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Introdução

Antecedentes

A idéia desta dissertação é fruto de uma somatória de acontecimentos e observações da

realidade que criou uma grande curiosidade. Há muito que uma questão, ou melhor, um

sentimento reclamava alguma forma de resposta: qual a importância do nosso

relacionamento com o meio ambiente à nossa volta?

Esse sentimento surgiu da observação simples de diversas situações corriqueiras, como o

bem-estar causado por uma sala de estar arrumada e limpa ou o desconforto sentido em

uma pequena loja cheia de pessoas.

o que seria responsável por essas sensações? A primeira idéia seria a de tratar-se apenas de

uma questão pessoal, como a de não gostar de fazer compras ou de ser uma pessoa que

preza a organização das coisas. Mas como explicar então comportamentos semelhantes

vindos de pessoas distintas, que poderiam ser chamados de "comportamentos padrão": o

silêncio e respeito no interior de igrejas; a alegria contagiante em um parque de diversões; a

ordem e hierarquia de um quartel?

Ora, se pessoas distintas agiam de forma semelhante de acordo com o local onde estavam,

existia alguma forma de "contágio", de transmissão de mensagens nos ambientes,

transmissão essa que tinha o poder de alterar ou ao menos regrar comportamentos.
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Os acontecimentos que vieram a se somar a esses sentimentos podem ser divididos em duas

etapas distintas, pelo menos no que se refere ao espaço de tempo decorrido entre elas. Na

primeira etapa, estudando mais detidamente o assunto comunicação, encontramos o aspecto

da comunicação não-verbal e de sua importância sobre o ser humano e seu comportamento.

A segunda etapa foi resultado do intercâmbio do curso de mestrado, realizado nos Estados

Unidos, e que trouxe a oportunidade de entrar em contato com International Workplace

Studies Program do College of Human Ecology da Cornell University. Tal centro dedica-

se justamente a estudar as influências do ambiente de trabalho sobre os colaboradores e sua

produtividade, apresentando sugestões de como utilizar o ambiente de trabalho como uma

efetiva ferramenta para o alcance dos objetivos das empresas.

Ao tomarmos contato com algumas das pesquisas realizadas por esse centro, vislumbramos

a possibilidade de explorar mais detidamente a questão da influência do ambiente sobre os

seres humanos, buscando relacioná-la não só com a comunicação não verbal, mas

principalmente à questão do status. Este trabalho surgiu portanto, com o propósito de

fornecer maiores detalhes sobre como o ambiente de trabalho é utilizado como ferramentas

para a demonstração de status.

Estrutura da Dissertação

Para alcançarmos os nossos objetivos, desenvolveremos o nosso trabalho começando pela

apresentação da relevância do tema e do objetivo do trabalho.
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A metodologia a ser utilizada para o levantamento dos dados, bem como as nossas

hipóteses serão comentadas no capítulo dois.

No capítulo seguinte trataremos da discussão do termo ecologia organizacional e de como

esse conceito é importante quando da análise de um ambiente de trabalho e de suas

influências sobre o desempenho dos colaboradores nele presentes. Para ressaltar a

importância desse conceito, discutiremos também a contínua necessidade de mudanças que

vem forçando a reavaliação do modo tradicional de enxergar ambiente de trabalho, ainda

mais com o crescimento dos custos atrelados à sua manutenção.

No capítulo quatro discutiremos o relacionamento que existe entre o homem e o meio que o

cerca, apresentando como esse relacionamento se processa, principalmente no que se refere

às influências do meio ambiente sobre o homem. O objetivo aqui é o de apresentar os

aspectos psicológicos e sociais que atuam sobre o indivíduo e quais as sua conseqüências.

Entre esses fatores discutidos temos os conceitos de espaço pessoal, território, privacidade e

apropriação.

o capítulo cinco transfere o foco de atenção do capítulo anterior, que era o indivíduo, para

o conjunto de indivíduos representado pela organização. Para tanto, será apresentado um

breve histórico dos tratamentos dispensados ao ambiente de trabalho desde o início da

Escola Clássica de Administração para, então, discutirmos como o status influencia a forma

como a empresa se utiliza do ambiente fisico para controlar os colaboradores, comunicar

valores e fortalecer o trabalho em equipe.
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o capítulo seis traz a pesquisa de campo que foi realizada com o intuito de averiguar como

os símbolos de status são utilizados em uma empresa brasileira.

Finalmente, o último capítulo apresenta as conclusões deste trabalho e procura analisar

como a empresa pesquisada se utiliza dos símbolos de status em seu ambiente de trabalho.

Objetivos do Trabalho

Ao final deste trabalho esperamos ter atingido o seu objetivo principal, que é o de

demonstrar que, na empresa pesquisada, existe uma correlação positiva entre símbolos de

status e nível hierárquico.

Um segundo e importante objetivo é o de fazer uma revisão da bibliografia relevante para o

tema, e traçar um panorama do conhecimento existente sobre a utilização de símbolos de

status no ambiente de trabalho, bem como as influências desse ambiente sobre os

colaboradores.

Além disso, acreditamos que este trabalho contribua para lançar a discussão de que investir

tempo e recursos financeiros no planejamento, desenho e, principalmente, gerenciamento

do ambiente de trabalho, pode ser um fator importantíssimo na resolução de problemas

organizacionais, tais como redução de custos, incentivo ao trabalho em equipe,
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aprimoramento da comunicação interna, entre outros, constituindo o nosso terceiro

objetivo.

Finalmente, uma contribuição marginal que imaginamos para esta dissertação é a de que ela

poderá ser útil como base para pesquisas futuras que visam estudar as novas tendências da

área, principalmente aquelas advindas do aumento da tecnologia de comunicações e

transporte, que estão ficando cada vez mais próximas da realidade de milhões de pessoas no

mundo e que são traduzidas no surgimento de escritórios virtuais e do trabalho remoto.

A nossa crença é a que, através de escritórios adequadamente estruturados, uma empresa

obtém vantagens competitivas. Ou, sob uma outra forma: um ambiente de trabalho deve ser

estruturado de acordo com o negócio que ele irá suportar.

Antes de detalharmos mais o nosso trabalho, são importantes algumas definições e

justificativas da relevância do tema.
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Capítulo I - Definições e Relevância do Tema

o que é Ambiente de Trabalho

Segundo Aurélio Buarque em seu dicionário1, ambiente é "aquilo que cerca ou envolve

todos os seres vivos ou as coisas; conjunto de condições materiais e morais que envolve

alguém". O mesmo autor qualifica trabalho de diversas formas, dentre elas a de "atividade

coordenada, de caráter fisico e/ou intelectual, necessária à realização de qualquer tarefa,

serviço ou empreendimento". Nós poderíamos deduzir, portanto, que ambiente de trabalho

é aquilo que cerca uma atividade coordenada com o objetivo de realizar uma tarefa.

Talvez a melhor forma de encontrar uma definição seja através de uma pergunta direta

àqueles que conhecemos: o que é ambiente de trabalho para você? As respostas que

obteríamos de trabalhadores, professores, estudantes, poderiam ser resumidas da seguinte

forma: "um espaço fisico onde as pessoas vão trabalhar"..

Ao solicitarmos pessoas a imaginar esse ambiente, as respostas mais comuns referem-se ao

chão de uma fábrica, um canteiro de obras ou a um escritório. A tendência é a de imaginar

um local do qual se tenha informações, quer através de vivência própria, quer através de

relatos de outros, e nesse caso fábrica e escritório são extremamente comuns, sendo

apresentados inclusive através da televisão e do cinema. Justamente por esse motivo, é

dificil encontrar pessoas que respondam "cabina de avião" ou "laboratório de pesquisa" ou

INovo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, i Ed.
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ainda "mesa de cirurgia", que são também locais onde o trabalho é realizado e,

consequentemente, são ambientes de trabalho.

Sendo assim, poderíamos trabalhar com a idéia - correta - de que ambiente de trabalho é

todo o espaço físico criado, destinado ou utilizado para a realização do trabalho, o que

englobaria milhares de situações, desde o autônomo que se utiliza de um quarto em sua

própria casa, até um taxista e seu carro, passando pela ascensorista de um grande prédio de

escritórios e o seu elevador.

Neste trabalho, a fim de focar o objeto de estudo, consideraremos como ambiente de

trabalho o que é usualmente chamado de escritório. Isto deve-se à importância cada vez

maior do trabalho realizado em escritórios em comparação com o trabalho executado no

chão de fábrica, quer em números absolutos, devido à automação, quer em números

relativos, diante do aumento de complexidade das tarefas intermediárias, que reforçam cada

vez mais o "poder dos escritórios'", para usar um termo de Weber.

A seguir, apresentaremos o que consideramos justificativas e razões para o estudo mais

aprofundado das forças presentes em um escritório.

2 Cabe ressaltar, entretanto, que não desconsideraremos totalmente os outros ambientes de trabalho,
principalmente porque a tendência de evolução dos escritórios leva à realização do trabalho não somente
nesse espaço fisico mas também nos mais variados locais, tais como hotéis, aviões, residências, entre outros,
graças aos avanços da tecnologia.
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Fatores que Afetam as Organizações

Dentre os diversos fatores presentes nas organizações, qual deve ser analisado com mais

detalhe? Handy apresentou, em Understanding Organizations, um esquema com os

principais fatores que afetam a eficácia das organizações, e que consideramos um excelente

referencial das diversas áreas de estudo envolvidas na análise das organizações.

Através desse esquema, que reproduzimos na figura 1, é fácil perceber que não existe uma

solução isolada ou uma receita milagrosa que leve uma empresa ao sucesso e

desenvolvimento. Diversos fatores, tais como motivação, comunicação, poder, trabalho em

equipe, entre outros, estão intimamente relacionados entre si e concorrem para o

desenvolvimento - ou não - das organizações. Poderíamos, inclusive, afirmar que existem

outros aspectos que não foram apresentados e que qualquer pessoa que já tenha tido a

oportunidade de administrar outras pessoas listaria com a maior tranqüilidade.

Mas o objetivo aqui não é elaborar uma lista que esgote todos os fatores importantes para as

organizações, mesmo porque tal objetivo seria inalcançável. Pretendemos demonstrar que o

ambiente fisico exerce influência sobre o desempenho das pessoas e, consequentemente,

das empresas.

Em outras palavras, buscaremos demonstrar que o ambiente de trabalho precisa ser

abordado de uma maneira mais ampla, fugindo de soluções transportadas de experiências

de sucesso aplicadas no chão de fábrica, comportamento que é uma constante na

esmagadora maioria das empresas que conhecemos e que não apresenta soluções efetivas
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para uma série de problemas corriqueiros em escritórios (trabalho em equipe, por exemplo),

justamente por serem as soluções apresentadas, meras traduções de métodos aplicados em

contextos totalmente diversos.

o escritório, por ser um ambiente de trabalho totalmente diverso do chão de fábrica, merece

não apenas uma "adequação" de soluções, mas sim a criação de alternativas específicas que

dêem suporte ao trabalho que é ali realizado, o que favorecerá o alcance dos objetivos da

organização.
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Figura 1: Fatores que afetam as organizações; Adaptado de Handy3

Escritórios Adequados aos Objetivos

Entendemos que o ambiente físico do escritório deve ser alvo de estudos detalhados de

forma análoga ao que ocorreu com o chão de fábrica. Esse espaço fisico, principalmente

durante o predomínio das idéias da Escola Científica de Administração e mais recentemente

3 HANDY, Charles. Understanding Organizations. Oxford University Press. New York: 1993, p. 15.
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com o advento de técnicas japonesas de produção, foi exaustivamente analisado visando o

aumento de produtividade, pois a lógica do mercado exigia esse comportamento. Agora,

momento em que a produção não só chegou quase ao seu limite de organização, mas

também perdeu parte de sua influência devido ao crescimento da importância do serviço

como diferencial competitivo, faz-se necessária uma atenção maior aos escritórios, novo

palco da disputa por vantagens competitivas.

É claro que os escritórios não foram totalmente esquecidos nos últimos anos;

Aperfeiçoamentos foram realizados e seria incorreto dizer que o escritório "parou no

tempo", perdendo a vez nas alterações produzidas com o aumento da complexidade das

empresas. Mas o que é um fato é que os aprimoramentos executados tiveram todos por base

as alterações realizadas no chão de fábrica ou, em outras palavras, foram adaptações de

soluções aplicadas no chão de fábrica.

Justamente por esse motivo, as intervenções realizadas no ambiente fisico dos escritórios

geralmente buscam verificar e adequar os coeficientes de iluminação, ergonomia, ruído,

ventilação, etc. Tais fatores são obviamente importantes pois influenciam a qualidade de

vida do colaborador e, consequentemente, a qualidade da sua produção. Entretanto, no

nosso entender, o escritório não pode ser abordado apenas dessa forma mecanicista; há a

necessidade de se estudar mais a fundo o efeito do ambiente de trabalho sobre as pessoas e,

consequentemente, sobre a produtividade/desenvolvimento das organizações.
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Pressões de Custos

Se não bastasse a importância da adequação do ambiente de trabalho às tarefas executadas,

existe também o fator financeiro, que é expresso pelo aumento dos custos de montagem e

manutenção de um ambiente de trabalho.

Isto se deve, entre outros, a três fatores principais: o crescimento da força produtiva alocada

a escritórios, a diminuição do espaço disponível nas grandes cidades e as pressões de

sindicatos.

o aumento do número de pessoas trabalhando em escritórios (comparativamente àquela

alocada nas fábricas) é uma conseqüência direta da mudança ocorrida no mercado, que

privilegia agora empresas que agregam valor aos seus produtos através do fornecimento de

serviços em conjunto com seus bens tangíveis. Além disso, o aumento de pessoas nos

escritórios deves-se ao aumento da complexidade das tarefas executadas, que exigem um

maior nível de controle e supervisão. Finalmente, a automação ocorrida no chão de fábrica,

se não contribui para o aumento dos empregados de colarinho branco, diminui a

expressividade dos empregados de colarinho azul.

Já a diminuição do espaço disponível nas grandes cidades possui dois aspectos interligados:

a diminuição efetiva da oferta de espaço e o crescimento das restrições legais impostas por

governos e sindicatos. A menor oferta de espaço, ou o seu outro lado que é o aumento do

custo de utilização do metro quadrado, deve-se ao próprio crescimento das cidades e ao

esgotamento de locais que tenham infra-estrutura adequada para atender às empresas.
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Concorrem para agravar essa situação as restrições legais criadas por governos e que visam

impedir um crescimento que estrangule as ofertas de transporte, esgoto, água, energia

elétrica, etc., tomando as cidades ingovernáveis e invertendo a lógica da economia de

escala. Além disso, associações e ONG's pressionam fortemente as empresas no sentido de

preservarem o meio ambiente.

Finalmente, os sindicatos brigam cada vez mais por melhores condições de vida para

trabalhadores, buscando cada vez mais o apoio da justiça para iniciar ações judiciais devido

a lesões causadas por condições de trabalho inadequadas.

Em conjunto, esses três fatores levam muitas empresas à situação de terem, como principais'

saídas de caixa, a folha de pagamento e as despesas de aluguel/manutenção do ambiente de

trabalho, o que toma o ambiente de trabalho um espaço fisico valioso demais para ser

tratado apenas como um local onde os recursos mais caros de qualquer organização - as

pessoas - são colocados para produzir.

Mais do que isso, o ambiente de trabalho pode e deve ser gerido a fim de se tomar um

elemento eficaz no aumento da produtividade e como fator gerador de vantagens sobre os

demais concorrentes, ainda mais quando consideramos que a luta por um espaço no

mercado está cada vez mais aguerrida.
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Uma Ferramenta a ser Trabalhada

Ao longo deste trabalho também ficará demonstrado que o gerenciamento do ambiente de

trabalho por si só não trará nenhuma vantagem à empresa; tais vantagens só serão obtidas

quando o ambiente de trabalho for estruturado de forma a favorecer um método de trabalho

pretendido pela empresa, reforçando e facilitando a divulgação dos objetivos perseguidos

pela organização. Em outras palavras, o ambiente de trabalho não tem o poder de - sozinho

- alterar uma cultura empresarial ou as relações de poder existentes, a não ser que existam

outros esforços nesse sentido.

Este ponto é de suma importância pois, apesar de parecer óbvio, muitos são aqueles que

cometem pelo menos um (quando não ambos) dentre dois equívocos fatais: a) ou imaginam

que o ambiente de trabalho consertará eventuais desvios de comportamento ou do fluxo de

trabalho como, por exemplo, facilitar a comunicação entre chefes e subordinados, ou b)

esquecem que o ambiente de trabalho é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento

de um negócio e ficam atônitos quando, por exemplo, os colaboradores não seguem as

diretrizes no sentido de aumentar o trabalho em equipe e ficam impressionados com a

símbolos de status.

Símbolos de Status

Dentre todos os fatores presentes na relação colaborador/ambiente de trabalho, a questão do

status nos parece de extrema importância principalmente pela sua capacidade de afetar as

pessoas de modo quase que "despercebido".
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Isso ocorre porque ao estudarmos a utilização de símbolos de status no ambiente de

trabalho, somos remetidos a questões que lidam com sentimentos e percepções trazidos de

nossos ancestrais, muito provavelmente de quando ainda não éramos a espécie dominante

no planeta.

Isso pode ser notado quando do estudo da questão da territorialidade, por exemplo, e

comparar nossos atos com os comportamentos de animais, como nossos bichinhos de

estimação cães e gatos. A demarcação do território segue o mesmo instinto, o que muda

são justamente os mecanismos, os símbolos. E, como ocorre com os animais irracionais, os

demais membros da espécie captam a mensagem transmitida e a entendem.

É claro que existem grandes diferenças entre símbolos utilizados - e consequentemente

mensagens percebidas - por cada cultura ou raça. Entretanto, tais diferenças não são tão

grandes assim a ponto de contrariar a percepção de que, apesar de todo o desenvolvimento

humano, ainda nos comportamos de forma um tanto "animalesca" nos nossos escritórios. A

única diferença é que utilizamos símbolos mais sutis e os ligamos ao conceito de status ao

invés de força fisica.

Acreditamos que por estar tão arraigada em nós essa noção de símbolos de status, a sua

utilização no ambiente de trabalho é muitas vezes utilizada e captada de forma

inconsciente, transformando-se em um grande canal de comunicação não-verbal presente

nas organizações.
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o estudo da utilização de símbolos de status no ambiente de trabalho tem condições de

fornecer dados muito interessantes sobre a forma como os indivíduos e principalmente as

empresas se utilizam desses símbolos.

Para os indivíduos, porque fornece diversos e importantes mecanismos psicológicos, que

vão do sentimento de proteção até o da auto-estima.

No caso das empresas, a situação é mais interessante ainda pois é ela que, em última

instância, fornece esses símbolos de status: definição do espaço a ocupar, liberdade ou não

de personalização, entre outros. Além disso, a própria empresa busca suprir a necessidade

de seus membros de pertencerem a algo superior e, de certa forma imortal, privilegiando

aspectos como o poder ao invés da adequação aos objetivos.

Tal postura corre em posição totalmente contrária à necessidade afirmada anteriormente de

adequação às mudanças, busca por produtividade, eficácia, flexibilidade, etc.

Acreditamos, todavia, ser impossível retirarmos totalmente esse comportamento humano

frente aos símbolos de status, mesmo porque, como já afirmamos, trata-se de traço

carregado à milhares de anos. Por isso mesmo, tentativas de retirada desses símbolos tem se

mostrado catastróficas no que se refere ao aumento de produtividade ou motivação.

Experiências e o estudo aprofundado do relacionamento do ser humano com seu ambiente

de trabalho indicam que a "virtude" está no meio-termo; na adequada relação símbolos de
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status versus necessidades organizacionais. É com esse intuito, o de buscar indícios da

utilização de símbolos de status nos escritórios que essa dissertação será escrita.
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Capítulo 11 - Metodologia

Fontes de Dados

o ambiente de trabalho, como foi por nós verificado ao longo deste trabalho, é objeto de

uma grande variedade de abordagens, cada uma delas com objetivos, propósitos e,

principalmente, ideologias distintas:

• estudos arquitetônicos -+ buscam avaliar aspectos relacionados a design, cores, formas,

etc.

• estudos psicológicos -+ dão ênfase às mensagens transmitidas e percebidas pelo

indivíduo.

• estudos sobre fatores humanos -+ apresentam dados sobre iluminação, ergonomia,

ventilação, etc.

• estudos sobre tecnologia -+ visam identificar implicações causadas pela utilização

maciça de tecnologia de informação nos escritórios.

Portanto, à primeira vista, poderíamos imaginar que não houve dificuldade de encontrar

bibliografia básica para o estudo do assunto, o que se trata de uma verdade. Entretanto, a

conjunção dessa grande variedade de abordagens com o enfoque proposto por este trabalho,

resultou na necessidade de realização de uma extensa pesquisa bibliográfica, na tentativa de

alcançar os seguintes objetivos, necessários a uma dissertação de mestrado:
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• Identificar literatura relevante sobre o tema e

• Adquirir profundo conhecimento sobre o tema.

Sendo assim, lançou-se mão de diversos expedientes, dentre eles leitura de diversos livros

estrangeiros, devido à pouca literatura nacional existente e a consulta a livros e periódicos,

obtidos nas mais diversas bibliotecas, dentre elas a da FAU, FEA, Cornell University,

Brandeis University e FGV.

Além disso, foram feitas extensas pesquisas na Internet, a fim de identificar novas obras

e/ou abordagens sobre o tema, sendo um dos sites mais pesquisados o do International

Workplace Studies Program, da Cornell University, que trata justamente do estudo de

ambientes de trabalho e de sua adequação às atividades executadas.

Após esse longo levantamento bibliográfico, decidiu-se complementar as informações

levantadas através de dados derivados de pesquisas sobre o tema, mesmo porque dados de

pesquisas, além de excelente fonte de dados, também enriquecem em muito um trabalho

deste nível.

Entretanto, se no caso da bibliografia a grande diversidade de enfoques forneceu uma

grande quantidade de material, o mesmo não pôde ser observado com relação às pesquisas.

O que encontramos foram pesquisas que poderiam ser aproveitadas parcialmente, através
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do fornecimento de indícios que sustentam algumas de nossas observações ao longo do

texto.

o plano de ação então seguido foi o de analisar as pesquisas realizadas e verificar quais

poderiam fornecer apoio para alguns dos pontos colocados neste trabalho, como reforço de

conceitos, definições e conclusões advindas da revisão da literatura relevante sobre o tema

para, num segundo momento, identificar as necessidades específicas do nosso trabalho.

Como o nosso objeto de pesquisa é a utilização de símbolos de status através do ambiente

fisico de trabalho, decidiu-se elaborar uma pesquisa exploratória que permitisse a

verificação de determinados aspectos dos postos de trabalho em uma empresa nacional,

buscando a identificação de alguma correlação positiva entre os símbolos utilizados e a

posição hierárquica dos seus ocupantes.

Cabe ressaltar que não se pretende eliminar os aspectos culturais típicos de nosso país,

mesmo porque a pesquisa não foi elaborada com esse intuito. Muito pelo contrário, traços

culturais serão observados e provavelmente denunciarão as diferenças entre o povo

brasileiro e outros, como o árabe, o americano, etc., que foram alvo de pesquisas realizadas

por psicólogos ambientais.
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Levantamento de Dados

A pesquisa consistirá em um levantamento de 6 aspectos ambientais que são usualmente

utilizados como símbolos nos escritórios: (1) mobília, (2) localização (3) Privacidade (4)

Tamanho (5) Personalização e (6) Equipamentos Extra. O pesquisador avaliará cada posto

de trabalho de acordo com a presença e/ou intensidade de utilização desses símbolos, além

de identificar o nível hierárquico de seu ocupante.

O motivo da escolha destas características estará mais detalhadamente exposto ao longo

deste trabalho, porém cabe apresentar que tais características são as mais comuns

observadas quando alguém pretende demonstrar status, pois todas possuem um fator em

comum, e que é fundamental para a demonstração de status: o seu valor e/ou sua

dificuldade de acesso.

Além do levantamento dos postos de trabalho, serão aplicados questionários em 10% dos

funcionários, escolhidos aleatoriamente, visando identificar a sua percepção do seu posto

de trabalho, sob diversos aspectos, tais como adequação do ambiente à tarefa, utilização de

símbolos de status, entre outros. O questionário conterá algumas perguntas abertas, a fim

de possibilitar a livre expressão do colaborador.

Os modelos do levantamento de postos de trabalho bem como do questionário estão no

final deste trabalho.
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Como complemento, caso seja notada alguma correlação positiva entre nível hierárquico e

utilização/presença de símbolos de status, todos os colaboradores instalados em postos de

trabalho que, por qualquer razão, não correspondam ao seu nível hierárquico, serão alvo de

uma entrevista. Busca-se, com isso, complementar o levantamento realizado, identificando

os sentimentos daqueles que, eventualmente, sintam-se tratados de forma "diferente".

As eventuais entrevistas serão conduzidas de forma a deixar o colaborador à vontade e

documentar o máximo possível de sentimentos e percepções sobre seu ambiente fisico de

trabalho.

No que se refere a nível hierárquico, decidiu-se agrupar os diversos níveis existentes em 3

grupos principais: diretores, gerentes e staff. O objetivo de tal segmentação é a de evitar

que a análise dos dados seja comprometida por dois fatores principais: diferenças entre

denominações utilizadas na empresa e existência de pequenas variações dentro de um

mesmo nível.

Assim sendo, serão considerados "diretores" aqueles que respondem diretamente ao corpo

diretivo da organização. Gerentes são os executivos que se reportam a esses diretores e, ao

mesmo tempo, possuem uma equipe subordinada. Finalmente, compõem o staff todos os

demais colaboradores que respondem diretamente aos gerentes.

Em suma, o que buscamos na realização desta pesquisa em que associamos levantamentos

de dados objetivos e totalmente quantificáveis a dados subjetivos oriundos de questionários

abertos e, eventualmente, de entrevistas, é a possibilidade de se lidar com dados reais e
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muito ricos, que possibilitem um real entendimento da utilização de símbolos de status

através do ambiente fisico de trabalho na empresa pesquisada.

Além disso, essa pesquisa possui a força de fornecer dados relativos à realidade brasileira,

pois o relacionamento do homem com o espaço é extremamente dependente da cultura e

valores de cada sociedade, conforme já mencionado.

Do ponto de vista técnico, a escolha da pesquisa do tipo exploratória nos parece adequada a

este trabalho devido a suas características, assim apresentadas por Selltiz" (grifos nossos):

"Muitos estudos exploratórios tem como objetivo a formulação de um

problema para investigação mais exata ou para a criação de hipóteses. No

entanto, um estudo exploratório pode ter outras funções: aumentar o

conhecimento do pesquisador acerca do fenômeno que deseja investigar

em estudo posterior, mais estruturado, ou da situação em que pretende

realizar tal estudo; o esclarecimento de conceitos; o estabelecimento de

prioridades para futuras pesquisas; a obtenção de informação sobre

possibilidades práticas de realização de pesquisas em situações de vida

real; apresentação de um recenseamento de problemas considerados

urgentes por pessoas que trabalham em determinado campo de relações

sociais".

4 SELLTIZ,C., WRIGHTSMAN, L. S., COOK, S. W. Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais. São Paulo:
E.P.U. IEDUSP, 1974, p 60.
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o próprio Selltiz, mais adiante na mesma obra, sintetiza tais objetivos ao afirmar que:

" no caso de problemas em que o conhecimento é muito reduzido,

geralmente o estudo exploratório é o mais recomendados".

Mattar complementa essa idéia, ao afirmar que:

"A pesquisa exploratória visa prover o pesquisador de um maior

conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva ...

poderá também ajudar a estabelecer as prioridades a pesquisar". 6

o mesmo autor fornece ainda uma lista com os principais objetivos do estudo exploratório

e que nós sintetizamos da seguinte forma:

• Clarificar conceitos;

• Auxiliar na determinação de variáveis relevantes a serem consideradas num problema

de pesquisa;

• Familiarizar e elevar o conhecimento e compreensão de um problema de pesquisa em

perspectiva;

• Auxiliar a desenvolver a formulação mais precisa do problema;

• Estabelecer prioridades para futuras pesquisas.

5 SELLTIZ,C., WRIGHTSMAN, L. S., COOK, S. w. Métodos de Pesquisa nas Relações Sociais. São Paulo:
E.P.U. / EDUSP, 1974, P 61.
6 MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Ed. Atlas, 1993.
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Entretanto, cumpre ressaltar que a pesquisa a ser realizada não se aprofundará a ponto de

ter os seus resultados extrapolados para todas as empresas existentes, ou ao menos serem

considerados como representativos de toda a população, conforme o Método Monográfico,

criado por Le Pla/.

Essa característica da pesquisa a ser realizada, no nosso entendimento, não invalida os seus

resultados e qualquer deficiência eventual será totalmente suplantada pelos objetivos e

utilidade do estudo exploratório.

Hipóteses

A pesquisa a ser realizada buscará a confirmação das seguintes hipóteses:

1. Os símbolos de status presentes no ambiente fisico de trabalho, e que foram fornecidos

pela organização, refletem diretamente o nível hierárquico de seus ocupantes;

2. O grau de personalização do ambiente fisico de trabalho varia na relação direta do nível

hierárquico de seu ocupante;

7 LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade Metodologia Científica. São Paulo: Ed. Atlas,
1983, p. 81.
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3. A empresa prioriza a demonstração de status quando da determinação dos postos de

trabalho, em detrimento dos demais possíveis fatores, tais como tipo de trabalho,

trabalho em equipe, comunicação, etc.

4. Os fatores mais importantes após o status são fatores "ambientais" (iluminação,

qualidade do ar, temperatura ambiente, etc.
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Capítulo IH - Ecologia Organizacional

o que é Ecologia Organizacional

A frase Ecologia Organizacional pode parecer, num primeiro instante, inadequada devido à

nossa reação imediata à palavra ecologia. Provavelmente, a primeira imagem que vem à

mente quando alguém lê a palavra ecologia é um jardim florido num dia de sol, com

borboletas coloridas e pássaros cantando. Alguns, talvez, imaginarão agressões à natureza,

como queimadas e acidentes com petroleiros.

Esse tipo de imagem é perfeitamente compreensível diante das informações que recebemos,

sempre atrelando ecologia à natureza e o intrincado relacionamento entre as diversas

espécies, aí incluído o homem. Entretanto, a definição de ecologia " ... estudo do homem em

relação com o meio ... e das condições de vida social"g nos permite considerar que o meio

ambiente em questão pode ser o das organizações e, sendo assim, que as organizações

podem ser consideradas como organismos.

Ao considerarmos as organizações dessa forma, podemos transferir conceitos da biologia

para o estudo das empresas e explicar assim diversos fenômenos que ali ocorrem, como o

seu desenvolvimento ou desaparecimento. Dentre os diversos conceitos que podemos

emprestar da Biologia, talvez o que melhor se adapte às necessidades atuais das empresas e

que além disso possibilita uma visão mais construtiva das suas relações com o meio

ambiente, é a da ecologia populacional.
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Segundo esse ponto de vista, a evolução não é derivada apenas da melhor adaptação de um

só indivíduo, e sim resultado da evolução do padrão de relacionamento de toda a população

entre si e em conjunto com o meio ambiente". Sob essa perspectiva, todos os indivíduos da

população teriam que cooperar para evoluir e para influenciar o seu meio ambiente, criando

assim novos padrões de evolução.

Transportando essa idéia para o interior das organizações, e considerando o ambiente fisico

como o meio ambiente com o qual os colaboradores de uma organização tem que interagir,

podemos dizer que o sucesso será obtido quando tanto os indivíduos quanto o ambiente de

trabalho se ajustarem de forma a criar padrões mais adaptados.

Em outras palavras, o inter-relacionamento construtivo entre ambiente fisico e indivíduo é

fator que auxilia a adaptação da organização às mudanças ocorridas no seu relacionamento

com o meio ambiente externo, que é composto por outras organizações, pelo governo, pelos

consumidores, etc.

As vantagens em analisar a empresa dessa forma foram bem apresentadas por Morgan e nós

a sintetizamos da seguinte forma:

la. Vantagem: Visualizar as empresas como sistemas abertos, em contraponto à visão

Taylorista, o que revigora a análise das relações existentes intra e inter organizações;

8 Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, i Ed.
9 MORGAN, Gareth. Images ofOrganizations. London: Sage Publications Inc, I' Ed., 1986.
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2a. Vantagem: Identificar como principal objetivo das empresas a sobrevivência, o que

remodela todo o tratamento dispensado aos recursos utilizados pela organização, visando

alcançar um ambiente harmônico e produtivo;

3a. Vantagem: Vislumbrar a existência de diferentes tipos (espécies) de organizações, o que

leva à conclusão de que a o administrador possui liberdade na escolha do caminho a seguir

e que a qualidade de suas decisões tem decisiva influência sobre o desenvolvimento das

empresas;

4a. Vantagem: Enfatizar a busca pela inovação em todos os processos existentes em uma

organização;

5a. Vantagem: Permitir o surgimento de novas teorias e práticas focadas na busca de

adequação entre organização e ambiente e

6a. Vantagem: Demonstrar que o inter-relacionamento entre organizações é fundamental

para o desenvolvimento da "espécie", ainda mais diante de ambientes cada vez mars

complexos.

Tendo por base as idéias e novas perspectivas surgidas com o enfoque da Ecologia

Organizacional e buscando aproximar a teoria da prática, Becker e Steele'" listaram os três

10 BECKER, Franklin, STEELE, Fritz. Workplace by Design: Mapping the High-Performance Workscape
San Francisco: Jossey-Bass Publishers, la Ed., 1995, p. 12.
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principais tipos de decisões que devem ser tomadas pelas empresas com referência ao

ambiente de trabalho:

• Decisões sobre o ambiente fisico onde o trabalho é executado;

• Decisões sobre os processos utilizados para o planejamento e desenho do ambiente de

trabalho;

• Decisões sobre como o espaço, equipamentos e mobília são distribuídos e utilizados ao

longo do tempo.

Ainda segundo esses autores, quando uma organização for tomar alguma dessas decisões, é

necessário considerar diversos fatores, entre eles:

• tipo de trabalho e os processos de negócios;

• A cultura organizacional e os valores corporativos existentes;

• Exterioridades, tais como qualidade do ar, regulamentações sobre transporte e demais

regras que afetam como os colaboradores chegam ao trabalho e como eles trabalham;

• Oferta e demanda de imóveis, que afetam o custo do espaço utilizado e onde ele estará

localizado;
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• Segurança e outros aspectos relevantes para a qualidade de vida e que afetam onde e

quando as pessoas desejam trabalhar;

• Aspectos' demográficos da força de trabalho. tais como sexo. idade média. estilo de

vida, composição familiar e preferências sobre o local de trabalho.

Ao apresentarmos as decisões e fatores acima relacionados. buscamos demonstrar que. ao

trazermos o conceito de Ecologia Organizacional para o interior das organizações. não

perdemos o enfoque principal. que é o de privilegiar o inter-relacionamento entre os

diversos componentes de uma organização. sem desconsiderar a existência de diversos

outros fatores. Na verdade. percebemos que Ecologia Organizacional relaciona diversas

áreas do conhecimento humano, tais como recursos humanos, engenharia industrial, cultura

organizacional. entre outras e, mais do que apenas relacionar, vai além do que cada uma

dessas áreas estuda individualmente, pois a Ecologia Organizacional possibilita estudar

como todos esses sistemas se inter-relacionam dentro de um ambiente de trabalho,

oferecendo com isso alternativas de como administrar essa interação ao longo do tempo.

Este tipo de abordagem é totalmente diferente do que é levado a efeito, na prática, na

maioria das empresas. Geralmente. o ambiente de trabalho é encarado de uma forma

maniqueísta, ou seja. ou é tratado como um aspecto técnico, e neste caso chamemos os

engenheiros. arquitetos e decoradores, ou é considerado como um problema financeiro. e

neste caso o controller deve ter a última palavra sobre os custos envolvidos, ou ainda é
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tratado como um problema essencialmente político, devendo nesse caso ser discutido pelos

principais executivos da empresa mas com a predominância do enfoque de poder e

demonstração de influência.

Toda vez que esse tipo de visão prevalecer, a ecologia organizacional não estará sendo

preservada e, com certeza, desencontros ocorrerão e, com eles, ficará muito mais dificil

atingir os objetivos da organização. Senão, vejamos dois exemplos hipotéticos distintos:

A empresa A tem seu quartel-general em um imponente prédio na região mais cara da

cidade; construído seguindo linhas modernas, possui grande área envidraçada e ângulos

retos. Por fora, demonstra poder, opulência. E por dentro, onde o trabalho é executado? Os

colaboradores trabalham em estações sugestivamente chamadas de "baias", colocadas uma

atrás das outras, com a gerência imediata sentada diretamente em frente, como professor e

alunos em antigas salas de aula; a gerência mais alta possui salas fechadas com secretárias

junto às portas; as salas de reunião são escassas e não dispõem de recursos audiovisuais

nem microcomputadores; todo o espaço é ocupado - as poucas áreas livres ficam em frente

ao hall dos elevadores, onde um segurança verifica se todos estão usando o crachá de

identificação; a água e o café estão confinados a uma pequena mesa no fim de um corredor

estreito que só permite a presença de duas pessoas ao mesmo tempo. Que tipo de

mensagem é passada aos funcionários e visitantes? Taylor!' está muito bem representado

nesta empresa, pois o trabalho individual é reforçado, o controle é ostensivo, inclusive com

a presença dos "overlookers", qualquer pausa no trabalho é desestimulada e controlada, o

11 Frederick W. Taylor autor dos livros Princípios da Administração Científica e Shop Management é
considerado um dos pais da Escola Clássica de Administração.
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acesso à gerência requer agenda prévia e permissão. Já viu alguma empresa assim? Com

certeza esta empresa, apesar de fictícia, possui inúmeras irmãs gêmeas no mercado.

A empresa B está localizada na mesma rua e possui igualmente um prédio imponente, com

altivas e agressivas linhas modernistas. No interior, entretanto, são poucas as salas

privativas para os altos executivos, mesmo porque não existem muitos níveis hierárquicos;

os colaboradores trabalham em salas que comportam de 15 a 25 pessoas, com as estações

de trabalho ajustadas de forma a permitir o contato visual e a conversa entre eles; cada

colaborador pode montar a sua estação de trabalho dentro de uma variedade de móveis

disponibilizados pela empresa, o que permite que alguns tenham pequenos armários

enquanto outros prefiram pequenos gaveteiros sobre rodas, possibilitando assim a

adequação da estação ao trabalho que é realizado; existem diversas áreas equipadas com

computadores e que podem ser utilizadas quando um grupo assim o desejar; não só o café

mas também água, gelo, chás, sucos, revistas diversas e confortáveis poltronas estão

disponíveis em uma agradável área junto às janelas de cada andar, de onde se tem uma

belíssima vista de um dos rios que cortam a cidade. Se esta empresa dissesse que privilegia

trabalho em grupo e muita comunicação entre os níveis e departamentos, você acreditaria?

E se entre as metas a serem perseguidas estivesse o aumento da responsabilidade de cada

colaborador, visando tomar a empresa mais ágil e competitiva? O ambiente de trabalho fala

por si mesmo.

Estes são dois bons exemplos do que é Ecologia Organizacional, mas nunca é demais frisar

que, como já foi dito anteriormente, o gerenciamento do ambiente de trabalho, por si só,

não é capaz de justificar ou ser responsabilizado pelo sucesso ou fracasso de uma
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organização. Trata-se, isto sim, de uma importante ferramenta a ser utilizada em tempos de

grandes mudanças.

Mudanças: uma Necessidade

Toma-se até repetitivo comentar que nos dias atuais o crescimento da competição em todos

os setores de atividade humana é uma forte realidade, competição essa que pode surgir a

qualquer instante e de concorrentes até então desconhecidos, o que acarreta de todas as

empresas a busca por novas soluções, novas estratégias, mudanças enfim. Mesmo correndo

o risco do lugar comum, não podemos deixar de observar que a necessidade de mudança é

um fator de pressão sobre todas as empresas, apesar de existirem evidências de que esse

não é um fenômeno novo e muito menos desconhecido.

Para tanto basta lembrarmos que, entre o final da monarquia no final da década de 1880 até

o início do 10. governo de Getúlio Vargas (1930), tivemos o surgimento do telefone, do

avião, do automóvel, do telégrafo, da penicilina, inventos e descobertas que mudaram

significativamente o mundo de então, de forma até mais avassaladora que a ocorrida desde

1960, com o advento do computador e das viagens espaciais. Em termos políticos, houve a

primeira guerra mundial, o redesenho das fronteiras na Europa e as revoluções de 1924 e

1932.

No que se refere àadministração e economia no período 1880-1930, saímos de um regime

escravocrata, passamos por um período de inexistência de regras na relação
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capital/trabalho, quando o trabalhador era contratado por empreitada e não possuía vínculos

com a empresa, até chegarmos ao ponto do surgimento de uma força de trabalho urbana e

ligada às empresas. Nesse mesmo período, surgiram no Brasil escritórios das maiores

empresas de propaganda e publicidade, auditoria e consultoria, representantes das

montadoras (Ford em 1919 e General Motors em 1925), centenas de empresas nacionais

foram criadas (com a substituição de importações) e desapareceram, (principalmente com a

crise de 1929), sem falar nas flutuações dos impostos, do valor de nossa moeda e das

mudanças nas regras sobre importação e exportação, de modo bem semelhante ao que

ocorre hoje. Definitivamente, aqueles tempos não eram tão estáveis.

As mudanças que o mercado impunha às empresas naquela época tinham o mesmo objetivo

que nos dias de hoje: aumentar as possibilidades da empresa sobreviver e prosperar. As

armas utilizadas para alcançar uma vantagem competitiva sobre a concorrência e,

consequentemente, aumentar as chances de sobrevivência e o retomo sobre o capital

investido, passaram a ser principalmente baseadas em métodos de gestão de pessoas.

Essa importância da gestão ocorreu justamente porque vantagens competitivas lastreadas,

apenas em tecnologia são extremamente efêmeras e vulneráveis, pois a disseminação das

técnicas envolvidas na fabricação de qualquer produto ocorre muito rapidamente. O fato é

que todas as empresas hoje operam no mesmo setor: prestação de serviços; e o que faz a

diferença nesse setor é a capacitação organizacional e a cultura da empresa. O grande risco

que as empresas hoje correm é, como apresentado por Jeffrey Pfeffer'r', ''Na tentação de

12 HESSELBEIN, Frances, GOLDSMITH, Marshall, BECKHARD, RichardA Organização do Futuro:
Como Preparar Hoje as Empresas de Amanhã, São Paulo: Futura, 1997
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seguir tendências e modismos... em nossa busca pelo novo, por vezes reinventamos o

velho".

Obviamente não pretendemos que nenhuma das novas técnicas administrativas, ou velhas

técnicas com nova roupagem13, busque a conciliação com todas as correntes de pensamento

existentes, mesmo porque, além de despropositada, tal idéia seria impossível devido a

posições antagônicas entre muitas dessas técnicas.

E não tem sido diferente. Nos últimos anos vimos surgir uma série infindável de fórmulas e

métodos para dotar as empresas da tão sonhada competitividade. Não iremos fazer qualquer

análise de valor sobre essas soluções, apenas constatar que milhares de empresas, dentre

elas algumas das maiores organizações do mundo, implementaram ou estão implementando

uma - ou várias ao mesmo tempo - dessas "novas" técnicas de administração.

Ocorre que as empresas, sob qualquer ponto de vista, são sistemas extremamente

complexos, que influenciam e sofrem influência do meio externo e que, ao contrário do que

se imagina, não estão estáticos, e sim em equilíbrio dinâmico14. Diversos estudiosos já

analisaram as organizações sob diversas lentes buscando entender o seu funcionamento e o

seu inter-relacionamento com outros sistemas sociais, entre eles Lapassade'", que agrupa

esses diversos enfoques em:

13 A Revista Exame, edição de 2/12/98, apresentou, baseada em artigo da Harvard Business Review de
set/out 1997, algumas das principais idéias, livros e artigos sobre administração surgidos nos últimos 75 anos.
14 KATZ, Daniel e KHAN, Robert L. em Psicologia Social das Organizações; São Paulo: Atlas, 3a Ed., 1987.
IS LAPASSADE, Georges. em Grupos, Organizações e Instituições, Rio de Janeiro: F. Alves, 2a Ed. 1983.
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a) político - Marx, Lênin, Trotsky, Rizzi, Lukacs, Cardan.

b) administrativo - Taylor, Fayol, Urwick, Gulick, Drucker.

c) psicossociológico - Mayo, Moreno, Lewin, Enriquez.

d) sociológico - Weber, Merton, Selznick, Gouldner, Crozier.

o que nos parece evidente é que a complexidade das empresas requer um cuidadoso

planejamento de qualquer intervenção a ser levada a efeito, visando abordar todos os

aspectos relevantes, sob pena de não se lograrem todos os objetivos propostos.

Focando no sub-sistema ambiente de trabalho, a situação não é diferente: existe a

necessidade de que o ambiente de trabalho seja analisado como um todo, levando em

consideração todas as suas possíveis influências sobre o resultado da tarefa e,

consequentemente, dos objetivos da organização.

Entretanto, na maior parte das empresas não percebemos essa preocupação com uma

abordagem global, de todos os aspectos envolvidos com o ambiente de trabalho. Quando da

realização de uma alteração ou criação deste ambiente, a tendência é a de esquecer diversos

aspectos importantes ou focar apenas uma determinada linha, como status, poder, aspectos

fisicos, etc.

Acreditamos que essa tendência em não ver o todo ou focar apenas uma abordagem ocorre

devido aos seguintes fatores principais:
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a) os executivos enxergam o ambiente de trabalho de forma simplista, apenas como um

local para acomodar os empregados, e não como uma estratégia para aumentar a

competitividade;

b) não existe- a visão da necessidade de se administrar/planejar o ambiente de trabalho por

falta de conhecimento da influência deste sobre o trabalho propriamente dito;

c) as organizações estão cada vez mais complexas, dificultando a elaboração de soluções;

d) as soluções existentes geralmente focam apenas uma parte do problema, esquecendo o

inter-relacionamento entre os diversos sub-sistemas da organização.

Critérios de Saúde Organizacional

Os dois primeiros itens serão amplamente discutidos mais adiante neste trabalho. Para os

dois últimos, que se referem à complexidade das empresas e ao foco limitado das soluções,

temos como sugestão o enfoque dado por Becker e Steele'", chamado de Critérios de Saúde

Organizacional, pois ele apresenta a vantagem de permitir o relacionamento de fatores

críticos de sucesso de uma empresa a resultados obtidos devido a ações sobre o ambiente de

trabalho.

16 BECKER, Franklin. , STEELE, Fritz. In Workplace by Design: Maeping the High-Peiformance Workscape
San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 18Ed., 1995, p. 21-26.
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Esse modelo segue a nossa premissa de que as empresas são como organismos, e como tal

são resultado de uma série de sub-sistemas interrelacionados e organizados com o objetivo

de favorecer a adaptação em períodos de grande mudança. Portanto, devem ser utilizados

diversos indicadores para apurar-se a saúde de uma empresa e, dentre eles, citamos:

identidade, teste de realidade, cumprimento de tarefas, adaptabilidade e fluxo de energia.

1) Identidade:

os membros de uma empresa identificam claramente os valores, a missão, o estilo de

atuação da organização. É fácil identificar quem pertence à empresa e quem não.

2) Teste de Realidade:

os membros da organização obtém, de maneira rápida e precisa, informações sobre o que

está acontecendo na organização e fora dela, de forma a permitir a tomada de decisões. O

ambiente de trabalho possui grande influência aqui pois ele pode bloquear ou facilitar a

comunicação em uma empresa, fator fundamental para a saúde da mesma.

3) Cumprimento de Tarefas:

este critério diz respeito à busca dos objetivos estipulados dentro de um limite de custos;

confunde-se com o conceito de eficiência e da busca de seu aumento, a fim de alcançar a

entropia negativa, indicada por Katz e Khan como características do sistema social que é a

organização.
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4) Adaptabilidade:

mantendo a idéia de íntimo relacionamento com o meio ambiente externo, este critério

busca identificar a facilidade com que a empresa consegue mudar, tanto para fazer frente a

desafios, quanto para aproveitar novas oportunidades. O ambiente de trabalho neste caso

representa um grande fator na capacidade da empresa em se adaptar rapidamente frente a

novas necessidades.

5) Fluxo de Energia:

as relações entre as partes presentes no sistema, tais como indivíduos, grupos, etc., podem

gerar conflitos ou sinergia, dependendo de como essas relações são administradas.

A utilização destes critérios para a avaliação da saúde de uma organização pressupõe que

eles sejam utilizados em conjunto, ou seja: a empresa não pode ser analisada sob apenas um

ponto de vista, como adaptabilidade, por exemplo. Se isso for realizado, estaremos

cometendo o mesmo engano que ocorre quando nos utilizamos apenas de indicadores

financeiros para verificar se uma organização é saudável ou não.

O que queremos reforçar é a idéia da empresa como um organismo, que merece ser

analisado como tal. Se agirmos assim, a empresa terá condições muito maiores de

prosseguir em seu desenvolvimento pois enxergaremos nela uma somatória de sub-sistemas

integrados e que não sobrevivem sozinhos. Este é o primeiro passo para uma análise mais

efetiva e racional do ambiente de trabalho.
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Capítulo IV - O Ambiente e o Indivíduo: Psicologia Ambiental

Psicologia Ambiental

A preocupação do homem com o meio ambiente tem crescido de maneira acentuada nas

últimas décadas, principalmente diante de notícias negativas ligadas à destruição da

natureza. Este crescimento pode ser percebido pelo grande número de estudos realizados

por diversas áreas do conhecimento humano, tais como biologia, engenharia civil e

florestal, arquitetura, sociologia, para citar apenas as mais intimamente relacionadas com o

assunto. Essa preocupação é plenamente justificável diante da constatação da

interdependência entre homem e meio ambiente, muito bem sintetizada por Wohlwill":

são poucos, se é que os há, os campos que não tocam, em algum

ponto, no relacionamento existente entre o homem e seu ambiente".

"

o que é de estranhar é que as pesquisas foram, na maioria das vezes, realizadas no intuito

de identificar os efeitos da atuação do homem sobre o meio ambiente. Foi apenas a partir

do final da década de 50 que começaram a surgir pesquisas que buscavam avaliar como o

ambiente influenciava o comportamento do ser humano.

17 WOHLWILL, J.F., The Emerging Discipline ofEnvironmental Psychology. in HEIMSTRA, Norman W.,
MCFARLING, Leslie H., Psicologia Ambiental, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1978.
Capo 1 p.l.
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Por ser recente e com relativa baixa produção teórica, comparativamente a outras áreas de

análise do comportamento humano, a própria definição de Psicologia Ambiental é um

pouco imprecisa. Proshansky" caracteriza Psicologia Ambiental como:

" ... the study of human behavior in relation to the man-ordered and-

defined environment",

Heimstra e Mcfarling'" a definem como

" ... a disciplina que trata das relações entre o comportamento humano e o

ambiente fisico do homem".

Já Wicker20 chama Psicologia Ambiental de Psicologia Ecológica e assim a define:

"Ecological psychology is the study of the interdependent relationships

between the goal-directed actions of persons and the behavior settings in

which these actions occur".

18 PROSHANSKI, Harold M., ITIELSON, William H., RIVLIN, and Leanne G. Environmental Psychology:
man and his physical setting. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1970.
[9 HEIMSTRA,Norman W., MCFARLING, Leslie H. Psicologia Ambiental. São Paulo: Editora da
Universidade de São Paulo, 1978
20 WICK.ER, Alan W. An lntroduction to Ecological Psychology. New York: Wadsworh, Inc., 1984.
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Fischer" afirma que a Psicologia Ambiental:

". .. estuda as relações entre o indivíduo e seu ambiente, o papel desse e

suas múltiplas influências sobre o comportamento humano; ela constitui

um conjunto teórico estruturado que apreende o espaço como um objeto

social".

Independente da abrangência, ou não, de cada uma dessas definições, em um ponto pelo

menos estes autores concordam integralmente: o ambiente fisico não pode ser considerado

apenas como um pano de fundo para as ações das pessoas; o ambiente fisico, segundo a

Psicologia Ambiental, é dotado de características que o tomam um personagem decisivo no

comportamento das pessoas e na execução das tarefas.

Baker e Wright, citados por Wickerõ' realizaram uma pesquisa muito interessante com

diversas crianças. Essa pesquisa consistia em acompanhar as crianças por todos os lugares

em que elas fossem, durante o. dia todo, anotando todos os comentários feitos, a forma

como esses comentários foram feitos e, principalmente, o local onde eles foram feitos. Das

diversas crianças pesquisadas, uma foi escolhida e as anotações publicadasê. A principal

conclusão foi que:

". .. the behaviors of children could be predicted more accurately from

knowing the situations the children were in than from knowing individual

characteristics ofthe children".

21 FISCHER, Gustave-Nicolas. Espaço, Identidade e Organização. In CHANLAT, Jean-François. O Indivíduo
na Organização: Dimensões esquecidas.la.Edição. São Paulo: Editora Atlas, 1993, Volume 11,p. 82-102.
22 WICKER, Alan W. An /ntroduction to p.6
23 WICKER, Alan W. An /ntroduction to p.6
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Entretanto, para entendermos melhor a influência exercida pelo ambiente sobre as pessoas,

é preciso que a noção de ambiente fisico seja, primeiro, qualificada e, em seguida,

desdobrada em seus principais componentes.

Ambiente, num conceito mais amplo, é tudo o que rodeia uma pessoa. Entretanto, antes de

ajudar, tal conceito dificulta uma avaliação mais precisa dos inter-relacionamentos, devido

justamente a uma quase inexistência de limites.

Para a Psicologia Ambiental, o ambiente fisico é dividido em construído/modificado pelo

homem e natural. O· ambiente fisico natural refere-se às áreas intocadas pelo ser humano,

tais como matas virgens, geleiras, etc., e não será tratado neste trabalho. O ambiente fisico

construído/modificado pelo homem, como o próprio nome diz, refere-se aos locais já

alterados pelo ser humano.

É óbvio que mesmo esta distinção abarca uma quantidade enorme de variáveis, tais como

cor, dimensões, localização, entre outras, o que dificulta o seu estudo mas, como veremos a

seguir, existem comportamentos humanos com relação ao ambiente que são, de uma certa

forma, homogêneos e que determinam tanto o relacionamento do homem com o ambiente

quanto com as demais pessoas que se utilizam desse ambiente.
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Espaço Pessoal

o espaço pessoal foi descrito de diversas formas: concha (Moles e Rohmer, 1978), Bolha

(Hall, 1966), esfera veicular (Goffinan, 1973), espaço pessoal (Sommer, 1969) e zona

tampão (Horowitz et al., 1974). Trata-se, simplesmente, do espaço "portátil" que o

indivíduo possui e que tem a função de preservar a intimidade. Tal espaço varia de acordo

com diversos fatores individuais e culturais e pode ser observado apenas quando o

indivíduo se socializa, ou seja, quando entra em contato com outras pessoas.

Heimstra citou uma experiência realizada por Sommer com pessoas sentadas sozinhas na

ponta de um banco em um parque da cidade. Quando outro indivíduo senta-se no meio do

banco, o primeiro ocupante sente-se incomodado ao ter seu espaço pessoal invadido e pode

adotar diversas atitudes: alteração de postura, sinais diversos de inquietação e até saída do

banco. A única diferença é no tempo de resposta de cada indivíduo.

o espaço pessoal varia também entre as culturas. Existem povos que permitem e até

requerem uma menor distância entre as pessoas, enquanto outras culturas não aceitam a

diminuição do espaço. Além dos estudos realizados por Hall e que apresenta diferenças

entre as culturas do Japão, Indonésia e Chinaõ, podemos citar a conhecida aversão

americana ao excessivo contato físico típico dos latino-americanos, que muitas vezes são

por isso considerados agressivos.

24 HALL, Edward T. The Anthropology of Space. In PROSHANSKY, Harold M., ITTELSON, William H.,
RIVLIN, Leanne G. Environmental Psychology: Man and his physical setting. New York: Holt, Rinehart and
Winston Inc., 1970. p. 16-27.
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De uma forma geral, entretanto, o espaço pessoal e o seu tamanho pode ser dividido,

segundo Hall, em quatro grandes categorias de distâncias: íntima, pessoal, social e pública.

A distância íntima é aquela em que a presença de outra pessoa é impossível de não ser

notada diante do grande volume de sensações: cheiro, calor do corpo, sons, etc. A distância

pessoal é mais subjetiva e designa o espaço mínimo entre pessoas que mantém conversação

mas não se tocam; a distância varia de 35 em a 1 metro para os padrões americanos. A

distância social representa a distância formal, presente no trabalho e convívio social.

Finalmente, a distância pública, que existe em contatos extremamente formais e que é

exemplificada por Hall através de um fato ocorrido com J.F. Kennedy quando era certa a

sua indicação para a presidência. Nessa ocasião, todos os presentes a uma recepção, apesar

de também serem poderosos desde uma longa data, mantiveram uma distância respeitosa de

Kennedy, só "invadindo" esse espaço quando convidados pelo próprio a se aproximarem

para cumprimentá-lo.

Território

o conceito de território é bem amplo e complexo, sendo dificil encontrar uma definição que

consiga englobar todas as dimensões existentes no conceito. Segundo Altman'", território

poderia ser explicado através de seis variáveis principais:

1. Existe controle e propriedade sobre um local ou objeto por um período breve ou

permanente;

25 ALTMAN, Irwin, CHEMERS, Martin M. Culture and Environment Califomia: Wadsworth, Inc., 1980.

48



2. lugar ou objeto pode ser grande ou pequeno;

3. A propriedade pode ser exercida por uma pessoa ou grupo;

4. território pode ter diversas funções sociais (status, identidade, estabilidade familiar) e

fisicas (proteção de crianças, controle de comida, guarda de alimento);

5. Territórios são personalizados ou marcados e

6. Pode ocorrer reação de defesa caso os limites do território sejam desrespeitados.

Visto de uma outra forma, território é um lugar ou área geográfica ocupada por uma pessoa

ou um grupo, que se considera proprietária desse lugar. Talvez a forma mais fácil de

entender o que é território seja através de exemplos que demonstram como o conceito de

território, embora complexo, está firmemente arraigado no ser humano: o dono de uma casa

coloca cercas e avisos ao redor de seu terreno e fica extremamente irritado se alguém

ultrapassa esses limites sem permissão, ou então o estudante que "reserva" um lugar no

restaurante da faculdade colocando seus livros sobre o banco.

Existe uma grande discussão a respeito da origem da territorialidade no ser humano, com

alguns estudiosos afirmando ser esse um comportamento aprendido enquanto outros o

consideram inatos. Outra questão refere-se à época do surgimento desse comportamento: já

existia no período das cavernas ou ele só começou a se manifestar com o surgimento das

primeiras sociedades organizadas?

Independente da resposta a essas questões, se é que elas serão um dia respondidas, para fins

de análise é interessante a "divisão" proposta por Altman: Território primário, secundário e

público.
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o elo que une esses três tipos de território é a idéia de que se tratam de um dentre diversos

mecanismos utilizados pelos seres humanos para regularem a sua interação com os demais,

ora permitindo ora dificultando o acesso de terceiros. Além disso, essa partição segue a

lógica de identificar a importância do território nas vidas de seus ocupantes, ou sej a,

territórios primários são extremamente importantes para o bem-estar e sobrevivência de

seus ocupantes, enquanto territórios públicos não possuem essa importância ou ela é muito

menor.

No quadro a seguir podemos identificar os três tipos de território, suas funções e os seus

principais atores, cabendo aqui ressaltar que não por acaso essa subdivisão remete a uma

típica classificação de grupos sociais, onde os grupos primários são representados pelos

parceiros( as), enquanto família, associações, clubes, etc. representam os grupos secundários

e, finalmente, o grupo de referência (ou público) é muito menos tangível, sendo

representado por figuras como cidadania, nacionalidade, etc.

!Atores Exemplos Territórios rripos Territórios Funções Territórios

!Indivíduos Objetos, Salas Primário dentidade Pessoal

Pequenos Grupos Residências Secundário Regulação de Sistemas

Sociais

Coletividade Comunidades Público

50



o território público é um local que, a princípio, não é possuído por ninguém e pode ser

"propriedade" temporária de qualquer pessoa, como por exemplo o banco de um ônibus ou

um espaço numa praia. Uma característica importante é que a regulamentação, as normas

que regem os comportamentos nesses territórios são as de usos e costumes.

Já o território secundário possui algumas características tanto do território público quanto

do primário, pois as regras de utilização são mais ou menos definidas. Existe um acesso

público mas com um pouco de restrições, como por exemplo em um restaurante ou clube.

Neste trabalho lidaremos muito mais com os comportamentos relacionados ao território

primário, que foi assim definido por Altmarr'":

"Primary territories are owned and used exclusively by individuals or

groups, are clearly identified as theirs by others, are controlled on a

relatively permanent basis and are central to the day-to-day lives of the

occupants".

Exemplos de territórios primários: a cama do indivíduo, sua casa, seu quarto, sua sala no

escritório, sua mesa de trabalho, etc., que são objetos ou locais que o indivíduo considera

inequivocamente como seus e sobre os quais ele exerce rígido controle de acesso, o que dá

a ele uma noção de identidade, de separação entre o "eu" e o outro.

26 ALTMAN, Irwin, CHEMERS, Martin M. Culture and Environment Califomia: Wadsworth, Inc., 1980. p.
129.
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Essa distinção entre a individualidade e o meio exterior, conseguida através de barreiras, é

reforçada através da implantação de sinais de ocupação, que acabam possuindo duas

funções: demarcar fronteiras e expressar a condição de ser único do indivíduo que ocupa o

território. Esses símbolos podem ser os mais variados, desde objetos pessoais até sinais.

Em escritórios é muito comum encontrarmos vasos com plantas, quadros, fotografias e

outros objetos semelhantes, que demonstram o interesse do indivíduo em não só demarcar a

sua propriedade sobre um espaço como também indicar sua preferências, gostos, posições

políticas, interesses religiosos, etc. Aliás, nos escritórios o espaço ocupado por uma pessoa

possui outros significados: usualmente indica a posição hierárquica e o poder possuído pelo

indivíduo, através do tamanho do espaço por ele dominado.

Grande parte dos problemas enfrentados pelas organizações, quando do remanejamento de

funcionários, ocorre justamente da necessidade de se manter os sinais demarcadores de

poder e status hierárquico entre colaboradores que ocupam a mesma posição e destes com

relação aos subordinados e superiores. Sugestões para a solução deste tipo de "camisa de

força" que dificulta a utilização do espaço pela organização de um modo mais eficaz, serão

discutidos mais adiante neste trabalho.

Privacidade e Apropriação

o ser humano, apesar de buscar a socialização, com exceção de alguns indivíduos que

preferem a solidão, sente um forte desconforto psicológico quando está extremamente
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próximo de uma outra pessoa, principalmente sendo ela um estranho. Esse aspecto já foi

discutido no ponto em que apresentamos o conceito de espaço pessoal e seus

desdobramentos, mas agora é importante comentarmos especificamente sobre o fenômeno

da privacidade e da apropriação, principalmente por ser a privacidade o elo de ligação entre

o espaço pessoal e o território e, consequentemente, ajudar a explicar muitos fenômenos do

comportamento humano frente ao ambiente.

Estudos realizados por Sommer apresentaram interessantes resultados sobre a ocupação de

espaço em uma biblioteca do Universidade da Califórnia em Davis. Naquela oportunidade,

foram aplicados questionários fechados além de observações, que visavam identificar o

comportamento dos estudantes frente ao espaço.

A ferramenta da observação se mostrou extremamente eficaz, principalmente devido ao

fato, apresentado por Hall, de que o comportamento dos seres humanos frente ao ambiente

é, em sua maior parte, inconsciente e não verbalizado.

A observação consistiu no levantamento das cadeiras escolhidas pelos primeiros alunos a

chegar na mesa retangular de referência da biblioteca, com 12 lugares. Esse levantamento

foi cruzando com os dados das escolhas dos demais alunos e descobriu-se a tendência dos

alunos em buscar os cantos da mesa, o que demonstrava o comportamento de evitar ao

máximo o contato com os demais, além de possibilitar manter ao menos um lado sem a

presença de outra pessoa.
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Aprofundando-se as pesquisas, descobriu-se que os alunos mantinham um "área de

controle" sobre as cadeiras adjacentes, sendo que essas cadeiras só eram ocupadas quando

não houvesse outra alternativa. Tal área era apropriada pelo aluno e mantida sob o seu

controle mesmo sem a necessidade de sua presença fisica: muitas vezes bastava manter um

casaco ou algum objeto pessoal que o lugar estava automaticamente "reservado".

Essa apropriação do espaço é executada por qualquer um de nós e é percebida pelos

demais, sem a necessidade de regras formais ou qualquer outra forma de dissuasão, numa

incrível semelhança com os animais, que também se apropriam de territórios e os

demarcam, muitas vezes através de odores ou sons.

A forma utilizada para defender a nossa ocupação de um espaço é obviamente mais

elaborada sem ser, entretanto, necessariamente passiva ou sutil. Podemos defender o nosso

território de uma forma ofensiva ou defensiva, e para tanto nos valemos da a) posição, que

é o lugar que ocupamos com referência ao ambiente, b) postura, que representa o nosso

relacionamento frente ao ambiente e ao "invasor" e c) demarcadores de fronteiras e

ocupação, que são objetos utilizados para indicar os limites de nosso território e expressar

nossos valores e convicções.

Se estivermos em um lugar público e a tentativa de defesa de nosso território se mostrar

inútil, mesmo com a utilização de meios verbais, como a solicitação ao invasor para que se

afaste, a tendência é a de nos afastarmos para restabelecer o espaço pessoal através do
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controle de uma nova área. MOSS27 apresenta os resultados obtidos por Barash em uma

pesquisa também realizada em uma biblioteca de universidade americana.

Nesse experimento, o pesquisador ves~iu-se de duas formas distintas: uma mais formal,

buscando identificá-lo aos demais como um professor, e outra mais esportiva, informal,

buscando aparentar um estudante. O objetivo da pesquisa era o de verificar se, como entre

os animais, um elemento considerado mais poderoso poderia possuir mais espaço.

O experimento consistia em sentar-se muito próximo de um indivíduo do mesmo sexo que

já estivesse acomodado lendo ou escrevendo. Dentre as cinqüenta situações criadas para

cada personagem (como aluno e como professor), o índice de pessoas que se retiraram do

local sem buscar uma defesa mais agressiva foi sensivelmente maior (mais que o dobro)

quando o invasor era o personagem professor.

Esse aspecto do espaço destinado ao elemento dotado de mais poder é de extrema

relevância para o estudo de ocupação de espaços dentro de uma organização.

27 MOOS, Rudolf H. The Human Context: Environmental Determinants of Behavior. New York: John Wiley
& Sons, Inc., 1976.
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Capítulo V - O Ambiente e a Empresa: Dimensões Esquecidas

A inclusão de um capítulo dedicado à empresa se deve a dois fatores principais: 1) a

importância que as organizações dão a símbolos de status através da imponência de seus

edificios ou de sua localização e 2) a empresa, em última instância, é quem disponibiliza os

símbolos de status utilizados por seus colaboradores, como o espaço por exemplo. Mais

além, a empresa muitas vezes define explicitamente os símbolos de status a serem

utilizados através de manuais e normas.

Iniciaremos este capítulo apresentando um breve histórico das ações realizadas sobre o

ambiente de trabalho nas últimas décadas. A seguir, colocaremos como o espaço é utilizado

pelas empresas, tanto sob o ponto de vista da demonstração de status, quanto sob o aspecto

do controle dos colaboradores. Na seqüência, serão abordados os efeitos da demonstração

de status sobre a comunicação dos objetivos empresariais, as necessidades de mudanças e o

trabalho em equipe.

o objetivo é demonstrar como o status é utilizado pelas empresas e quais as principais

conseqüências desse comportamento sobre os colaboradores e, consequentemente, sobre os

objetivos organizacionais.
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Histórico do Ambiente de Trabalho

Ambiente de trabalho nem sempre foi uma fonte de preocupação - e muito menos objeto de

análise - para os empresários e estudiosos de administração. Houve época em que o local de

trabalho era apenas um espaço onde os trabalhadores eram colocados com o intuito de

produzir, não importando sequer as condições de higiene e de segurança existentes nesse

ambiente. Isso até não chega a ser estranho, pois nessa mesma época, no início da era

industrial, outros fatores, igualmente importantes, também não eram levados em

consideração, como o trabalho de crianças e mulheres, a duração da jornada de trabalho, a

remuneração (quando havia...), entre outros aspectos que, convenhamos, eram tão ou mais

urgentes de serem discutidos e resolvidos.

o ambiente de trabalho só começou a ser levado em consideração de uma maneira mais

séria e até mesmo "científica" no início deste século ou, mais precisamente, quando do

surgimento da Escola de Administração Científica e de seus preceitos que visavam o

aumento de produtividade.

Através dos experimentos e estudos de Taylor, Gantt, Ford e outros, verificou-se que o

ambiente de trabalho também deveria ser preparado de forma a permitir que o aumento de

produtividade tão desejado fosse alcançado.

No final dos anos 20, os estudos de Hawthorne foram iniciados com o intuito de buscar

fatores presentes no ambiente de trabalho que aumentassem a produtividade dos
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colaboradores. Os testes incluíam, entre outros, alterações na luminosidade do local de

trabalho a fim de verificar sua correlação com a produtividade.

Entretanto, com o surgimento dos primeiros resultados, percebeu-se a existência e

importância de outros fatores que influenciavam o resultado de forma muito expressiva,

pois o grupo pesquisado chegou ao ponto de ser mais produtivo que o grupo de controle

mesmo quando trabalhando quase às cegas!

Esses "outros" fatores identificados são de origem psicossociológica, como reconhecimento

e estima. Diante da riqueza dos resultados e das grandes possibilidades de um maior

conhecimento da influência desses fatores psicossociológicos sobre a produtividade, as

análises sobre o ambiente de trabalho foram relegadas a um segundo plano.

Nos anos seguintes, as pesquisas sobre a influência do ambiente de trabalho sobre os

colaboradores ficaram restritas ao tema produtividade e, mesmo assim, focando apenas ao

que poderíamos chamar de fatores humanos ou higiênicos, que englobam aspectos como

processos, iluminação, ventilação, ergonomia, acústica, etc.

No que tange a processos, o que vimos então foi um enorme aprofundamento técnico sobre

o assunto, com a publicação de livros e a realização de diversas pesquisas sobre a

importância de serem monitorados os níveis de ruído no ambiente de trabalho, ou então

quais os mais adequados coeficientes de iluminação para dada tarefa.
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Para se ter uma idéia dos estudos "científicos" realizados, foram elaboradas diversas tabelas

que apresentavam os padrões esperados para cada atividade, como a retirada de grampos, o

tempo gasto com mata-borrões, ou o tempo utilizado para se cortar uma folha.

Braverman" apresenta uma lista desses levantamentos:

Atividade Tempo (minutos)

Abrir ou fechar pastas 0,04

Abrir gaveta central 0,026

Fechar gaveta central 0,027

Levantar-se da cadeira 0,033

Mover-se na cadeira giratória 0,009

Escrever numerais (por número) 0,01

Sacudir papel 0,006

Segunda sacudidela 0,009

Sacudidela imediatamente seguida 0,004

A iluminação e o ruído também deveriam ser otimizados e, mais importante ainda, os

móveis deveriam ser adaptados aos colaboradores, assim como havia ocorrido com as

máquinas. A ergonomia avança nos escritórios: diversos livros são escritos, surgem pessoas

preparadas especificamente para atuarem com ergonomia e governos - principalmente

dentro dos EUA - estabelecem regras rígidas para preservar os colaboradores de danos

fisicos causados por equipamentos mal dimensionados.
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No Brasil é criado o IDORT - Instituto de Organização Racional do Trabalho, que

estabelece os padrões a serem perseguidos para o alcance do objetivo de máxima eficiência.

Mattosê resume bem o ideal da época:

"A organização científica do trabalho, hoje admitida universalmente

como necessária, visa aumentar o bem-estar social, que será alcançado

com o acréscimo de eficiência do trabalho humano. Esse aumento de

energia, cientificamente dirigido, seja ele produtor de riquezas ou

serviços, trará o proveito máximo para o indivíduo e para a coletividade.

As primeiras idéias a respeito foram vulgarizadas pelo engenheiro

americano Taylor, que traçou um plano de organização do trabalho

industrial."

Nos anos 40 e 50 começaram a surgir novas abordagens sobre a influência do ambiente de

trabalho sobre o trabalho propriamente dito. Infelizmente, tais abordagens tinham em

comum duas coisas: focavam na tarefa a ser executada e buscavam encontrar uma solução

mágica, que respondesse a todas as necessidades da empresa como, por exemplo, quando

surgiram os cubículos, apresentados como a solução definitiva para os problemas de layout

de escritórios.

O ambiente de trabalho também foi objeto de estudo para um grupo específico de técnicos e

estudiosos que buscavam auxiliar as organizações quando da instalação de um novo prédio

ou quando da transferência de seus escritórios para um outro local mais adequado. Essa

28 BRA VERMAN, H. Trabalho e Capital Monopolista: A degradação do trabalho no século xx. Rio de
Janeiro: Zahar, 1980.
29 MATOS, Alice. Administração de Escritórios. Brasil: 1943.
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técnica de "localização da planta" possui o mérito de levar em consideração o

relacionamento da organização com o meio ambiente.

Dentre os fatores considerados como presentes no meio ambiente da organização, estão a

disponibilidade de mão-de-obra, impacto sobre o transporte de pessoas e insumos,

compatibilidade entre imagem da empresa e localização, proximidade de consumidores e

fornecedores, entre outros. Entretanto, apesar de ser uma grande ferramenta e um avanço no

que se refere à adequação da empresa ao ambiente, pois parte justamente do ambiente para

a empresa, tal técnica muitas vezes não trazia os resultados esperados por dar preferência

ao fator custo em detrimento de outros aspectos.

Um outro grupo de pesquisadores, ainda buscando a eficiência através do ambiente físico,

visava adaptar o ambiente de trabalho de forma a facilitar a comunicação e o trânsito de

papéis e informações. A fim de obter resultados, esses especialistas buscavam atuar sobre

fatores quantificáveis, tais como fluxo de documentos, velocidade de transmissão de

informações, entre outros.

o engano, neste caso, é o de subestimar os aspectos psicológicos e sociológicos presentes

no ambiente de trabalho, gerando muitos casos em que a nova estação de trabalho deveria,

em teoria, ser mais eficiente que a anterior; o "único" problema era que o colaborador não

se sentia bem nela e aproveitava todas as oportunidades - quando não as inventava - para

afastar-se dela,
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No final dos anos 50, Walter Schenelle liderou um grupo de designers em Hamburgo,

Alemanha, no desenvolvimento de um novo, e então revolucionário, conceito de escritório,

que se baseava na eliminação de paredes internas, divisórias e outros elementos utilizados

na separação de áreas e pessoas, por painéis e móveis especialmente desenvolvidos para

criar um ambiente flexível.

Chamado de open office ou office landscape (bürolandschaft em alemão), esse conceito é

capaz de fornecer uma visão mais abrangente dos condicionantes do ambiente de trabalho,

apesar de focar basicamente no fluxo de trabalho. Um especialista nessa técnica faz

extensos estudos sobre o modo como o trabalho é realizado e, intencionalmente, desenha

um novo layout que foge das linhas retas, buscando construir caminhos mais sinuosos,

agrupar tarefas e manter próximas pessoas que necessitam de mais contato.

Essa técnica causou furor nos anos 70 e ainda é muito utilizada, principalmente nos Estados

Unidos onde, no início da década de 80, cerca de 90% dos empregados em escritórios

trabalhavam em um ambiente desse tipo. Segundo Hedge30
, as vantagens do office

landscape são inúmeras:

30 HEDGE, Alan. Open versus enclosed workspaces: the impact of design on employee reactions to their
offíces. In WINEMAN, Jean. Behavioral Issues in Office Design. New York, Van Nostrand Reinhold
Company Inc., 1986. p. 139-176.
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"It was, and still is, claimed that bürolandschaft creates flexible space,

allowing layout to be more sensitive to changes in organizational size and

structure; that the absence of internaI physical barriers inevitably

facilitates communication between individuals, groups, and even whole

departments sharing floors; that this improves morale and productivity;

and, above alI, that there is a saving of around 20% of the costs of

creating and maintaining office space".

Infelizmente, apesar de muito mais aparelhada que suas antecessoras do ponto de vista

psicológico e sociológico, o open office é alvo de diversas reclamações por parte dos

colaboradores, salientando-se dentre elas as que se referem à perda de privacidade,

existência de grandes fontes de distração, interrupções freqüentes por parte de colegas e

problemas com as condições do ambiente.

No que se refere a essas condições do ambiente, o principal vilão parece ser o ar-

condicionado, acusado de ser o responsável por irritações na garganta e olhos, além de

servir como difusor de doenças como gripes e resfriados. As reações contrárias ao office

landscape foram tão fortes que países como a Holanda e a antiga Alemanha Ocidental

baniram a utilização de tal técnica, apesar das evidências de que tais males não afetam a

todos e que fatores como satisfação e tipo de trabalho podem enviesar a percepção dos

colaboradores.

Diante desses relatos de inadequação, começou-se a questionar a validade do conceito de

office landscape, o que levou alguns pesquisadores a afirmar que a grande dificuldade em

avaliar a eficácia dessa técnica derivava da relativa impossibilidade de comparação entre
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um mesmo escritório "antes e depois" da implantação do office landscape. Além disso, nem

todos os escritórios seriam adequados para a implantação do conceito.

Duffy" apresentou um framework básico que pode ser utilizado como guia para o

planejamento de um escritório.

Baixa Burocracia Alta
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(grupo de pesquisa) (quartel-general)
planta convencional, com

planta com espaços algumas áreas abertas e
fechados idênticos outras fechadas e com

indicadores de status

(firma propaganda) (escritório comum)

open ojjice open ojjice com
indicadores de status
claros (bem definidos)

~Ir

Alta

Atualmente os estudos dos impactos do ambiente de trabalho sobre o colaborador e,

consequentemente, sobre a qualidade de seu trabalho, estão mais profundos que os

realizados na época de Hawthome. Percebe-se hoje que existem diversos elementos que

orientam a criação de um ambiente de trabalho de alta eficácia, alguns deles inerentes ao

indivíduo e outros sob o controle ou de responsabilidade da organização.

31 DUFFY, Francis. Lost Office Landscape. Management Today, London: may, p. 47-52. 1980.
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Procura-se considerar o ambiente de trabalho de uma forma mais ampla, onde os processos,

objetivos empresariais e bem-estar individual se fundem. Como conseqüência, o ambiente

de trabalho passa a ser muito mais democrático, eliminando distinções entre grupos e/ou

pessoas e buscando a participação dos colaboradores no seu desenho.

Becker e Steele32 resumem bem esse novo conceito:

"As a working setting, a effective organization is best managed as a total

integrated system that includes the physical facility, infonnation

technology , organizational policies and practices and management

styles."

Esses estudos indicam, portanto, na direção oposta àquela apontada no início da

industrialização: o ambiente fisico não se resume apenas a um local de trabalho, trata-se de

uma ferramenta que deve ser gerida de forma global a fim de colaborar para que a

organização alcance seus objetivos. Não deve, portanto, simplesmente reproduzir o que a

organização é, deve ser planejado de forma a criar um ambiente que suporte o que a

empresa quer ser.

Novamente, Becker e Steele nos ajudam, apresentando exemplos reais de ganhos obtidos

com a adoção de uma abordagem mais ampla do ambiente de trabalho (o caso da Chrysler

citado resultou em uma redução de 5 anos para 31 meses no tempo gasto para criação de

um novo carro - no caso o Neon.):

32 BECKER, Franklin. e STEELE, Fritz. Workplace by Design: Mapping the High-Peiformance Workscape
San Francisco: Jossey-Bass Publishers, la Ed., 1995.
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"Both (Lee Iacocca, ex-Chrysler e Jan Carlzon, CEO da Scandinavian

Airline Systems) created workplaces to support new work processes ...

both created stunning new buildings that were designed not merely to

house employees nor simply to make a grand corporate gesture. Rather,

the buildings were conceived as fundamental organizational tools to

promote and support the kinds of teamwork and cross-departmental and

cross-discipline interaction both executives knew were critical to their

long-term success."

Tais resultados tem motivado muitas empresas a repensarem seus ambientes de trabalho.

Apesar de ainda não ser um caso comum, muitas são as empresas que estão atuando de

modo a efetivamente gerirem seus ambientes de trabalho como ferramentas no alcance de

seus objetivos. Dentre essas organizações, além da própria Chrysler podemos citar Xerox,

Apple, IBM, Andersen Consulting, Emst & Young, Bell Atlantic entre outras, todas elas

logrando resultados positivos, o que leva a crer que muitas outras irão seguir este caminho.

o Espaço na Organização

Independentemente de como o ambiente de trabalho foi ou é tratado pelas empresas, é

indiscutível que ele é carregado de significados diversos. Isso já foi apresentado no capítulo

anterior, quando discutimos o relacionamento do ser humano com seu ambiente ou

território, que remonta a épocas muito distantes e, poderíamos até dizer, nos remete a

valores ancestrais.
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o importante aqui é ressaltar que não é só o ambiente fisico que causa impacto no

colaborador: o relacionamento da organização com o espaço é a principal fonte de símbolos

que são percebidos pelos colaboradores e por eles decodificados.

Neste ponto cabe a primeira questão que é a discussão de se o ambiente trás em si próprio

um valor intrínseco ou se esse valor só existe quando percebido pelos ocupantes desse

ambiente. Segundo Beck'", o significado do ambiente de trabalho é eminentemente

percebido:

"That space is personal and has unique meaning for the individual is c1ear

from the existencial-psychiatric literature on the psychopathology of

experienced space, and from the brilliant spatial-phenomenological

speculations of such men as Biswanger, Straus and Mínkowiski.v'"

Apesar da concordância geral com a afirmação de Beck e outros estudiosos, as

organizações e seus escritórios não são meros atores coadjuvantes do relacionamento ser

humano x ambiente de trabalho. Muito pelo contrário, as empresas participam ativamente

desse relacionamento pois, se não exercem controle sobre o que o indivíduo sente, exercem

controle sobre o que vai ser disponibilizado para ser percebido e sentido.

33 BECK, Robert. Spatial Meaning and the Properties of the Environment. em PROSHANSKI, Harold M.,
ITIELSON, William H., RIVLIN, Leanne G. Environmental Psychology: man and his physical setting. New
York: Holt, Rinehart and Winston Inc., 1970.'p. 134.
34 Eugene Minkowiski, Ludwig Biswanger e Erwim Straus são estudiosos de Fenomenologia e Filosofia
Existencial, movimento fundado por Husserl no início deste século.
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E, dentre todas as formas de relacionamento da organização com o espaço, as principais são

o controle de acesso e a forma como esse espaço é distribuído entre os membros dessa

organização.

A primeira demonstração de controle da organização sobre o espaço está na delimitação de

suas fronteiras e no controle sobre a entrada e saída de indivíduos, sendo que aqueles que

pertencem à organização possuem o status que permite o seu acesso à empresa, pelo menos

em algumas áreas. Essa separação bem definida entre o que está dentro e o que está fora da

empresa contribui para que as interferências exteriores sejam minimizadas e, portanto,

sejam mais facilmente eliminadas.

Além disso, esse acesso restrito mesmo aos membros da organização é a forma mais

evidente de como o espaço na organização é utilizado de forma a demonstrar o status

ocupado por cada um de seus membros e, mais ainda, de como o indivíduo possui controle

próximo ao zero no que se refere ao espaço que ocupa.

Além das fronteiras com o mundo exterior, a organização estipula as fronteiras internas da

organização, agindo de forma a definir claramente onde um indivíduo deve permanecer e

até onde ele pode se movimentar, facilitando o controle sobre comportamentos e buscando

o aumento da produtividade, na medida em que se impede o livre trânsito e, portanto, o

desvio sobre o foco que é a produção.

o mais interessante neste ponto é o fato de não ser imprescindível que os indivíduos

estejam continuamente sob observação: uma construção que permita ao supervisor observar
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sem ser visto, e que ele faça isso apenas esporadicamente, pode obter os mesmos resultados

diante da introjeção do controle por parte dos próprios colaboradores. É a utilização do pan-

óptico de Benthanr" no escritório.

Para Amaral.", o exemplo maior do controle sobre os indivíduos é justamente o office

landscape já apresentado, pois ele evidencia a exposição do colaborador a uma situação

pan-óptica: o controle sobre o indivíduo advém da visibilidade constante de seus atos e

comportamentos, ou seja, os colaboradores estão sempre expostos aos olhos de seus

supervisores, uma forma de coibir comportamentos indesejáveis.

Um outro método de exercer controle em uma organização através do espaço, é o

direcionamento da comunicação. Com quem um indivíduo se comunica, como ele faz essa

comunicação e em quais momentos isso é feito, são aspectos facilmente controláveis

através da manipulação do espaço. Estudos demonstram que barreiras como divisórias, por

exemplo, aumentam o nível de comunicação dentro da comunidade" isolada" ao passo que

reduz a comunicação com os demais setores da empresa. Assim sendo, pequenos grupos

podem ser separados e controlados mais facilmente uma vez que a comunicação com os

demais grupos, se existir, será através de canais conhecidos e controlados.

Cabe ressaltar aqui que o ser humano encontra formas de se adaptar e ultrapassar as

limitações que a ele são impostas, e que no caso em discussão os indivíduos se valem da

35 Concepção arquitetônica que influenciou a planta de muitas cadeias. Tratava-se de construção circular
onde eram colocadas as pessoas a serem vigiadas: presos, loucos, etc. No pátio central erigia-se uma torre,
também circular, de onde se podia ver a sombra dos que estavam enc1ausurados.O princípio era vigiar sem
que os vigiados percebessem.
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comunicação informal, ou mais coloquialmente "rádio-peão" ou "rádio-corredor", para

ultrapassarem os limites impostos pelo espaço controlado pela organização. Entretanto,

apesar do fenômeno da rádio-peão, o controle sobre a direção e intensidade da comunicação

é um aspecto sobre o qual as organizações são muito zelosas.

Essa tendência em impedir acesso a outras informações que não aquelas "permitidas", tais

como janelas, conversas com outros, etc., é um reflexo do Taylorismo já aplicado ao chão

de fábrica e que se deslocou para os escritórios e que já foi discutido. Diversas empresas

possuem escritórios extremamente parecidos com suas fábricas, ou pior até, parecidos com

fábricas de décadas atrás: despojadas, com colaboradores amontoados de acordo com as

tarefas, iluminação totalmente artificial, pouca ou nenhuma comunicação informal e

supervisores alocados em posições estratégicas observando o trabalho sendo executado.

Além do controle sobre seus membros, as organizações se utilizam do espaço como meio

para a demonstração de posição hierárquica e status, tanto individual quanto da organização

como um todo.

Status, Identidade e Imagem

As demonstrações de status podem ser divididas em dois grandes grupos: a) aquelas feitas

eminentemente (mas não exclusivamente) para o público externo e b) aquelas feitas para o

público interno.

36 AMARAL, Claudio Silveira. Escritório: o Espaço da Produção Administrativa em São Paulo. Dissertação
de Mestrado apresentada À FAU. São Paulo: 1995.
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o Aspecto Externo

As demonstrações de status feitas preferencialmente para aqueles que não são membros da

organização são de conhecimento comum: a empresa que procura demonstrar opulência ao

construir um enorme prédio, geralmente mais alto que o dos concorrentes, em uma área

nobre da cidade é um fato tão comum que chega a ser banal.

Apesar de comum, essa prática tem se revelado absolutamente empírica pois, como pode

algum arquiteto ou executivo descobrir como uma determinada forma ou altura ou cor

causará impactos no observador? Até que ponto não estão apenas se preocupando com a

aparência ao invés da performance? Muitos percebem essa tendência como um reflexo da

era pós-moderna: a comunicação de massas dá as cartas e "parecer" toma-se tão ou mais

importante que "ser". Apesar disso, milhões são gastos com a criação de uma "imagem

corporativa" em centenas de organizações todos os anos.

Não acreditamos ser este um fenômeno novo. Muito pelo contrário, ele é tão antigo quanto

as mais antigas civilizações e o surgimento dos primeiros templos, e não nos cabe aqui

discutir o assunto. O que chama a atenção nessa tentativa de comunicar, de transmitir uma

imagem, é a dicotomia entre os fins buscados e os meios utilizados.

Em outras palavras: além de ser totalmente empírica, a busca por transmitir imagens como

grandeza, agilidade, atualidade ou então causar reações como criatividade, empatia,

ambição, precisa ser baseada em símbolos que sejam do conhecimento geral. Somente

assim teremos certeza de que o público entenderá o que se quer transmitir. Entretanto, as
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empresas buscam a utilização de seus prédios como um meio de comunicação de sua

imagem corporativa justamente para se diferenciarem das demais! Como eu vou diferenciar

algo se me utilizo dos mesmos símbolos? Para dificultar a equação, temos que considerar

que, com o alcance global das organizações, elas estão presentes em culturas diferentes, que

se utilizam de símbolos diferentes, como bem apresentado por Goffman'".

Um bom exemplo da dificuldade em se encontrar o símbolo a ser utilizado nos foi

apresentado por Steeleê:

"Messages about climate can be difficult to read from the exterior,

however, and cannot be taken at face value. A smooth, ultramodern

exterior for a company' s headquarters may represent successful, bustling

vitality; or as C. Northcote Parkinson pointed out, it can herald a system

in the advanced stages of decline, trying to look like its past vital self: a

study and comparison of these [buildings perfect for their purpose] has

tended to prove that perfection ofplanning is a symptom of decay. During

a period of exciting discovery or progress there is no time to plan the

perfect headquarters. The time for that comes later, when all the

important work has been done. Perfection, we know, is finality; and

finality is death."

37 GOFFMAN, Erwing. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Petrópolis: Vozes, 1975. Este livro utiliza
como premissa básica a idéia de que representamos papéis o tempo todo, e que os personagens variam de
acordo com o local (palco) e a cultura.
38 STEELE, Fritz, JENKS, Stephen. The Feel of the Work Place: Understanding and Improving
Organizational Climate. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1977. p. 107.
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Como as empresas agem então? Berg e Kreinerê nos dão uma dica:

" ...corporate buildings are seldom left to speak for themselves. Theyare

described, reviewed, and interpreted over and over again in direct

communications from the organizations. In such communications a

custom-made code is established, a rudimentary code which links a

specific message to that particular building directly, and acode which

will not be applicable to other corporate buildings."

A conclusão que pode ser tirada é a de que o aspecto externo não necessariamente

representa o que é uma empresa, pois a percepção ocorre no indivíduo e, apesar dessa

percepção poder ser induzida ou até certo ponto manipulada, ela é essencialmente sentida

no ser humano. Por outro lado, não podemos esquecer que o aspecto exterior é a primeira

impressão que se tem de uma organização. Essa comunicação pode conter uma grande

variedade de dados que podem representar a realidade ou não: a certeza só virá com um

pouco mais de vivência na organização.

o Aspecto Interno

Para o público interno também são utilizados símbolos na tentativa de transmitir uma

mensagem, só que muito mais voltada a conduzir os colaboradores a um comportamento

esperado e a valores a serem preservados: fotografias dos fundadores, obras de arte, peças

oriundas das primeiras instalações, entre outros são muito utilizados com esse propósito.

39 BERG, Per Olof e KREINER, Kristian. Corporate Architecture: Turning physical settings into symbolic
resources. In GAGLIARDI, Pasquale Symbols and Artifacts: Views ofthe coporate landscape. New York:
Aldine de Gruyter Inc. 1992, p. 41-67.
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Entretanto, o que mais prevalece é a utilização de símbolos de status para a diferenciação

entre os colaboradores. De uma forma geral, os símbolos são conhecidos: diretores

possuirão amplas salas, muitas vezes com sofás, banheiros privativos e até cozinha.

Enquanto isso, digitadores são colocados em minúsculas mesas, dispostas em fileiras e

geralmente em uma sala sem janelas, a fim de que" não se distraiam". O ambiente fisico

geralmente informa inequivocamente a posição de um indivíduo na hierarquia. Para tanto,

as organizações reproduzem uma regra comum no reino animal: quanto maior o poder de

um indivíduo, mais espaço a ele é destinado.

Um exemplo real talvez facilite a compreensão do que se está falando:

Uma empresa pesquisada para a realização deste trabalho possui um modo interessante de

diferenciar os diversos níveis hierárquicos. Quando da necessidade de sua transferência

para um outro prédio maior, diante do crescimento das atividades, optou-se por um

complexo de prédios de escritórios existente na cidade de São Paulo. Essas novas

instalações, além de muito mais amplas, possuíam outras vantagens, dentre elas a existência

de maior incidência de luz natural devido ao fato das paredes laterais serem formadas, 'na

verdade, por placas de vidro com 3 m de altura presas pelas extremidades superior e

inferior à estrutura do edificio e nas laterais às outras placas. Por esses motivos e por dispor

de uma infra-estrutura de serviços tais como segurança, estacionamento coberto, ar-

condicionado central, entre outras facilidades, o aluguel, bem como os custos de

manutenção, figuravam entre os mais caros da cidade de São Paulo à época.

/\
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Ao elaborar a distribuição do espaço entre as diversas áreas e, particularmente, entre os

diversos níveis hierárquicos, o executivo encarregado de definir as regras de ocupação do

espaço estipulou normas rígidas quanto à metragem de salas e "distribuição" de janelas:

vice-presidentes teriam direito a salas completamente fechadas de 40 m-, junto a janelas do

andar mais alto. Diretores teriam ao seu dispor salas de 25 m-, fechadas por divisórias altas,

junto a janelas em seus respectivos andares. Os demais funcionários não teriam direito a

janelas. Para tanto, foram colocadas divisórias altas, distantes 1,5 m das janelas ao redor de

todo o andar (em cada um dos 3 andares ocupados pela empresa). Para diferenciar os

gerentes dos seus subordinados, as mesas dos gerentes eram instaladas de costas para as

janelas e de frente para os subordinados, que estavam distribuídos em cubículos formados

por divisórias de 0,90 m de altura instalados por todo o centro do andar. Para finalizar,

foram colocadas persianas em todas as janelas, sendo que tais persianas deviam permanecer

fechadas todo o tempo.

Estamos diante de uma forma clara de demonstração de status através de símbolos tangíveis

(mobília, equipamentos) e intangíveis (controle sobre acesso), que ocorre no caso deste

exemplo e em todas as demais organizações em maior ou menor grau. E a razão para isso é

simples: este é um dos poucos campos em queo ser humano pode exercitar a diferença de

classes.
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Ha1l40apresenta em seu livro Dimensions of Work uma brilhante reunião de percepções do

trabalho sob os mais variados enfoques sociológicos e, no capítulo a respeito da dimensão

vertical do trabalho, encontramos uma constatação interessante de Blau e Duncan4\ de que,

pela não existência de castas hereditárias ou estados feudais, as diferenças de classes

possíveis baseiam-se primordialmente em posições ocupacionais e nas vantagens

econômicas e de poder que delas advém.

A utilização de símbolos de status no ambiente de trabalho nada mais seria do que a

exteriorização, a demonstração dessas diferenças de classes através da utilização de um

código específico para cada cultura e para cada organização.

Existe muita divergência a respeito dos efeitos da demonstração de status no ambiente de

trabalho. Muitos são os autores que consideram essa demonstração uma coisa

absolutamente normal, benéfica até, tanto para a organização quanto para o indivíduo. Por

outro lado, existem estudiosos que consideram tais demonstrações de status um entrave ao

bom andamento do trabalho, um desperdício de energia e um grande criador de intrigas.

40 HALL, Richard H. Dimensions ofwork. London: Sage Publications, 1986. Dentre as diversas dimensões
analisadas, além da dimensão vertical estão outras relacionadas a idade, sexos, etnia, organização, poder,
entre outras, numa tentativa bem sucedida de ampliar os conceitos a respeito do trabalho.
41 BLAU, Peter M. e DUNCAN, Otis D. The American Occupational Structure. New York: John Wiley,
1967. É um marco no estudo da "mobilidade ocupacional" e trás interessantes resultados no que se refere ao
modo como um homem tem o seu status determinado.
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Como exemplo dessa discordância, vamos apresentar duas visões para a mesma solução

aplicada pela Union Carbide em seus escritórios em New York e em Danbury.

"The results [da modificação] were as unusual as the remedy. A study

done by Cindy Froggatt (1985) at Cornell University as part of her

master's thesis found a higher level of employee satisfaction with the new

office environrnent than had been found in any other published study at
the time.,.42

"I worry a lot about a corporate standardization of the environrnent. The

new Union Carbide Building in Danbury, designed so that everyone has

exact1y the same size office and in fact an almost identical view of the

forest outside, andmuch talked about in magazines, ... worries me. As

opposed to it being boring, I found that kind of standardization

depressing. I wonder about the philosophical and managerial implications
of so standardizing spaces...,,43

Sundstrom e Konar+' identificam três posicionamentos distintos ao longo do eixo pró e

contra demonstrações de status no ambiente de trabalho. Em um extremo estão aqueles que

acreditam ser potencialmente danosa a prática de demonstrar status no ambiente de trabalho

através do uso de símbolos e/ou demarcadores de território.

42 BECKER, Franklin., STEELE, Fritz. Workplace by Design: Mapping lhe High-Peiformance Workscape
San Francisco: Jossey-Bass Publishers, la Ed., 1995. p. 28.
43 BERG, Per Olof, KREINER, Kristian. Corporate Architecture: Turning physical settings into symbolic
resources: In GAGLIARDI, Pasquale Symbols and Artifacts: Views of lhe corporale landscape. New York:
Aldine de Gruyter Inc. 1992, p. 60
44 SUNDSTROM, Eric, KONAR, Ellen. Status Demarcation and Office Design In WINEMAN, Jean.
BehavioralIssues in Oflice Design. New York, Van Nostrand Reinhold Company Inc., 1986. p. 203-224.
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Os que estão alinhados com essa posição tem em comum a crença de que tais

demonstrações de status derivam de necessidades pessoais de autopromoção e auto-

afirmação, além de trazerem embutido o interesse do indivíduo em se satisfazer com os

possíveis beneficios desses símbolos.

Essa busca por interesses pessoais foi acidamente criticada por Mortensen, citado por

Sundstrom e Konar45:

"Status symbols seem to have been designed deliberately to keep the top

and lower echelons of the firm apart; thus neither category will find out

that the other consists of reasonable human beings. Special entrances and

lifts, separate rec1ueddining rooms and gardens and a special segregated

staff that serves the executive floor all combines to imbue top

management with an aura of hushed reverence. Surrounded by the rituaIs

of the status hierarchy, management remains aloof and is bewildered by

the fact that employees regard such reasonable human beings as

themselves almost as ogres."

Mais adiante, o mesmo autor se refere a um indivíduo incomum que:

"...breaks down stupid barriers ... not bound by the tyrannical limits of

petty prestige values that dominate the establishment."

De uma forma menos aguda, Packard, também citado por Sundstrom e Konar, nos lembra

que os símbolos são prejudiciais pois nos afastam da busca pelo crescimento e realizações,

45 SUNDSTROM, Eric, KONAR, Ellen. Status Demarcation and Office Design In WINEMAN, Jean.
Behaviorallssues in Oftice Design. New York, Van Nostrand Reinhold Company Inc., 1986.
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uma vez que podem se transformar na própria finalidade de nossa atividades. Sundstrom e

Konar resumem assim essa idéia:

"Markers of status (achievement) may get mistaken for the status they

typically accompany so that individuals begin to strive for, and be

reinforced by, the symbols rather than the achievement they indicate. A

high-potencial employee could presumably be encouraged to strive for a

fancy office rather than for real achievement and increased

responsibilities. Being content with the new office could cause him or her

to forget about the position and opportunities it once represented."

A segunda corrente de pesquisadores considera a utilização de símbolos de status no

ambiente de trabalho como uma prática totalmente inofensiva e até mesmo produtiva,

embora custosa. Tudo não passaria de um jogo, onde os símbolos seriam apenas isso -

símbolos - que tomariam o ambiente mais agradável e saudavelmente competitivo. Algo

como prêmios em gincanas. A idéia da brincadeira é bem expressada por BUSS46em um

texto onde ele tece bem-humoradas comentários sobre símbolos de status bem conhecidos,

como vaga de carro, título de clube de campo ou mesmo um carro com motorista'".

o terceiro e último grupo é formado por pesquisadores que buscam, na utilização de

símbolos de status, focar na relação custo-beneficio da prática. A argumentação baseia-se

na convicção de que a utilização de símbolos é uma estratégia empresarial na comunicação.
de valores organizacionais e da própria estrutura da empresa. Por ser uma estratégia

46 BUSS, Martin D. J. Making II Electronically. Harvard Business Review. Boston. JanlFev 1982. p. 89-90.
47 Buss, de forma irônica, conta a suposta vida de um executivo que galga os diversos degraus hierárquicos de
uma empresa, ascensão marcada pelo recebimento de diversos símbolos de status: desde uma calculadora até
uma antena parabólica para conectar sua casa à empresa.
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empresarial, ela trás embutida a necessidade de avaliação dos beneficios e custos

envolvidos, antes da decisão de se adotar alguma solução que envolva a demonstração da

posição hierárquica de algum indivíduo ou grupo de colaboradores.

Para confirmar sua posição, esses pesquisadores sustentam que tais símbolos de status estão

sendo demandados pelos próprios colaboradores, que buscam assim uma diferenciação

perante seus pares. Neste ponto é importante salientar que essa busca por diferenciação não

pode assumir grandes proporções, ao ponto de substituir o interesse pelo trabalho e reduzir

a produtividade e a cooperação, substituindo-as por brigas fúteis a respeito do tamanho de

uma mesa. Vamos deixar que Steele'" resuma o ponto:

"I believe that the social variable that most influences the amount of

emphasis on status symbols is the extent to which people receive direct,

concrete feedback about their standing and performance in the

organization."

Essa falta de feedback formal, através dos canais de comunicação estabelecidos, gera essa

necessidade por símbolos, que nada mais são do que um meio de comunicação não-verbal.

48 STEELE, Fritz. Physical Settings and Organizational Development. Massachusetts: Addison-Wesley, 1973.
p.53
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A Mensagem Real

Segundo Goffman'", os aspectos não-verbais são de extrema importância para o ser

humano pois, por não serem completamente controlados conscientemente, acreditamos

estar diante de respostas ou afirmações verdadeiras. Quem de nós já não foi afetado mais

pela "forma" como algo foi dito ao invés do "conteúdo" da informação? Dizer "eu me

preocupo com você" enquanto relaxadamente deitado em um sofá se lê um jornal é muito

diferente de fazê-lo olhando nos olhos do interlocutor e segurando-lhe as mãos.

Transferindo essa situação para o escritório, podemos dizer com certeza que as empresas

nunca irão transmitir mensagens do tipo "não me importo com o bem-estar de meus

funcionários". Mas o ambiente fisico pode estar "dizendo" exatamente o contrário!

Diversas organizações apresentam claramente sua preocupação com o status que a

localização de seu escritório central trará, conforme discutido anteriormente, Muitas vezes

são gastos milhões para manter um endereço em uma localização atrelada a símbolos de

modernidade e opulência.

Ao mesmo tempo, por outro lado, tal localização pode não ser muito vantajosa para os

colaboradores, por ser de dificil acesso ou não dispor de muitas alternativas para o almoço,

por exemplo.

49 GOFFMAN, Erwing. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Petrópolis: Vozes, 1975.
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A mensagem imediatamente percebida é: "a organização não se preocupa conosco", ou

então: "o que realmente conta nessa empresa é o parecer e não o ser", entre outras no

mesmo sentido.

Os custos, para a empresa, envolvidos nessa comunicação não-verbal são elevadíssimos,

não tanto pelo fato de uma eventual diminuição da produtividade devida ao ambiente fisico

não totalmente adequado às tarefas, mas principalmente pelo dano causado à imagem

interna da empresa, pois os colaboradores passarão a olhar com desconfiança para seus

líderes, buscando identificar sempre qual será a real intenção de cada alteração, de cada

estruturação.

A grandeza desse custo talvez seja melhor entendida ao lembrarmos que o ambiente fisico

está transmitindo mensagens, comunicando valores a cada minuto do dia, ao contrário do

que ocorre com as comunicações formais da empresa sobre sua preocupação com o

funcionário ou o trabalho em equipe que deve ser perseguido ou até mesmo aquelas

comunicações referentes conquistas da organização: todas elas ocorrem por um pequeno

espaço de tempo e, como todos sabemos, são conscientemente controladas e, portanto,

passíveis de manipulação e controle.

Segundo Steele, essa comunicação não-verbal é tão forte que transmite a todos um

"sentimento" sobre o local e, dependendo da natureza desse sentimento, podem ser
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avaliadas diversas dimensões inerentes a um ambiente fisico, como energia, crescimento e

até prazer. No que se refere a símbolos de status, Steele'" sugere a sua redução:

"In most organizations, physical features serve double as task facilitators

and as a symbolic language indicators that people use to place themselves

and one another in the hierarchy. These two functions often conflict with

each other, so that a good task arrangement may not send the right status

messages. The status function tends to get the nod, with a resulting cost of

energy going into calculating the pecking order rather than into

productive efforts."

Limitações às Mudanças

Voltemos ao caso já citado da empresa que se transferiu para um prédio maior por causa do

crescimento do negócio. Após o longo e delicado trabalho de definição exata da posição de

cada colaborador nas novas instalações, a empresa mudou-se e reiniciou suas atividades.

Como era de se esperar, mudanças ocorreram, tanto interna quanto externamente, e a

empresa viu-se obrigada a fazer reestruturações.

Surgiu, então, a necessidade de criação de um novo setor na empresa, que deveria ser

formado por um certo número de analistas e um novo gerente. Na verdade, o que deveria

ser apenas uma readequação da empresa a necessidades ditadas pelo mercado, transformou-

se em um enorme problema "arquitetônico - logístico": como e onde alocar o novo gerente?

Os símbolos de status eram claros - embora não explícitos - e deveriam ser observados.

50 STEELE, Fritz, JENKS, Stephen. The Feel of the Work Place: Understanding and Improving
Organizational Climate. Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Company, 1977.p 128.
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A solução encontrada era a única possível: todas as posições de trabalho dos gerentes foram

redimensionadas e alteradas a fim de permitir que o novo gerente tivesse uma posição de

igual "relevância". O trabalho e os custos envolvidos em tal procedimento foram enormes.

DDDDDD DDDDDDDD
Figura 2: limitações às mudanças impostas por símbolos de status: os ajustes causados por uma promoção.

Como já foi dito no início deste trabalho, mudança é a regra nas organizações atuais, que

precisam se readequar, reestruturar, recriar a si mesmas continuamente. Agora, se as

organizações continuam a utilizar de maneira tão forte o ambiente de trabalho como

símbolo de status, a tendência é a de se desperdiçar cada vez mais tempo e esforços na

manutenção desses símbolos, até que chega-se ao ponto de ou perder-se o controle sobre os

símbolos utilizados, ou desviar-se totalmente do foco dos negócios.

Uma frase muito bem colocada por Becker resume qual deve ser o foco das empresas que

decidirem livrar-se, ou ao menos diminuir a pressão dessa camisa-de-força: "o que deve ser

mudado são as pessoas, e não móveis, paredes e carpetes".

\
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Algumas empresas já perceberam isso e estão alterando seus ambientes de trabalho visando

eliminar ou ao menos reduzir essa simbologia de status. Nos Estados Unidos a Aetna, uma

corporação do setor de seguros também presente no Brasil, criou o que chama de "universal

plan", que é uma variação do office landscape já citado: todas as estações de trabalho

possuem o mesmo tamanho e são adaptadas para a execução de diversas tarefas distintas. A

diferença com o office landscape é que o foco não está no controle dos colaboradores e sim

na redução de símbolos de status e em tomar o ambiente mais flexível a transformações e

facilitar o trabalho em equipe.

Trabalho em Equipe

No mundo empresarial, não importa o tamanho da empresa, a palavra de ordem é: trabalho

em equipe. Estudiosos de organizações, "gurus empresariais", curiosos de toda ordem,

todos pregam que, se uma empresa almeja de alguma forma permanecer ativa no mercado,

deve buscar que seus colaboradores trabalhem em equipe.

Globalização, virada do século, mercado financeiro mais volátil representam, para alguns

indivíduos, mais uma ferramenta de marketing, ajudando na construção de um cenário onde

a única certeza é a incerteza, com o único propósito de vender livros, palestras,

consultorias, entre outras soluções para executivos em pânico.

-,
\

Não há como negar, contudo, que o trabalho em equipe, mais do que uma coqueluche, ':
)

J

trata-se de uma necessidade primordial para as organizações, e que todas as atitudes no
! .

85



sentido de possibilitar e favorecer esse tipo de comportamento sejam bem-vindas. Mesmo

porque a idéia de somar esforços para atingir um objetivo comum é totalmente lógica e

presente em todas as culturas.

A questão principal é: mas porque será que temos que criar o trabalho em equipe em

organizações que surgiram justamente para se aproveitar da somatória de esforços e

conhecimento? Talvez a resposta mais provável resida nos primeiros esforços, então

chamados de científicos, de compreensão e racionalização do trabalho.

Taylor", em seu livro "Princípios Gerais da Administração Científica", não apresentou ao

mundo somente um conjunto de métodos cientificamente testados para o tratamento do

trabalho e dos trabalhadores; na verdade, o que foi publicado expressava toda uma

ideologia de como deveriam ser as relações entre capital e trabalho. Taylor obviamente não

foi o "criador" do capitalismo, mas sua capacidade para sintetizar e difundir toda uma

lógica de reestruturação do trabalho e da produção foi fundamental para o crescimento do

capitalismo, e influencia as organizações até hoje.

Através de seu livro, foram difundidas diversas idéias que não enfatizavam o trabalho em

equipe, muito pelo contrário, conforme podemos observar em alguns trechos:

\,

SI TAYLOR, Frederick W. Princípios Gerais da Administração Científica. São Paulo: Atlas, 1989.
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"( ... ) Todo o tempo diário do trabalhador é absorvido fazendo o trabalho

com as mãos, de modo que, mesmo que tenha a educação necessária,

faltam-lhe tempo e oportunidade para desenvolver estas leis, pois o

estudo de uma simples lei, o estudo do tempo, por exemplo, requer a

cooperação de dois homens - um que faz o trabalho e outro que o mede

com o cronômetro." 52

A divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, ao mesmo tempo que estabelece

uma relação de cooperação, cria uma "hierarquia" de cooperação, identificando que alguns

não seriam tão aptos a fornecer contribuições quanto outros, o que totalmente contrário às

premissas básicas do trabalho em equipe. Taylor, entretanto, foi mais além:

"( ... ). Trabalhar menos, isto é, trabalhar deliberadamente devagar, de

modo a evitar a realização de toda a tarefa diária, fazer cera, soldering,

como se diz neste país [referindo-se aos Estados Unidos], handing it out,

como se chama na Inglaterra, can caen como é designado na Escócia, é o

que está se generalizando nas indústrias ... e isto constitui o maior perigo

que aflige atualmente as classes trabalhadoras da Inglaterra e dos Estados
Unidos.,,53

"A indolência sistemática mais séria, contudo, é a praticada pelos

operários com o propósito deliberado de deixar o patrão na ignorância de

como pode o trabalho ser feito mais depressa.Y"

"

S2 TAYLOR, Frederick W. Princípios Gerais da Administração Científica. São Paulo: Atlas, 1989. p. 99.
S3 TAYLOR, Frederick W. Princípios Gerais p.34.
S4 TAYLOR, Frederick W. Princípios Gerais p.40.
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"Não há dúvida de que a tendência do homem comum, em todos os atos

de sua vida, é trabalhar devagar e comodamente ... Tal propensão geral

para o menor esforço agrava-se consideravelmente quando se reúnem

vários homens, a fim de realizar trabalho semelhante e receber

remuneração diária uniforme." 55

"Alguns malandros que vadiam, mas dividem igualmente os lucros do

trabalho com os outros, são capazes de arrastar os melhores trabalhadores

a um baixo esforço igual ao seu. ,,56

Neste ponto iniciam-se considerações a respeito do real interesse do trabalhador pelo

trabalho, todas elas elaboradas no sentido de indicar que o trabalhador era indolente,

egoísta e ganancioso, não estando disposto a colaborar com a empresa e com os demais.

Mas para finalizar o raciocínio contra o trabalho em equipe, Taylor foi mais explícito:

"Neste novo sistema de administração, é regra inflexível falar e tratar com

um trabalhador de cada vez ( ... ) e que não estamos lidando com homens

em grupo ("0)0,,57

"( ... ) Análise cuidadosa demonstrou que, quando os trabalhadores estão

reunidos, tomam-se menos eficientes do que quando a ambição de cada

um é pessoalmente estimulada; que, quando os homens trabalham em

grupo, sua produção cai invariavelmente ao nível, ou mesmo abaixo do

nível, do pior homem do grupo; e que todos pioram em vez de

melhorarem o rendimento com a colaboração.Y'

55TA YLOR, Frederick Wo Princípios Gerais 000 p. 38-39.
56TA YLOR, Frederick Wo Princípios Gerais ... p. 930
57TA YLOR, Frederick Wo Princípios Gerais 000 p. 560
58TA YLOR, Frederick Wo Princípios Gerais 000 p. 770
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Ou seja: o trabalho deve ser estritamente individual, caso contrário os interesses da

organização não seriam atingidos.

As primeiras evidências de que o trabalho em equipe era favorável às organizações,

surgiram com os resultados das experiências levadas a efeito por Elton Mayo na fábrica da

Westem Eletric Company, em Hawthome, Chicago, durante mais de sete anos, entre o final

da década de 20 e início da década de 30.

Além de indicar a importância da autonomia sobre a tarefa, dos diferentes estilos de

supervisão e dos fatores psicológicos como auto-estima e reconhecimento, Mayo descobriu

então a existência de dois tipos distintos de equipes: a eficaz e a ineficaz, com

características bem distintas, e concluiu que uma importante responsabilidade da gerência é

a criação de condições para o surgimento de equipes eficazes.

Kurt Lewin, por sua vez, desenvolveu um novo campo de estudos denominado "dinâmica

de grupo", que ajudou na compreensão do que pode ser feito para aumentar a eficácia das

equipes, através do conceito de vetores de influência e de três principais etapas:

descongelamento, movimento e recongelamento.

Exemplificando, se quiséssemos transformar uma equipe ineficaz em eficaz, deveríamos

"quebrar" o seu equilíbrio (descongelamento) através da alteração das relações existentes '\

"
entre as força favoráveis e desfavoráveis à eficácia da equipe. O segundo passo,

movimento, seria composto da criação de novas normas, valores e comportamentos.
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Finalmente, o recongelamento seria o reestabelecimento do novo ponto de equilíbrio, desta

vez num patamar de eficácia.

Em 1960, Douglas McGregor divulgou os resultados de suas pesquisas, que culminaram

com a elaboração da Teoria X e Teoria Y, que continha uma lista de características das

equipes eficazes e ineficazes.

Rensis Likert estudou gerentes reconhecidos por seu desempenho acima da média a fim de

encontrar a razão de tal eficácia. A resposta estava relacionada a uma maior preocupação

dos gerentes eficazes com os funcionários do que com a tarefa propriamente dita.

Existiriam, segundo ele, quatro formas de gerenciamento principais, que variam desde a

extremamente autoritária até a muito participativa, que seria a mais eficaz.

Finalmente, outro importante estudioso do trabalho em equipe e das equipes eficazes é

Chris Argyris, que concluiu que a eficácia seria resultado do inter-relacionamento entre

competência pessoal e modo pelo qual a organização reforça os comportamentos positivos,

estabeleceu as normas positivas que as equipes deveriam adotar, a fim de alcançar a

eficácia:

Devido a tantas pesquisas e diante das grandes dificuldades geradas pelo aumento da

complexidade do mercado, dos produtos e das organizações, a idéia de trabalho em equipe

deixou de ser apenas uma retórica própria de cientistas sociais e passou a ser comentada no

dia-a-dia das empresas: "precisamos trabalhar mais em equipe" é uma frase recorrente na

maioria das organizações.

\.
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Entretanto, apesar de tantas pesquisas e do esforço de pesquisadores em encontrar maneiras

de transformar o trabalho em equipe algo viável, as empresas privilegiam as questões de

status, que corroem, minam, o surgimento de equipes nas empresas.

Utilizando mais uma vez o exemplo real já citado, vamos apresentar mais uma decorrência

de se priorizar o status em detrimento de outros fatores quando da definição do ambiente de

trabalho:

Com a continuação das mudanças, não só uma mas diversas gerências e até diretorias foram

criadas em um espaço de tempo muito curto. Como o status era prioritário, a área

encarregada das mudanças de layout cresceu e se estruturou de forma a atender às

demandas dos diversos departamentos da empresa. Como resultado, novos postos de

gerência eram criados rapidamente, com a conseqüente adequação de todos os demais no

mesmo andar. Ao final de alguns meses, dezenas de novos funcionários, entre staff,

gerentes e diretores estavam acomodados nos andares da empresa. Surgiram então os

primeiros sinais de falta de espaço, apenas alguns meses após a mudança para um escritório

"mais espaçoso"! A conseqüência infeliz foi que os gerentes começaram a ficar afastados

de seu staff e os gerentes de uma mesma área estavam dispersos pelo andar. A coordenação

das equipes ficou dificultada, exigindo dos colaboradores um esforço extra para superar as

barreiras fisicas existentes.

..

Não queremos dizer com isso que a "mistura" entre as áreas é perniciosa. O que é danoso à

empresa é uma mistura entre áreas causada por se dar prioridade ao status. Isso tanto é
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verdade que diversos estudos apontam para a vantagem de se criarem ambientes abertos e

que facilitem a troca entre áreas distintas da organização.

Estudos citados por Funks9 apresentam resultados de pesquisas feitas em departamentos de

Pesquisa e Desenvolvimento que demonstram que, a rapidez no desenvolvimento de novos

produtos está diretamente relacionada ao número de interações dos membros do

departamento de P&D com pessoas que não pertencem ao departamento.

A quebra de barreiras entre departamentos é conseguida através da criação de ambientes de

trabalho que efetivamente "misturem" os diversos departamentos, forçando com isso a

criação de relações antes improváveis, o que gera aumento de confiança e crescimento na .

tolerância diante das diferenças existentes entre pessoas com atitudes e comportamentos

distintos. Não que seja desejável ou mesmo possível homogeneizar as pessoas; o que é

possível com um ambiente "mixado" é reduzir não só as barreiras departamentais mas

também as barreiras causadas por comportamentos específicos de um grupo formado por

pessoas com a mesma formação, por exemplo.

Na Mitsubishi, por exemplo, as informações estão acessíveis a todos através de quadros

magnéticos que contém informações sobre a produção, projetos, localização de

funcionários, próximas reuniões, etc. Tais quadros são totalmente dinâmicos, ou seja, não

são "propriedade" da gerência e por ela preenchidos: todos os colaboradores são

responsáveis pela atualização e aperfeiçoamento desses quadros. Outra ferramenta de . ,
\,

B ~FUNK, Jeffrey L. The Teamwork Advantage: an inside looks at Japanese product and technology\
development. Cambridge: Productivity Press, 1992. Part I1I, Chap. 11, p.151-168. -,
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comunicação não-verbal utilizada é a disponibilização de informações escritas através de

bibliotecas de livre acesso, o que diminui o custo gerado por cópias particulares de

documentos e por utilização de muito espaço para esses arquivos pessoais.

A comunicação informal é muito forte, como apresentado por Funk60:

"Theopen office and its layout also facilitate informal communication.

Since the employees are not separated by walls or cubicles, it is easy for

employees to ask questions of one another and to overhear other

conversations. Because the layout of the office matches the product-

oriented organizations chart, employees are seated next to other

employees with whom they should be taIking, since they work with

them".

A quantificação dessas comunicações informais está demonstrada no quadros abaixo, onde

foram computadas as interações informais ocorridas durante o dia de trabalho, excluídas as

horas dispensadas a reuniões formais (o que reduz a média de horas a 5 por dia).

Horas médias no escritório 5,0
Número de conversas por indivíduo por hora 4,7
Número de conversas por engenheiro por hora 2,1

Número de interações por hora 6,4
Percentual de interações informais por dia 60%

,.
\

Adaptado de FUNK, Jeffrey L., 1992, p. 159
~ /' . ./
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Em resumo, o ambiente de trabalho pode fornecer a uma empresa as condições para o

surgimento e continuidade de uma equipe eficaz, que é fator primordial para o sucesso de

uma organização, diante das pressões do mercado que exigem organizações ágeis, flexíveis

e criativas. Para tanto, é necessário que a organização identifique exatamente seus fatores

de sucesso e adapte o seu ambiente de trabalho a fim de permitir o surgimento desse time

altamente integrado, como uma equipe olímpica de revezamento de 400 metros rasos. Caso

contrário, é possível que, apesar de investimentos em consultorias e treinamento, a equipe

será capaz apenas de confirmar o adágio de que o camelo é um cavalo projetado por um

grupo.

No próximo capítulo iremos verificar como se dá a utilização de símbolos de status na

empresa escolhida para a pesquisa, o que nos dará dados para comparar o que já foi

apresentado neste trabalho com um caso real.

60 FUNK, Jeffrey L. The Teamwork Advantage: an inside look at Japanese product and technology
development. Cambridge: Productivity Press, 1992. Part m, Chap. 11, p. 159.
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Capítulo VI - Pesquisa de Campo

A Empresa

A empresa que foi selecionada para o estudo de caso é uma organização nacional que atua

no setor de serviços, especificamente no mercado de administração de cartões de crédito,

mercado no qual possui expressiva participação.

Denominada doravante de empresa Alfa, ela tem a sua matriz localizada na cidade de São

Paulo, onde trabalham aproximadamente 230 funcionários, distribuídos em 4 grandes níveis

hierárquicos.

o faturamento anual é da ordem de R$ 100 milhões, obtido principalmente pela

administração de milhões de cartões de crédito, incluindo nesse número cartões de bancos e

empresas associadas.

Levantamento de Postos de Trabalho

Para o levantamento dos diversos aspectos relacionados aos postos de trabalho, foi

elaborada uma ficha (anexo 1) que permite ao pesquisador anotar facilmente todos as

características relevantes de cada posto de trabalho.
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Foram preenchidas um total de 201 fichas, sendo que desta 196 foram consideradas

válidas", dentro de um universo de 232 funcionários. Como para a realização do

levantamento era necessária a presença do funcionário, não foi possível avaliar todos os

postos existentes, uma vez que diversos colaboradores estavam ausentes devido a férias ou

ainda por estarem os cargos vagos.

Das 196 fichas preenchidas, 128 referiam-se a analistas em geral (doravante denominados

genericamente de staff), 52 a gerentes e 16 de diretores/superintendentes.

Como pôde ser observado no Capítulo II - Metodologia, a pesquisa buscou analisar 6

grandes grupos de símbolos de status: mobília, localização, privacidade, área,

personalização e equipamentos extra. Em adição a esse levantamento, foram aplicados

questionários (modelo no anexo 2) a 20 colaboradores, buscando analisar a percepção que

cada um tinha de seu posto de trabalho.

Para complementar a pesquisa, 3 funcionários, cujos postos de trabalho apresentavam

discrepâncias muito grandes com relação à média de seu grupo, foram entrevistados para

que se pudesse avaliar os sentimentos desses funcionários com relação a essa diferenças

perante os demais.

Os resultados obtidos pelo levantamento de postos de trabalho estão apresentados nas

tabelas e gráficos a seguir:

61 Cinco fichas foram desconsideradas durante a tabulação por apresentarem imperfeições (esquecimento de
campos) e/ou possuírem algum campo elegível.
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• Mobília

Tabela 1) Tamanho da Mesa

58,6%
0,8%
0,0%

42,3%
15,4%
0,0%

0,0%
31,3%
12,5%

Neste item pode ser observada uma forte tendência em dotar os diretores de mesas maiores

que o staff: quase 44% dos diretores possuem mesas com mais de 160 em de largura, fato

quase inexistente no staff (0,8%).

Tabela 2) Material da Mesa

Staff Gerente Diretor
Madeira 74,2% 86,5% 100,0%
Fórmica 25,8% 13,5% 0,0%

Percebe-se aqui que não existe grande diferença entre os níveis gerência e staff: ambos são

dotados indistintamente de mesas de fórmica ou madeira (apesar de uma leve tendência dos

gerentes em possuírem mesas de madeira). Por outro lado, chama a atenção a inexistência

de mesas de fórmica para diretores, considerados por muitos como um material menos

nobre.
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Tabela 3) Formato da Mesa

Staff Gerente Diretor
Retangular 100,0% 67,3% 31,3%
Redondo 0,0% 32,7% 56,3%
Oval 0,0% 0,0% 12,5%

Neste item gerentes e diretores tem mais probabilidades de serem dotados de mesas em

formatos diversos do tradicional, principalmente os gerentes, que em quase 33% dos casos

se utilizam de mesas redondas.

Tabela 4) Número de Gavetas

Staff Gerente Diretor
Nenhuma 0,0% 28,8% 18,8%
Até 3 96,9% 69,2% 68,8%
De4 a6 3,1% 0,0% 12,5%
Mais de 6 0,0% 1,9% 0,0%

Este item, à primeira vista, indica uma aparente igualdade no que se refere a espaço

existente para armazenamento. Entretanto, um detalhe importante precisa ser comentado: as

mesas redondas ou ovais não possuem gavetas. Portanto, comparando este quadro com o

anterior percebemos que muitos gerentes e diretores receberam gaveteiros adicionais, para

compensar a falta de gavetas em suas mesas, igualando-os - em termos de espaço - ao

staff.
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Tabela 5) Tamanho do Armário

Staff Gerente Diretor
Nenhum 93,0% 5,8% 6,3%
Até 60 3,1% 0,0% 0,0%
De 60 a 110 2,3% 3,8% 0,0%
De 120 a 160 0,0% 82,7% 62,5%
Mais de 160 1,6% 7,7% 31,3%

Esta tabela demonstra claramente como no item relacionado à capacidade de

armazenamento o staff fica claramente atrás dos níveis superiores.

Tabela 6) Número de Cadeiras

Staff Gerente Diretor
Uma 100,0% 3,8% 0,0%
Duas 0,0% 0,0% 0,0%
Três 0,0% 92,3% 81,3%
Mais de Três 0,0% 3,8% 18,8%

No que se refere ao número de cadeiras disponíveis para cada colaborador, é importante

frisar que a localização das mesas do staff é fator determinante do índice de 100%

verificado.

No item "mobília" procuramos identificar não somente diferenças no tipo de móvel

disponibilizado para cada colaborador, como também avaliar o espaço para armazenagem

que cada um possuía.

Na tabulação dos dados foi percebida uma correlação positiva entre qualidade, tamanho e

capacidade de armazenagem dos móveis e os níveis hierárquicos. A tendência era a de que
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quanto maior o nível hierárquico, maior a superficie de trabalho, melhor a qualidade do

material e maior a capacidade de armazenamento através de gavetas e armários.

Entretanto, foram obtidas informações muito interessantes quando da tabulação dos dados

e, dentre elas, ressaltamos as referentes ao formato e tamanho da mesa e ao número de

gavetas. Foram identificados muitos gerentes com mesas redondas, que não possuem

gavetas, em proporção quase igual ao de diretores com essas mesas.

A explicação dada pela área de arquitetura da empresa (responsável pelo layout) foi

duplamente esclarecedora:

" a empresa tem passado por várias estruturações... não é possível

adaptar tudo aos novos cargos, às promoções. Infelizmente muitos

diretores continuam com as mesas que possuíam quando gerentes... mas

estamos estudando um jeito de acertar tudo".62

Estava implícito que deveriam existir diretores descontentes com as suas "mesas de

gerentes", como pode ser comprovado através da análise dos questionários, que serão

apresentados mais adiante.

62 Reconstituição de um dos diálogos mantidos com os funcionários da área responsável pelo layout da r
empresa Alfa. A maioria dos contatos com essa área foi informal, não ocorrendo a gravação de conversas ou
a aplicação de questionários. As informações formais recebidas diziam respeito apenas ao padrão de tamanho
de mesas e quais níveis tinham direito a credenzas (palavra de origem italiana que significa espécie de'~
aparador bufete; ou ainda, muito apropriadamente, mesa ao pé do altar), fornecidos com a ressalva de que
muitos postos de trabalho não estariam no padrão porque "infelizmente a empresa está se transformando
demais, dificultando a aplicação dos padrões".
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Isso explica também a existência de gaveteiros para os diretores que possuíam mesas

redondas e sem gavetas: é um modo de preservar o "direito" a um grande espaço para

armazenagem, traduzido na forma de gavetas e armários.

Esse aspecto do espaço para armazenagem é bem ilustrativo do objetivo da empresa

fornecer mecanismos para a transmissão mensagens de poder, grandeza (através dos

símbolos armários e gavetas) ao invés de serem utilizados critérios técnicos, uma vez que

colaboradores no nível de staff necessitam, na empresa Alfa, tanto ou mais espaço para

armazenagem que seus superiores.f

Por outro lado, o número de cadeiras destinadas a cada nível, apesar de fortíssima

correlação positiva, tem uma justificativa na natureza do trabalho desenvolvido: os gerentes

e diretores executam tarefas mais propensas a exigirem pequenas reuniões ou visitas de

fornecedores/clientes. Nesse caso, portanto, apesar de haver ligação com o status do

ocupante, a diferenciação é justificável tecnicamente.

63 Essa discrepância entre espaço ofertado e espaço utilizado/necessário pode ser observada durante a
pesquisa: alguns colaboradores do staff se utilizavam de parte dos armários dos gerentes (sob permissão), ou
então colocavam pastas embaixo de suas mesas, junto aos seus pés, ou se utilizavam de mesas próximas que
estavam vagas, enquanto que diversos gerentes possuíam espaço ocioso ou o utilizavam para a guarda de
material não pertinente, tais como sacolas com roupas de ginástica, etc.).
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• Localização

Tabela 7) Posição da mesa no andar

Staff Gerente Diretor

Janela 3,1% 84,6% 56,3%
Parede 3,9% 5,8% 31,3%
Canto 9,4% 7,7% 12,5%
Centro 83,6% 1,9% 0,0%

Este item do nosso levantamento era considerado como um dos principais e que iria

requerer a maior atenção quando da realização da pesquisa. A importância era devida,

principalmente, a dois fatores: primeiro porque a posição em que o colaborador fica é, junto

com a área ocupada, freqüentemente utilizada com símbolo de status; segundo porque a

empresa Alfa se utiliza do conceito de open office, aspecto que tomaria mais complexa

uma avaliação da posição de cada colaborador, quer do ponto de vista técnico do

levantamento, quer do ponto de vista da percepção da posição relativa de cada um.

Por esses motivos, o primeiro e importantíssimo passo foi a correta definição dos termos

'junto àjanela", 'junto à parede", "no canto" e "no centro", que eram as opções possíveis e

imprescindíveis para a avaliação dos critérios utilizados.

Como o edificio ocupado é retangular, com janelas nas faces leste e oeste (os lados maiores

do retângulo) e paredes nas faces norte e sul (os lados menores), as opções possíveis são as

demonstradas na figura a seguir:
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Legenda

1) Junto à janela

2) Canto

3) Junto à parede

4) Canto

5) Centro

Feito o levantamento, apurou-se que cantos e janelas eram características quase sempre

presentes nos postos de trabalho de gerentes e, no caso de diretores, característica 100%

presente. Apesar de não ser um resultado inusitado, uma vez que janelas e posições nas
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extremidades são usualmente associadas a poder ou proteção 64, foi interessante notar que a

posição ''junto à janela" , típica de gerentes, é um fator extremamente valorizado pelos

colaboradores da empresa, mais até do que o espaço ocupado, que iremos discutir mais

adiante.

Isso foi percebido através dos questionários aplicados mas, principalmente, por meio das

entrevistas realizadas com os colaboradores que encontravam-se muito aquém da média de

seus pares, no que se refere aos fatores considerados nesta pesquisa.

Apesar dos resultados obtidos com os questionários e entrevistas serem discutidos

detalhadamente mais adiante neste trabalho, é oportuno comentar o desconforto sentido por

um gerente que tem sua mesa "no centro" e que considera isso quase como uma afronta à

sua dedicação à empresa.

Reforçando a certeza de ser a posição da mesa um dos maiores símbolos de status na

empresa Alfa, os questionários traduzem a ambição de membros do staff em terem mesas

''junto à janela", na maioria das vezes substituindo os termos promoção ou gerente.

".
'I·

\

64 Conforme já dito anteriormente, Robert Sommer realizou diversas pesquisas em uma biblioteca norte- \,
americana que demonstravam quais lugares eram ocupados primeiro. Eu mesmo realizei pesquisa semelhante
no refeitório de uma empresa paulista em 1998, buscando encontrar respostas semelhantes às de Sommer, o
que de fato ocorreu: pessoas tendem a sentar primeiro nas mesas localizadas junto às janelas e paredes (de
preferência de costas tanto para as janelas quanto para as paredes) e, nas mesas, os locais preferidos são os das
extremidades. O que o indivíduo busca com isso é ter uma boa visão de tudo o que ocorre (lugares junto às
janelas e paredes) e controlar o acesso a pelo menos um de seus lados (sentando-se na extremidade da mesa
pelo menos um dos lados nunca será ocupado). .
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Em consonância com essa percepção dos colaboradores, mesmo porque é a emuladora de

padrões de status, a própria empresa gasta boa parte do tempo de sua área de arquitetura

buscando adequar os postos de trabalho aos seus ocupantes, desconsiderando o trabalho a

ser executado e, muitas vezes, dificultando a realização do mesmo e contrariando diretrizes

globais.

Como exemplos da prioridade do status frente ao fluxo de trabalho ou até mesmo técnicas

de trabalho consideradas fundamentais, temos as mais recentes alterações de layout

realizadas na empresa Alfa, quase que todas elas destinadas a acomodar mudanças não no

fluxo de trabalho e sim na composição hierárquica dos diversos departamentos.

As vice-presidências de marketing e negócios, principalmente esta última, sofreram

profundas reestruturações em seus processos de trabalho, gerando casos como o de pessoas

que devem trabalhar em conjunto mas que estão agora separadas por diversos andares,

obstáculo que não foi suprimido ou ao menos minorado. Em contrapartida, alterações foram

feitas para acomodar novos gerentes e diretores, mesmo que estes ficassem em andares

diversos daqueles ocupados por sua equipe.

Outro exemplo mais contundente foi a eliminação de uma sala de reuniões a fim de dar

espaço para novos gerentes que haviam sido contratados, sendo que a empresa carece de

salas de reunião e a alta direção da companhia enfatiza o trabalho em equipe! Este exemplo

evidencia que o trabalho em equipe e, consequentemente, o próprio fluxo do trabalho,

foram deixados em segundo plano a fim de dotar novos gerentes de uma posição.

"adequada", visto que seria 'junto à parede".
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• Privacidade

Tabela 8) Existência de paredes e/ou divisórias

Staff Gerente Diretor

ISim 0,8% 13,5% 75,0%

o fato de 75% dos diretores estarem separados ou "protegidos" dos demais por paredes

e/ou divisórias, enquanto que menos de 1% do staff possui tal privilégio, fala por si só no

que se refere à privacidade.

Tabela 9) Número de pessoas que podem ver o colaborador

Staff Gerente Diretor

Zero 0,8% 0,0% 37,5%
De 1 a 3 0,8% 13,5% 37,5%
De4 a 7 4,7% 13,5% 0,0%
Mais de 7 93,8% 73,1% 25,0%

Aqui podemos notar que existe uma tendência em permitir que diretores estejam isolados

dos demais colaboradores: 75% são vistos por no máximo 3 outros colaboradores.

Tabela 10) Lados pelos quais o colaborador pode ser visto

Staff Gerente Diretor
Dir/Esq/Frente 14,8% 98,1% 62,5%
Pelas costas 0,0% 0,0% 0,0%
Por todos 85,2% 1,9% 0,0%
Por nenhum 0,0% 0,0% 37,5%

/'
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Esta última tabela reforça o aspecto do isolamento dos diretores, além de enriquecer a

análise através da verificação dos lados pelos quais cada categoria de colaborador pode ser

vista.

Este item de nossa pesquisa buscava avaliar se existia alguma relação entre o nível

hierárquico e o controle sobre o acesso ao posto de trabalho e/ou visualização das

atividades cotidianas.

o levantamento realizado buscava, além dos 3 aspectos relacionados à privacidade e que

estão tabulados nas tabelas logo acima, a verificação da existência ou não de portas

bloqueando o acesso ao colaborador. O resultado da verificação de existência ou não de

portas não está aqui apresentado pelo simples fato de não existirem .portas separando os

postos de trabalho analisados'"

O cuidado no levantamento dos aspectos relacionados à privacidade em nossa pesquisa

prendeu-se, principalmente, na quantificação das pessoas que podiam visualizar o

colaborador e na definição do que seriam os lados pelos quais o colaborador poderia ser

observado.

Para a quantificação das pessoas que podiam observar um dado posto de trabalho, tomou-se

o cuidado de realizar o levantamento em horário em que o andar estivesse ocupado e por

65 As únicas portas existentes separam uma grande sala onde estão acomodados os vice-presidentes e o
presidente da empresa Alfa, postos de trabalho que não forma considerados no levantamento. Mesmo assim,
por se tratar de um sala única para 6 ocupantes de um mesmo nível, podemos considerar como uma práticà
muito semelhante a que ocorre com os diretores, que muitas vezes dividem salas comuns, separadas apenas
por divisórias altas.
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um período que permitisse a avaliação do posto de trabalho analisado em relação aos

demais.

No levantamento dos lados pelos quais um colaborador podia ser observado, a ficha de

levantamento previa todas as posições possíveis (excetuando-se aquelas que não

obedecessem ângulos retos, como "em diagonal"). Após a realização da pesquisa, e visando

focar nos aspectos mais relevantes para a análise a que nos propusemos, decidiu-se que as

respostas "pela direita", "pela esquerda" e "pela frente" poderiam ser agrupadas sem perda

da qualidade da análise. Tal decisão visou privilegiar o fato de, como já mencionado, ser

extremamente valorizado estar-se voltado para o centro do andar, de costas para uma janela

ou parede, sendo pouco percebido o fato de ter-se, ou não, alguém ao lado.

Sendo assim, a tabulação da pesquisa mostrou que, apesar da empresa se utilizar de um

conceito de open office, isso só é realmente válido para os níveis hierárquicos subalternos,

uma vez que 75% dos diretores dispunham de salas separadas do andar por divisórias altas

(1,80 m) e quase 40% deles estavam completamente ocultos à observação de seus

subordinados e até mesmo seus pares.

Neste momento cabe ressaltar que, apesar da idéia da "política de portas abertas" existente

na empresa e reforçada pela inexistência de portas propriamente ditas, o fato dos diretores

estarem muitas vezes separados dos demais por divisórias com certeza diminui o fluxo da

comunicação.

,"
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Nesse mesmo sentido, apesar de não ter sido previsto em nosso levantamento, foi possível

observar a existência de mais uma espécie de "obstáculo" no acesso aos diretores: as

secretárias, apesar de estarem ali para secretariar uma área como um todo e não só um

membro dessa área. As secretárias estavam sempre postadas junto à entrada das salas dos

diretores, que é um modo de, como disse um colaborador: " ...ter política de livre acesso

desde que com hora marcada".

Outra conclusão bem rica que se pode tirar através da pesquisa sobre a privacidade diz

respeito ao lado pelo qual um colaborador é visto ou, em outras palavras, quem deve ser

observado.

O fato de 85% do staff poder ser observado por todos os lados é forte o suficiente para

demonstrar que o objetivo principal da distribuição de postos de cada colaborador não é o

fluxo do trabalho e sim o controle, ainda mais quando observamos que nenhum gerente ou

diretor é visto pelas costas, ou seja: ser controlado sem saber quando e por quem é

privilégio do staff.

A questão que cabe aqui e que merece um estudo específico e profundo, é a de verificar até

que ponto essa demonstração inequívoca de controle e desconfiança é benéfica para o

trabalho em equipe, moral e produtividade'".
. "

66 Um bom texto sobre as correlações existentes entre privacidade, satisfação no trabalho e performance é o de
Sundstrom, Eric; Burt, Robert, Kamp, Douglas Privacy at Work: Architectural Correlates of Job Satisfaction
and Job Performance, Academy of Management Journal , vol. 23 no. 1. Entre as conclusões está a existência
de correlação entre privacidade arquitetônica e privacidade psicológica. Outra conclusão importante é a da
não existência de correlação entre a acessibilidade física e a integração social entre colegas de trabalho.
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o Área Privada

Tabela 11)Espaço Pessoal

Staff Gerente Diretor
Média (m2) 2,18 7,77 11,42
Desvio-Padrão 0,48 1,89 2,76
Pto. Mínimo 1,8 2 7
Pto. Máximo 4,41 11,85 17,99

Icorrelação (r)' 0,9216481

Gráfico 1)
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Este fator costuma ser o mais visível símbolo de status em ambientes de trabalho: níveis

mais altos da hierarquia tendem a ocupar mais m2 que níveis subalternos.



o caso da empresa Alfa não é uma exceção pois diretores ocupam espaços, em média, mais

de 5 vezes superiores aos da média do staff. Nos pontos extremos, temos um analista com

1,8 m2 contra um diretor com 17,79m-, quase 10 vezes mais!

Provamos também neste item, a existência de uma correlação positiva entre o nível

hierárquico e a área ocupada, que é da ordem de r = 0,92, ou 92%.

o interessante na análise dos dados sobre a área ocupada é que foram identificadas grandes

variações apenas nos níveis staff e gerente. No nível de staff o ~onto superior da

distribuição (p = 4,41 m-) está mais de 4 desvio-padrão da média. No nível dos gerentes; o

ponto mínimo (2 m-) está a mais de 3 desvio-padrão da média.

Essas distorções foram causadas, no caso do staff, pelos postos de trabalho das secretárias,

que são sensivelmente mais espaçosos que os de seus pares. Além disso, as secretárias

possuem uma maior superficie de trabalho (mesas maiores) e maior capacidade de

armazenamento quando comparadas com o resto do staff. Outra diferença é que as

secretárias costumam ter muito mais equipamentos extra e/ou diferenciados que os seus

pares.

Tais diferenças, para os demais analistas, não são percebidas como símbolos de status,

talvez porque estão fortemente baseadas em argumentos técnicos. O problema surge

quando uma secretária se compara a outra.

111
\
\



Particularidades como essas sugerem que deveríamos, ou ter feito um grupo especial para

as secretárias, ou ter excluído seus postos de trabalho da análise. Entretanto, por

representarem menos de 3% dos postos de trabalho levantados, não identificamos

justificativa nem para um grupo especial, nem para expurgá-las do trabalho.

No caso dos gerentes, os extremos contém outras conotações. Dois casos que estão bem

abaixo da média do grupo, um (3,8 m- de espaço pessoal) se refere a um profissional

especializado que recebeu o título de gerente mas continua exercendo funções técnicas. O

outro caso é o do gerente promovido há nove meses aproximadamente, já comentado

anteriormente por ter o menor espaço pessoal entre seus pares (2 m') e demonstrar

insatisfação com o fato. Este caso foi alvo de entrevista que está sintetizada mais adiante

neste capítulo.

Um caso interessante é o do diretor que apresentou o menor espaço pessoal em comparação

com os demais diretores (7 m-), Ele representa um caso especial pois, num movimento

contrário ao do gerente promovido, este diretor foi de certa forma "rebaixado", passando a

exercer funções de gerente, mas mantendo o cargo de diretor.

Imediatamente após essa reestruturação, a área de arquitetura da empresa providenciou para

que esse diretor tivesse um posto de trabalho equivalente ao de gerente, o que demonstra

mais uma vez a preocupação de demonstrar, o mais rapidamente possível, o nível de status

de cada um dentro da corporação.
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• Personalização

Tabela 12) Artefatos Especiais

Staff Gerente Diretor
Quadros 0,0% 15,4% 87,5%
Vasos Flores 0,8% 19,2% 50,0%
Diversos 0,8% 13,5% 75,0%
Fotografias 10,9% 57,7% 93,8%
Algum Tipo 11,7% 65,4% 100,0%

o item "Personalização" em nossa pesquisa é um dos principais, pois é capaz de fornecer

indícios sobre o controle que cada colaborador exerce sobre seu espaço pessoal, além de

indicar, através do tipo de personalização - valor, origem, propriedade, entre outros - qual

a influência que o colaborador tem na organização.

Por exemplo: se um colaborador tem uma sala particular, isso já é um indicativo de sua

posição na hierarquia, como já foi dito. Entretanto, se esse colaborador puder ter uma obra

de arte (quadro, estatueta, tapete, etc.) na sala, o poder dele é maior, assim como será maior

ainda se essa obra de arte tiver sido comprada pela empresa mediante sua solicitação.

Em nossa pesquisa, procuramos avaliar a utilização de alguns elementos que

personalizassem o posto de trabalho, que o tornassem de alguma forma diferenciado dos

demais. Os elementos escolhidos foram vasos com flores, quadros/obras de arte, fotografias

e outros como pequenas gravuras, desenhos, quadrinhos de jornais, calendários de maios
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porte, etc., todos agrupados sob a rubrica "diversos". A rubrica "algum tipo" representa o

percentual de colaboradores de cada nível que possuía ao menos um tipo de personalização.

Conforme pode ser percebido na Tabela 12, a personalização está intimamente relacionada

com o grau hierárquico. É claro que o fato dos membros do staff possuírem menor espaço

pessoal com relação aos demais contribui para uma menor quantidade e variedade de

elementos de personalização.

Entretanto, cabe ressaltar que o tamanho do posto de trabalho não é o único fator a

contribuir para a personalização, visto que a propriedade do elemento utilizado para

personalizar o posto de trabalho é um outro forte indício da existência de um conjunto de .

regras que visam demonstrar publicamente o status de cada membro da organização.

Dentro desse item estão os elementos "quadros" e "vasos de flores", que são em sua quase

totalidade comprados pela empresa ou por ela fornecidos para decorar e demarcar os postos

de trabalho dos níveis hierárquicos mais elevados.
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• Equipamentos Extra

Tabela 13)Equipamentos

Staft Gerente Diretor
Lap top 0,0% 1,9% 43,8%
Fax 0,8% 0,0% 0,0%
Copiadora 0,8% 0,0% 0,0%
Impressora 0,8% 15,4% 31,3%
Viva Voz 2,3% 30,8% 100,0%
Mesa Micro 3,9% 48,1% 68,8%
Suporte Micro 35,9% 1,9% 0,0%
Algum Tipo 99,2% 100,0% 100,0%

Para a avaliação deste item foram considerados todos as equipamentos/utensílios presentes

no posto de trabalho e que não fossem considerados como básicos para a realização do

trabalho, como mesa, cadeira e computador.

Neste item não encontramos grandes diferenças entre os diversos níveis que não pudessem

ser atribuídas a necessidades técnicas de execução das tarefas previstas para cada cargo.

Dessa forma, o fato de 44% dos diretores possuírem um lap top pode ser justificado pela

maior possibilidade de um diretor estar em trânsito durante a execução do seu trabalho, fato

não tão comum entre o staff.

Da mesma forma, o viva voz é um equipamento que pode se justificar devido a algumas

rápidas reuniões serem realizadas na própria mesa de trabalho e, ocasionalmente, um

participante da reunião o faça através de telefone. Mais um exemplo é o do suporte de
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microcomputador, que se justifica para deixar mais espaço livre nas mesas dos membros do

staff.

Por outro lado, temos os elementos "mesa de micro" e "impressora". No caso da mesa de

micro, é interessante notar que os gerentes e diretores, apesar de possuírem superficie de

trabalho maior e até lap tops, 48% e 69% deles, respectivamente, possuem ainda mais essa

superficie de trabalho. O caso da impressora é mais interessante, pois cada área possui ao

menos duas impressoras ligadas à rede e disponíveis no máximo a dez metros de qualquer

colaborador. Entretanto, muitos diretores possuem suas próprias impressoras coloridas,

apesar de suas atividades diárias não exigirem tal investimento.

Em resumo, em termos de equipamentos extra, apesar de haver uma pequena correlação

entre nível e alguns equipamentos específicos, não encontramos nenhuma forte correlação

em termos gerais na empresa Alfa.

Questionários

Foram aplicados 20 questionários, sendo 12 deles para o nível staff, 6 para gerentes e 2 para

diretores, de forma a obedecer a proporção de postos de trabalho que foram analisados.

O questionário (anexo 3), elaborado de forma a ser de fácil entendimento e rápida resposta,

buscava avaliar a percepção que o colaborador tinha com relação ao seu posto de trabalho,
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ao ambiente fisico como um todo e quais prioridades ele imaginava norteavam as ações da

empresa.

Os objetivos das perguntas eram os seguintes:

Tabela 14) Objetivos Perguntas

Objetivo # Pergunta

Avaliar a percepção de status 1,2 e 3

Avaliar a percepção do ambiente 4

Avaliar a adequação à tarefa 5e6

Percepção quanto ao que é prioritário para a empresa no ambiente 7

Quais os motivos que originaram mudanças no layout 8,9 elO

A tabulação das respostas dos questionários é apresentada a seguir. É necessário frisar que

algumas respostas foram condensadas, mantendo a idéia original. Além disso, respostas

semelhantes foram agrupadas e o número de repetições colocado entre parênteses.
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Tabela 15) Respostas Questionários

Pergunta Resposta

1) Você acha que o seu posto de trabalho Sim (13)

reflete o seu nível hierárquico? Não (7)

2) Porque? Sim - padrão, normas, grau salarial,

formato da mesa

Não - sou mais especializado, não pe igual

aos demais, mereço mais

3) No caso de não refletir, até que ponto Não afeta; "chateia" um pouco; nada pois

isso prejudica o seu trabalho? não tenho essa cultura

4) O que você acha do ambiente de trabalho Desorganizado (18); desagradável (8);

como um todo? barulhento (11); sujo (3); funcional (4)

5) O ambiente é adequado ao trabalho que Sim (3)

você executa? Não (17)

6) Porque? Barulhento(13); pouco espaço(2); não

permite trabalho em equipe(2)

7) O que você acha que a empresa prioriza Fatores higiênicos 1 (1) 2 (16) 3 (3)

ao organizar o ambiente? Fluxo trabalho 1" (1 ) i (1 ) 3° (16 )

Status colaborador 1°(17) i (2) 3° (O )

1 resposta como não tendo nenhuma

prioridade

8) Houve alguma alteração recente Sim (14)

(3 meses) no layout de sua área? Não (6)

9) Qual foi o motivo? Promoção (8)

Mudança no fluxo de trabalho (4)

Outro (2)

10) Houve alguma alteração recente (3 Sim (11)

meses) no fluxo de trabalho de sua área? Não (9)
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Entrevista

Diante dos resultados obtidos, quando do levantamento dos postos de trabalho, foram

identificadas algumas situações que "destoavam" das demais. Para o caso que estava mais

distante .da média de seu nível decidiu-se realizar uma entrevista não-estruturada, com o

intuito de captar a percepção e o sentimento desse indivíduo frente ao seu posto de trabalho.

A entrevista chamou atenção pela riqueza de detalhes e foi feita com um gerente cujo posto

de trabalho estava, pelo levantamento realizado, muito aquém da média (quase 4 desvio-

padrão), chegando ao ponto de estar totalmente adequado aos padrões apresentados pelos

postos de trabalho do staff.

Já na abordagem para a entrevista o gerente em questão, doravante chamado de Gerente N,

deixou antever o grau de descontentamento com o seu posto de trabalho: sem mesmo saber

qual era o motivo da conversa, ao lhe ser dito - "Olá, como estão as coisas?", respondeu:

"Está tudo bem, muito corrido, né? As coisas estão muito rápidas, pouca

gente para fazer e eu e a minha equipe aqui estamos com muita coisa para

fazer. A minha equipe é esta aqui (e apontou para os demais com quem

dividia a cruzeta no centro do andar). Eles trabalham para mim".

o Gerente N aproveitou a primeira oportunidade para informar qual era o seu cargo, uma

vez que o ambiente não o fazia por ele.

I
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Diante da resposta do Gerente N, o entrevistador perguntou formalmente se ele era o

gerente da área, obtendo como resposta:

"Sim, claro! Eu estou nesta baia (denominação dada às cruzetas onde

ficam as mesas do staff) junto com eles porque ainda não foi possível

arrumar um lugar para mim. Mas no máximo em duas semanas está tudo

arranjado".

Curiosamente, mais tarde durante a conversa, ao ser perguntado diretamente se o posto de

trabalho o incomodava ou atrapalhava suas funções, o Gerente N respondeu negativamente,

afirmando:

"Isso não tem nada a ver. Não me incomoda mas atrapalha um pouco, ...

fica dificil manter em segredo algumas coisas, assuntos, essas coisas. E

além disso tem o negócio do lugar do gerente, o lugar certo como

acontece com todo mundo. Mas daqui a pouco tudo vai ser acertado, já

está confirmado. Porque lugar certo? O gerente tem que ficar distante,

existem assuntos sigilosos a serem tratados e, mais do que isso, ficar

sentado junto, no mesmo lugar, dificulta até mesmo para os analistas que

se sentem muito pressionados. Além disso, eu trabalho aqui há 12 anos e

sempre os gerentes se sentaram separados, em todos os prédios foi sempre

assim e não vai mudar agora, né?".67

...,

67 Realmente, duas semanas após a entrevista, o Gerente N foi realocado para uma posição junto à janela,
como os demais gerentes de seu andar. Para fazer essa alteração, a área de arquitetura teve que reposicionar as
mesas e credenzas de outros 5 gerentes. Além disso, como o espaço criado ainda foi pouco (para conseguir o
espaço necessário, teria que se reduzir o tamanho da sala do diretor da área), o Gerente N recebeu uma
credenza de apenas duas portas (80 em), a metade que seus pares. Ele estava muito feliz com a mudança.

\ ,
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Esta entrevista, assim como as outras duas que foram muito menos ricas, não servem como

comprovação "científica" da utilização de símbolos de status no ambiente da empresa Alfa,

pois elas apenas apresentam as percepções de um indivíduo num espaço de tempo

específico, sem contar que o ponto de vista do entrevistador ou do leitor tem grande peso na

interpretação dos fatos. Em outras palavras, é subjetivo.

Não podemos, entretanto, desconsiderar a força que tem esse breve contato com os

sentimentos de uma pessoa sujeita a esses padrões, ainda mais quando essa pessoa se sente

menosprezada.

E é nesse aspecto que acreditamos ter sido importante a realização das entrevistas:

vislumbramos a ponta de um iceberg, uma montanha oculta de sentimentos que a

organização imagina não existir, mas que está presente o tempo todo, comunicando aos

colaboradores uma forma de trabalho, um ritual para premiação ou para punição.

Temos certeza que o Gerente N não é o único. Uma pesquisa mais demorada apontaria

outros, em todos os níveis, com sentimentos semelhantes ou até mais fortes. Isto é um fato.

o que as organizações precisam decidir é o que elas desejam realmente comunicar não-

verbalmente a seus colaboradores.
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Capítulo VII - Discussão e Conclusões

Ao longo deste trabalho buscamos trazer as diversas formas como o ambiente fisico

influencia o homem para que pudéssemos demonstrar a riqueza dessa inter-relação que

temos com o espaço que nos circunda.

Reações primitivas, típicas de nossos primeiros ancestrais, diante de uma "invasão" de um

território simbolicamente demarcado, ou a predição do comportamento de crianças pela

análise do ambiente onde elas estavam inseridas, passando pelas, às vezes curiosas,

diferenças culturais entre os povos, fazem parte dessa nossa indissociável relação com o

ambiente e foram aqui discutidas.

Esse esforço visou alcançar um de nossos objetivos, que era o de fazer uma revisão da

bibliografia relevante para o tema, e traçar um panorama do conhecimento existente sobre a

utilização de símbolos de status no ambiente de trabalho, bem como, as influências desse

ambiente sobre os colaboradores.

Ao perseguir esse objetivo, apresentamos idéias distintas sobre como o ambiente fisico

afeta o colaborador e, consequentemente, como esse ambiente deve ser gerenciado e

desenhado, como no caso das opiniões discordantes a respeito da eficácia do open office

ou, num caso mais específico, as divergências a respeito do novo modelo de escritórios da

Union Carbide.
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Com isso esperávamos, ao contrário de apresentar uma solução padronizada, demonstrar

que existem diversas soluções possíveis, cada uma delas com seus pontos positivos e

negativos mas que, com certeza, o planejamento e gerenciamento do ambiente fisico são

ferramentas poderosíssimas no auxílio à resolução de problemas organizacionais comuns,

em graus variados, a todas as empresas, como o baixo índice de trabalho em equipe,

problemas de comunicação, entre outros, que era o nosso terceiro grande objetivo.

A meta principal deste trabalho, demonstrar que na empresa Alfa existe uma correlação

positiva entre símbolos de status e nível hierárquico, foi também alcançada e a análise

estatística da pesquisa realizada está sumariada nos quadros 1 e 268.

Quadro 1

Símbolos Status X2 Valor Crítico

Tam. Mesa 59,139 18,5476 *
Mat.Mesa 7,9224 7,3778 **
Form.Mesa 77,166 14,8602 *
# Gavetas 122,29 18,5476 *
Tam. Armário 181,05 21,9550 *
# Cadeiras 198,47 18,5476 *
Posição Mesa. 159,66 18,5476 *
# Pessoas Vêem 103,41 18,5476 *

* p = 0,005

** P = 0,025

68 No quadro 1 foi utilizada a Distribuição Qui-Quadrado, com a aplicação de Tabelas de Contingência, para
as observações que exigiam o teste de comparabilidade das freqüências observadas. No Quadro 2, foi
verificada a Correlação Linear através do Coeficiente "r" de PearSOD.
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Quadro 2

Símbolos de Status Correlação tteste (unicaudal)

Area Pessoal 0,9216 0,0005

Personalização 0,8156 0,0005

Equipam. Extra 0,6820 0,0005

Estes números vão de encontro a nossas duas primeiras hipóteses levantadas e assim

apresentadas no Capítulo II - Metodologia:

1. Os símbolos de status presentes no ambiente fisico de trabalho, e que foram fornecidos

pela organização, refletem diretamente o nível hierárquico de seus ocupantes;

2. grau de personalização do ambiente fisico de trabalho varia na relação direta do nível

hierárquico de seu ocupante;

A terceira e quarta hipóteses foram comprovadas através dos questionários aplicados:

3. A empresa prioriza a demonstração de status quando da determinação dos postos de

trabalho, em detrimento dos demais possíveis fatores, tais como tipo de trabalho,

trabalho em equipe, comunicação, etc.

4. Os fatores mais importantes após o status são fatores "ambientais" (iluminação,

qualidade do ar, temperatura ambiente, etc.).
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No caso da hipótese 3, os questionários demonstraram que alterações realizadas no layout

eram causadas em sua maioria por promoções, vindo em segundo lugar aquelas causadas

por alterações no fluxo de trabalho.

Já a comprovação da 4"hipótese foi obtida através, especificamente, da pergunta número 7,

conforme apresentado no capítulo anterior.

Neste ponto cabe ressaltar que não foi possível fazer esse levantamento diretamente nas

planilhas e relatórios da área de arquitetura da empresa Alfa, o que com certeza contribuiria

muito para um levantamento mais eficaz e corroborado por dados objetivos.

Por outro lado, não podemos desprezar o valor do que foi apurado através dos

questionários, uma vez que eles demonstram a percepção dos colaboradores que estão

diariamente em contato com a cultura da organização.

Em última instância, na remota possibilidade da empresa realizar 100% das alterações de

layout desprezando o aspecto status, devemos atentar para o fato de que os questionários

demonstram, então, que isso não é percebido pelo colaborador, o que tem os mesmos

efeitos práticos.

Tendo em vista o que foi apurado na pesquisa, e conforme já foi dito, a empresa Alfa se

utiliza fortemente de símbolos de status para diferenciar seus diversos níveis hierárquicos.

Mas qual é o impacto dessa conduta sobre seus colaboradores, suas atividades ou seu

·i
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futuro? Ou ainda, poderia ser perguntado se esse é um comportamento correto eticamente

ou mesmo eficaz do ponto de vista de produtividade.

Repetimos que não temos a pretensão de apresentar uma solução mágica, uma fórmula que

possa ser aplicada a qualquer situação. Além de ser uma grande ingenuidade imaginar uma

solução deste tipo, devemos lembrar que este trabalho forneceu apenas a base, a estrutura

para que possamos iniciar um trabalho mais profundo no sentido de entender melhor os

mecanismos psicológicos envolvidos na relação homem versus ambiente de trabalho.

Tal ressalva, entretanto, não impede que apresentemos a nossa visão a respeito dos

impactos do foco nos símbolos de status na empresa Alfa em particular e nas empresas de

forma geral.

Para nós é evidente que a utilização de símbolos de status, quer por empresas quer por

indivíduos, nunca deixará de existir, pois ela cumpre a tarefa de nos ajudar a sentir que

somos únicos, reconhecidos, prestigiados, privilegiados, entre outros sentimentos

necessários ao nosso bem-estar psicológico.

Dado que a utilização de símbolos de status é um fato irrefutável, acreditamos que a arte

está em avaliar, para cada situação, para cada contexto, qual é a importância que deve ser

dada a ela. No excesso, teremos exibicionismo. Na falta, mesmice. E a linha que separa ('\.~
esses extremos é muito tênue e volátil.
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Tênue e volátil porque está baseada em muitas características internas a cada indivíduo,

dependente da história de cada um e da forma como as experiências foram assimiladas. Por

si só, essa seria uma boa razão para explicar a volatilidade de qualquer solução adotada.

Mas temos que considerar ainda que o indivíduo está em constante mutação, o que implica

que situações, até então aceitas e elogiadas, podem rapidamente passar a serem criticadas.

Isso quer dizer que é impossível encontrar esse meio-termo entre exibicionismo e

padronização e que, ao mesmo tempo, atenda às necessidades de empresas e indivíduos?

Com certeza não.

Diversas ferramentas podem ser utilizadas, muitas delas já conhecidas pelas empresas,

como as pesquisas de satisfação69. Mas nenhuma delas será de grande valia se algumas

regras básicas não forem observadas: conhecer as tarefas que serão executadas, entender os

efeitos do ambiente sobre o indivíduo, atrelar eventuais símbolos de status a ganhos reais

dos colaboradores, evitando atrelá-los a cargos e, principalmente, qualquer mudança tem

que ser clara e absorvida pela cultura da organização.

69 Uma boa fonte de questionários, formulários, esquemas, quadros, etc. pode ser encontrada no livro de
SMITH, Phyl, KEARNY, Lynn. Creating Woplaces Where People Can Think, San Francisco: Jossey-Bass,
1994. Os autores iniciam apresentando como o ambiente fisico influencia a performance dos colaboradores, ..••'
para então apresentar técnicas de levantamento de dados que visam identificar a causa real de baixa
performance. Nos anexos existem diversos modelos já preenchidos das ferramentas discutidas no livro.
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Utilizando os Recursos Disponíveis

Uma mudança no ambiente fisico que vise minimizar demonstrações exageradas de status,

como no caso da empresa Alfa, não necessariamente implica em mudar de instalações.

Muitas vezes uma renovação do antigo ambiente atende às necessidades da empresa, sem o

risco dos altos investimentos que estão atrelados a mudanças de prédios ou até mesmo na

construção de um novo local.

Para que a renovação possa atingir os objetivos de reduzir demonstrações inócuas de status

e adequação do ambiente à tarefa, alguns pontos devem ser observados:

a) Consultar sempre os colaboradores

A opinião dos colaboradores é fundamental, pois eles estão em contato diário com o

ambiente e possuem informações fundamentais para a definição do que é positivo e do que

está atrapalhando na execução das tarefas. Além disso, o ambiente deve estar em constante

ajuste, e os colaboradores devem se habituar a participar das mudanças de forma ativa.

b) Definir os objetivos no momento certo

Somente após a identificação dos problemas é que as soluções devem ser traçadas; com isso

se fortalece o surgimento de idéias realmente inovadoras, que quebram paradigmas.

c) Criar com base em funções, não em imagem

A atribuição indiscriminada de símbolos de status, além de não gerar os efeitos desejados

sobre os indivíduos, cria enormes obstáculos à execução das tarefas, exigindo que os
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colaboradores canalizem energia para superar tais barreiras, ao invés de executarem suas

funções.

d) Criar para mudar

ambiente de trabalho não deve ser criado para ser eterno, pois nenhuma empresa pode se

dar ao luxo de ser totalmente estática, imutável. Isso significa que os colaboradores devem

esperar mudanças e que o ambiente criado deve ser muito flexível.

e) Favorecer o contato informal

Para evitar a tendência das pessoas se isolarem em seus postos de trabalho devido às

pressões do dia-a-dia, devem ser criados ambientes que possuam pontos de encontro para

que os colaboradores tenham contato informal. Esses pontos de encontro podem ser criados

utilizando-se comes e bebes como chamariz, e não devem ficar em locais escondidos, muito

pelo contrário: devem ser bem visíveis, pois assim a empresa demonstra que incentiva o

contato e a troca de idéias entre os colaboradores.

f) Permitir a personalização

Os colaboradores devem se sentir extremamente à vontade no ambiente de trabalho a fim

de facilitar o seu envolvimento com a tarefa. Objetos particulares, desenhos ou artefatos

que fazem as pessoas se sentirem mais alegres, variando o ritmo de trabalho, devem ser

encorajados.
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g) Diminuir as regras sobre mudanças no ambiente

Devem ser estabelecidas apenas as normas básicas, os indicadores de direção. Quanto

menos regras, melhor, pois assim as pessoas terão mais condições de mudar de acordo com

suas necessidades. Caso contrário, a impressão que fica é a de que adequar o ambiente é

função de outro e não dele.

Acreditamos que seguindo essas poucas orientações, e não esquecendo dos efeitos da

utilização excessiva de símbolos de status no ambiente de trabalho, a empresa Alfa pode

mudar dramaticamente a percepção de seus colaboradores sobre o seu local de trabalho e

sobre a própria empresa, favorecendo a produtividade, a comunicação e o trabalho em

equipe.
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Anexos

I - Ficha de Levantamento de Posto de Trabalho

Posto de trabalho no. :

Ocupante DT/ST (3) GE (2) Staff(1)

1) Tamanho mesa 120(a) 140(b) 160(c) +180(d)
2) Material mesa mad(a) form(b) vid(c) outro(d)
3) Formato mesa ret(a) red.(b) oval(c)
4) # gavetas OCa) 3(b) 4-6(c) +6(d)
5) tamanho armario OCa) 60(b) 60-110(c) 120-160(d) +160(e)
6) # cadeiras 1(a) 2(b) 3(c) +3(d)

7) posição mesa jan(a) par(b) canto(c) centrofd)

8) portas sim(a) não(b)
9) paredes/diviso sim(a) não(b)
10) # pessoas vêem OCa) 1-3(b) 4-7(c) +7(d)
11) lados vêem dir(a) esq(b) fren(c) tras( d) todos( e) nen(t)

12) área m2

13) quadros sim(a) não(b)
14) vasos grandes sim(a) não(b)
15) outros sim(a) não(b)
16) fotografias sim(a) não(b)

17) lap top sim(a) não (b)
18) fax sim (a) não (b)
19) copiadora sim (a) não (b)
20) impressora sim (a) não (b)
21) viva voz sim (a) não (b)
22) mesa micro sim (a) não (b)
23) suporte micro sim (a) não (b)
24) Outros
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11 - Levantamento de estações de trabalho

Apresentação

Os itens abaixo descrevem quais são os aspectos a serem observados em cada um dos

postos de trabalho, bem como a descrição do cabeçalho da ficha de levantamento.

Cabeçalho:

• Posto de trabalho no. -+ Número seqüencial de acordo com a planta levantada

• Cargo do Ocupante

Nível 3 (Diretor/Superintendente)

Nível 2 (Gerentes)

Nível 1 (Staff/ Analistas)

Corpo da Ficha

• Mobília

Tamanho da mesa (comprimento em em)

Material da Mesa (tampo)

Formato da Mesa

Quantidade de Gavetas (na mesa ou em móvel separado)

Tamanho Armários (comprimento em em. Se existir mais de um, somar comprimentos

Quantidade de cadeiras

• Localização

Posição da mesa na sala (pode ter mais de uma resposta, p.ex.: janela e canto)

• Privacidade

Existência de portas
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Existência de paredes/divisórias altas (mais de 160 em de altura)

Quantas pessoas podem ver o colaborador

Por quais lados o colaborador pode ser visto por outro colaborador? (pode ter mais de uma

resposta).

• Área Ocupada

Qual a área ocupada (em m2)

• Personalização (pode ter mais de urna resposta)

Quadros

Vasos (grandes, colocados no chão)

Fotografias

Outros

• Equipamentos Extra

Laptop

Fax

Copiadora

Impressora

Viva voz

Mesa para microcomputador

Suporte microcomputador

Outros
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· 111- Questionário de Pesquisa

Apresentação:

• Ao colaborador deve ser dito que o questionário não será identificado. Em seguida,

deve ser esclarecido o conceito de "posto de trabalho".

• Na pergunta número 4 os adjetivos "confuso", "agradável" e etc. deverão ser fornecidos

apenas a título de exemplo. O colaborador poderá apresentar os adjetivos que desejar.

• Na pergunta número 7 devem ser explicados os conceitos de fatores higiênicos e fluxo

de trabalho e indicado que o colaborador deverá apresentar quais as prioridades

percebidas (e não desejadas). O fator percebido com mais prioritário recebe o número 1

e assim por diante.

Perguntas:

1. Você acha.que o seu posto de trabalho reflete o seu nível hierárquico?

Sim

Não

2. Porque? _

3. No caso de não refletir, até que ponto isso prejudica o seu trabalho?

4. O que você acha do ambiente de trabalho como um todo? (exemplo: organizado,

confuso, agradável, etc.)
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5. O ambiente é adequado ao trabalho que você executa?

Sim

Não

6. Porque? _

7. O que você acha que a empresa prioriza ao organizar o ambiente? (1= maior prioridade)

Fatores higiênicos (luminosidade, temperatura, limpeza)

Fluxo de trabalho

Status de cada colaborador

8. Houve alguma alteração recente (3 meses) no layout de sua área?

Sim

Não

9. Qual foi o motivo?

Promoção

Mudança no fluxo de trabalho

Outro ---~---
10. Houve alguma alteração recente (3 meses) no fluxo de trabalho de sua área?

Sim

Não
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