, provocando

armações, simulações ou mimetismos diante de outras realidades; armações que são

técnicas necessárias à construção dos sonhos, e conseqüentemente do sujeito, que são _

desenvolvidas a partir de truques como atos centrais na geração da técnica apropriada. O

mimetismo no ambiente é, portanto, uma tática. Assim, as questões de propriedade se

tornam não simplificáveis.

A carta escrita em 1855 pelo chefe 'Touro Sentado' (índio Seattle, cacique da tribo

Duwamish) ao 'Grande Chefe de Washington' (o então presidente norte americano

Franklin Pierce) apesar de se tornar conhecida por sua estreita relação com a defesa da

preservação da vida, possuía em sua essência o caráter da territorialidade - a disputa

pela posse de terra travada entre índios e brancos nos Estados Unidos. Em um dos

trechos do documento, no qual podemos verificar o claro sentimento de apropriação, ele

diz: " ... não foi o homem que teceu a trama da vida, ele é meramente um fio da mesma.

Tudo o que ele fizer à trama, a si próprio fará" (Seatle, 1989:9).

2.3. Ambiente Modificado: propostas da Psicologia Ambiental

A Psicologia Ambiental aborda a importância do espaço como objeto social nas

organizações, estudando as relações entre o indivíduo e o seu ambiente (Fischer, 1993).

Essa é uma abordagem, segundo o autor, baseada na imagem da organização que é

refletida nos espaços de trabalho definidos, repartidos e utilizados pelo indivíduo.

Para Heimstra e McFarling (1978), os fatores como projeto do trabalho, treinamento e a

conjugação empregado-tarefa, que são importantes para a máxima eficiência individual,

foram objeto de interesse e de pesquisa durante vários anos. Até recentemente,

entretanto, as relações existentes entre as características físicas dos ambientes do

escritório e o desempenho no trabalho receberam relativamente pouca atenção por parte

dos pesquisadores. Contudo, eles acreditam que o pequeno, porém crescente, grupo de

pesquisas sobre equipamento, disposição e acomodações de escritório, condições

ambientais e satisfação geral dos empregados sugere que estes fatores merecem outras

pesquisas e maior ênfase nos projetos.
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o ambiente físico caracterizado por Heimstra e McFarling (1978) compreende, num

sentido mais amplo, tudo o que rodeia uma pessoa. Essa forma de visão, na medida em

que podemos compreender o ambiente como uma extensão do universo humano, vai de

acordo com a espacialidade do ser e a existencialidade do espaço verificada, sendo o

ambiente não somente um amontoado de coisas e seres, mas também de cheiros,

sensações e sentimentos - a concretização do espaço existencial. O indivíduo em sua

extensão é caracterizado pela sua relação com o seu espaço. A sua espacialidade, por

sua vez, é uma evidência da busca que ele faz pela materialização de seus desejos e

necessidades. Nesse sentido, a relação no ambiente de trabalho pode vir a ser

determinante tanto do bem-estar quanto da satisfação no trabalho.

A visão do ser humano como parte integrante do seu mundo, nos permite verificar a

existência de uma interação entre o indivíduo e o seu ambiente como agentes e

receptores. Aplicando-se ao seu ambiente de trabalho, observamos que as ações

humanas sobre as organizações, o meio-ambiente e as outras pessoas, da mesma forma,

não são uma via de mão única. Ambos interagem modificando e sendo modificados.

Os sentimentos que acompanham o indivíduo na sua relação com o espaço por ele

delimitado como palco de sua atuação são a segurança e a felicidade; fora dali, há o

sentimento de ameaça, hostilidade e angústia (Marinuzzi e Farjado, 1994). Ao ser

arrancado de seu espaço, o indivíduo se sente incompleto, mutilado, só e desprotegido,

porque irá lhe faltar as participações às quais se condiciona.

O ambiente modificado, numa concepção mais simplificada, é todo tipo de ambiente

que sofreu uma intervenção humana. Trata-se de um ambiente composto por

construções que dependem da criação humana e que, por esse motivo, origina outras

conseqüências - indesejadas ou não - e que podem influenciar no modo de vida do

indivíduo em relação àquele local, produzindo efeitos positivos ou negativos aos

eventos que ali ocorrem.

É certo que o ambiente modificado provoca efeitos nas relações indivíduo-ambiente,

sendo que as reações de cada um detêm diferentes graus de significado e relevância

(Heimstra e McFarling, 1978). Ainda, segundo os autores, os ambientes modificados

podem ser configurados a partir de diferentes contextos, quer surjam a partir de um
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sistema mais amplo, como uma mudança em determinada região geográfica, ou de um

mais específico, como uma sala de escritório. De qualquer forma, o que os autores

reforçam como sendo de maior importância é que, embora cada nível do ambiente

construído possa representar uma entidade em si (como a sala), essa entidade é sempre

componente desse sistema maior (como as regiões geográficas), enquanto que o

sistema, por sua vez, pode ser composto, no caso de uma região geográfica, por cidades,

bairros, prédios e, por fim, salas de escritórios.

No que se refere às mudanças de layout de escritórios, temos então, na concepção

desses autores, ambientes modificados, sendo os mesmos espaços organizacionais nos

quais as relações humanas são preponderantes sobre as relações entre pessoas e

máquinas (como seria o caso da indústria em geral). Os escritórios são sistemas

ambientais construídos, ou modificados, com o objetivo de desenvolver atividades

ocupacionais, ou de serviço, envolvendo um número de pessoas que interagem para

atingir um objetivo geral, devendo assim possuir características físicas exclusivas a esse

tipo de estrutura (Heimstra e McFarling, 1978).

Os escritórios vêm adquirindo posição de maior destaque devido à grande importância

que ele vem ganhando em relação ao 'chão de fábrica'. Essa atual tendência de

intensificação das instalações de escritórios é marcada por um crescimento que está

concentrado não apenas no surgimento de novas empresas, mas também na

remodelagem de plantas já existentes, em função da introdução de novos conceitos

relacionados à funcionalidade, conforto e flexibilidade para o usuário.

Assim, escritórios tradicionais são transformados em espaços flexíveis e

hiperconectados. Os escritórios chamados panorâmicos introduziram a substituição das

barreiras físicas (paredes divisórias) por nenhuma barreira ou por delimitações mais

sutis utilizando o mobiliário e objetos decorativos para demarcar territórios diferentes.

Apesar disto favorecer, em termos da organização do trabalho, em vários aspectos,

como: a comunicação interdepartamental, o fluxo odetrabalho e a sociabilização, e em

termos do espaço físico, a flexibilidade, a baixa manutenção e o baixo custo inicial,

alguns estudos indicam que a diluição dos limites implicou em perda de privacidade, de

concentração e de segurança (Heimstra e McFarling, 1978).
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Em outra consideração pertinente a este estudo, Fischer (1989) propõe a utilização de

uma abordagem psicossocial, através da qual o estudo dos espaços de trabalho seria

realizado por meio de uma nova leitura das interações entre o comportamento humano e

a organização. Uma vez que a estrutura do trabalho se reflete no arranjo espacial, o uso

deste espaço se dá não só em função da produção, mas também em função dos

comportamentos e dos sistemas de valores que definem a empresa como território

social.

A importância do ambiente como fator que pode facilitar ou impedir determinada

atividade ou comportamento traduz-se pela abordagem do espaço como um recurso.

Sem a compreensão do papel do ambiente físico na vida das pessoas, torna-se

extremamente difícil saber quais aspectos do ambiente medir e como discutir a

significância de qualquer relação encontrada entre o ambiente e a ação ou experiência

humana. Além dessas questões fundamentais, a utilização de abordagens advindas tanto

das ciências sociais quanto da psicologia também parece ser de difícil manipulação.

2.4.Aspectos para Análise da Mudança de Layout a partir das Relações Indivíduo-

ambiente modificado

A seguir, apresentamos os elementos de análise, que extraídos dos modelos

anteriormente apresentados, nos encaminham para a análise das relações que o

indivíduo possuem com o seu ambiente de trabalho quando modificado.

Dentre os modelos apresentados, o espaço pessoal e a territorialidade são os dois

aspectos que se apresentam como sendo de maior importância na composição da análise

_ enquanto buscamos compreender o fenômeno da habitabilidade -, uma vez que ele se

configura a partir da questão da delimitação dos espaços de natureza social.

2.4.1. Privacidade

A privacidade parece ser uma dimensão simbólica que permite ao indivíduo expressar

os desejos, introduzindo-lhes uma estética particular. Por outro lado, ° escritório, em
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termos de sua habitabilidade, ao possuir a função de permitir o desenvolvimento das

atividades diárias, deve estar provido de salas, mobília e utensílios para as necessidades

dos usuários. Dessa forma, ao mudar o layout, ou os símbolos que representam o espaço

do indivíduo, as dimensões da privacidade e o conseqüente sentimento de bem-estar são

também modificados.

o campo de análise das produções simbólicas é o próprio espaço a partir de seus

elementos ou artefatos (Gagliardi, 1990). O autor dirige o significado literal de artefatos

a um produto da ação humana que existe independentemente de seu criador, e que é

gerado de forma intencional e perceptível. O mesmo significado, para estudiosos de

cultura organizacional, é por sua vez associado a expressões visíveis de uma cultura,

incluindo além de objetos e arranjos físicos, os padrões de comportamento (rituais) e as

representações mentais ou produções abstratas (estórias). Esses elementos, ao possuírem

uma existência independente de seus criadores, têm um apelo à compreensão de seus

destinos mais do que à sua capacidade de experimentar de forma concreta as qualidades

formais através dos sentidos.

A estrutura dos arranjos existente nos espaços, é uma estrutura relativa à disposição e

combinação de objetos a fim de obter um local funcional e capaz de comunicar valores

sociais (Baudrillard, 1993). Segundo o autor, o status e o domínio estão associados à

essa estrutura, expressando a hierarquia e o poder do indivíduo na organização. A ela é

também associada a existência de uma ordem espacial, que possui funções muito

semelhantes à ordem social: o reconhecimento do seu lugar. Assim, os símbolos de

status, bem como algumas formas de comportamento, existem e indicam, ou reforçam,

as condições de hierarquia e dão sinais de domínio do espaço. Através desses símbolos,

é permitido à quem acesse o local logo reconheçer quem é o mais importante ali.

Na estrutura dos arranjos, novamente se destaca a privacidade (Altman apud Fischer,

1993). O autor define privacidade como um processo de controle dos eventos

interpessoais. Através da regulação de fronteiras é possível fazer o controle seletivo do

acesso a alguém ou a algum grupo. Isto significa a possibilidade de usufruir de interação

social em condições de garantir ou negar acesso.
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Quando o ambiente não permite esta regulação, os indivíduos passam a exercê-la

através de ajustes pessoais que podem ter custos físicos, fisiológicos, psicológicos ou

sociais. Os mecanismos utilizados para implementar níveis desejáveis de privacidade

são discriminados por Altman (apud Fischer, 1993) como comportamento espacial,

relativo à forma de relacionar-se com o espaço e os objetos no ambiente;

comportamento verbal; e comportamento segundo normas culturais e costumes locais.

Além da investigação com base na vivência do usuário, observações de elementos

componentes do espaço físico, como as paredes, aberturas, disposição dos espaços e

equipamentos, arranjo do mobiliário, acústica, quantidade de espaço e dimensões das

salas, permitem, dessa forma, compor a base referente ao aspecto da privacidade.

2.4.2. Territorialidade

A territorialidade é o elemento que integra os aspectos relacionados ao status e à

possibilidade de regular os níveis de privacidade desejados. Para Edney (apud Fischer,

1993), a territorialidade humana apresenta uma característica organizadora e integradora

da conduta em diferentes níveis de interação. Assim, o tamanho do território parece ter

relação com a posição social ou hierárquica do indivíduo ou grupo que o ocupa. Esse

mecanismo de apropriação dos espaços, desenvolvido pelo indivíduo a partir de sua

existência e da própria garantia pela sua existência em determinados espaços, envolve

uma interação entre o usuário e o espaço utilizado - ou vivenciado - na qual o usuário

atua moldando aquele lugar que, em contrapartida, torna-se receptivo. Ou seja, lugares

com os quais as pessoas se sentem em perfeita harmonia e nos quais elas encontram sua

identidade individual e coletiva.

Para Berger e Luckmann (1998), uma vez que a identidade é formada por processos

sociais determinados pela estrutura social, ela pode ser mantida, modificada ou

remodelada pelas relações sociais. A identidade poderia ser definida como todas as

qualidades, crenças e idéias que fazem alguém sentir-se ao mesmo tempo indivíduo e

membro de um grupo particular. Assim, identidade pode ser experienciada em dois

níveis: o nível individual e o nível grupal. No nível individual a pessoa percebe-se como
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distinta dos outros, voltando-se para a preservação do ser e à privacidade. No nível

grupal ela percebe-se integrada aos padrões do grupo, é um nível que comunica padrões

por meio da externalização.

o processo de identidade apresenta uma dualidade no sentido de preservar e ao mesmo

tempo comunicar, o que envolve elementos ambientais (como os escritórios) e não

ambientais (como a linguagem). Quando os elementos ambientais são envolvidos, a

configuração do layout atua na relação entre o indivíduo e o ambiente, reduzindo ou

ampliando o senso de identidade.

Os elementos presentes na configuração do escritório podem funcionar como símbolos

que irão preservar ou comunicar identidade. Fischer (1989) ao discutir as implicações

que o arranjo espacial e o tratamento estético padronizado dos escritórios panorâmicos

podem ter para a preservação da identidade das pessoas que o habitam, sugere que a

impessoalidade do espaço pode ocasionar a impessoalidade simbólica de quem o utiliza.

Estudos em escritórios panorâmicos (Brookes e Kaplan apud Heimstra e McFarling;

Nemecek e Grandjean, apud Heimstra e McFarling, 1978) constataram que este tipo de

arranjo não se mostrou mais funcional ou eficiente do que os escritórios

compartimentados, além do que havia diminuição da segurança e da 'privacidade, tanto

visual como auditiva. As principais desvantagens eram a dificuldade de concentração e

as interrupções nas conversas confidenciais.

Uma outra forma de expressar a necessidade de preservar a identidade é a manutenção

dos locais. Atividades como limpar e arrumar, por exemplo, revelam uma preocupação

com a identidade. Dessa forma; a preservação da identidade relaciona-se com o que a

imagem aparente, com o que deve ser mostrado ou com o que se deseja transmitir,

sendo essa uma forma de expressão dos valores do indivíduo.

Essa ordenação das coisas no espaço, com o objetivo de permitir o desenvolvimento de

suas atividades, e que consiste em atuar e cuidar dos espaços apropriando-se deles, é o

processo de total experienciamento dos lugares, a dimensão de viver no espaço. Uma

leitura espacial dos elementos que definem a aparência externa e interna do escritório -

como, por exemplo, a textura, os objetos decorativos, os acabamentos, a configuração
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dos móveis e a própria dimensão do espaço. em seu tamanho - seriam apreensíveis

dessa propriedade de identidade.

Na proposição de Heimstra e McFarling (1978) os elementos que compõem o ambiente

possuem, além das propriedades físicas, propriedades individuais que estão presentes na

relação do indivíduo com o espaço. Os autores acrescentam que as propriedades físicas

estão relacionadas à dimensão funcional das características essenciais à habitabilidade

do espaço, sendo as mesmas exigências definidas de acordo com a função do ambiente

- como a cor, o conforto ambiental, o tamanho e a forma e o mobiliário e a sua

disposição, além de outros aspectos do ambiente que devem ser incorporados ao

projeto.

O outro grupo das propriedades atribuídas por Heimstra e McFarling (1978) ao

ambiente, o de variáveis inerentes à pessoa - ou variáveis individuais -, é por sua vez

subdividido em variáveis específicas e universais. As propriedades individuais

específicas são determinadas por vivências pessoais - experimentadas em lugares

semelhantes ao ambiente em questão - e pelo aprendizado social, constituído por um

saber antecipado de como se deve agir em determinado local. Já as variáveis universais,

estão relacionadas à preservação do espaço pessoal e ao estabelecimento do território

pelo indivíduo.

Uma vez que as variáveis individuais são mais complexas para serem entendidas,

procuramos explorar conceitualmente a questão da territorialidade como característica

associada a habitabilidade do ambiente de trabalho, ou um fenômeno existencial que

está relacionado com aqueles elementos que compõem um espaço. A demarcação de

limites apresenta-se nos ambientes de escritórios tanto de forma concreta, através dos

elementos físicos do layout que se encontram diretamente envolvidos nas demarcações

(divisórias, portas, paredes divisórias, marcas no chão, soleiras), quanto de forma

simbólica, através dos elementos simbólicos de regulação de fronteiras (mecanismos de

personalização do ambiente).

Associada à apropriação está a ambiência, ou a humanização dos espaços realizada pelo

indivíduo. A ambiência pode sofrer interferências a partir dos elementos simbólicos de

regulação de fronteiras, ou da personalização do ambiente. Neste processo, ocorre uma
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recíproca interação entre o usuário e o espaço, na qual o indivíduo lhe confere uma

diferenciação e qualificação dos lugares na tentativa de lhe atribuir qualidades interiores

fazendo-o diferenciar do exterior. De acordo com Fischer (1993),a apropriação engloba

formas de interação entre indivíduos e ambiente que expressam a afirmação do ser sobre

os lugares, através de uma utilização particular do espaço. Apropriar-se de um espaço

também é estar conectado a ele no passado, presente e futuro, decorrendo daí o vínculo

com a preservação da identidade. Mas a apropriação relativa ao fenômeno de ambiência

é a necessidade de estar confortável enquanto atua e cuida do espaço.

A modificação dos ambientes de trabalho implica, para o indivíduo, afetar as questões

de diferenciação e qualificação dos espaços onde ele desenvolve as suas atividades. A

diferenciação, como é dada pela escolha, definição, marcação, construção ou

modificação de lugares, é determinada pelo tipo de divisão que é configurada nesse

espaço - uma divisória alta ou baixa, uma parede ou mesmo a ausência de uma divisão

- estando submetida ao processo de demarcação de território. Por outro lado, a

qualificação do espaço se dá pelo envolvimento do lugar com as atividades humanas, e

assim passá por um processo de definição da privacidade; processo no qual o indivíduo

cria raízes e estabelece as suas conexões existenciais.



CAPíTULO 111

A MUDANÇA DE LAYOUT EM TRÊS ORGANIZAÇÕES -

CASOS EM UMA CIDADE BRASILEIRA

"Nada é mais difícil de executar, nem mais duvidoso, nem mais perigoso de

conduzir do que se iniciar uma nova ordem das coisas".

MAQUIAVEL
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3.1.A Coleta dos Dados

Segundo Selltiz (1987), a utilização de vários instrumentos para a coleta dos dados,

pode ser o mais apropriado para o desenvolvimento de uma pesquisa. Para a obtenção

das informações que subsidiam a análise desenvolvida neste trabalho, o uso específico

de determinadas técnicas proporcionou o seu cunho qualitativo. Foram aplicadas as

técnicas de observação participante (no caso apresentado do setor público), observação

não participante e, para capturar melhor a visão do usuário, entrevista em profundidade,

realizada com alguns membros que vivenciaram a experiência da mudança de layout em

seus escritórios de trabalho.

Para os casos em que foram aplicadas as técnicas de observação, foi utilizado um diário

de campo, com o objetivo de registrar as anotações sobre as reações das pessoas que

estavam vivenci ando o processo de mudança em seus espaços de trabalho, uma vez que

houve, em um dos casos, a participação da pesquisadora neste processo no período da

sua pré-implantação. Foram anotados e aproveitados depoimentos informais sobre como

as pessoas se sentiam a respeito do processo de mudança no layout de seus escritórios.

Alencar (1988) define a observação participante como uma técnica através da qual o

pesquisador junta-se ao grupo que está sendo estudado como se fosse membro dele e

tenta ser, ao mesmo tempo, observador e uma das pessoas observadas. O que significa

modificar e ao mesmo tempo ser modificado pelo contexto no qual ocorre o fenômeno

observado.

Convenientemente, outras técnicas auxiliares foram ainda aplicadas no levantamento de

dados iniciais, que contemplavam gerar uma compreensão mais ampla sobre a

organização e o processo de mudança de layout implantado. Técnicas como a entrevista

semi-estruturada e a pesquisa documental - como os documentos (projetos), folders,

relatórios e organogramas - que permitiram a descrição e contextualização de cada caso

apresentado e complementaram a análise final. Godoy (1995), atribui à pesquisa

documental associada a outros métodos uma importância fundamental no sentido de

gerar uma nova interpretação ou uma complementação à análise geral da pesquisa. Isso

por ser essa técnica constituída pelo exame de materiais que ainda não receberam um

tratamento analítico ou que podem ser reexaminados.
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A entrevista é uma forma de comunicação com um determinado propósito (Gorden,

1969; Bingham e Moore, 1966) e, portanto, mereceu atenção e preparo especiais para a

sua condução. Gorden (1969) argumenta que devemos levar em consideração a

possibilidade de flexibilizar o tipo de entrevista a ser realizada, na medida em que nos

defrontamos com situações diversas, nas quais, por exemplo (e como foi em um de

nossos casos), o entrevistado necessita ser conduzido, quer seja por questões de

concentração, ou por disponibilidade de tempo. Em casos como esse, fica evidente que

adotar uma postura estanque em relação ao tipo de entrevista a ser conduzida iria, na

verdade, dificultar o seu verdadeiro propósito central: o de levantar informações válidas

e relevantes para a análise do problema de pesquisa. Assumir uma limitação técnica nos

permite, ao contrário, minimizar a limitação da qualidade dos resultados apresentados.

Segundo Gorden (1969), a variação no tipo de entrevista pode ser genericamente

definida em termos de duas dimensões: (1) o grau de controle da comunicação entre o

entrevistador e o entrevistado - ou a estrutura da entrevista e (2) o grau de liberdade de

resposta dada ao respondente - o controle dos tópicos abordados. Desta forma, mesmo

adotando predominantemente a entrevista em profundidade e com a flexibilidade de um

roteiro não estruturado, em alguns casos foi fornecido ao entrevistado um roteiro pré-

estabelecido, mesmo que apresentado de forma genérica e com ressalvas de permissão

de flexibilidade no decorrer da entrevista, com o objetivo de minimizar as limitações

encontradas através da direção rígida do curso de determinado tipo de entrevista

adotado como sendo o mais adequado.

A entrevista semi-estruturada foi dirigida aos dirigentes das organizações e aos

coordenadores internos dos processos de mudança, com o propósito de capturarmos

também a visão da direção acerca da participação no processo. Em algumas situações,

houve variação na estrutura e no nível de controle destas entrevistas, como nas

entrevistas iniciais conduzidas aos dirigentes com objetivo de mapear as características

da organização e dos processos planejados de mudança. Nesses casos, foram realizadas

entrevistas 'exploratórias' - semi-estruturadas com roteiros pré-estabelecidos - onde era

apresentado ao entrevistado o plano de pesquisa e levantadas as principais indicações

sobre a permeabilidade e trânsito do pesquisador na organização, além de permitir a

identificação dos "informantes especiais" (Gorden, 1969, p. 42), nossa ponte principal
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de informações. A abrangência de sua aplicação incluiu, ainda, a captação de elementos

que permitissem selecionar as pessoas de características condizentes com o perfil

identificado dos potenciais detentores de informações relevantes para o estudo.

A entrevista semi-estruturada caracteriza-se por apresentar questões abertas. Ao

contrário da entrevista estruturada, a entrevista semi-estruturada não têm as respostas

padronizadas. A importância da entrevista semi-estruturada reside no fato dela permitir

a participação espontânea do entrevistado a partir do momento em que este, tendo em

vista sua experiência no assunto em questão, começa a participar efetivamente do

conteúdo da pesquisa. Esta participação só é possível por ser uma técnica que parte de

questionamentos que, por sua vez, geram novos questionamentos (tanto por parte do

entrevistado quanto por parte do entrevistador) originando com isso novas indagações

que vão surgindo a partir das respostas do entrevistado.

A entrevista em profundidade, seguida da observação, foi o principal instrumento

utilizado para levantar as informações centrais da pesquisa. Weatherall (1970) aponta a

entrevista em profundidade como uma das alternativas para contornar as possíveis

dificuldades apresentadas especialmente pela observação direta. Apesar desta técnica

garantir ao pesquisador um maior grau de confiabilidade no conteúdo levantado,

observamos que, em um dos casos, a existência de uma implícita formalidade existente

na entrevista limitou a abertura esperada para as respostas. As entrevistas em

profundidade são realizadas várias vezes com uma mesma pessoa, sendo o total de

pessoas entrevistadas um número pequeno - neste caso, um total de quatro pessoas

entrevistadas em cada organização. As informações foram registradas com a utilização

de gravador de voz e posteriormente transcritas para análise.

Ao considerarmos que um dos principais fatores de relevância para estudos de mudança

de layout nas organizações é o comportamento que o indivíduo apresenta em seu

ambiente de trabalho, buscamos nos atentar para alguns aspectos, apresentados por

Weatherall (1970), que foram incorporados à análise mais ampla da pesquisa: (1) a

sensibilidade do indivíduo em relação ao seu ambiente; (2) a necessidade de estudar

suas respostas em seu habitat; (3) a observação direta das ações de um grande número

de pessoas. Para o autor:
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"o estudo científico do comportamento humano não se limita ao
que pode ser realizado em laboratório [tratando-se de] um
conjunto mais amplo de hipóteses [que] só pode ser conseguido
se as observações se fizerem em circunstâncias diferentes e
variadas" (Weatherall, 1970, p.89).

3.2.Contextualização dos Casos Selecionados

A aplicação das técnicas aqui descritas seguiu um protocolo estruturado (Yin, 1984)

elaborado como plano de pesquisa para a apresentação dos estudos de caso. Em

primeiro lugar, houve a seleção e definição das organizações participantes, seguida da

investigação sobre suas principais características e dos seus processos de mudança e

etapas já implantadas, seguida do levantamento das informações centrais desta pesquisa

- a opinião do usuário sobre a influência da mudança de layout em seu comportamento,

satisfação e bem-estar no ambiente de trabalho.

A fim de facilitar e agilizar o procedimento de pesquisa foram seguida algumas

providências, como: (1) estabelecimento de contato com os responsáveis pelas

organizações selecionadas para obtenção de permissão e cooperação na realização da

pesquisa; (2) identificação e posterior contato com os coordenadores do projeto de

mudança de layout implantado na organização ou em determinado setor para

contextualização do processo e identificação de alguns elementos necessários (como as

informações relacionadas à cultura organizacional e à participação no processo), além

da obtenção de documentos (folders, projetos de layout); (3) identificação de pessoas

que vivenciaram a situação de mudança para a realização das entrevistas em

profundidade; (4) estruturação dos instrumentos a serem utilizados nas entrevistas e

leituras espaciais, como a formatação de roteiros e de pontos elementares às

observações; (5) visitas de observação do espaço interno modificado (novo layout

produzido) e os elementos existentes: móveis, divisórias, equipamentos e objetos

utilitários e decorativos; (6) identificação dos elementos observados em planta baixa

para posterior análise; (7) conversas informais com funcionários para obtenção de

informações adicionais.
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Para a seleção das organizações e dos departamentos apresentados como casos de

implantação de mudança no layout de escritórios, foram seguidos critérios do protocolo

para o estudo de casos de Yin (1984).

QUADRO 3.2.1

CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA A SELEÇÃO DOS CASOS

Fonte: Elaborado a partir do protocolo de Yin (1984).

A contextualização de cada caso foi, por fim, composta das características presentes em

cada uma das organizações selecionadas e detalhadas a seguir. Em suma, contém nome

da organização (ou setor) onde se deu a implantação da mudança de layout, localidade,

setor de atuação, data da fundação da organização, números de funcionários (total,

envolvidos no processo de mudança e entrevistados), número de interações externas

individuais (relacionadas somente ao funcionário entrevistado) para dar uma idéia sobre

o fluxo de pessoas no ambiente, horário de funcionamento do setor, principal

competência do setor, além de outras características específicas departamentais.

Seguidos os critérios do protocolo, foram selecionados os seguintes casos de

implantação de mudança de layout em escritórios, que reúnem as características

necessárias para a análise proposta: um departamento pertencente a um dos órgãos

públicos da esfera estadual, denominado como caso A; o escritório regional de uma

construtora e incorporadora de imóveis residenciais, denominado como caso B; e uma

agência de telecomunicações, denominada como caso C (verquadro 3.2.2).
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Os casos selecionados são representados por organizações que atuam em três diferentes

setores, sendo o caso A em um órgão público; o caso B em uma empresa privada; e o

caso C em uma empresa terceírizada -, todas localizadas em Campo Grande, no
. , . .

Estado de Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de guardar uma associação para com os

.. casos, as pessoas envolvidas na pesquisa receberam um nome fictício", sendo esse nome

. sempre iniciado pela mesma letra do caso (A, B ou C).

QUADRO 3.2.2 .

CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CASOS ANALISADOS

Contexto de Implantação
da Mudança

Inserida em amplo
programa visando a
reestruturação da

máquina
administrativa

Mudança pontual
.visando a melhorar
nível de cooperação
entre funcionários

Mudanças de layout
isoladas sempre

ligadas a um
Programa de

Melhoria Contínua

Fonte: Elaborado pela autora.

Inicialmente, nos preocupamos com o macro contexto estadual, no sentido de

minimizarmos as limitações do estudo no que se refere à suageneraliz~ção. Nesse
," -. '.

sentido, vale ressaltar ofato de. que as interações entre o indivíduo e os espaços que eles

'habitam' nas organizações, além de serem marcadas por' características individuais

8 Os quadros 3.3.2, 3.4.1. e 3.5.1., apresentados adiante, contêm o perfil dos entrevistados de cada caso.
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devido à existência de objetivos de vida distintos, são também carregadas de marcas

sociais características do grupo, que por sua vez são devidas em grande parte às

especificidades culturais desse grupo.

o estado de Mato Grosso do Sul conta atualmente com uma população de 2,078

milhões de habitantes, distribuída em 77 municípios, sendo 84% urbana e 16% rural, e

um total estimado de 600 mil habitantes reside na capital, cerca de 30% da população do

estado (ffiGE, 2000). Com 25 anos de história, desde a sua divisão com o estado de

Mato Grosso, o estado possui hoje uma média mensal de R$ 121 milhões arrecadados

com ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A composição do .

Pffi é concentrada em 51% no setor terciário, com crescimento anual médio de 3% a.a.

Em termos de localização, o estado de Mato Grosso do Sul, possui uma posição

geográfica considerada privilegiada para a atuação econômica, o que o torna um Estado

com grandes perspectivas de crescimento rápido como pólo de negócios e,

consequentemente, trazendo advento à novas instalações de escritórios, sobretudo por

sua alta concentração de economia no setor terciário.

Mato Grosso do Sul faz divisa com Mato Grosso, Goiás, Paraná, Minas Gerais e São

Paulo, além do Paraguai e Bolívia. As condições de transporte são atribuídas à

existência de duas hidrovias - rios Tietê e Paraná e rio Paraguai; duas ferrovias - a

Ferro norte e a Novo Oeste (antiga noroeste do Brasil que liga Baurú a Corumbá e

Campo Grande a Ponta Porã); três termelétricas; seis rodovias; além da existência do

gasoduto Brasil-Bolívia (ver figura 3.2.1). Os principais pólos econômicos são o

turístico, minero-siderúrgico, agroindustrial de serviços e ensino, têxtil e alimentar,

além do centro de administração pública, com âmbito na atuação financeira, de serviços

e industrial.

As características econômicas de Mato Grosso do Sul nos levam a verificar evidências

de um Estado com potencial para que ocorra um desenvolvimento voltado para o.
surgimento de um micro pólo de negócios. Ainda, podemos verificar que os objetivos

de governo caminham nesse sentido (IPLAN, 1999). Com a abertura de incentivos à

entrada de novas indústrias, há uma conseqüência natural de surgimento de escritórios

de negócios localizados na capital do Estado.
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FIGURA 3.2.1

CONSOUDAÇAO DOS PROJETOS DE INFRA·ESTRUTURA NO MATO GROSSO DO SUL EM 1998
~ .

.~ , HIDROVIASa
Ql

4 ~ GASODUTO BRASIL·BOÚVlA
,1/

TERMOELÉTRICAS-[j-

/ FERROVIA NOVOOESTE
E A FERRONORTE

Paraguai ~ REDE RODOVIARIA

Fonte: Governo Popular de Mato Grosso do Sul, 1998.

3.3. Caso A: Um setor de atendimento de um órgão público estadual

Macro Contexto de Atuação Organizacional

o governo de Mato Grosso do Sul, a partir de seu último mandato (1999-2002), contou

com uma equipe de gestão com fortes intenções de mudança, uma vez que se tratava de

uma sucessão inédita na história do estado: um partido de esquerda assumia o novo

mandato.

A partir dessa primeira grande mudança, as próprias diferenças partidárias dos novos

dirigentes, por não corresponderein aos projetos defendidos pela gestão anterior,

demandaram inúmeras reformas conjunturais. A maior mudança implantada, entretanto,

contou com uma reestruturação da máquina administrativa, com o objetivo de

redimensionar a sua estrutura, baseado em sua nova missão - denominadas as cinco
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marcas de governo: inclusão social, participação popular, moralização da gestão

pública, qualidade ambiental e desenvolvimento sustentável (IPLAN, 1999).

Para coordenar essa grande reestruturação, foi criada uma nova unidade gestora, onde

foi, então, planejado um programa que pretendia implementar mudanças sustentáveis .

Neste sentido, o projeto contemplou: (1) o Plano de Redesenho Organizacional -

proposta de redesenho de uma organização mais ágil e horizontalizada; (2) o Plano de

Implantação de Sistemas - seguindo a proposta de redesenho; (3) o Plano de Adequação

da Infra-estrutura Física - visando a adequação da infra-estrutura física aos novos

padrões de trabalho; (4) o Plano de Capacitação de Pessoal; e (5) o Plano de

Comunicação Interna e Externa - com objetivo de garantir a comunicação do programa.

Contexto de Implantação da Mudança

A implantação de mudança de layout analisada esteve associada a esse plano maior de

reestruturação administrativa, mais especificamente ao Plano de Adequação da Infra-

estrutura Física, que propôs uma redefinição para os espaços de trabalho através da

padronização do layout para todo o âmbito do Parque dos Poderes. Inserida no escopo

de um projeto mais amplo, seu objetivo geral consistia em proporcionar padronização

na estrutura física dos escritórios de trabalho das unidades de gestão estadual.

Características do Processo de Mudança de Layout: o ambiente modificado

Os objetivos específicos do Plano de Adequação da Infra-estrutura, segundo sua

proposta, consistiam em garantir: (a) maior visibilidade física para circulação e

facilidade de comunicação entre as pessoas, possibilitando a implantação do conceito de

trabalho em equipe, contribuindo para melhorar a qualidade de vida no trabalho e

permitindo uma maior transparência das tarefas do servidor e (b) sensível economia de

espaço, já que o chamado 'escritório fechado' (prática anterior) exige até o dobro do

espaço total disponível, requerendo da organização gastos com aluguel de diversos

prédios na capital e no interior.

A partir da nova prática de 'escritórios abertos' proposta, a instalação em cada órgão

deveria obedecer a prioridade de ocupação dos espaços disponíveis nos prédios próprios

localizados no complexo administrativo do governo (o Parque dos Poderes) para assim
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permitir a redistribuição das unidades externas ao Parque e a conseqüente desocupação

e venda de prédios próprios localizados em outros pontos da cidade. Além disso, era

proposto que se viabilizasse uma melhor coordenação entre as unidades diretas com as

sua unidades indiretas de gestão, que se encontravam espalhados em diversos prédios da

capital.

1. Coordenação do Processo

o grupo que coordenou o Plano de Adequação da Infra-estrutura era composto por uma

equipe de consultoria externa e do apoio de consultores internos para cumprir com as

seguintes atribuições: (1) levantar e cadastrar as instalações do complexo

administrativo; (2) desenvolver um plano diretor de ocupação do complexo

administrativo; (3) definir a planta padrão para ser implantada em todas as unidades; (4)

implantar o novo modelo em três das unidades-piloto; (5) elaborar projetos para as

demais instalações existentes no complexo administrativo; (6) levantar e cadastrar as

instalações fora complexo administrativo; (7) elaborar projetos para as instalações fora

do complexo administrativo; (8) acompanhar a execução das obras para os demais

prédios (fora do complexo administrativo da organização); (9) elaborar um plano de

comunicação visual para as novas instalações.

Nessa primeira etapa do planejamento houve o envolvimento dos usuários à medida que

ia se fazendo necessário compor os projetos para a etapa de implantação. Os

consultores, além de verificarem as instalações in loco e as plantas existentes, fizeram

alguns levantamentos de informações junto aos usuários, com o objetivo principal de

verificar a quantidade de pessoas, mobiliário e equipamentos em cada setor, suas

funções e principais correlações. A participação de membros deste setor em reuniões

com os consultores ocorreu num total de sete vezes, sendo que, cinco delas foram

reuniões mais ampliadas a outros setores correlatos.

Apesar de cumpridas todas as etapas de desenvolvimento de projetos, a fase de

implantação, por sua vez, não seguiu o cronograma proposto, e ainda não foi concluída.

No caso do ambiente que analisamos, o setor pertencente a um dos órgãos da

administração direta, a implantação se deu a partir de um redimensionamento de pessoal

e da reorganização de espaço. A mudança implantada, porém, não seguiu rigorosamente
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a proposta inicialmente apresentada, como, da mesma forma, ocorreu com a maioria das

outras implantações (ver quadro 3.3.1). Muito disso se deve às imposições de fortes

resistências internas, bem como à falta de disponibilidade de recursos financeiros para

ser aplicado na implantação.

QUADRO 3.3.1

COMPARATIVO DA IMPLANTAÇÃO

melhor eficiência na utilização de 'ar manutenção dos equipamentos antigos .
. condicionado' e ventilação, com aquisição
de eoui mais modernos. .

Fonte: Governo Popular de Mato Grossodo Sul, 1998.

11. Estrutura Hierárguicae Natureza do Trabalho

. Uma das mudanças que aconteceu paralelamente à definição do novo layout, conforme

mencionado anteriormente; foi o Plano de Redesenho Organizacional.. Com as

alterações propostas por esse plano, a remodelagem do ambiente analisado passaria a

acomodar, além de um menor número depessoas, uma nova estrutura hierárquica.

Na estrutura anterior, as secretarias estaduais eram geridas a partir de quatro níveis -

gabinete do secretário, superintendências, coordenadorias e núcleos. Com a nova

proposta, o setor analisado, anteriormente denominado 'núcleo' passou a integrar

diretamente uma coordenadoria, implicando a extinção. de sua identificação formal,

adotando uma denominação "informal" de setor.
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o "setor" contava, na ocasião da análise, com uma equipe de nove pessoas: dois

técnicos, sendo que um deles anteriormente ocupava o cargo de "chefe de núcleo"; três

agentes administrativos; dois auxiliares administrativos e dois "mirins" (trabalhador que

não alcançou a maioridade). Dentre eles, apenas os mirins não eram servidores efetivos

do quadro do governo. Em termos de hierarquia funcional, o técnico ocupa função de

maior remuneração, logo após, o agente administrativo, seguido do auxiliar

administrativo e do mirim.

A natureza de trabalho do setor é voltada basicamente para o atendimento de pessoas

externas à organização. Apesar do atendimento, propriamente dito, ser efetuado por três

servidores, os demais componentes da equipe desenvolvem atividades relacionadas a

esses atendimentos, envolvendo a consolidação de informações, pesquisa,

arquivamento, dentre outras atividades auxiliares.

111. Perfil dos Entrevistados

A principal característica que compõe o perfil dos entrevistados é a sua estabilidade em

relação ao emprego, uma vez que selecionamos pessoas de cargos efetivos, ou seja,

servidores concursados e que possuem estabilidade funcional. Característica também

bem marcante é a unanimidade em relação ao descrédito que se tem quanto aos

resultados esperados serem realmente alcançados, no que se trata tanto da promoção de

conforto e bem-estar quanto da agilidade na comunicação e de outros aspectos

divulgados pelo programa como um todo.

Neste caso, as informações obtidas por meio de observações foram levantadas também

por meio da observação participante, uma vez que a pesquisadora prestou assistência ao

consultor externo que desenvolveu o projeto. A maioria das observações refere-se, em

grande medida, às opiniões identificadas durante as reuniões com o setor analisado.

Para facilitar a compreensão da análise, elaboramos um quadro resumido com

informações relacionadas aos participantes da pesquisa, no propósito de compor o

perfil dos entrevistados (ver quadro 3.3.2).
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QUADRO 3.3.2

PERFIL DOS ENTREVISTADOS - CASO A

o funcionário possui cargo comissionado, porém não há posição de chefia no novo organoagrama.

Fonte: Elaborado pela autora.

3.4. Caso B: o- escritório regional de uma construtora de edifícios residenciais

Macro Contexto de Atuação Organizacional

o mercado de imóveis residenciais de construção vertical passou por um período de

grande desafio nos últimos cinco anos. Desde a falência de uma das maiores

construtoras brasileiras que atuava no segmento da construção vertical de imóveis

residenciais vendidos "na planta", ou seja, antes do término de sua construção, os

competidores desse mercado iniciaram uma corrida pelo resgate da credibilidade junto

ao mercado consumidor, uma vez que muitos dos clientes daquela construtora ficaram

sem receber os seus imóveis.

Com a construtora selecionada como um de nossos casos não foi diferente. A sua

história, porém, é marcada pela conquista da solidez no mercado durante os últimos

anos. A empresa integra um grupo que atua também em outros segmentos, além da

incorporação residencial, sendo eles: construção civil, projetos e montagens industriais.

A composição do grupo é constituída de cinco empresas coligadas que já contam com



76

mais de 2 milhões de m2 construídos em obras e instalações no Brasil e no exterior". A

atuação do grupo no mercado data de mais de três décadas desde o seu surgimento,

sendo que a sua atuação no segmento de construções residenciais verticais (edifícios)

teve início em 1974.

Muitas implantações de melhoria na empresa demandaram projetos de mudança

organizacional dos mais diversos tipos, abrangendo desde treinamentos específicos de

equipes a mudanças nos processos organizacionais. Dentre eles, destacam-se: (1) a

implementação de um sistema de plantas flexíveis, que permite ao cliente definir a

planta de seu apartamento de acordo com suas necessidades, numa tentativa de

customização de serviços; (2) a implementação do programas ISO 9002, certificado em

1999; (3) a prática de montagem de unidades decoradas, réplicas dos apartamentos

vendidos ainda "na planta"; (4) a implantação do Seguro Garantia de Entrega de Obras

aos adquirentes de apartamentos e (5) a implantação do PBQP-H - Programa Brasileiro

de Qualidade e Produtividade no HabitatJO
•

Contexto de Implantação da Mudança

Ainda com as grandes mudanças em implantação no âmbito de todo o grupo

empresarial, a mudança de layout implantada no escritório regional de Campo Grande

não esteve diretamente associada ao planejamento destas macro mudanças. Segundo o

diretor da regional, o objetivo específico foi o de integrar as pessoas em seu ambiente de

trabalho, promovendo a descentralização das tarefas, além de procurar estabelecer uma

nova ótica para o trabalho em equipe, a partir da criação de 'times' e da introdução de

novas funções, como os gerentes de contratos, responsáveis pelo acompanhamento dos

contratos assinados com clientes de determinado empreendimento.

9 Conforme consta no material promocional da empresa - referência omitida a fim de preservar o seu
anonimato.
io O PBQP-H está inserido no Plano Plurianual 2000-2003 (PPA) "Avança Brasil", sendo também um dos
instrumentos do Governo Federal para cumprimento dos compromissos firmados pelo Brasil quando da
assinatura da Carta de Istambul. É um programa que se propõe a organizar o setor da construção civil em
torno de questões relacionadas à melhoria da qualidade do habitat e à modernização produtiva. (Site do
programa: www.pbgp-h.gov.br).
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Características do Processo de Mudança de Layout: o ambiente modificado

o escritório, localizado desde a sua fundação (em 1988) em região central da cidade,

contava com uma pequena planta de distribuição de espaços de trabalho. Seu formato

anterior, de salas individuais ou compartilhadas, separadas por alvenarias e portas, foi

modificado para uma planta totalmente integrada, em uma nova configuração desenhada

nos formatos de 'ilhas de trabalho'. Cada 'ilha' é composta por quatro postos' de

trabalho agrupados, separados por uma divisória com altura de 1,20 m, o que permite ao

funcionário não enxergar os outros postos se estiver sentado, bastando para isso,

entretanto, levantar-se.

As ilhas de trabalho estão todas instaladas em um mesmo ambiente aberto (sem

divisórias ou outro tipo de barreira). A sua característica é a padronização do mobiliário,

o que toma o ambiente visualmente mais uniforme. Em relação à comunicação visual,

porém, ainda não foi instalado nenhum tipo de identificação de setores ou funções,

sendo essa uma possibilidade futura, uma vez que existe projeto para implantação de

uma segunda etapa, contando com novas instalações auxiliares (como o ambiente para

atendimento a clientes e fornecedores).

o escritório conta, ainda com uma sala de reuniões para uso comum e uma sala para o

diretor da regional, sendo esses ambientes fechados. Um outro ambiente do escritório,

embora não tenha sido objeto de nossa análise, conta com instalações destinadas à

equipe de vendas, que apesar de também ser uma área aberta e integrada, não passou

nesta etapa por mudança no layout,

1. Coordenação do Processo

Foram designados para gerir o processo de mudança - de sua concepção à implantação

- dois coordenadores, sendo eles também funcionários usuários do ambiente

modificado. Esses coordenadores foram alocados temporariamente para o cumprimento

dessa função, com o objetivo de garantir planejamento e participação para o processo,

procurando, assim, fazer com que fossem evitadas maiores resistências internas durante

a fase de implantação. A participação do diretor da regional no processo limitou-se a um

exercício de caráter mais orientador e esclarecedor para os coordenadores.
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Inicialmente, foi informado aos funcionários da empresa que seria dado início ao

desenvolvimento de um processo de mudança que envolvia o layout. Nesta etapa de

planejamento do projeto, os coordenadores desenvolveram inicialmente uma pesquisa

sobre o tema em revistas da área arquitetura institucional, além de realizarem algumas

visitas a locais que possuíam o tipo de configuração aberta de ambientes. Num segundo

momento, foram contratados os serviços profissionais especializados da área de

arquitetura, na intenção de conferir ao projeto a forma idealizada pelos membros da

coordenação. Com o projeto pré-definido, foi sugerida pelos coordenadores uma

distribuição com base nas inter-relações funcionais das equipes e apresentada aos

usuários.

ii. Estrutura Hierárquica e Natureza do Trabalho

o total de postos de trabalho existente no ambiente analisado é de vinte e oito lugares:

quatro gerentes, dois membros de staff, sendo os demais integrantes das gerências, o

que representa uma estrutura hierárquica de três níveis: diretor, gerentes e membros das

equipes. Cada gerência é formada por uma pequena equipe, sendo que a maior delas - a

gerência de engenharia - possui uma equipe de atuação predominantemente externa,

composta por funcionários que possuem os seus escritórios instalados nos canteiros das

obras. Essa equipe externa de engenheiros, hoje com 9 funcionários entre engenheiros

residentes e de produção, possui, entretanto, três postos de trabalho disponíveis para

uso no escritório, sendo estes locais de uso compartilhado.

No que se refere à natureza do trabalho, cada uma das equipes possui atribuições

distintas, porém correlacionadas, referentes a: suporte de informática, área técnica de

engenharia, acompanhamento de contratos, acompanhamento do atendimento aos

clientes e soluções para novos negócios. Os atendimentos a pessoas externas à

organização - como clientes e fornecedores - é atualmente realizado em salas de apoio

temporárias, o que será levado, em uma futura etapa, para um ambiente destinado

especificamente a esse fim. Ainda assim, alguns atendimentos ocorrem no ambiente,

existindo para isso algumas cadeiras de apoio que servem para acomodar os clientes

externos. Isso ocorre uma vez que existem pessoas externas que são reconhecidas como

"mais próximas", quer seja pelo funcionário quer seja por elas próprias, o que acaba por

apresentar um caráter de informalidade no atendimento.
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111. Perfil do Entrevistado

A característica mais uniforme dentre as pessoas que foram entrevistadas, ou das quais

captamos algum depoimento informal por meio da observação, é o discurso em relação

à informalidade das relações interpessoais existente na organização, não importando o

seu tempo de trabalho na organização (o que varia de poucos meses a muitos anos) ou a

sua função na empresa. Com exceção dos coordenadores do processo, nenhum dos

depoentes ocupa cargo de chefia ou pertence à equipe externa de engenharia.

Para uma melhor visualização das características do grupo participante, elaboramos um

quadro resumido com informações individualizadas, no propósito de compor o perfil

dos entrevistados (ver quadro 3.4.1).

QUADRO 3.4.1

PERFIL DOS ENTREVISTADOS - CASO B

Fonte: Elaborado pela autora.

3.5. Caso C: A 'terceirizada': uma organização em constante processo de mudança

Macro Contexto de Atuação Organizacional

A história do setor das telecomunicações no Brasil é marcada por uma série de

transformações desde a década de 70, com a constituição da Telebras (Gomes, 2002).

Houve nos anos 90 a inauguração do Sistema Móvel Celular e a subseqüente
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inauguração do sistema digital de telefonia celular. E foi a partir da lei sancionada em

1997, pelo Governo Federal, que o setor de telecomunicações passou a integrar ao

grupo de organizações autorizadas a exploração destes serviços através da iniciativa

privada, que aqui referimos como organizações "terceirizadas" pelo poder público.

Contexto de Implantação da Mudança

o escritório analisado é a filial de uma empresa que atua nesse setor, localizada em

Campo Grande. Assim como acontece em outras filiais da empresa, esse escritório vem

passando por inúmeras mudanças estruturais desde a sua nova constituição como

empresa terceirizada, o que envolve seguidas alterações em seu layout.

Dentre as mudanças mais recentes que envolveram reorganizações do espaço físico,

houve um processo de dowsizing iniciado em setembro de 2001 e a instituição da

autonomia para as filiais. Em ambas as situações, o escritório necessita ser reorganizado

a cada redução ou remanejamento no quadro de pessoal, ou mesmo a extinção de alguns

setores, o que acontece não apenas no âmbito local, mas entre as regionais da empresa.

Características do Processo de Mudança de Layout: o ambiente modificado

A filial em Campo Grande conta com dois prédios administrativos, além de diversos

pontos de atendimento ao público espalhados pela cidade. Nossa análise compreendeu

parte do setor comercial da empresa, instalado em um dos prédios num amplo salão

aberto, sendo que o prédio conta com dois desses salões em cada andar, onde estão

distribuídos os outros setores.

A operacionalização da reorganização do espaço é realizada a partir de instruções

superiores, nas quais constam as 'eliminações' ou redesignações de função a ser

efetivada, o que implica reordenar o espaço de forma a acomodar o 'novo' grupo de

trabalho. Foi identificada uma certa informalidade nesse processo, uma vez que as

definições sobre o posicionamento do mobiliário (mesa e cadeira principalmente) não

são tão rigorosas, sendo permitido ao funcionário readequar o seu posicionamento de

acordo com a sua preferência.
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No salão aberto onde está instalado o setor comercial, não há divisórias nem mesmo

algum tipo de barreira física identificada - os armários foram recentemente dispostos

em locais que circundam o perímetro do salão, no intuito de serem evitados qualquer

tipo de bloqueio visual. A distribuição do mobiliário é dada de forma a permitir a visão

geral do grupo sem nenhum tipo de interferência visual, não existindo também uma

padronização do mobiliário utilizado. Fomos informados, porém, de que nos escritórios

de uma das filiais e da Matriz, há critérios de padronização em todo o layout, inclusive

no que se refere à comunicação visual - identificação de setores, cores, dentre outros

elementos.

Em relação ao padrão visual da comunicação institucional, esta não é tão representativa

no ambiente observado, diferente do que acontece com as instalações que atendem ao

público externo. Observamos, porém, que a cada campanha institucional realizada,

acompanha um processo de endomarketing, o que acarreta na divulgação interna das

informações de marketing por meio de banners e outros materiais promocionais

espalhados pelo ambiente.

1. Coordenação do Processo

Nesse caso não foipossível estabelecer contato com o responsável pelas redefinições dos

espaços, o que se caracterizou como uma das limitações da pesquisa. Ainda, segundo

informações obtidas por meio de depoimentos informais e dos próprios entrevistados,

supõe-se que seja procedida apenas uma retirada das mesas daqueles funcionários que

não atuam mais naquele ambiente e uma reconfiguração a partir do espaço

remanescente. Foi também informado que alguns funcionários mais antigos conseguem

obter, nesse momento, alterações de seu mobiliário, uma vez que possuem uma rede de

relacionamentos mais ampla que os demais.

ii. Estrutura Hierárquica e Natureza do Trabalho

No ambiente analisado atuam três gerências da área comercial da empresa, sendo este o

segundo escalão da estrutura hierárquica da filial. Os outros componentes do grupo

integram a gerência em um mesmo nível da hierarquia. Na ocasião do levantamento, o

grupo total que ocupava o ambiente era composto por um total de vinte pessoas, sendo
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que na composição de setembro de 2001, quando se iniciou o processo de downsizing,

esse grupo compreendia uma força de trabalho de vinte e cinco pessoas.

o tipo de atividade das pessoas que trabalham neste ambiente, não envolve o

atendimento ao público externo no escritório. As atividades compreendem o

acompanhamento de mercado e definições de estratégia. É um setor composto por cinco

gerentes de área e um de função staff, os quais lideram um grupo total de trinta e duas

pessoas, de acordo com a última contagem que realizamos, uma vez que a rotatividade é

intensa.

A distribuição está ordenada por agrupamento de áreas, não sendo possível, porém,

identificá-las e nem mesmo distinguir os níveis hierárquicos dentro do grupo. De uma

forma geral, que se aplica a todas as filiais, apenas a sala do gerente da regional é

separada do grande salão, além de algumas salas de reuniões e outras onde se instalam

pequenos setores administrativos que necessitam arquivar informações sigilosas, como

o setor financeiro e o jurídico, localizadas em outro ambiente.

111. Perfil do Entrevistado

o perfil dos entrevistados em profundidade, bem como daqueles que procuramos obter

depoimentos informais, foi constituído basicamente por pessoas que experimentam a

todo o momento alguma mudança em seu espaço de trabalho, o que demonstraram ser

encarado de forma bastante natural, uma vez que a maioria deles verificou que essa é

uma prática comum adotada pela organização e que deve ser aceita por eles.

Uma outra característica predominante dentre os depoentes foi o fato da maioria deles

ser de outras origens culturais que não a local.

o levantamento de informações neste caso, de uma forma geral, ficou comprometido

devido a uma dificuldade das pessoas da empresa, envolvidas com a pesquisa, em nos

atender em horários previamente agendados para entrevistas ou mesmo para o

consentimento de permissões de acesso ao prédio. Nesse sentido, as contribuições deste

caso para os elementos destacados na análise não foram satisfatoriamente atendidas.

Mesmo com o pequeno número de depoentes (dois), o quadro resumido que compõe .o

perfil dos entrevistados foi também elaborado para este caso (ver quadro 3.5.1).



QUADRO 3.5.1

PERFIL DOS ENTREVISTADOS - CASO C

Entre 2 e 3 anosConsultor de mercadoCarlos

Fonte: Elaborado pela autora.
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CAPÍTULO IV

MUDANÇA DE LAYOUT E SUAS INFLUÊNCIAS NA

RELAÇÃO DO INDIVÍDUO COM O AMBIENTE: A

ÓTICA DO USUÁRIO

Se desejamos saber como as pessoas sentem - qual sua experiência interior, o que

lembram, como são suas emoções e seus motivos, quais as razões para agir como o

fazem - por que não perguntar a elas?

G.W. ALLPORT
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4.1. Análise Geral dos Resultados Encontrados

Nesta análise, apresentamos os resultados obtidos por meio das observações realizadas

das interações entre os usuários e os ambientes descritos no capítulo anterior durante o

desenvolvimento de suas atividades rotineiras de trabalho, bem como das entrevistas em

profundidade realizadas com alguns dos usuários de cada caso.

As observações foram realizadas de forma sistemática nos locais de trabalho analisados,

incluindo todos os elementos componentes destes ambientes, enquanto objetos

utilitários (conforme classificação proposta por Heidegger, 1988): como o prédio, seus

acessos, o mobiliário utilizado, os equipamentos e os objetos decorativos. Essas

observações sistemáticas, chamadas de leituras espaciais, consistiram basicamente na

coleta de informações realizada por meio da observação direta, o que nos permitiu a

verificar melhor a equipamentabilidade dos elementos a partir da visão do usuário.

o foco das leituras consistiu em observar a maneira pela qual o espaço era utilizado por

seus habitantes, tendo sido registradas através das descrições dos elementos, das

anotações dos comentários elaborados pelos usuários e de uma descrição mais detalhada

da ocorrência e dos eventos relacionados à utilização dos espaços, o que possibilitou

ampliar a verificação dos fenômenos existenciais revelados a partir da modificação dos

elementos presentes no ambiente ou com a introdução ou retirada de outros, como, por

exemplo, quando observamos a retirada das divisórias causando desconforto às pessoas,

uma vez que as barreiras simbolizam a apropriação dos espaços pelo indivíduo.

Além das leituras e dos depoimentos observados em campo, grande parte dos resultados

obtidos foi proveniente dos depoimentos falados por meio das entrevistas em

profundidade. A partir de uma análise de conteúdo das transcrições de cada entrevista,

apresentamos um agrupamento dos principais aspectos apontados como maiores

causadores de impacto nas relações entre indivíduo e ambiente, com a introdução de

mudança nos espaços de trabalho. Uma avaliação que também contribuiu para a

apresentação dada a seguir foi a análise de conteúdo das respostas obtidas dos dirigentes

e coordenadores da organização a respeito do motivo pelo qual o programa ou projeto

de mudança foi implantado.
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Assim, procuramos explorar a questão sobre a real preocupação para com o indivíduo

na organização, a partir dos aspectos levantados na literatura somados aos dados

levantados na pesquisa de campo.

4.2.Aspectos Relacionados à Privacidade

Uma das observações apontadas como sendo bastante significativa, tanto pelo grupo de

entrevistados quanto pelas diversas pessoas observadas no decorrer da pesquisa, foi o

impacto gerado na privacidade e no conforto ambiental, sobretudo nos casos A

(público) e B (empresa privada), uma vez que nesses casos ocorreu a eliminação das

barreiras internas anteriormente demarcadas por paredes, divisórias e portas.

o fato dos funcionários que trabalham na 'organização terceirizada (caso C) não terem

apresentado esse aspecto como sendo de grande relevância, nos faz verificar que os

funcionários dos casos A e B parecem apresentar um sentimento maior de fixação aos

seus espaços, ou melhor, o mecanismo da apropriação de espaços, que é simbolizado

por demarcações ou fronteiras, conforme verificado no item 2.2 do trabalho. Essa

análise deve-se ao fato de que os depoentes do caso C informaram estar acostumados

aos espaços do tipo 'escritórios abertos', por ser esse o tipo de configuração por eles

conhecida desde o seu ingresso naquela organização.

Os resultados que apontaram para a existência de impactos na privacidade do indivíduo

são atribuídos, ainda, a observações sobre o comportamento dos funcionários tanto .do

caso A (público) quanto do caso B (empresa privada) em relação ao seu sistema de

defesa e de regulação da intimidade, ou, segundo (Sommer, 1973), seu espaço pessoaL

Em ambos os grupos, observamos a apresentação de inquietações em relação aos

olhares dos outros, antes não experimentados pelo fato de existirem as barreiras físicas.

As soluções de fuga apresentadas eram reveladas pelo contínuo acesso dessas pessoas às

áreas externas ao seu ambiente de trabalho, como as copas, os jardins, ou ainda, outros

setores de trabalho, evidenciando uma necessidade de proteger o seu espaço pessoaL

Tais verificações não foram observadas no caso C (terceirizada), no qual não houve a
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eliminação de barreiras; ao contrário, os funcionários dessa organização apresentavam-

se muito à vontade durante a realização de suas atividades.

A necessidade de privacidade aparece também bastante ligada à territorialidade (item

4.3) em alguns conflitos, como os que envolvem a invasão visual de território e de

privacidade ao mesmo tempo. Isto pôde ser observado em relação à utilização de alguns

espaços de trabalho de uso compartilhado ou destinados ao uso comum. Por não

oferecer condições de privacidade, esses locais não são utilizados para os fins aos quais

foram destinados, mantendo-se em geral desocupados.

Sendo assim, mesmo com a existência de alguns recintos que visam a proporcionar

maior privacidade a grupos diferenciados, a ausência de barreiras físicas entre alguns

setores e a proximidade entre as pessoas ocasionada pela quantidade de móveis e

equipamentos, afetam a privacidade das pessoas. Dessa forma, privacidade revelou ser

um fenômeno existencial importante no aspecto das interações entre as pessoas. Para os

usuários dos espaços, a privacidade revela-se importante no sentido de poderem

desempenhar suas atividades com maior tranqüilidade.

Nos casos analisados, os elementos arquitetônicos que estiveram vinculados à

privacidade, que podem ser considerados propiciadores de condições que garantam

maior conforto ao usuário foram: quantidade de espaço, aberturas, divisórias com vidro,

zoneamento espacial e dimensionamento dos espaços e mobiliários.

Já em relação aos elementos mais subjetivos, encontrados como condizentes com a

proposta psicossocial de Fischer (1989), tivemos a inexistência de barreiras físicas no

ambiente implicando na identificação de vários elementos denominados pelos usuários

como "perturbadores da individualidade"lI (Beatriz, assistente de gerência) - ou da

privacidade, os quais agrupamos para esta análise de acordo com os seguintes itens:

(i) falta de conforto para atendimentos a clientes externos ou internos,

11 A partir deste ponto, toda vez que utilizarmos o "entre aspas", estaremos reproduzindo, na íntegra, falas
observadas ou transcritas das entrevistas. Lembramos que a Beatriz é funcionária da empresa B -
empresa pública, e que guardamos as relações entre a inicial do nome com a letra do caso para permitir
uma associação mais rápida.
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(ii) dificuldade de desempenhar atividades relacionadas a questões pessoais (como

os contatos telefônicos e pagamentos de contas pessoais pela intemteti,

(iii) maior exigência de equilíbrio nas relações interpessoais (muitos atribuíram esse

aspecto à necessidade de "convivência com pessoas intolerantes"),

(iv) propagação dos ruídos e sons emitidos por pessoas ou equipamentos, e

(v) necessidade de adequação à uma temperatura ambiental comum (alguns

apresentam maior sensação térmica de frio, outros de calor em relação à

configuração anterior de ventilação).

Para melhor discorrer sobre os aspectos acima identificados, seguem os comentários de

suas análises apresentados nos itens 4.2.1 e 4.2.2., com exceção do sub-item (iii), que

apesar de ter sido bastante evidenciado pelos usuários, não se insere em nosso modelo

de análise, ficando esse aspecto abordado na conclusão como sugestão para um maior

aprofundamento futuro sobre o tema.

4.2.1. A Impessoalidade Simbólica do Espaço: uma questão de "visibilidade"

Em relação aos dois primeiros elementos observados como perturbadores da

privacidade (sub-itens (i) e (ii) do item 4.2) - a falta de conforto para os atendimentos e

a dificuldade de resolver os assuntos pessoais - podem ser associadas ao aspectos da

visibilidade, identificado no modelo de análise do espaço humano como característico

da necessidade de espaço pessoal. O que parece ter causado maior impacto nessas

reflexões foram a constante sensação de vigilância que observamos ser apresentada

pelos usuários dos espaços modificados, bem como a sensação, por eles relatada, de

uma aparente disponibilidade para as pessoas que acessam o ambiente, como declarou

Andréa (agente administrativa): " ...para quem quiser alguma coisa é só entrar na sala,

...nem precisa solicitar ou marcar um horário ... parece que estamos disponíveis o tempo

todo para qualquer solicitação imprevista, que não temos outros assuntos a serem

resolvidos" .
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Dessa forma, a privacidade pode ser entendida como sendo um controle seletivo

aplicado por um indivíduo para o acesso de pessoas ou grupos, permitindo que

determinadas pessoas, atividades ou objetos sejam resguardados da visão indesejada. E

se a visibilidade que está ligada ao controle da exposição do usuário denuncia o

comportamento de quando a pessoa (e suas coisas) necessitam ser vistas ou ser

ocultadas durante determinadas atividades, podemos então relacionar o aspecto da

privacidade ao que deve ser ocultado. A possibilidade de controlar sua exposição

permitiria que fossem desempenhadas as suas práticas no espaço de forma plena tanto

no caso das que são expostas socialmente, quanto no caso das que são reservadas à

intimidade.

Também a identidade, seguindo o mesmo raciocínio, revela-se associada ao aspecto da

privacidade, uma vez que a identidade pode ser representa por aquilo que deve ser

'mostrado' (ver item 4.3.1).

4.2.2. A Necessidade Funcional do Conforto Ambiental

No que se trata da necessidade de privacidade manifestada a partir dos elementos

identificados e agrupados nos sub-itens itens (iv) e (v) do item 4.2 - a propagação dos

ruídos e sons emitidos por pessoas ou equipamentos e a necessidade de adequação à

uma temperatura ambiental comum - apesar de aparentemente estarem associadas mais

diretamente apenas aos elementos arquitetônicos, possuem muito do caráter mais

subjetivo a ser acrescentado à análise do fenômeno da habitabilidade verificado no

capítulo n.

Esses são critérios que encontram-se relacionados diretamente ao fenômeno da

ambiência, que, de certa forma, engloba todos os outros fenômenos. A ambiência pode

manifestar-se por meio de aspectos subjetivos (mais condicionados à cultura) ou

aspectos mais objetivos (mais condicionados à fisiologia humana) - definido no item

2.4.2 como o conjunto de fatores que tomam um ambiente agradável e que está

associado à territorialidade.
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Entendendo a ambiência como as qualidades do interior, pode-se dizer que todos os

elementos arquitetônicos têm implicações com o fenômeno de ambiência. Os aspectos

ditos subjetivos permeiam a manifestação dos outros fenômenos, principalmente o

fenômeno de preservação e comunicação de identidade em relação à dimensão

fenomenológica de apropriação. Os aspectos ditos objetivos referem-se às condições de

desconforto térmico e acústico observadas.

Muitos dos usuários atribuíram esses aspectos perturbadores da privacidade à "corrida

que as organizações travam hoje pela otimização dos espaços e pelo conseqüente

aumento de produtividade" (Alberto, técnico, ex-chefe de núcleo). Nesse sentido, de

acordo com outro depoimento, "... foi desconsiderada a necessidade de um ambiente

propício para o desenvolvimento de algumas tarefas que exigem maior concentração"

(Bernardo, informática). O entrevistado referiu-se também a uma necessidade de

"silêncio absoluto", calma e tranqüilidade, típicas de funções da área financeira,

contábil e orçamentária.

Presente também nas características identificadas por meio da leitura espacial dos

ambientes, o aspecto do 'silêncio' no ambiente de trabalho foi apontado por pelos

funcionários dos casos A (pública) e B (empresa privada) que desempenham as funções

que exigem maior concentração devido à necessidade de se trabalhar com cálculos.

Segundo um dos depoimentos "não há medidas que estabeleçam critérios de privacidade

para determinados ambientes" (Adão, técnico). A privacidade, nesse sentido, " ... não se

configura necessariamente como símbolo de status, mas promove uma sensação de

maior bem-estar para o desenvolvimento de atividades que exigem um maior grau de

concentração" (Cristina, consultora de mercado). Dessa forma, de acordo com outro

depoimento, "podem ser evitados erros muitas vezes comprometedores para a própria

gerência" (Ana, assistente financeira).

A questão da privacidade, relacionada à necessidade do silêncio para que seja possível

realizar as suas atividades com maior conforto e segurança, parece estar associada ao

comportamento espacial - mecanismo utilizado para implementar os níveis desejáveis

de privacidade discriminados por Altman (apud Fischer, 1993). A forma com a qual

cada indivíduo relaciona-se com o espaço e com os objetos no ambiente caracteriza seu
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comportamento de modo a sofrer interferência à medida que ocorre também alguma

interferência no espaço.

4.3.Aspectos Relacionados à Territorialidade

Tendo sido considerado no capítulo II o aspecto ligado à demarcação de limites e à

regulação de fronteiras entre pessoas ou grupos, observamos que o fenômeno da

territorialidade, nos casos analisados, manifestou-se afetado pela ocorrência de alguns

conflitos.

A característica de espaço 'panorâmico' dos ambientes faz com que os limites entre

territórios diferentes sejam marcados predominantemente pelo arranjo do mobiliário. No

caso do mobiliário padronizado da empresa privada, os limites tomam-se pouco nítidos.

As demarcações mais perceptíveis são os conjuntos formados pelo pessoal da área de

"sistemas" (informática) e pela área destinada ao arquivamento.

A personalização do espaço como demarcação de território pouco ocorre no nível

individual (dos funcionários), sendo mais observada em nível da instituição (apenas no

caso B - empresa privada), manifestando-se, principalmente, pela padronização dos

elementos que compõem o espaço interno e configuram todo o local como território

institucional.

Essa parece ser uma característica que pode afetar a saúde mental das pessoas. O fato

dos funcionários não disporem de um local passível de apropriação individual faz com

que eles não possuam território próprio permanente, apenas ocupando determinado local

conforme exigirem as contingências do trabalho. Os que possuem certo grau de fixidez

no posto de trabalho são apenas aqueles que ocupam a posição hierárquica mais alta

dentre o grupo (com exceção do caso C - empresa terceirizada). Contudo, nem mesmo

estes costumam personalizar o local com algum objeto pessoal ou traço de intervenção

diferenciadora.

A delimitação de fronteiras com implicação de defesa contra violação, tanto física como

visual, é nítida na divisão entre as áreas que permitem o acesso de pessoas externas e os
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ambientes analisados, concretizadas por paredes divisórias. A área restrita ao uso apenas

dos funcionários daquele local corresponde aos territórios onde os "valores" ficam

protegidos (como os documentos sigilosos do caso A - órgão público) e onde os

funcionários sentem-se à vontade para suas atividades de sociabilização, higiene e

alimentação (as cantinas, corredores e sanitários), observada a partir de depoimentos

como: "..falta espaço para o desabafo da raiva ..., afinal essa é uma experiência nova

para mim" (Amélia, assistente administrativa).

Em todas as configurações analisadas, o fato de não haver um espaço de transição entre

exterior e interior, ou seja, indicações que permitam identificar os grupos ou pessoas,

colabora para a desorientação inicial das pessoas que não trabalham naquele ambiente e

buscam identificar os setores (territórios de atividades), o que permeia a questão da

identidade.

Do que foi observado, pode-se concluir que territorialidade nos espaços semi-públicos

revelou ser um fenômeno existencial de regulação de limites entre pessoas e entre áreas

de atividades, tanto com implicações de personalização como de defesa contra a

possibilidade de violação física ou visual. Além dos elementos subjetivos identificados

nos casos analisados, e descritos a seguir, interferem também neste processo alguns

elementos arquitetônicos, como: desníveis no piso, arranjo do mobiliário, paredes

divisórias (opacas ou transparentes), portas, marcas no piso e placas informativas.

4.3.1. Identidade do Indivíduo e Identidade Institucional: show de símbolos,

expressão de desejos

Entendida como qualidade de diferenciação e de integração, associada ao aspecto da

territorialidade, a necessidade de identidade expressa-se no domínio privativo visando a

preservação do ser, e no domínio público visando a comunicação de padrões. A

identidade, nos casos analisados, foi verificada a partir de algumas ocorrências que

apresentam implicações tanto com os usuários - no nível individual -, quanto com as

instituições - no nível grupal.
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Como pôde ser observado nas descrições dos casos apresentados, a origem cultural da

organização é sempre representada por alguma identificação, quer seja a sua logomarca

e as sua cores, quer seja pelo padrão de acabamento dos seus prédios. No caso A (órgão

público), os prédios que fazem parte do complexo administrativo no Parque dos Poderes

são todos idênticos em sua arquitetura externa e tanto a logomarca quanto as cores do

governo MS é replicada em vários ambientes, nos veículos e nas placas externas de

sinalização. Já nos outros casos (empresa privada e empresa terceirizada), a imagem

corporativa é ainda mais forte, representada tanto por suas cores como pelas marcas

também com replicações ainda mais constantes ambientes internos.

Por outro lado, o senso de identidade dos funcionários parece ter sido reduzido, uma vez

que não ocorrem especializações de sua identidade nos locais de trabalho. Conforme

vimos no item 2.4.2, seguindo as proposições de Berger e Luckman (1998), podemos

dizer que o ser humano individualmente, também precisa apropriar-se do seu local de

trabalho para se sentir conectado a ele e para expressar seus valores pessoais através de

suas atividades. A falta de apropriação do espaço por parte dos funcionários parece ter

implicações com sua percepção de desvinculação da identidade pessoal com a

identidade da empresa, ou de sua adesão integral à identidade da mesma.

A inexistência de especializações dos funcionários foi observada também em relação à

apropriação dos seus locais de trabalho, o que se contrapõe à presença constante de

elementos que comunicam os padrões da instituição. A intenção de comunicar a

imagem institucional impregna vários objetos utilitários ou de adorno que se pode

avistar, passando inclusive, pela aparência bem cuidada e pelas "atitudes exigidas dos

funcionários", em especial nos casos B e C (empresas privada e terceirizada). Esta

ausência de apropriação revela-se também pelo fato de não haver nenhum local

adequado para que os funcionários coloquem objetos pessoais e expressem-se

espacialmente, salvo em alguns poucos casos, como adesivos e protetores de tela no

monitor do computador, porta-retratos e pequenos arranjos de flores e plantas nas mesas

de trabalho.

No caso B (empresa privada), onde é observada uma padronização dos espaços de

trabalho, houve um depoimento de um funcionário que falava sobre a questão da

privacidade: "se eu tivesse que escolher, eu não ia ficar onde estou, que é no corredor,
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que eu acho que é onde interfere mais ..." (Benedito, assistente de gerência). Ao

demonstrar ter sido preterido na ocasião da escolha, e ao cruzarmos com a informação

dada pelos coordenadores do projeto, também gerentes, e que assumiram ter escolhido

as suas 'baias' (posto de trabalho) antes de procederem com a distribuição, essa situação

parece revelar o aspecto da diferenciação, uma vez que, mesmo com a padronização do

mobiliário, algumas 'baias' parecem ser mais 'privilegiados' em relação à facilidade de

acesso, maior proximidade de equipamentos de uso comum, das janelas e maior

proteção visual do grupo.

Numa constatação, obtida a partir de depoimentos dos coordenadores do processo de

mudança do caso B (empresa privada), a nova configuração faz transparecer uma

atmosfera de modernização e de desenvolvimento de trabalho especializado e de alto

nível, o que, segundo os depoentes, " ... acaba por conferir à mudança de layout um

papel de ferramenta de promoção de status aos usuários dos espaços modificados", o

que na prática não se efetivou para todos.

A identidade revelou, dessa forma, ser um fenômeno de comunicação de valores que,

nos casos observados, foram ampliados pelos elementos que compõem o ambiente e que

foram utilizados em prol do interesse da instituição em comunicar sua imagem. Além

dos elementos subjetivos, os elementos arquitetônicos que encontram-se relacionados à

preservação e comunicação da identidade foram: os traços que definem a aparência

interna e externa do prédio, como o arranjo da mobília, os acabamentos, a configuração

formal e os adornos.

Nos casos do órgão público e da empresa privada, o arranjo espacial dos setores

modificados foi apontado como "pouco claro" (Bruno, auxiliar de compras) além de ser

dotado de "sinalização ineficiente" (Andréa, agente administrativo, faz atendimento a

clientes em guichê). Assim, evidencia-se a necessidade de uma maior clareza e rapidez

na identificação das atribuições de cada funcionário que exerce a sua atividade naquele

local, evitando o desgaste de estar continuadamente prestando informações a outros que

acessem aos setores, além de conferir identidade com o local de trabalho.

Na caso específico do órgão público, foi avaliada uma incompatibilidade no que se

refere ao conforto oferecido pelos elementos arquitetônicos externos e internos. Os
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acessos externos e os elementos de fachada do prédio, no qual está instalado o setor

analisado, possuem características estéticas que sugerem garantir conforto aos

habitantes, o que não ocorre com as características internas daquele setor, afetando na

imagem institucional e consequentemente revelando uma insatisfação em relação à

ambiência do local de trabalho.

Ainda nesse aspecto, a organização do espaço em relação ao posicionamento de alguns

postos de trabalho naquele setor, parece não corresponder à organização das atividades,

uma vez que esses postos de trabalho apresentam-se desconectados espacialmente.

Alguns depoimentos sugeriram que o próprio funcionário, "na intenção de demonstrar

insatisfação para com a mudança" (Amélia, assistente administrativa), procedeu com o

reposicionamento de alguns elementos do seu posto de trabalho, colocando-o em uma

posição mais próxima da configuração anterior. Muitas vezes, um aparente

"sentimentalismo com o espaço", conforine abordamos no capítulo Il, é responsável

pelos significados simbólicos conscientes e inconscientes, fazendo até emergir algumas

deficiências da organização.

4.4.Aspectos Relacionados à Participação: o processo top-down na implantação da

mudança

A participação do usuário no processo de mudança - apesar de não ter sido apontada

diretamente pelo modelo de análise proposto no capítulo II - nos permitiu compor como

um dos aspectos analisados por ter sido objeto da abordagem conceitual realizada no

capítulo I (item 1.2.2), uma vez que este aspecto foi amplamente abordado nas

entrevistas e observações realizadas.

o processo de mudança de layout na organização do caso B (empresa privada),

demonstrou ser o que mais propagou estar comprometido com a prática da gestão

participativa. O diretor regional apontou a participação como sendo a premissa maior da

mudança a ser implantada, sendo o objetivo transformar o próprio espaço modificado

em um veículo de demonstração dos resultados do trabalho realizado e permissor da
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iniciativa pessoal, considerados pelo dirigente como formas de participação do

funcionário no processo decisório da organização.

Ainda neste caso, semelhantemente aos outros, a participação durante o processo de

mudança, todavia, não foi observada como sendo a prática empregada, sobretudo na

fase de concepção e definição do projeto - planejamento. Dessa forma, podemos dizer

que o que ocorreu mais claramente no caso B (empresa privada), na verdade, foi uma

pseudo-participação do funcionário durante o processo.

Uma outra contestação à intenção de gestão participativa nos processos de mudança,

pode ser observada a partir de um dos depoimentos: "as conversas [reuniões que

envolvem a participação do usuário no processo] só consideram a incontestável decisão

de cima ... o espaço não é hierárquico, mas as decisões sobre o processo sim" (Beatriz,

assistente de gerência). Em defesa a essa observação, já conhecida dos coordenadores

mais experientes deste tipo de processo, um dos coordenadores observou: "essa [a

definição do projeto] é uma atribuição que, por mais que possa parecer simples ao

usuário, exige conhecimento técnico dos 'croquis' [plantas técnicas] e da visualização

do espaço reaL., além do que o cronograma apertado a ser cumprido espreme a

relevância destes aspectos" (Bianca, gerente).

Nesse aspecto, destacamos a reflexão acerca do paradoxo identificado no capítulo I

sobre a gestão participativa, que na tentativa de introduzir técnicas de abordagem que

procuram ampliar a participação de pessoas, no sentido de democratizar o ambiente de

trabalho e visando a aumentar a produtividade, acaba por reforçar as questões

hierárquicas, o que torna-se contraditório à participação.

Temos ainda, no caso A (pública), a evidência de um discurso apresentado pela

coordenação, afirmando existir uma participação do servidor no processo, uma vez que

são realizadas reuniões com o objetivo de assegurar aos usuários que a sua opinião será

inserida no desenvolvimento do projeto. Os servidores do órgão público, demonstram

estar completamente insatisfeitos com a "evidente participação entre aspas [a pseudo-

participação]" (Andréa, agente administrativa). Em outros depoimentos, condizentes

também com várias outras observações, uma servidora assume que "o envolvimento é

importante... significa ser valorizado e ter a voz no processo de mudança (...) se os
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envolvidos somos nós quem é que vai saber melhor do que nós mesmos quais são as

melhores condições para o layout do nosso setor?" (Ana, assistente financeira).

Tais situações, ocorridas nos casos A e B, mostram evidências que reforçam os

resultados de estudos anteriores, de que apesar da insistência no discurso da gestão

participativa, aspectos importantes são deixados de lado, como, por exemplo, uma

maior clareza quanto ao nível de participação adotado, incluindo quem participa, em

que e a qual momento.

Outra servidora ainda completa: " ...essas reuniões para levantamento de necessidades

são, na verdade, uma forma de dizer que estamos participando ... quando vem a hora de

mudar, o projeto está completamente diferente do que a gente solicitou!" (Amélia,

assistente administrativa). Em outro depoimento, ainda, o servidor conclui: "explicar os

objetivos da mudança de forma mais genérica é necessário, mas discutir as implicações

pessoais em um nível mais detalhado é crítico" (Alberto, técnico), querendo ressaltar a

importância de "negociar" com o usuário as decisões sobre a nova configuração.

Já na empresa terceirizada (caso C), em um dos depoimentos o funcionário atribui o fato

de haver uma menor preocupação para com as questões relacionadas à participação à

ocorrência das contínuas mudanças, o que demanda uma constante reorganização do

espaço. O funcionário diz: " ... toma-se, na verdade, um alívio ter que mudar a mesa de

lugar ou sentar perto do corredor, pois com os cortes em massa, as preocupações

maiores são com a manutenção do meu emprego e não com a participação na escolha do

meu local de trabalho (...), mesmo que, de vez em quando, a gente acabe lembrando que

seria melhor estar disposto de outra forma por causa do desconforto físico ou

psíquico ..." (Carlos, consultor de mercado).

Por fim, enquanto observamos que nos casos A e B, as pessoas percebem, na verdade,

uma imposição no que se trata das definições sobre os espaços nos quais eles habitam,

por outro lado essa percepção parece estar, de certa forma, acomodada para os

funcionários do caso C. Neste caso é possível identificar um aspecto não considerado no

modelo proposto, mas que despontou como significante, e possivelmente determinante

deste posicionamento, perante as pressões impostas pela macro mudança

organizacional, abordado no capítulo I: o downsizing e a reformulação estrutural da
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empresa. Podemos assim dizer que, apesar de uma aparente falta de relevância dada a

este aspecto, ele acaba por se ocultar - ou porque está sendo superado por outras

condições também impostas pela organização, ou porque ocorre uma inibição da pessoa

na apresentação das suas escolhas, causada pela construção da desilusão nas práticas

participativas.



CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

"O passado, que contemplo, foi dividido, foi presente. A ordem do saber não é única,

não se fecha sobre si mesma e leva consigo, pelo menos uma lacuna escancarada do

presente. A história inteira é ação, e só a ação história".

MAURICE MERLEAU-PONTY
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Partindo de uma abordagem fenomenológica para analisarmos os ambientes

modificados, desenvolvemos, inicialmente, uma estrutura conceitual com base na

evolução do campo da análise organizacional, relativa ao entendimento de como se

desenvolveram os estudos sobre a mudança de layout nas organizações, nos quais

procuramos evidenciar os aspectos que mais se aproximam de uma valorização da

condição humana nas organizações. Em seguida, procuraJ;nos apresentar um modelo de

análise que se aproximasse do nosso objetivo, destacando os principais elementos,

existentes no fenômeno habitar, a serem levados para a pesquisa de campo - a

privacidade e a territorialidade.

Conhecidas as dimensões importantes para o contexto do problema identificado, o

método do estudo de casos foi aplicado em ambientes de trabalho nos quais havia sido

implantada alguma mudança de layout, a fim de investigarmos a ocorrência de situações

que revelassem fenômenos nas interações entre usuários e elementos componentes do

espaço. A partir da obtenção dos dados, procedemos com uma análise baseada no

referencial teórico extraído da bibliografia consultada sobre o tema. Dessa forma, nosso

objetivo principal foi o de destacar elementos essenciais ao bem-estar do indivíduo na

organização, além de incentivar a aplicação destes.

Os resultados demonstraram que as opiniões do usuário acerca das interações com o

ambiente revelam fenômenos existenciais relacionados aos elementos que compõem os

locais estudados. As observações também se fizeram importantes para a compreensão

das qualidades que tais elementos devem possuir para conferir habitabilidade aos

espaços de trabalho. Várias destas qualidades, no estudo em questão, só puderam ser

detectadas pela observação direta dos fenômenos. Outro método, que utilizasse

exclusivamente questionários ou entrevistas formais, não identificaria situações como,

por exemplo, o fato do contraste entre a ambiência interna e externa, resultando em

insatisfação de ordem ambiental. Assim, concluímos a importância da utilização do

método conjugado como instrumento de identificação de fenômenos.

Em relação à territorialidade, os resultados encontrados demonstraram que o

estabelecimento de limites entre pessoas ou grupos é importante para que o 'habitar'

seja vivenciado de forma que as pessoas reconheçam os seus territórios e os dos outros.

Em local de acesso público ou, especialmente, semi-público, parece ser importante que
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a configuração do arranjo físico cumpra o papel de delimitar os espaços conforme as

atividades e as necessidades dos usuários.

Quanto à privacidade, observou-se que ela é importante no controle das interações entre

as pessoas, sendo natural que elas desejem que determinadas atividades sejam ocultadas

física ou visualmente dos outros. Por isso, deve-se prover no ambiente elementos que

garantam às pessoas um certo nível de controle do acesso a si próprias. Fica também

evidente a importância de que seja considerada, no projeto de ambientes institucionais, a

necessidade de preservação e de comunicação da identidade dos usuários.

Apesar de entendermos que não compete a esse estudo a proposição de soluções de

projeto para as situações identificadas como influenciadoras na relação do indivíduo

com o ambiente, especialmente por questões de abrangência do trabalho, o fato de

existirem muitas características relacionadas à ambiência, fez surgir nos resultados

muitos aspectos objetivos.

Tais aspectos indicaram que o conforto ambiental constitui-se como responsável pelo

bem-estar fisiológico dos indivíduos, contribuindo para sua saúde e disposição para o

trabalho. Para tanto, torna-se relevante considerar um equacionamento das condições

térmicas, lurnínicas, acústicas, antropométricas e outras como qualidade do ar e

vibrações, o que requer conhecimentos especializados. A aplicação profissionalizada de

procedimentos básicos em relação ao ambiente, como os materiais utilizados, tecnologia

que amenize a propagação dos ruídos ou a utilização da iluminação natural, são recursos

que podem tomar o ambiente agradável às pessoas, melhorando o seu relacionamento

com o exterior.

Algumas particularidades e ajustes metodológicos podem ser apontados em relação à

forma como o método foi utilizado para efeito de futuras aplicações. Em primeiro lugar,

o objeto de estudo envolve as atividades de serviços de escritórios, com a participação

do funcionário como usuário do espaço. Além disso, como local semi-público, possui

características inerentes a essa condição. Em segundo lugar, as leituras espaciais foram

todas realizadas pela mesma pessoa (a própria pesquisadora). Por fim, os comentários

dos usuários foram utilizados como dados secundários, alertando-nos para a ocorrência

de determinada situação ou confirmando outras, ou ainda como subsídio sobre a

organização das atividades.



102

Observamos que algumas questões, como a não-interferência do pesquisador -

experimentada no caso A, onde a pesquisadora participou como consultora externa - e a

discrição de sua presença, podem ser significativas para garantir o mínimo de distorção

possível nos eventos. O caráter informal das entrevistas em profundidade permitiu

também o tratamento das informações obtidas sob uma ótica mais generalizada. Esta

flexibilidade do método possibilitou que o estudo fosse desenvolvido de acordo com o

contexto que lhe era próprio - a valorização da opinião do usuário - e ainda permitiu

reforçar ainda mais a os paradoxos relacionados à esta questão, abordados no item 1.2.

Buscamos, por fim, compreender o papel que as mudanças desempenham na vida do

indivíduo, em especial aquelas mudanças implantadas no ambiente de trabalho, e

também as suas influências na relação com o seu espaço de trabalho, de forma a

procurar obter (ou incentivar o surgimento de) novos subsídios que venham a fortalecer

a contemplação da valorização do ser humano na vida organizacional. Não somente a

partir de uma compreensão da mudança em sua natureza - como as suas causas e os

seus efeitos, os seus riscos e as suas possibilidades -, o que não deixa de ser importante

para o processo decisório e estratégico da organização, mas a partir de um compromisso

com a aproximação da componente humana realizadora das bases organizacionais - o

pensamento humano.

Recomendações e Sugestões para Pesquisas Futuras

Com base nos resultados obtidos, recomendamos, para as análises que envolvam as

relações entre indivíduo e ambiente, a utilização do método de pesquisa qualitativo e a

conjugação de técnicas de coleta de dados, em especial o uso da observação e das

entrevistas em profundidade. A relevância do método de investigação interpretativo

consiste em sua capacidade de propiciar a obtenção de informações sobre dimensões

subjetivas dos ambientes construídos ou modificados, enquanto a investigação científica

mostra-se mais apropriada para coletar informações sobre as qualidades mais objetivas.

Muitas das decisões para implantação de processos de mudança no layout são

geralmente tomadas com base em um conjunto limitado de medições quantificáveis,

como o uso eficiente do espaço, o custo por pessoa e a produtividade, deixando de
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considerar medições mais amplas como a relação do indivíduo com o seu espaço de

trabalho (mais difíceis de medir).

Através dos fenômenos estudados, podemos também considerar que esses devem se

integrar aos aspectos relativos às funções do ambiente construído. A identidade -

(representação, imagem) deve desempenhar o papel de transmitir não só a imagem da

empresa e do trabalho executado, mas também das pessoas que ali trabalham. Além da

função de vender um produto, a identidade tem funções ligadas às condições de

trabalho, como, por exemplo, o sentido do trabalho e a segurança.

Um fator que apareceu como sendo relevante para se verificar aspectos relacionados à

privacidade foi a manifestação dos padrões institucionais em detrimento da identidade

dos funcionários. Este fato alerta para possíveis implicações que a ausência de

manifestações da identidade dos funcionários possa ter em relação ao seu bem-estar, o

que pode ser verificado mais detalhadamente em outros estudos.

Em relação à comunicação, poderia ser atribuída grande importância à questão da

privacidade, principalmente em locais como os escritórios panorâmicos, onde pudemos

constatar que, em geral, a comunicação é imposta e prejudicada. Ainda nesse aspecto,

pode-se tomar relevante prover espaços de convivência e de descanso para os

funcionários, favorecendo não somente o seu bem-estar, mas também a circulação de

informações relativas à empresa.

A comunicação, também durante o processo de mudança, necessita ter um caminho que

permita ida e volta, possibilitando aos funcionários o acesso às informações e

oportunizando a expressão de suas preocupações e opiniões sobre a mudança.

Simplesmente anunciar a mudança não é suficiente. A informação que deve chegar ao

funcionário necessita comunicar não apenas as informações gerais sobre os motivos da

mudança e os seus objetivos e metas esperados, mas também as implicações da

mudança para os funcionários, como a nova localização do seu posto de trabalho,

mudanças técnicas, proximidades inter-relacionais, dentre outros aspectos que permitam

a cada um preparar uma forma de se adequar à nova situação sem grandes frustrações

ou com tanta ansiedade. Por outro lado, a comunicação que vem da base da organização

deve também ser facilitada, o que poderá implicar em maiores aproximações à

participação efetiva das pessoas nos processos decisórios.
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Recomendamos o uso de pesquisas ambientais não somente pelos administradores, mas

também pelos projetistas e usuários, pois os resultados que elas são capazes de gerar

podem ampliar os benefícios possíveis de ser obtidos. Por outro lado, é importante que

os profissionais que se dedicam a elas tenham atitude de compromisso com relação ao

fornecimento de informações sobre sucessos ou falhas nos ambientes em uso, a fim de

que as soluções adequadas possam ser reutilizadas e as inadequadas não mais repetidas.

Outro fator importante relacionado à mudança estaria em sua duração. A mudança

começa muito antes da sua implantação - na concepção da sua idéia - e extrapola as

barreiras da conclusão da obra. Assim, as questões identificadas 'através do impacto que

elas causam na relação entre o indivíduo e o ambiente deveriam ser introduzidas nos

estudos sobre o comportamento do indivíduo na organização.

Sugerimos também o aprofundamento do estudo de alguns fenômenos específicos,

como a identidade e a ambiência em um nível mais subjetivo, pois a maioria dos

aspectos a eles relacionados apresentaram-se de forma mais objetiva, sendo possível

surgirem mais complexidades nas interações, uma vez que os objetos funcionais

tradicionais que simbolizavam ações, cada vez mais, transformam-se em signos,

utilizados, em muitos casos, para comunicar determinado estilo de vida.

Outra abordagem que poderia se revelar importante para a melhoria da qualidade dos

ambientes de trabalho, seria a investigação de relações entre determinado fenômeno

existencial e as condições de trabalho específicas, como por exemplo, quando a ênfase

na comunicação da imagem da empresa anula a manifestação de preservação da

identidade dos funcionários; ou ainda sobre a importância de espaços de convivência

informal dos funcionários dentro da empresa como equilibradores de sua necessidade de

privacidade individual ou grupal, além de outros conforme as características de cada

local de trabalho.

Uma avaliação do impacto das mudanças no ambiente de trabalho considerando um

maior período de tempo desde a sua implantação, permitiria uma maior aproximação da

compreensão acerca de aspectos culturais e de estudos sobre resistência à mudança. O

envolvimento das pessoas em algumas fases do processo, por exemplo, como no

dimensionamento do projeto, não significa envolvê-las em um longo processo de

mudança cultural.
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Uma última abordagem que surgiu em meio a esse estudo, foi a possibilidade de dirigir

a atenção a um enfoque preventivo e promocional da saúde no trabalho. É possível

desenvolver estudos que privilegiem o diagnóstico de ambientes com desordem

psicológica e estudos sobre motivação e satisfação no trabalho. Uma possibilidade seria

a análise a partir de Dejours (1999), segundo o qual, as pesquisas em formação do

trabalhador visam a disseminar os conhecimentos integrados entre a complexidade

humana e o trabalho nas organizações para garantir uma prática coerente com os

mesmos.

A complexidade humana não é individual; é, pois, coletiva. A preocupação com a

prosperidade é sim individualista e traça os caminhos egoisticamente. É preciso

repensar os valores nas organizações. É preciso ver o indivíduo como parte

imprescindível do todo. Vê-lo como tal é atitude de há muito necessária, mas ainda hoje

inovadora.
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