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RESUMO

O trabalho constitui o elo de ligação entre indivíduo e organização; ambos se buscam e se

escolhem para a efetivação de uma realização prática, concreta. E entre o indivíduo e seu

trabalho encontra-se a figura do gerente.

Grande parte do tempo pessoal é dedicada à vida profissional. Se o tempo no trabalho

aumenta, o tempo que o trabalho deve prover significado também aumenta. E não se trata de

uma relação meramente quantitativa. Sua renovação se faz necessária diariamente de forma

qualitativa. É fundamental que o tempo no trabalho seja bem utilizado, tenha um propósito e
contribua para o contínuo crescimento e não para a limitação do indivíduo ao longo do tempo.

Se o aumento da quantidade de produtos produzidos se constituía no principal desafio do

início do século XX, hoje dirigentes passam a ter como principal meta fazer com que os

conhecimentos existentes na organização se tornem produtivos. O tipo de produto que se

almeja é mais intelectual, de maior valor agregado, e demanda maior envolvimento do

empregado. Acreditamos que uma das formas para conseguir envolvimento seja através da

capacidade do trabalho de prover significado. Gerentes não podem criar sentido para o

indivíduo, mas podem intervir na organização do trabalho quando necessário.

O estudo apresenta implicações gerenciais a partir do grupo pesquisado: os sentidos e os

dessentidos do trabalho e as ações gerenciais para a administração desta percepção. A

pesquisa de campo foi realizada através da utilização de questionário fechado e efetuada com

profissionais retirados de programas de pós-graduação com ênfase em Administração

(MBAs). Após a coleta dos dados no campo, os dados foram tabulados por meio de

parâmetros estatísticos baseados na freqüência.

Os indivíduos pesquisados anseiam por eficiência e resultados e, a partir da clareza das

direções gerenciais, espera-se o esclarecimento do objetivo de suas atividades. Percebe-se a

importância da qualidade da relação gerente-subordinado para o sentido do trabalho. Há

grande demanda pelas habilidades de comunicação do gerente (direções, utilidade do trabalho,

feedback). O desejo de segurança no trabalho inclui a parte financeira mas não exclui a

emocional, que se manifesta pelo desejo do trabalho em equipe. A preocupação da invasão do

labor no mundo do trabalho, referenciando os conceitos propostos por Arendt, se manifesta

pela rejeição à rotinização das atividades e à ausência de liberdade de criação. O anseio pelo

exercício da criatividade, em última instância, reflete a necessidade primordial de um

trabalho intrinsecamente satisfatório.



ABSTRACT

Work has been the link between individual and organization; both seek and choose each other

to do a practical, concrete activity. And between individual and his work, we found the

manager.

Most of personal time is dedicated to work life. If the time passed at work becomes higher,

the time that the work must provide significance also highs. And it's not a matter of

quantitative approach. Work renewal is necessary every day, in a qualitative way. It's urgent

that work time be more useful, shows a purpose and contributes to continuous individual

growth and not to his limitation along the time.

If the increase of products was the mean challenge of early XX century, today managers face

the goal of turning the existent knowledge in the organization useful, productive. The type of

product searched today is more intellectual, more valuable, and demands a greater employee

involvement. We believe that one of the ways of reaching involvement is through the ability

of work to provide meaning. Managers can not create meaning for one person, but they

actually may intervene in the work organization when it is necessary.

This research presents managerial implications from the researched group's point of view: the

senses and the absenses of work, and managerial actions in order to administrate this

perception. The field research was done along with closed questionaires, with professionals

selected from MBA courses. After colecting data, they were treated through statistical

parameters based on frequency.

The researched group longs for efficiency and results; through clear managerial directions,

they seek for their activity's objective. The desire for security at work includes the financial

part, but do not exclude the emotional, that therefore was manifested by the wish of doing

team work. The quality of manager-subordinate relationship is evident to the meaning of

work. There's a great demand for managerial habilities of communication (directions, utility

of work, feedback). The worry about the invasion of labor at work, with reference to Arendfs

concepts, is manifested by the rejection of activities'mechanization and absence of freedom in

work execution. The desire of exercising creativity reflects a prime need of a work

intrinsically satisfactory.
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INTRODUÇÃO

O trabalho constitui o elo de ligação entre indivíduo e organização; ambos se buscam e se

escolhem para a efetivação de uma realização prática, concreta.

Quando o trabalho deixa de representar primordialmente um mero ganha-pão, presta-se à

busca da identidade pessoal. Não é comum ouvir "sou desempregado" e sim "estou

desempregado", à medida que o desemprego é um estado supostamente temporal que não

qualifica nem identifica o indivíduo socialmente. Já a profissão, o trabalho desempenhado, se

constitui como importante elemento de identificação na sociedade: há indivíduos professores,

médicos, estudantes.

Talvez o trabalho possa até mesmo ser prova da existência de um indivíduo (trabalho, logo

existo?), à medida que o cidadão, com poder de acesso ao conjunto de serviços sociais, é cada

vez mais um indivíduo que trabalha.

Na busca da identidade, no processo de reconhecer e ser reconhecido, se insere o ato de

trabalhar sobre algo significativo, em uma escala crescente de aprendizado, levando o

indivíduo a perceber que sabe mais do que ontem e menos do que amanhã.

Grande parte do tempo pessoal é dedicada à vida profissional. Se o tempo no trabalho

aumenta, o tempo que o trabalho deve prover significado também aumenta. E não se trata de

uma relação meramente quantitativa. Sua renovação se faz necessária diariamente de forma

qualitativa, anseia-se que ele seja continuamente significativo. A fidelidade a uma empresa

está ligada a laços que podem ser facilmente rompidos. As pessoas passam a permanecer em

uma organização na medida em que o trabalho tenha sentido.

Segundo Frankl (2003:92) "a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em

sua vida". Esse sentido é exclusivo, uma vez que só pode ser cumprido por uma determinada

pessoa, e específico, pois se refere a uma determinada situação.



Em última instância, a ausência de sentido do trabalho se reflete na saúde física, mental e

emocional das pessoas. Se no passado recente os acidentes de trabalho mutilavam os

operários, hoje a nova causa de afastamento pode ser uma depressão causada pela ausência de

realizações pessoais práticas. O trabalho pode significar sentido para a própria vida.

Se desperta então uma problemática para os gestores de pessoas nas organizações. Gerentes,

através da habilidade de liderança, devem ser capazes de monitorar a percepção de sentido do

trabalho pelos seus subordinados. Gerentes não podem criar sentido para o indivíduo, mas

podem intervir na organização do trabalho quando necessário. Entretanto, precisam ter

conhecimento do significado do trabalho ao longo do tempo, os sentidos e dessentidos do

trabalho, e quais as ações gerenciais para administrar esta percepção.

Há, portanto, o problema gerencial do saber agir frente à percepção da ausência de sentido do

trabalho pelos subordinados.



1 O PROBLEMA

1.1 Formulação do problema

O elo de ligação entre o indivíduo e a organização é o trabalho, e entre o trabalho e o

indivíduo encontra-se o gerente. Os indivíduos anseiam perceber sentido na realização

prática; os gerentes, através de sua habilidade de liderança, possuem influência sobre as

percepções e atitudes do subordinado. Diante disso, de que forma, por quais ações, o gerente

pode intervir no fator trabalho a fim de alterar a percepção de sentido do trabalho pelo

subordinado?

Esquema investigativo

INDIVÍDUO

t
(2)

LIDERANÇA

(1)

(3)

■ Suposições

(1)0 indivíduo busca perceber sentido no trabalho.

(2) O gerente, através da habilidade de liderança, influencia as percepções do indivíduo.

(3) O gerente, através da habilidade de liderança, pode intervir no fator trabalho a fim de

alterar a percepção de seu sentido para o subordinado.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo Final

O presente trabalho buscará compreender os sentidos e os dessentidos do trabalho para o

indivíduo, e quais as implicações gerenciais para administração desta percepção.

1.2.2 Objetivos Intermediários

Objetiva-se, através da pesquisa de campo, ter conhecimento sobre:

■ o lugar do trabalho na vida do indivíduo

■ o tempo diário dedicado ao trabalho

■ a percepção da relação entre sentido do trabalho e sentido da vida humana

■ os sentidos do trabalho para os indivíduos

■ os dessentidos do trabalho para os indivíduos

■ a influência do gerente para a mudança de atitudes no subordinado

■ a percepção da capacidade gerencial em mudar aspectos contra sentido do trabalho

■ as ações da liderança para a percepção de sentido do trabalho

1.3 Questões a serem respondidas

Para se alcançar o objetivo final, foram estabelecidas as seguintes questões a serem

respondidas através da pesquisa bibliográfica:

■ de que formas ou por quais ações o indivíduo pode descobrir sentido na vida?

■ quais os significados do trabalho ao longo do tempo?

■ de que forma determinados aspectos do trabalho moderno impactam a percepção de

sentido?

■ será que o ambiente organizacional tem sido capaz de prover sentido ao indivíduo? Em

que instância um trabalho sem sentido deve ser "resolvido"?

■ como se deu o desenvolvimento do estudo da Liderança no campo da Administração?

■ qual a razão pela qual os gerentes deveriam se atentar para a questão do sentido do

trabalho?
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1.4 Delimitação do Estudo

Este estudo restringe-se às implicações gerenciais para a percepção de sentido do trabalho em

organizações empresariais.

O estudo objetiva caracterizar os sentidos e os dessentidos do trabalho moderno para o

indivíduo pesquisado, e as respectivas ações gerenciais para a administração desta percepção.

O tema está relacionado a outros de grande importância, tais como: sociologia do trabalho,

administração de recursos humanos, poder e controle nas organizações, processo de

motivação individual, comunicação gerencial, imaginário social. Mesmo que esses assuntos

estejam de alguma forma relacionados com o tema da atual pesquisa, eles não serão aqui

abordados em profundidade.

O estudo está também limitado à percepção de pessoas com elevado nível de instrução, já

que foram retiradas de programas de MBAs.

1.5 Relevância do Estudo

O presente estudo pretende convidar à reflexão sobre a importância de se encontrar

sentido na atividade prática do trabalho. Passa-se muito tempo da vida em empresas e

organizações, e é fundamental que este tempo seja bem utilizado, tenha um propósito e

contribua para o contínuo crescimento e não para a limitação do indivíduo ao longo do tempo.

Quem habita corporações reconhece, intuitivamente, a importância do papel gerencial na

promoção de um ambiente saudável, onde as pessoas possam se realizar profissionalmente,

através da satisfação com sua atividade e emocionalmente, através do sentimento de afiliação

ao grupo do qual toma parte. Muitos profissionais competentes e intrinsecamente motivados

têm uma grande contribuição a dar em suas organizações, e por volta vêem seu campo de ação

limitado por uma gerência que possui baixa habilidade de liderança e não percebe a

importância do trabalho até mesmo para o sentido da vida do indivíduo.
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O projeto de pesquisa pretende contribuir para a discussão do sentido do trabalho e,

mais especificamente, sobre as mudanças possíveis na percepção de dessentido, mediante a

ação gerencial. Subsidiariamente, o estudo poderá fomentar outras pesquisas sobre as

implicações da gerência e liderança em outros processos cognitivos do indivíduo.

Considere-se também que os resultados advindos desta pesquisa poderão auxiliar

ocupantes de funções gerenciais e coordenativas a direcionar seus comportamentos de forma

que sejam pró-sentido do trabalho e ainda auxiliar a adequação ou reformulação de programas

educacionais no âmbito empresarial, que versem sobre a temática da gerência e da liderança

de pessoas.

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

2.1 Tipo de Pesquisa

Para a classificação da pesquisa, toma-se como base a taxonomia apresentada por Vergara

(2003), que a qualifica em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios.

Quanto aos fins, é uma pesquisa descritiva, à medida que visa expor características de

determinada população ou de determinado fenômeno (Vergara: 47).

Quanto aos meios, a pesquisa será bibliográfica e de campo. Bibliográfica, pois foi feito um

estudo sistemático em referências conhecidas e artigos que tratam do tema, para a

fundamentação teórico-metodológica do trabalho. A pesquisa é de campo, pois os dados

foram coletados em programas de pós-graduação latu sensu (MBAs). Possui natureza

quantitativa, apresentando corte seccional e mantém como nível de análise a esfera individual.

2.2 Universo, Amostra e Seleção dos Sujeitos

A pesquisa tem como universo indivíduos empregados formalmente e que estejam

subordinados a um gerente imediato (isto é, que não sejam profissionais autônomos).
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Os sujeitos da pesquisa foram retirados de programas de pós-graduação latu sensu com ênfase

em Administração (MBAs) em instituições de ensino localizadas no Rio de Janeiro, Niterói,

Campinas e Fortaleza. Os potenciais participantes foram convidados em sala de aula ou por

meio eletrônico(e-mail) para responder ao questionário da pesquisa.

2.3 Coleta e Tratamento de Dados

Os dados serão coletados por meio de:

- pesquisa bibliográfica, em livros, artigos, jornais, revistas e teses pertinentes ao assunto;

pesquisa de campo, através da utilização de questionário fechado.

Após a coleta dos dados no campo, os dados foram tabulados por meio de parâmetros

estatísticos baseados na freqüência.

2.4 Limitações do Método

No método escolhido, a pesquisa se fundamenta em dados empíricos processados

quantitativamente sendo que, a partir do referencial teórico proposto, as hipóteses levantadas

foram analisadas com base nos questionários fechados. Este método convencional de pesquisa

possui limitações como qualquer outro. Sua principal limitação está relacionada à dificuldade

de se estabelecer generalizações a partir de casos isolados, fazendo com que as conclusões

refiram-se concretamente apenas aos grupos pesquisados e hipoteticamente para os demais

grupos. Além disso, é possível que os indivíduos pesquisados não tenham sido fiéis as suas

reais percepções e crenças.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

1. A Busca Individual de Sentido

"Quem tem por que viver suporta quase qualquer como " (Nietzsche)

Muitos teóricos da Administração têm, ao longo do tempo, concentrado seus estudos na

análise dos processos cognitivos que levam o indivíduo à ação (ou motivação). Tomaremos,

como referencial para este estudo, a Logoterapia, criada pelo psiquiatra Victor Frankl,

também chamada de "terceira escola vienense de psicoterapia" (as duas primeiras são a

Psicanálise de Freud e a Psicologia Individual de Adler).

Segundo Frankl (2003:92) "a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em

sua vida". Esse sentido é exclusivo, uma vez que só pode ser cumprido por uma determinada

pessoa, e específico, pois se refere a uma determinada situação.

A Logoterapia (do grego "logos", que significa sentido) confronta o indivíduo com o sentido

de sua vida e o orienta para o mesmo. Os conflitos entre impulsos e instintos dão origem às

neuroses psíquicas, na perspectiva freudiana; já na perspectiva logoterápica, os conflitos

decorrentes de problemas existenciais originam as chamadas "neuroses noogênicas" (do grego

"noos", que significa mente). "A vontade de sentido se manifesta através de uma tensão entre

aquilo que já se alcançou e aquilo que se deveria alcançar, ou o hiato entre o que se é e o que

se deveria vir a ser." (Frankl:96)

Mas como lidar com o real e o imaginário, ou seja, com a discrepância entre aspirações e

realidade? Segundo Gianetti (2002:38), "há dois modos básicos de reduzir ou anular esta

incongruência. Um deles é adaptando e moldando os nossos desejos ao curso dos

acontecimentos; e o outro é transformando as circunstâncias com que nos deparamos de modo

que atendam aos nossos desejos."

A tensão descrita por Frankl não é necessariamente ruim, na verdade é benéfica para a saúde

mental, à medida que pode desencadear um processo de crescimento pessoal. "O que o ser

humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a luta por um objetivo
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que valha a pena, uma tarefa escolhida livremente" (Frankl:96). Essa tensão é inerente ao ser

humano, que é o único que possui a capacidade de refletir sobre sua condição no mundo. Ele

não só existe, como constrói sua existência.

Quando a vontade de sentido se torna ausente, forma-se o chamado "vazio existencial", que se

manifesta num estado de tédio. Este vazio é um fenômeno característico dos tempos atuais,

que se traduzem em depressões, neuroses, suicídios. Segundo Frankl, o homem foi perdendo

alguns instintos animais básicos que regulavam seu comportamento. Nenhum instinto lhe diz

hoje o que se deve fazer e as tradições, cada vez menos, servem de apoio para a decisão de

determinado comportamento.

A busca de sentido é orientada, em última instância, para o alcance da felicidade, conceito

bastante subjetivo. Segundo Giannetti (2003: 91), discutir a felicidade significa refletir sobre

o que é importante na vida. "As pessoas não sabem ao certo o que desejam, e o mais grave,

elas podem estar sistematicamente equivocadas acerca do que poderia torná-las mais felizes."

A felicidade para Frankl não é um fim em si mesma; é como um "efeito colateral", assim

como o riso, que surge espontaneamente de algo engraçado. "Na nossa maneira de ver, o ser

humano não é alguém em busca da felicidade, mas sim alguém em busca de uma razão para

ser feliz, através, - e isto é importante - da realização concreta do significado potencial

inerente e latente numa situação dada" (Frankl: 119).

Destaca-se, entretanto, o papel primordial do próprio indivíduo na busca de sentido, que é

exclusivo e específico. "Cada pessoa é questionada pela vida, e ela somente pode responder à

vida respondendo por sua própria vida; à vida ela somente pode responder sendo responsável.

Assim, a logoterapia vê na responsabilidade a essência propriamente dita da existência

humana". (Frankl: 99). A premissa da responsabilidade converge com o existencialismo de

Sartre.

"O primeiro efeito do existencialismo é que ele coloca todo homem na posse de si mesmo tal

como é e põe toda a responsabilidade por sua existência nos seus próprios ombros" (Strathern:

71)
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Ora, se a motivação primária do indivíduo é a busca de sentido, e se cabe a ele próprio o

empenho de sua busca, de que formas, por quais ações o indivíduo pode descobrir o sentido

na vida? De acordo com a Logoterapia (FrankklOO), de três diferentes formas:

1. Criando um trabalho ou praticando um ato;

2. Experimentando algo ou encontrando alguém - experimentando sentimentos nobres,

como amor, bondade, verdade ou ainda a natureza ou cultura;

3. Pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável - quando enfrentamos uma

fatalidade que não pode ser mudada, emergindo um sentido para continuar no caminho

traçado.

Portanto, a partir de Frankl, ressaltamos um dos itens de interesse a este estudo: o sentido

pode ser encontrado através do trabalho, na realização prática.

2. Perspectiva dos Significados do Trabalho

"O trabalho afasta de nós três grandes males; o tédio, o vício e a necessidade." Voltaire

A sociedade brasileira aponta, através de pesquisas de opinião, a principal preocupação no

tocante às políticas públicas: a geração de emprego. Pesquisas têm relatado que o índice de

desemprego no país se encontra por volta de 12%. Para quem está empregado, a questão

parece não possuir as proporções alarmantes noticiadas pela televisão e pelos jornais.

Reivindicações por "mais empregos" tornam-se freqüentes; é curioso observar a fé de

centenas de brasileiros que levam carteiras de trabalho para serem abençoadas nas igrejas.

Curioso também é ver inúmeros estabelecimentos comerciais realizando sorteios cujo prêmio

não é um carro, mas sim um emprego.

Estes fatos pitorescos traduzem a importância social atribuída à geração de emprego no país.

E a questão do emprego leva-nos à reflexão ulterior sobre o trabalho, um dos elementos

estruturadores da vida em sociedade. "Com o mundo fabril, o trabalho, já diferenciado de

outras funções sociais, torna-se o centro da vida humana e das preocupações sociais" (Motta,

2002: 8). Segundo Voutyras (apud Bittar: 24) o trabalho preenche três necessidades básicas

do ser humano: existência (função econômica); criação (função psicológica) e colaboração
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(função social). Cada indivíduo remete ao trabalho determinada importância e sentido,

atribuindo-lhe determinada dimensão que mais lhe é necessária. Rever os diversos conceitos

sobre o trabalho, seus significados ao longo do tempo e as razões por que os homens

trabalham, à luz de autores considerados clássicos no estudo do tema, constitui o objetivo

deste capítulo.

■ A origem da palavra

Os diversos significados da palavra "trabalho" já dotaria o termo de uma certa complexidade.

Analisar a origem da palavra e seus vários significados configura o ponto de partida deste

estudo.

A definição do dicionário Aurélio Eletrônico (versão 3.0, nov 99) apresenta vinte e um

diferentes significados para trabalho, dentre os quais se destaca:

- aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado fim.

- esforço incomum; luta, faina, lida, lide

- resultado útil do funcionamento de qualquer máquina

- tarefa, obrigação, responsabilidade

Deduzimos os sentidos de finalidade, esforço, utilidade e dever. Estes significados são

amplamente desenvolvidos pelos teóricos do trabalho.

O dicionário filosófico de Japiassu (1991) nos diz que, em um sentido genérico, é a atividade

através do qual o homem modifica o mundo, a natureza, de forma consciente e voluntária,

para satisfazer suas necessidades básicas (alimentação, habitação, vestimenta, etc).

Para a Física, trabalho é igual a força vezes distância, ou seja, é a energia despendida sob a

matéria, que a desloca por uma determinada distância. Trabalho pressupõe movimentação.

No entanto, a palavra adquire conotações negativas para os latinos a partir do significado para

os romanos. "Trabalho" provém do latim vulgar tripalium, que era
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um instrumento feito de três paus aguçados, algumas vezes ainda munidos de

pontas de ferro, no qual os agricultores bateriam o trigo, as espigas de milho, o

linho, para rasgá-los e esfiapá-los. (...) Ainda que originalmente o tripalium fosse

usado no trabalho do agricultor, no trato de cereal, é do uso deste instrumento como

meio de tortura que a palavra trabalho significou por muito tempo - e ainda conota -

algo como padecimento e cativeiro. (Albarnoz:10)

No cotidiano, as pessoas dão à palavra vários significados. Desta forma, "trabalho" pode ser

considerado como uma atividade ("que trabalho você faz aqui?"), um processo ("em qual

trabalho você toma parte?") ou um resultado ("qual foi seu trabalho hoje?").

Houve, ao longo do tempo, uma separação semântica para o termo "trabalho". Surgiram

outros termos para se referenciar penalidade, esforço, tais como "labuta, lida, labor". Em

quase todas as línguas latinas, o processo de trabalhar pode ser representado através de uma

ou mais palavras.

O grego tem uma palavra para fabricação e outra para esforço, oposto a ócio. O

latim distingue entre laborare, a ação do labor, e operare, o verbo que corresponde a

opus, obra. Assim também lavorare e operare em italiano; trabajar e obrar em

espanhol. No inglês, salta aos olhos a distinção entre labour e work. Work contém a

ativa criação da obra (...) enquanto em labour se acentuam os conteúdos de esforço e

cansaço. Em português, apesar de haver labor e trabalho, é possível achar na mesma

palavra trabalho ambas as significações: a de realizar uma obra que te expresse, que

dê reconhecimento social e permaneça além da tua vida; e a de esforço rotineiro e

repetitivo, sem liberdade, de resultado consumível e incômodo inevitável.

(Albarnoz: 8)

■ Os significados do trabalho

Estudos passados subsidiam a reflexão sobre atuais convicções e o modo com o qual nos

confrontamos com a realidade. Analisar o significado atribuído ao trabalho por autores

considerados clássicos no estudo do tema é ponto de partida para o entendimento do seu

significado atual.

Há duas grandes perspectivas históricas sobre trabalho com grande influência para a

sociedade ocidental: a greco-romana e a judaico-cristã.
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A noção de que trabalho não seja uma atividade "digna" (i.e., válida para o sustento humano)

pode ter surgido na Grécia. Para os gregos, o trabalho embrutecia o espírito, tornava o homem

incapaz de praticar a virtude, ou seja, de ter disposição firme e habitual para o bem, de ter

qualidades morais. Além de se privar da virtude, o homem através do trabalho se privava da

liberdade.

"Aristóteles distinguia três modos de vida que os homens podiam escolher livremente (...) os

que se ocupam com o belo, isto é, de coisas que não eram necessariamente úteis, a vida

dedicada aos assuntos da polis e a vida do filósofo, dedicada à investigação e à contemplação

das coisas eternas" (Arendt: 20). O trabalho, portanto, não era um modo de vida, pois não era

realizado de forma livre. "Ser livre significava ao mesmo tempo não estar sujeito às

necessidades da vida nem ao comando do outro e também não comandar. Não significava

domínio, como também não significava submissão." (Arendt: 41)

Além da noção grega do trabalho impedir a virtude e a liberdade, há a noção bíblica de

castigo. Para os hebreus, era considerado uma labuta dolorosa e fatigante, que o homem

estava condenado pela prática do Pecado Original. Adão peca, ou seja, transgride a Lei, por

desobedecer a ordem de Deus de não comer do fruto proibido do saber. O pecado de Adão é

herdado por todos os seus descendentes, e todos os seres humanos nascem pecadores. O

trabalho então é considerado uma forma de expiação, ou seja, de penitência, pelo pecado

cometido.

O trabalho vem a perder este aspecto degradante com Lutero. "No pensamento luterano, o

trabalho passa a ser visto como "a base chave da vida", e todo aquele capacitado para

trabalhar deveria fazê-lo." (Mills: 234).

Através do sociólogo alemão Max Weber, se fundamenta um novo olhar no estudo do

trabalho. Em sua obra "A ética protestante e o espírito do capitalismo", Weber aborda a

influência não intencional de uma ética religiosa para a consolidação de um sistema

econômico, derivando um novo sentido para o trabalho.

Weber começou a refletir sobre o determinante da conduta dos chamados protestantes

(religiões cristãs originadas a partir da Reforma iniciada por Lutero em 1517 que pôs em

xeque alguns preceitos e dogmas do catolicismo), ante ao fato de que os católicos
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primariamente se fixavam em suas próprias oficinas e os protestantes iam trabalhar nas

fábricas. E ponderou que "não se tratava de mera astúcia de negócios, o que seria algo

comum, mas de um ethos" (Weber: 48), ou seja, havia uma racionalidade que ditava os

preceitos reguladores da conduta de um determinado grupo de indivíduos.

A ética protestante instaura a noção de dever do trabalho, e a concepção de trabalho como

vocação ("calling", em inglês), onde cada indivíduo tinha uma tarefa dada por Deus. "Para

Lutero, o conceito de vocação é algo que o homem deve aceitar como uma ordem divina, à

qual deveria se adaptar." (Weber: 71)

Embora o protestantismo tenha dado ênfase ao conceito de predestinação, segundo o qual

Deus já teria predestinado algumas pessoas para a salvação mediante a concessão de sua

Graça, foi o calvinismo em particular que levou a doutrina aos extremos, propagando um

modo de viver austero e simples, com base no trabalho dentro da vocação.

O calvinista via-se forçado a seguir sozinho o seu caminho para encontrar um destino que já

fora determinado. Como "a fé deveria ser provada pelos seus resultados objetivos"(Weber:

89), a prosperidade gerada através do trabalho poderia ser um dos indícios de que fosse um

dos escolhidos. Assim , "o calvinista , como à vezes se diz, criava por si a própria salvação

ou, como seria mais correto, a convicção disso" (Weber: 90)

A riqueza seria algo essencialmente ruim se fosse utilizada para uma vida de ócio e de prazer,

mas "como resultado do próprio dever na vocação, não só é permissível moralmente, como

realmente recomendada" (Weber: 122)

Portanto, além do legado da vocação, presente até hoje na sociedade, observam-se dois outros

fatores: a noção do dever do trabalho e a justificação moral da acumulação de riqueza. O

trabalho encontra sentido espiritual. A conduta ascética dos protestantes foi um dos pilares

para a consolidação de uma ética econômica especificamente burguesa que, através da

propensão à poupança, favoreceu a acumulação de capital.

A análise weberiana contribuiu para vincular trabalho à acumulação de capital, enfatizando

sua utilidade externa, e não somente para o próprio indivíduo. Mas antes mesmo de Weber, já

no século XVII, John Locke, filósofo inglês empirista e teórico do pensamento liberal,
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explicitava o sentido econômico do trabalho. Para ele, "trabalho é a origem da propriedade

individual e a fonte de todo valor econômico" (Mills: 235). Locke, por sua vez, influenciou o

conhecido argumento do economista clássico Adam Smith, no qual "o trabalho era o elemento

regulador da riqueza das nações" (Mills:235), vinculando o trabalho humano à fonte de toda

riqueza social. Para Adam Smith, o trabalho de cada um, em cada setor e em cada posição,

leva a uma soma de trabalho coletivo que gera a riqueza das nações.

Durante o período do Renascimento (séc. XV ao XVII), a visão antropocêntrica do mundo

permite ao homem sentir orgulho de suas capacidades intelectuais e criativas. Surge a noção

de que o trabalho é uma forma de expressão do homem e de sua personalidade, sendo um

mecanismo para o desenvolvimento humano. Por meio do trabalho, o homem se assemelha a

Deus, torna-se um criador e a sua satisfação é decorrência do próprio processo de trabalho, da

criação. "Na concepção renascentista, o trabalho não só é um dever, mas um direito, pois

através dele o homem é homem, se faz, aparece". (Albarnoz: 94)

O desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento forneceu as bases

para a difusão do liberalismo político e econômico durante o século XVIII, o "Século das

Luzes", particularmente na Inglaterra, Holanda e França. Os chamados "propagadores da luz e

do conhecimento"- Descartes, Spinoza, Hobbes, Locke, dentre outros - imputaram à razão

papel central para o alcance de qualquer tipo de conhecimento, ênfase à ciência e ao respeito

aos direitos humanos. Os iluministas exaltavam o domínio do homem sobre a natureza. Desta

forma, o trabalho humano, calcado na ciência, proveria a independência do homem em

relação às intempéries naturais.

Avançando pelos estudos dos autores que analisaram o trabalho, encontramos Hanna Arendt.

Para a autora, "trabalho" assume destacado papel no rol das atividades humanas. O conceito

arendtiano de vida activa compreende três atividades fundamentais para a condição humana

no mundo: labor, trabalho e ação. Estas atividades não seriam válidas se todos os homens

emigrassem para outro planeta, passando a viver sob diferentes condições por eles mesmos

criadas, como resposta aos desafios encontrados em outro espaço físico.

A questão central trazida por Arendt é a diferenciação entre trabalho e labor, e de como as

duas atividades vêm sendo desenvolvidas na sociedade, quais as conseqüências produzidas.

"Esforço" passa a ser associado a "labor", que é "a atividade que corresponde ao processo
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biológico do corpo humano, cujo crescimento espontâneo, metabolismo e eventual declínio

têm a ver com as necessidades vitais produzidas e introduzidas pelo labor no processo da

vida."(Arendt:15).

O labor se desenvolve a partir do imperativo da necessidade e sob o ideal da abundância. Faz-

se necessário para supressão de algum estado de insuficiência física, tendo como meta a

sobrevivência não só do indivíduo, mas da espécie. Do ponto de vista de processo, é

interminável, já que o resultado do seu esforço (seu produto) possui breve existência, sendo

muitas vezes consumidos rapidamente. Conforme Arendt, possuem um baixo grau de

mundanidade, ou seja, um baixo grau de permanência no mundo, sendo que o produto de um

labor não dura tempo suficiente no mundo para chegar a fazer parte dele. Como o destino

deste produto é ser consumido, "o processo nada deixa atrás de si: o resultado do seu esforço

é consumido quase tão depressa quanto o esforço é despendido." (Arendt: 98). Encontra-se no

animal laborans o mais alto nível de dependência da natureza.

Uma outra peculiaridade do labor é a não diferenciação entre quem o executa, ou seja, o labor

de um indivíduo não é diferenciado do labor de outro, ocasionando plena intercambialidade

entre os agentes. O fator tempo faz com que um indivíduo seja mais rápido do que outro mas,

a rigor, o produto final é necessariamente o mesmo. "A divisão do labor é baseada no fato de

que dois homens podem reunir o seu "labour power" e proceder um com o outro como se

fossem um só. Esta unidade é exatamente o oposto da cooperação; indica a unidade da

espécie, em relação à qual cada membro individual é igual e intercambiável." (Arendt: 135).

Como o labor é interminável, só a morte configura o seu fim. Entretanto, sabe-se que a

mecanização pode ser um efetivo fator para a supressão da atividade laborai.

Já o trabalho se desenvolve a partir do imperativo da durabilidade e sob os ideais da

permanência e estabilidade. Se faz necessário para garantir "a permanência e a durabilidade

sem as quais o mundo simplesmente não seria possível" (Arendt: 105). Do ponto de vista de

processo, tem começo, meio e fim, ou seja, o resultado de seu esforço (trabalho) termina

quando o objeto está acabado, pronto para ser acrescentado ao mundo comum das coisas. A

condição humana do trabalho é a mundanidade. O destino deste produto é ser usado, e sua

existência é mais perene, sendo às vezes utilizado como instrumento para construção de outro

objeto. Encontra-se na figura do homofaber uma dependência menor da natureza, posto que o

trabalho é obra das mãos e não apenas do suor do rosto. Esta peculiaridade permite a
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diferenciação entre os agentes, na medida que o trabalho desempenhado por um indivíduo

raramente será igual ao de outro, salvo em casos de padronização.

Quadro 1: Labor & Trabalho, na visão de H. Arendt

^^^^^Sffl '* . '■': •

Labor Trabalho

Animal laborans Homo faber

Vida

Necessidade

Consumo

Abundância

Mecanicidade

Mundanidade

Durabilidade

Uso

Permanência

Criatividade

A terceira atividade parte da vida activa seria a ação, que corresponde à condição humana da

pluralidade. Se faz necessária para revelar o que o indivíduo realmente é, através do caráter da

palavra, que possui o caráter de revelação, ou seja , de revelar a ação. "Os homens mostram

quem são, revelam ativamente suas identidades pessoais e singulares, e assim apresentam-se

ao mundo humano" (Arendt: 192). Agir no sentido mais geral significaria tomar iniciativa,

iniciar, imprimir movimento. Do ponto de vista de processo, a ação é dotada de total

imprevisibilidade, podendo ter começo e não ter fim determinado. "Seu pleno significado

somente se revela quando ela termina" (Arendt: 189). Uma peculiaridade desta atividade é ser

fundamentalmente condicionada pela existência de outros indivíduos, ou seja, não há ação

que possa ser desempenhada de forma isolada, como no labor ou no trabalho. De forma que

esta é a atividade humana por excelência, na visão arendtiana. "É com palavras e atos que nos

inserimos no mundo humano" (Arendt: 189)

O ponto central de registro em Arendt é o fato de que a sociedade vem substituindo o trabalho

e todo seu potencial criativo pelo labor. O domínio do labor nas fábricas, a partir da

Revolução Industrial, produziu duas importantes conseqüências para a sociedade, na visão da

autora. A primeira seria o enfraquecimento da criatividade, força motriz da atuação do homo

faber, vencida pela mecanicidade própria do animal laborans. A segunda é a limitação da

capacidade de questionamento e de escolha. No ambiente de trabalho, enfatiza-se a discussão

processual, o prático, o objetivo. "Os processos, portanto, e não as idéias, os modelos e as

formas das coisas a serem criadas, tornam-se, na era moderna, os guias das atividades de fazer

e de fabricar, que são as atividades do homofaber."(Arendt: 313).

Prosseguindo na análise dos significados do trabalho, em Hegel a atividade prática material

adquire uma dimensão de reconhecimento próprio, criação de identidade. Thiry-Cherques
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(2003:4) sintetiza o papel do trabalho na perspectiva hegeliana: "(...) o trabalho é essencial ao

processo dialético. Pelo trabalho o ser humano se forma e forma a cultura, cria uma "segunda

natureza" para si mesmo. Pelo trabalho passamos da natureza à cultura (ao mundo social), isto

é, nos humanizamos, nos tornamos conscientes da nossa liberdade e encontramos o

reconhecimento social". Enquanto cria, o homem se produz a si mesmo. Ao produzir, o

homem se reconhece e é reconhecido.

As idéias de Hegel convergem com o pensamento daquele que talvez seja o mais reverenciado

autor sobre a questão do trabalho - Karl Marx. "Para Marx, o que os homens produzem é o

que eles são. O homem é o que ele faz." (Albarnoz:69)

No contexto da Revolução Industrial do séc. XIX, e das longas jornadas realizadas no interior

das fábricas, Marx analisou a questão da centralidade do trabalho na sociedade, onde a vida

humana se resumia à vida dentro do trabalho. Dado que os fatores de produção "terra" e

"capital" se concentravam nas mãos de poucas pessoas, o homem "comum" passava a

considerar a venda de sua força de trabalho como o único meio para sua sobrevivência.

Para Marx (1983: 202), trabalho "é um processo de que participam o homem e natureza,

processo em que o ser humano com sua própria ação, impulsiona, regula e controla seu

intercâmbio material com a natureza." E os elementos componentes do processo de trabalho

seriam:

a) a atividade adequada a um fim, isto é, o próprio trabalho;

b) a matéria a que se aplica o trabalho, o objeto do trabalho;

c) os meios de trabalho, o instrumental de trabalho.

O processo de trabalho é algo dinâmico que confere valor-de-uso a uma mercadoria, ou seja,

lhe confere uma utilidade. A matéria sem a efetiva ação do trabalho corre o risco de ficar

inutilizada, por não apresentar valor-de-uso."Uma máquina que não serve ao processo de

trabalho é inútil. Além disso, deteriora-se sob a poderosa ação destruidora das forças naturais.

(...) O trabalho vivo tem de apoderar-se dessas coisas, de arrancá-las de sua inércia, de

transformá-las de valores-de-uso possíveis em valores-de-uso reais e efetivos." (Marx: 207).

O valor-de-uso seria considerado uma conjunção entre a matéria, fornecida pela natureza, e o

trabalho humano; e sua grande importância reside no fato de que, quando relacionados

quantitativamente, converte-se em valor-de-troca.
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A partir de Marx se apreende que o processo de trabalho não só determina valores-de-uso bem

como a grandeza deste valor. A quantidade de trabalho socialmente necessária, ou seja, o

tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um bem determina quão grande

é seu valor-de-uso. Quanto maior o tempo de trabalho despendido, maior será o valor-de-uso

de uma determinada mercadoria. "O que determina a grandeza do valor, portanto, é a

quantidade de trabalho socialmente necessário ou o tempo de trabalho socialmente necessário

para a produção de um valor-de-uso." (Marx: 46)

Outra contribuição dada ao estudo da temática do trabalho foi através de Freud. Em "Além do

Princípio do Prazer", publicado em 1920, Freud rearticula o dualismo instintivo que

caracterizou seu pensamento, através da introdução do conceito de "Instinto de Morte". A

obra integra uma nova perspectiva de estudo, refletindo, como argumenta Rosa, um

distanciamento da pesquisa clínica, centrada no indivíduo, para as questões relativas à

humanidade, sobre a relação indivíduo e sociedade, que tem seu ápice em "O Mal Estar da

Civilização", publicado em 1929.

"O indivíduo freudiano é dotado de dois instintos: Eros ou instinto de vida e Tânatus ou

instinto de morte. Eros manifesta-se como libido" (Rosa: 1). A libido é considerada como o

somatório energético do conjunto de pulsões humanas, que por sua vez, são pressões ou

forças que fazem o organismo tender para um alvo capaz de atuar na diminuição de

determinado estado de tensão.

"Tânatus pode ser percebido através das manifestações de agressividade. (...) A evolução da

civilização humana pode ser descrita como a luta entre Eros e Tânatus, Vida e Morte, e é a

luta da espécie humana pela vida." (Rosa: 2). A condição fundamental da saúde biopsíquica

de um indivíduo repousaria no funcionamento do organismo através de um mecanismo de

carga e descarga, de tensão e relaxamento.

A cultura humana exerce um papel fundamental na repressão dos instintos humanos. O

argumento freudiano de progresso humano se elabora a partir da transformação e da

reelaboração dos instintos, a fim de que o indivíduo possa viver em sociedade. O homem

converte-se em ser humano transformando tanto seus anseios instintivos como seus valores
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instintivos. A mudança no sistema dominante de valores, retratada abaixo pelo quadro de

Magalhães (p.l), reflete a transformação do princípio de prazer em princípio de realidade.

Quadro 2: A reelaboração de valores do indivíduo freudiano

De >>

Satisfação imediata

Prazer

Júbilo (atividade lúdica)

Receptividade

Ausência de repressão

Para

Satisfação adiada

Restrição do prazer

Esforço (trabalho)

Produtividade

Segurança

Com base no quadro apresentado, constatam-se alguns significados para o trabalho na

perspectiva freudiana:

-O trabalho não seria um anseio instintivo "natural", mas antes um anseio adaptado para o

convívio em sociedade; um anseio reelaborado, almejando uma satisfação futura;

-O trabalho justifica-se pelo desenvolvimento de um senso de realidade;

-O trabalho é o dispêndio de energia que necessariamente seria empregada em uma atividade

lúdica;

-O trabalho representa uma restrição de prazer.

"Uma vez que o trabalho é fruto da energia liberada com a restrição do prazer e das atividades

lúdicas, é visto como um esforço penoso, alienado e sem gratificação, mas necessário para a

sobrevivência." (Magalhães: 2)

Herbert Marcuse, herdeiro da tradição marxista, foi um importante estudioso de Freud,

lançando em 1956 o livro "Eros e Civilização". Conforme Rosa (p.3), Marcuse busca realizar

uma contextualização sociológica da psicanálise, identificando componentes histórico-sociais

no processo que se apresenta como natural. Na análise do trabalho, dois conceitos-chave do

pensamento marcuseano se destacam: a "mais-repressão", que se distingue da repressão

básica, sendo o tipo necessário para o domínio social, e o "princípio do rendimento", que seria

uma derivação do princípio de realidade na sociedade moderna.

Marcuse considera o papel repressivo da sociedade sobre o indivíduo e analisa possíveis

soluções para a diminuição desta repressão a partir do trabalho. A primeira seria pela
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transformação da relação do homem com o trabalho, tornando-a prazerosa e gratificante. "Os

homens existiriam como indivíduos, realmente, cada um deles moldando sua própria vida;

defrontar-se-iam mutuamente com necessidades e modos de satisfação verdadeiramente

diferentes - com suas próprias recusas e suas próprias seleções." (Marcuse apud Magalhães,

p.4)

A segunda hipótese para a diminuição da repressão se daria pela automação total do trabalho,

eliminando o trabalho sacrificante e, conseqüentemente, a opressão sofrida nesse âmbito da

vida humana. A supressão do trabalho demandaria um novo modelo de sociedade. "Os

indivíduos não teriam o que trocar na sociedade, já que sua força de trabalho não é mais

necessária. Este seria um processo de alienação inclusive de sua existência." (Magalhães: 5)

Portanto, se para Freud o trabalho assume caráter de restrição do prazer, em Marcuse

apreende-se o seu caráter dual, ou seja, por um lado alienante e opressor e por outro

libertador, auxiliando no processo de realização da essência humana.

A discussão dos significados não tem se esgotado ao longo do tempo, seja em seus aspectos

econômicos (Paul Singer, De Masi), sociais (Antunes, Beltrão), psicológicos (Alevato,

Bergamini, Giongo, Frost, Merlo, Morin) e filosóficos (Thiery-Cherques). Finalmente,

encontra-se proposto a seguir um quadro com os significados do trabalho aqui apresentados.

Quadro 3: Alguns significados do trabalho propostos ao longo da história

Significados do trabalho

Priva a prática da virtude - Priva a liberdade - É um castigo - É uma vocação - É origem da

propriedade individual e fonte de todo valor econômico - É regulador da riqueza das nações -

É expressão do homem - Gera independência do homem em relação a natureza - Constrói o

mundo e assegura permanência - É uma forma para o homem se reconhecer - Confere valor-

de-uso a um bem - É um anseio instintivo reelaborado - É dual: opressor e libertador.
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2.1 Aspectos do trabalho com impacto na percepção de seu sentido

As normas formas de organização da produção, o sistema econômico vigente, os esquemas de

poder, um gerenciamento inadequado, a deterioração do valor de determinadas atividades

perante a sociedade são alguns dos fatores Íntervenientes no trabalho realizado no interior das

organizações, que pode gerar no indivíduo a sensação de estar realizando algo que não tenha

propósito.

Ainda com base nos significados do trabalho vistos anteriormente (Marx, Locke, Arendt,

Freud, Marcuse, Mills, Weber) e em outras contribuições recentes (Albarnoz, Alevato,

Antunes, Beltrão, Giongo, Merlo, Sennett), buscou-se verificar de que forma determinados

aspectos do trabalho moderno podem impactar a percepção de sentido. Consideramos o

trabalho sob uma perspectiva dialética, que pode gerar benefícios e malefícios para o

indivíduo. Fatores enaltecedores, que distinguem o trabalho no rol das atividades humanas,

foram considerados "pró-sentido" e fatores opressores foram considerados "contra sentido"

do trabalho.

Desta forma, a partir das contribuições teóricas, foram itemizados onze aspectos pró-sentido e

onze aspectos contra sentido do trabalho.

PRÓ-SENTIDO

1. O trabalho é algo exclusivamente humano

2. O trabalho pressupõe finalidade

3. O trabalho pressupõe utilidade

4. O trabalho é elemento estruturador da vida em sociedade

5. O trabalho fundamenta a propriedade e propicia a ociosidade

6. O trabalho atenua a subordinação do homem à natureza

7. O trabalho produz autoconfiança e potencializa o desenvolvimento de habilidades

8. O trabalho é elemento de construção da identidade pessoal

9. O trabalho preenche necessidades sociais de afiliação e de reconhecimento

10. O trabalho é fator de inclusão social, cidadania.

11. Os benefícios do trabalho ultrapassam a esfera do indivíduo, alcançam comunidades.
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CONTRA-SENTIDO

1. A especialização do trabalhador, que o separa do produto final de seu trabalho

2. A ausência de finalidade das tarefas do trabalho

3. A separação do indivíduo de sua casa e de sua família

4. A invasão do labor no mundo do trabalho

5. O cerceamento da liberdade de criação

6. A ruptura dos limites do tempo e o lazer como evasão ao trabalho

7. A impessoalidade existente no local de trabalho

8. A subordinação da saúde às condições de trabalho

9. As alterações qualitativas na organização do trabalho

10. O gerenciamento inadequado

11. A imagem social depreciativa do trabalho realizado

■ Aspectos pró-sentido: contribuições teóricas

Nesta parte, sintetizamos alguns dos fatores que eventualmente fazem do trabalho um

processo extremamente relevante para a vida humana.

1. O trabalho é algo exclusivamente humano

Segundo Marx, pressupõe-se o trabalho sob forma exclusivamente humana, ou seja, somente

o homem é capaz de desempenhá-lo.

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de

um arquiteto ao construir sua colméia. Mas o que distingue o pior arquiteto da

melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em

realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes

idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material

sobre o qual opera, ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em

mira. (Marx: 202).

Desta forma, no trabalho humano há consciência e intencionalidade. Os animais trabalham

por instinto, enquanto os homens têm consciência do que objetivam quando trabalham.
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2. O trabalho pressupõe finalidade

Todo trabalho supõe tendência para um fim. O homem trabalha em nome de algum objetivo,

seja na instância individual (ex: sobrevivência) ou coletiva (ex: construção do mundo).

"No processo de trabalho, a atividade do homem opera uma transformação subordinada a um

determinado fim, no objeto sobre que atua por meio do instrumental de trabalho" (Marx: 205)

3. O trabalho pressupõe utilidade

O produto do trabalho do homem encontra importância porque possui utilidade, seja na

instância individual ou coletiva. O trabalho humano não é prioritariamente uma atividade

desprovida de valor, ele possui a capacidade de proporcionar um benefício a alguém. A

origem do valor pode assumir o caráter intrínseco (concepção renascentista) ou extrínseco

(concepção da ética protestante).

4. O trabalho é elemento estruturador da vida em sociedade

A sociedade moderna se estabelece e se perpetua, dentre outros fatores, a partir do trabalho.

Não se poderia pensar no modelo vigente de sociedade - no qual o consumo de bens materiais

é por demais estimulado - sem o trabalho humano. Além disso, conforme Arendt, os produtos

do trabalho, por meio da durabilidade que lhe é própria, são responsáveis pela permanência

humana no mundo.

"O trabalho, como criador de valores-de-uso, como trabalho útil, é indispensável à existência

do homem - quaisquer que sejam as formas de sociedade - é necessidade natural e eterna de

efetivar o intercâmbio material entre o homem e a natureza, e portanto, de manter a vida

humana."(Marx: 50)
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5. O trabalho fundamenta a propriedade e propicia a ociosidade

O conceito de propriedade de Locke, em "O segundo tratado sobre o governo civil" (1978),

incluía a terra, o corpo próprio e os bens produzidos pelo homem através de seu trabalho.

A propriedade é demarcada pelo limite, que estabelece a esfera pública e a privada. Coíbe o

desmando e destitui o direito divino, perpetuado pela tradição.

"Dentro dessa concepção que rompe com o direito divino, o trabalho está colocado na origem

e fundamento da propriedade. Passa a pertencer ao homem tudo o que for retirado do estado

comum através do trabalho do seu corpo e que seja obra de suas mãos." (Beltrão: 230)

Ao gerar excedentes de produção, a propriedade passa a garantir o padrão de vida econômico

de uma classe ociosa. O detentor de uma propriedade passa a trabalhar objetivando o gozo de

um período futuro de ociosidade.

"Portanto, a propriedade passa a existir a partir da ação operosa do homem sobre o que era

comum à natureza e a liberdade se circunscreve aos efeitos desse ato pela demarcação da

propriedade que funda o particular." (Beltrão: 231)

6. O trabalho atenua a subordinação do homem à natureza

O produto do trabalho, imbuído do caráter de durabilidade apontado por Arendt, não se esvai

com o passar do tempo; em verdade garantem a permanência de bens supostamente menos

duráveis (como alimentos) ou propiciam a fabricação de novos. Desta forma, o homem passa

a atenuar sua dependência com relação às intempéries da natureza.

"Aos olhos do animal laborans, a natureza é a grande provedora de todas as "boas coisas" (...)

aos olhos do homo faber, construtor do mundo, (a natureza) fornece apenas os materiais que,

em si, são destituídos de valor, pois todo o seu valor reside no trabalho que é realizado sobre

eles." (Arendt: 147)
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7. O trabalho produz autoconfíança e potencializa o desenvolvimento de habilidades

O trabalho, ao contrário do labor, faz com que as habilidades humanas sejam desenvolvidas,

na medida em que os conjuntos cognitivo e simbólico se unem para a realização da atividade,

através dos processos de idealização, criação, planejamento e execução do objeto a ser

formado.

Pode produzir no homem a satisfação e a segurança de si mesmo, e até enchê-los de

confiança durante toda a vida -coisas estas todas elas bem diferentes da bem-

aventurança que pode advir de uma existência dedicada ao labor e às lides da vida,

ou do próprio prazer de "laborar", que é passageiro mas intenso, e que resulta

quando o esforço é coordenado e rítmico (Arendt:153)

8. O trabalho é elemento de construção da identidade pessoal

O pensamento hegeliano suporta a premissa de que o trabalho cria não só o produto, mas o

próprio homem, que se reconhece através da própria criação.

"A produção do objeto pelo homem é ao mesmo tempo um processo de autoprodução do

homem. No que produz, o homem se reconhece e é reconhecido" (Albarnoz: 63).

9. O trabalho preenche necessidades de afíliação e de reconhecimento

Através do trabalho, o indivíduo se insere em determinado grupo social, toma parte em algo

maior do que o seu próprio mundo, passando a aferir os efeitos da grupalidade, que "é uma

força de interdependência capaz de unir os participantes explicando a todos e a cada um o

valor de cada esforço." (Alevato: 33). Este "algo maior" pode assumir o caráter de um grupo,

uma empresa, uma cidade, um país.

O reconhecimento do indivíduo em seu espaço é fundamental no fortalecimento da auto-

estima, e este processo se manifesta na instância social. "O prestígio envolve pelo menos duas

pessoas: uma para pretendê-lo e outra para atribuí-lo" (Mills: 257)
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10. O trabalho é fator de inclusão social, cidadania

Através da renda obtida através do trabalho, o homem se afirma como cidadão. Garante para

si acesso à moradia, alimentação, educação, vestuário, lazer. O trabalhador desempregado,

sem recursos financeiros, percebe muitas vezes o oscilamento de sua condição de cidadão e

sente excluído.

11. Os benefícios do trabalho ultrapassam a esfera do indivíduo, alcançam comunidades.

Quando o indivíduo trabalha, trabalha para si, sua família, para a empresa, para o governo,

para a cidade, para o país. O desenvolvimento é coletivo.

Este aspecto é explicado pelo argumento de Adam Smith, de que o trabalho é o elemento

regulador da riqueza das nações. O trabalho de cada um, em cada setor e em cada posição,

leva a uma soma de trabalho coletivo que gera a riqueza das nações.

■ Aspectos contra-sentido: contribuições teóricas

Nesta parte, sintetizamos alguns dos fatores que podem eventualmente fazer do trabalho um

processo desgastante e até mesmo degradante para o indivíduo.

1. A especialização do trabalhador, que o separa do produto final de seu trabalho

Albarnoz (2002:34) faz referência ao aspecto desgastante da especialização do trabalho: "na

indústria, a especialização chega a um ponto absurdo, em quem ninguém percebe mais o

alcance do seu trabalho porque não vê o conjunto da atividade em que o seu esforço se

insere". A especialização é decorrente do modo de organização taylorista do trabalho, que

pode contribuir para a ausência de sentido da atividade. Tome-se como exemplo o modelo

(ideal) artesanal de produção: o trabalhador sabe quem irá consumir seu produto e trabalha

nele com vistas a adequá-lo a um indivíduo, cliente. Vê acabado um produto que ele mesmo

iniciou. A especialização faz com que o trabalhador produza para o "mercado", ente anônimo.

Conforme Marx, este aspecto sustenta o processo de alienação do trabalhador. O homem se

aliena, ou seja vende sua força de trabalho para outrem, e o produto de seu trabalho é
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igualmente alienado. "O trabalho é alienado do trabalhador porque o produtor não detém, não

possui nem domina os meios de produção." (Albarnoz: 34).

2. A ausência de finalidade das tarefas do trabalho

O trabalho humano pressupõe utilidade e finalidade. Diversos fatores nas organizações

contribuem para que o trabalhador não saiba mais o porquê de executar determinada tarefa.

A finalidade de uma atividade pode se perder na seqüência do rito processual. E quando um

fim torna-se meio, há conseqüências para a percepção de sentido. Daí a importância contínua

de se ter bem claro o significado da atividade.

"Assim que é atingido, todo fim deixa de ser um fim e perde sua capacidade de orientar e

justificar a escolha dos meios, de organizá-los e produzi-los. O significado, ao contrário, deve

ser permanente e nada perder de seu caráter, seja ele alcançado ou, antes, encontrado pelo

homem, ou fora do alcance do homem e inatingido por ele." (Arendt:168)

3. A separação do indivíduo de sua casa e de sua família

As organizações constituem o espaço físico do trabalho, e é onde ocorre a separação entre

lugar de trabalho e lugar de moradia. (Albarnoz: 31). Ao se dirigir para o trabalho, o

indivíduo se distancia do convívio familiar. E esta separação não é meramente física, relativa

a espaço; opera no sistema cognitivo ocasionando a segregação entre vida profissional e vida

familiar. Ações e comportamentos do âmbito da casa não ocorrem no âmbito do trabalho. Por

exemplo, um indivíduo totalmente sem iniciativa no trabalho é capaz de planejar, detalhar e

contratar itinerários inusitados de férias no ambiente de sua casa. O indivíduo passa então a

desempenhar papéis sociais.

A idéia do papel social pode ser tomada de uma dupla perspectiva (...). Por um lado,

serve como base de informação que orienta o indivíduo acerca do que é esperado

dele em termos de posicionamento no ambiente, aspecto geral, comportamento,

atitude, ação. (...) Por outro lado, a idéia do papel social tem também a perspectiva

do Outro, informando-lhe quem é aquele - investido naquele papel - e como deve

ser tratado. (Alevato: 42)
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4. A invasão do labor no mundo do trabalho

O paradigma fordista de produção não se refletiu somente na linha de produção, mas na

sustentação de um modelo de sociedade baseada no ideal da produção em massa. As

possibilidades conceituais ao termo "fordismo", apontadas por Tenório (2002:134), são

compartilhadas neste estudo, na medida em que "se enfatiza uma concepção mais genérica - a

manifestação de uma determinada etapa do capitalismo, e uma mais específica - a

operacionalização de um modelo de gestão da produção."

A massificação de produtos e de idéias é o referencial simbólico do animal laborans, que sob

o imperativo da necessidade e do ideal da abundância, se vê imerso em meios, e não em fins,

subsidiado não somente pela automação de base microeletrônica, mas pela automação de

pressupostos e de condutas. Mesmo não estando em operações fabris, ainda que no interior

das baias, se percebe o aumento do labor através da rotina operacional, dos "incêndios" do dia

dia-a-dia, trabalhando-se apenas pela sobrevivência. O processo de trabalhar torna-se

mecânico e o espaço para a reflexão é cada vez reduzido.

"Vivemos numa sociedade de operários, porque somente o labor, com sua inerente fertilidade,

tem possibilidade de produzir a abundância; e transformamos o trabalho em labor, separando-

os em partículas minúsculas até que ele se prestou à divisão" (...) (Arendt: 138)

5. O cerceamento da liberdade de criação no trabalho

A idéia do trabalho artesanal enseja maior liberdade de criação do que o trabalho moderno,

em organizações. No modelo ideal de produção artesanal, o trabalhador é livre para organizar

seu trabalho, quanto ao plano, começo, forma, técnica e tempo. Mills (p. 238) destaca seis

aspectos que fazem do modelo artesanal de produção o ideal de satisfação no trabalho:

1. O trabalho não obedece a nenhum motivo ulterior, além da fabricação do produto e

dos processos de sua criação.

2. Os detalhes do trabalho cotidiano são significativos para o trabalhador porque, em

seu espírito, não estão separados do produto do trabalho.

3. O trabalhador é livre para organizar seu trabalho.

4. O trabalho é um meio de desenvolvimento de conhecimentos e habilidades.
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5. Não há nenhuma separação entre trabalho e divertimento, trabalho e cultura.

6. O modo de subsistência do artesão determina e impregna todo o seu modo de

viver.

A especialização do trabalhador, à medida que predefíne funções e papéis a serem

desempenhados, contribui para a limitação de sua capacidade criativa.

6. A ruptura dos limites do tempo e o lazer como evasão ao trabalho

Por vezes, o trabalho pode ser tão opressor para o indivíduo que o lazer adquire um sentido de

evasão, de fuga. O tempo de lazer se contrapõe ao tempo de trabalho.

No modelo ideal de produção artesanal, os dois tempos não guardam entre si uma relação

antagônica, mutuamente excludentes; ao contrário, os conjuntos de tempos podem se

tangenciar, isto é, há possibilidade de se ter tempo de lazer dentro do tempo de trabalho. O

lazer para o artesão atende a uma demanda biológica por descanso, ócio ou folga, mas não

prioritariamente a uma demanda psicológica, como a compensação por uma atividade

extremamente penosa, uma fuga.

Giongo (1999) salienta, porém, que a separação entre estes dois tempos vem se tornando cada

vez mais difusa no ambiente organizacional, por intermédio do aparecimento do chamado

"tempo produtivo".

"Lacan colocava a oposição presença e ausência, como a condição fundamental de uma

ordem simbólica. Neste sentido, é possível considerar que os limites do tempo, o movimento

de ir e vir do trabalhador poderiam operar como reguladores simbólicos. Entretanto, pensando

na organização atual do trabalho, percebemos que o tempo já não pode exercer esta função"

(Giongo: 266)

O "tempo produtivo" que, originalmente, estaria inserido dentro do tempo de trabalho, se

expande e se insere dentro do tempo de lazer. O imperativo do tempo produtivo sobre o

indivíduo pode explicar as ações constantes de se levar trabalho para ser realizado no

ambiente "da casa".
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Em lugar de um trabalho regulado por limites definidos - tempo de trabalho e (...) e

tempo livre (...), emerge um tempo que precisa se tornar absolutamente produtivo e

são desconsiderados seus limites: há uma tarefa que precisa ser cumprida num

desafio aos ponteiros do relógio." (...) convoca-se uma disponibilidade absoluta do

sujeito, a ponto de que os intervalos de tempo livre (...) sejam invadidos pelas

demandas do trabalho. (Giongo: 266)

O argumento de Giongo sobre os limites do tempo encontra convergência em Sennett (2003:

25), quando afirma que "é a dimensão do tempo do novo capitalismo, e não a transmissão de

dados high-tech, os mercados de ação globais ou o livre comércio, que mais diretamente afeta

a vida emocional das pessoas fora do local do trabalho"

7. A impessoalidade existente no local de trabalho

A separação entre tempo de trabalho e tempo de lazer contribui ainda para que o indivíduo

desempenhe papéis sociais, moldando sua conduta de acordo com o local em que se encontra.

O indivíduo poderá agir de determinada forma no trabalho e de outra completamente diferente

no ambiente familiar. A impessoalidade de um ambiente poderá se originar da parcialidade da

conduta, na medida que revela a essência do indivíduo apenas em parte.

"No mercado de trocas, os homens não entram em contato uns com os outros

fundamentalmente como pessoas, mas como fabricantes de produtos" (Arendt:221)

O indivíduo poderá adotar uma postura de afastamento para a convivência em um ambiente

impessoal de trabalho. Mas o afastamento produz suas conseqüências. "É possível, por outro

lado, que um indivíduo não se integre a um ambiente (...) porém viver isolado do grupo de

trabalho, cotidianamente, é extremamente penoso." (Alevato: 40)

8. A subordinação da saúde às condições de trabalho

Merlo (2000) ressalta em seu artigo que as transformações ocorridas na forma de organização

de trabalho não ocorreram de forma neutra, principalmente no que se refere à saúde dos

trabalhadores. O aumento do tempo dedicado ao trabalho aponta para a reflexão da inter-

relação entre saúde e ambiente organizacional.
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Nas fábricas, o trabalhador se torna um operário, ou seja, limitado a uma operação. Nos idos

do século XIX e início do XX, houve uma grande preocupação com a saúde física do

trabalhador, em razão de sua sujeição a uma enorme gama de movimentos repetitivos que, por

sua vez, desencadeavam acidentes e mutilações. Atualmente, com o advento da automação de

base microeletrônica nas plantas industriais, a ocorrência de acidentes pôde ser minimizada, e

a preocupação tende a se voltar para a saúde emocional dos trabalhadores frente a um

ambiente por vezes nocivo, ou tóxico, referenciando Frost (2003). Nos dias atuais, disputas de

poder, competitividade acirrada entre pares, gerenciamento inadequado, entre outros podem

ocasionar grandes "acidentes", deixando muitos indivíduos feridos no interior das

organizações.

9. As alterações qualitativas na organização do trabalho

As alterações qualitativas na organização do trabalho podem dificultar a percepção de sentido;

Merlo aponta as diversas exigências do trabalho moderno que impactam o trabalhador:

"exigências de tempo, de cadência, de formação, de informação, de aprendizagem, de nível de

conhecimento e diploma, de experiência, de rapidez de aquisição intelectual e prática, de

adaptação à "cultura" ou à ideologia da empresa, às exigências do mercado, às relações com

os clientes, etc" (Merlo: 277).

Os saltos tecnológicos abrem caminho para a automação de base microeletrônica que, por sua

vez, demandam três grandes exigências: novas formas de organização do trabalho, novas

relações gerente/subordinado e novos conhecimentos para execução do trabalho (Antunes,

2003). A competitividade instalada a partir do comércio global induz a processos de

flexibilização da produção e de desregulamentação das relações de trabalho. Buscam-se

formas transitórias de produção, terceirizadas, com respectivos conseqüências nos diretos do

trabalho. A expansão do trabalho em serviços pode ser considerada como decorrência do

processo de flexibilização organizacional.

Todos esses fatores podem ser motivo de opressão para os indivíduos. A terceirização, por

exemplo, pode se tornar um fator contra sentido do trabalho. Se o indivíduo passa da condição

de empregado para a condição de "terceiro", poderá encontrar dificuldades para perceber a

totalidade de sua contribuição no negócio. Além disso, pode se sentir "rebaixado" perante

antigos colegas por seu novo "status" na empresa.

39



10. Gerenciamento inadequado

As alterações qualitativas na organização do trabalho fizeram com que a forma de

relacionamento entre o nível de comando e o nível de execução também se alterasse.

Na segunda metade do século XX, Mills chamava atenção para a emergente classe social do

capitalismo, os chamados white collars. A classe detinha uma posição híbrida no sistema, na

medida que não era detentora do capital mas também não fornecia "mão-de-obra" para as

fábricas. Estes indivíduos, com mais tempo de escola, não seguiam tarefas padronizadas, e se

vestiam com roupas de passeio. O seu espaço físico era o escritório, e gozavam de maior

renda e prestígio.

A medida que a administração se expandia da fábrica para o escritório, ganhavam notoriedade

as funções comercial, financeira, planejamento e de relações industriais. As novas funções

demandavam pessoas preparadas, e os white collars souberam aproveitar a oportunidade.

Uma nova classe gerencial se formava, cujo escopo de trabalho era diferente dos supervisores

de fábrica.

"Com o desenvolvimento e centralização dos meios de administração, cresceu o número de

dirigentes em todas as esferas da sociedade moderna, e o tipo humano do gerente tornou-se

cada vez mais importante na estrutura social." (Mills: 97)

É fato que a maioria das estruturas organizacionais pressupõe a existência de gerentes. Um

gerenciamento inadequado pode ocasionar danos emocionais e desestimular o

comparecimento do indivíduo à organização, afetando o sentido do trabalho.

11. A imagem social depreciativa do trabalho realizado

O indivíduo pode apresentar dano psíquico quando a sociedade, de maneira geral, reduz o

valor do seu trabalho ou da instituição a qual pertence.

Alevato (1999:27) discorre sobre o tema, afirmando que "o conflito individual entre o esforço,

o desempenho e a imagem social é extremamente penoso" Ou seja, na imagem social

desgastada de uma classe de trabalho ou de instituição, não há distinção dos esforços e bons

desempenhos individuais. Tome como exemplo um professor de uma escola pública "mal
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vista" pelos moradores de um bairro, ou um funcionário de uma empresa envolvida em

fraudes e escândalos financeiros.

"As complexas sociedades contemporâneas, como sabemos, tendem a confundir as idéias de

trabalho e emprego e uma das conseqüências desse embaralhamento é a freqüente avaliação

do produto/obra do trabalho de cada homem pelo resultado geral, pela representação social da

instituição onde se "emprega" e sua condição/status como "empregado". (Alevato: 26)

Até que a imagem social depreciativa do trabalho ou da instituição seja reestabelecida, o

indivíduo pode encontrar dificuldades em perceber o sentido de sua atividade naquele

ambiente organizacional.

■ A inter-relação de fatores contra sentido do trabalho a privações individuais

Finalmente, para cada fator contra sentido do trabalho, pode-se relacionar um determinado

tipo de privação que origina no indivíduo.

Quadro 4: Inter-relação entre fatores contra sentido do trabalho a privações individuais

A especialização do trabalhador, que o separa do produto final de

seu trabalho

A ausência de finalidade das tarefas do trabalho

A separação do indivíduo de sua casa e de sua família

A invasão do labor no mundo do trabalho

0 cerceamento da liberdade de criação do trabalho

A ruptura dos limites do tempo e o lazer como evasão ao trabalho

A impessoalidade no local de trabalho

A subordinação da saúde às condições de trabalho

As alterações qualitativas na organização do trabalho

Gerenciamento inadequado

A imagem social depreciativa do trabalho realizado

Independência / Utilidade

Finalidade

Convívio da vida em família

Movimentos

Escolhas

Tempo livre

Grupalidade

Bem estar

Estabilidade, direitos trabalhistas

Autonomia

Auto-estima
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3. O dessentido do trabalho nas organizações

Segundo Frankl, o sentido da vida pode ser buscado através da realização prática. Pesquisa do

grupo Catho (através de seu jornal "Carreira e Sucesso") ressalta que, em média, executivos

estão trabalhando 48,69 horas semanais e que quanto mais alto o cargo, maior o trabalho

(presidentes trabalham em média 56,15 horas por semana, diretores em média 52,84 horas e

gerentes em média 52,19 horas). As pesquisa também mostra que mais de 70% dos executivos

desfrutaram de duas semanas ou menos de férias nos últimos 12 meses. Passar 11 ou 10 horas

por dia no trabalho tem se tornado prática comum não somente entre executivos, mas também

entre profissionais. Parece que a "vontade de sentido" para uma boa parte de pessoas pode ser

satisfeita nas organizações, através do trabalho, do sucesso profissional. Mas será que o

ambiente organizacional tem sido capaz de prover sentido? E em que instância um trabalho

sem sentido deve ser "resolvido"? Verificar estudos recentes sobre o trabalho nas

organizações para a busca destas respostas constitui o objetivo deste capítulo.

Na literatura recente, encontramos quatro estudos que analisam uma determinada

problemática do trabalho na atual sociedade, que confere utilidade ao desdobramento da

presente investigação sobre o sentido do trabalho nas organizações. Aparte as diferentes

perspectivas epistemológicas adotadas por cada autor assumimos, para nossa investigação,

que todos os quatro estudos relatam problemáticas de um trabalho sem sentido, ou seja, sem

propósito de realização.

Em "Sobreviver ao trabalho", Thiry-Cherques argumenta que tão difícil como sobreviver à

falta de trabalho é tentar sobreviver ao trabalho, diga-se, a um trabalho massacrante.

Superado o desafio da conquista do emprego, muitos indivíduos passam a refletir sobre como

efetivamente traçar estratégias que possam garantir sua sanidade e humanidade no interior das

organizações. "O verdadeiro problema de quem trabalha é como manter a humanidade num

mundo hostil e refratário ao que há de exclusivo no ser humano: a razão, a consciência que dá

sentido e alegria ao viver." (Thiry-Cherques, 2004: 14)

Na atual sociedade, o trabalhador assalariado se torna um fator menor de produção, a partir

das mutações na organização do trabalho e do advento das tecnologias. Sua sobrevivência se

vê ameaçada mediante a sua dispensabilidade. Para além da luta pela permanência no

trabalho, há a luta pela resistência, na medida que o trabalho absorve cada vez mais a vida do
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indivíduo. "No início do século XXI, a atividade produtiva tornou-se tão especializada e

absorvente que inviabiliza muitas das possibilidades de uma vida autônoma. Uma vida em

que as preocupações e os objetivos diários não sejam os da organização, em que os amigos

não sejam somente os colegas de escritório (...)'\ibid:l4).

O termo "sobreviver", para o autor, assume dois significados: o sobreviver "depois de" e

sobreviver "apesar de". Em termos práticos, pode-se pensar a primeira acepção como uma

sobrevivência "depois de" uma reestruturação ou de um processo de fusão de empresas, e a

segunda como sobreviver "apesar de" circunstâncias negativas que parecem inerentes ao

trabalho. Todos os dois tipos de sobrevivência demandam grande capacidade de

adaptabilidade por parte do indivíduo. "Sobrevivência ora tem a acepção etimológica de

continuar vivendo depois de determinado evento, ora tem o sentido coloquial de "viver apesar

de". Outras vezes, e esse é o sentido mais freqüente, significa ambas as noções

simultaneamente: seguir vivendo após o que seria de esperar, consideradas as adversidades e

os agravos do acaso." (ibid: 14)

O objetivo do autor se traduz pela investigação das estratégias individuais de sobrevivência,

ou seja, "como o trabalhador de todos os níveis, formações e setores elabora e põe em prática

estratégias que lhe permitem sobreviver espiritualmente, que lhe permitem não só viver do

trabalho, mas conviver com o trabalho." (ibid:\3). Os cinco modelos de sobrevivência

encontrados - trabalhador Golem; Kafkiano, Profissional, Maquiavélico e Borges, refletem

diferentes posturas de atuação frente ao desafio de sobreviver ao trabalho.

Segundo o autor, as mudanças na economia e nas formas de organização do trabalho vitimam

trabalhador e trabalho, enquanto atividade socialmente estabelecida. A sociedade poderá, em

um futuro próximo, vir a refletir sobre outras formas de criação e distribuição de valor senão

que exclusivamente através do trabalho. A quantidade de trabalho necessário à produção vem

diminuindo, e isto reflete na relação contratual do emprego e no próprio trabalho, alterando

sua natureza conforme também ressalta Antunes (2003:209) - para parcial, precário,

terceirizado, subcontratado. "A forma de relação contratual de trabalho de tempo completo e

duração indeterminada, hoje ainda dominante, está deixando de existir". (Thiry-Cherques:

161)
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O imperativo do trabalho, ou seja, a concepção de que todos devemos trabalhar, constitui-se

em um dos obstáculos para a discussão do "não-trabalho". A dificuldade pode ser

compreendida quando se associa o fim do trabalho à não-existência, ou seja, à morte. "A

morte (...) não é algo em si, mas uma negação. É a não-vida, a não-existência" (ibid: 17) Posto

que a morte do trabalho pode ser associada à morte do indivíduo.

A análise do trabalho trazida por Thiry-Cherques evidencia a inabilidade das organizações em

propiciar sentido aos seus trabalhadores. Relacionando o estudo do autor à presente

investigação, afirmaríamos que o trabalho sem sentido é resolvido na esfera individual, ou

seja, cabe ao próprio indivíduo buscar a melhor estratégia para sobreviver ao trabalho sem

sentido.

Na segunda obra de referência, "A corrosão do caráter", Richard Sennett analisa possíveis

conseqüências do processo de flexibilização organizacional, que altera o próprio significado

do trabalho e provoca mudanças no caráter do indivíduo, entendido como "os traços pessoais

a que damos valor em nós mesmos, e pelos quais buscamos que os outros nos valorizem."

(Sennett: 10)

A inconstância dos desejos do consumidor vem demandando que as organizações coloquem

no mercado produtos diferenciados e cada vez mais rápido. Para que isto se cumpra, não basta

que os sistemas de produção sejam flexibilizados; as atitudes e comportamentos dos

indivíduos também devem ser parte do "conjunto flexível". Rotinas são reprovadas, a

agilidade torna-se um imperativo, assim como uma maior disposição para assumir riscos.

Como bem resume Moscovici, "o indivíduo atualmente deve estar em condições de

responder" (apud Alevato:77).

A flexibilidade enseja o princípio do "não há longo prazo", exaltado por Sennett, que

contribui para a corrosão do caráter, minando valores como confiança, lealdade e

compromisso mútuo. As relações sociais demandam tempo, e o indivíduo passa a se ver à

deriva de um sistema que não lhe permite criar narrativas de vida. Daí a problemática

levantada pelo autor:

"Como decidimos o que tem valor duradouro em nós numa sociedade impaciente, que se

concentra no momento imediato? Como se podem buscar metas de longo prazo numa
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economia dedicada ao curto prazo? Como se podem manter lealdade e compromissos mútuos

em instituições que vivem se desfazendo ou sendo continuamente reprojetadas?" (Sennett:l 1)

O autor analisa criticamente diversos fatores que guardam relação com a flexibilização, como

poder e controle, rotinização de atividades, reinvenção das organizações, trabalho em equipe

e, mais detalhadamente, a questão do risco. O enaltecimento do risco exacerbado e contínuo

instala um ambiente de ambigüidade e incerteza, sendo um potencial agente corrosivo do

caráter. O risco pelo risco, apenas pela iniciativa da ação, quando "o destino, portanto, conta

menos do que o ato de partir" (ibid: 102), deve ser monitorado de modo a garantir a proteção

do caráter individual. Sob a ótica da empresa, o imperativo do risco se traduz na necessidade

de reinvenção, como se qualquer mudança fosse benéfica, apenas pela capacidade de mudar.

"Empresas perfeitamente viáveis são estripadas ou abandonadas, empregados capazes ficam à

deriva, em vez de ser recompensados, simplesmente porque a organização deve provar ao

mercado que pode mudar."(Sennett:59)

A problemática alcança solução mediante a criação de um senso de comunidade, onde valores

como confiança podem emergir no longo prazo. "Um lugar se torna uma comunidade quando

as pessoas usam o pronome "nós" (Sennett:165). Para isso, é preciso um outro olhar sobre a

questão da "dependência", que na esfera individual muitas vezes é considerada como situação

vergonhosa e na esfera organizacional é desestimulada por meio de um conjunto de

recompensas que primam o individualismo".

"A vergonha da dependência tem uma conseqüência prática. Corrói a confiança e o

compromisso mútuos, e a ausência desses laços ameaça o funcionamento de qualquer

empreendimento coletivo." (Sennett:169)

Transpondo o estudo de Sennett para a presente investigação, pode-se também evidenciar a

incapacidade das organizações modernas em prover sentido para os indivíduos. Destaca-se o

papel do sistema sócio-econômico na corrosão do caráter, levando ao entendimento de que o

trabalho sem sentido é resolvido a partir de mudanças no sistema, exaltando-se valores sociais

como dependência mútua. "Esse é o problema do caráter no capitalismo moderno. Há história,

mas não narrativa partilhada de dificuldade, e portanto tampouco destino partilhado. Nessas

condições, o caráter se corrói; a pergunta "Quem precisa de mim?" não tem resposta

imediata." (ibid: 176)
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No livro "Trabalho e neurose", a pesquisadora Hilda Alevato procura analisar a influência do

ambiente organizacional sobre a sanidade do indivíduo, sobretudo de um ambiente que

promova o ab-sense, ou seja, a falta de sentido de permanência.

Estamos considerando como "ambiente" todo um conjunto significativo, simbólico e

comunicativo que orienta os comportamentos. São pessoas, cores, sons, objetos,

disposições espaciais, relações, etc, que compõem uma espécie de cenário

espetacular que referencia as ações e atitudes, apontando para os (des)sentidos

próprios do estar ali. Participar — ser parte - de um ambiente, significa orientar-se

por ele, identificar-se, diferenciar-se na mesma lógica, referenciar outros. (Alevato:

21)

A pesquisadora propõe que determinados indivíduos, em função das características dos

ambientes no qual se encontram inseridos, podem desenvolver a chamada "Síndrome Loco-

Neurótica". A expressão "loco", que significa "lugar", sugere que a manifestação da síndrome

esteja condicionada e restrita a um determinado espaço físico já que, no grupo pesquisado, a

síndrome não tinha origem na história privada de vida dos indivíduos. Ao contrário,

confirmavam a condição de localidade particular por frases do tipo: "não sei o que acontece

quando chego aqui".

A expressão "Síndrome Loco-Neurótica" está sendo proposta, então, para designar

um conjunto de sintomas, atitudes e reações identificadas de forma difusa mas

restritas a determinado espaço físico e social, comuns aos sujeitos do coletivo (que

não as apresentam em outros espaços sociais), cujas manifestações se assemelham às

formas neuróticas de reagir às situações e aos problemas do cotidiano, (ibid: 22)

Este tipo de ambiente que cerca o indivíduo não o mobiliza, não desperta senso de pertencer.

Na verdade, o indivíduo não se insere nem participa do ambiente, sendo um mero habitante.

As relações são impessoais e a liderança muitas vezes é ausente ou inexistente. Não há

anseios compartilhados, o trabalho se reduz a um meio de sobrevivência.

"Se o homem se vê diante de coisas e pessoas desprovidas de sentido em sua inter-relação

(numa cadeia de significantes), cujas práticas não transmitem um plus simbólico capaz de

emocionar e mobilizar, esse homem se isola no ab-sense de um ambiente que não justifica

investimentos pessoais, mas recomenda cuidado e desconfiança" {ibid: 26)
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A problemática que a autora insere é o conflito entre o que cada um pensa ser e o que

realmente se vê, a partir das representações sociais sobre o grupo ao qual "pertence".

Transpondo o conceito para a realidade, pode-se citar a crise de confiança da população

perante a classe dos policiais. Em diversas situações, a sociedade tende a considerar que o

grupo tem comportamento uniforme, não idôneo. O desgaste psicológico repousa no conflito

entre esforço despendido nas atividades e imagem social que lhe é atribuída. Em alguns casos,

o indivíduo descrente da mudança do status quo, pode até mesmo corroborar com suas ações

e atitudes para a manutenção de uma imagem institucional deteriorante.

"Talvez se possa dizer que a deterioração do ambiente no qual convivemos inclua não apenas

nossa própria ação deteriorante, mais também nossa própria deterioração, naturalizada numa

rotina e numa atitude que, ainda que denunciativa, reforça, confirma e ajuda a produzir o

(des)sentido - ab-sense - do espaço vivido." (ibid: 40)

Transpondo o estudo de Alevato para a presente investigação, afirmaríamos que o ambiente

significativo e simbólico de algumas organizações tem propiciado o ab-sense, a ausência de

sentido, potencializando o aparecimento da síndrome loco-neurótica. Os aspectos do trabalho

sem sentido se resolvem a partir do fortalecimento da grupalidade, que "é uma força de

interdependência capaz de unir os participantes explicando a todos e a cada um o valor de

cada esforço." (ibid: 33). Se o conflito é vivido no grupo e com o grupo, não seria adequado

tratar a questão a partir do ser isolado. O grupo pode criar maneiras de enfrentar a situação do

ab-sense, unindo-se em prol de um projeto coletivo, compartilhando valores comuns e

apoiando-se mutuamente , "a análise e a proposta de ação precisam estar voltadas para o

imaginário social do grupo, para o jogo inter-relacional, para as emoções e outras referências

concretas do cotidiano" (ibid: 29)

Em "Emoções Tóxicas", quarta obra analisada, Peter Frost procede ao estudo da chamada

"toxicidade organizacional", sua origem, seus impactos nos indivíduos e no local de trabalho.

Examina o papel das organizações, e mais especificamente, dos gerentes na produção de dor

emocional e na conversão desta dor em toxicidade.
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A palavra toxicidade pode soar excessivamente dramática em relação aos aspectos

da vida diária, mas, de muitas maneiras, ela é singularmente apropriada. Sugere

elementos que podem envenenar, seja uma pessoa ou um sistema inteiro; as toxinas

se espalham e penetram, muitas vezes sem serem detectadas, em vários níveis, e

podem ser eliminadas, se você conhecer a cura. (Frost, 2003: xxvi)

A dor, segundo o autor, é parte da vida organizacional. O poder, a hierarquia, as políticas de

conduta, as reorganizações, os planos de mudança, o trabalho em equipe, as avaliações de

desempenho, as demissões, enfim, todos estes processo contribuem para disseminar dor entre

as pessoas, sob diferentes níveis de intensidade. Até mesmo agentes externos como clientes,

acionistas e a mídia podem ser fontes geradoras de toxicidade nas organizações.

"As origens da dor variam, mas grande parte dela vem de gerentes abusivos, políticas

empresariais irracionais, clientes ou colegas contestadores, ou de mudança fracamente

administrada." (ibid: 4)

Os efeitos da dor manifestam-se através de síndromes, crises de estresse, depressão, baixa

auto-estima. O autor cita uma pesquisa da Universidade Estadual de NY onde estima-se que o

estresse profissional custe US$ 300 bilhões anualmente à indústria americana, estimados por

absenteísmo, diminuição de produtividade, rotatividade de pessoal, pagamentos diretos de

seguro, médicos e jurídicos, e violência no local de trabalho.

Os efeitos de uma demissão sem justa-causa afetam não somente quem sai, mas quem fica.

Reduz-se o desempenho, com conseqüências na produtividade e no resultado global. A

lealdade perdida por uma demissão ocasionada por dor emocional gera ônus para a empresa, e

pode despertar atos de vingança, sabotagem, roubo, vandalismo e fofocas, que muitas vezes

traduzem-se em custos diretos e indiretos. Em um estudo sobre sabotagem no local de

trabalho, Frost ressalta que pesquisadores americanos descobriram que 65% de todos os atos

de sabotagem originaram-se de descontentamento com a administração e conduta injusta em

relação aos trabalhadores.

Na visão do autor, a dor se torna tóxica quando é acompanhada por perda de confiança ou

esperança. Como a dor é parte inerente do convívio em organizações, o diferencial parece

estar na capacidade de manipulação de toxinas, assim como o faz o rim e o fígado, em
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analogia ao funcionamento do corpo humano. A dor poderá ou não se tornar tóxica

dependendo da maneira com que for tratada, manipulada.

"O que transforma dor emocional em toxicidade, especialmente em ambientes organizados, é

a resposta dada à dor de maneira nociva e não curativa." (ibid: 2)

Em um ambiente potencialmente tóxico, poderão ocorrer dois fenômenos conseqüentemente:

a) um processo de contágio de emoções, fácil de ser encontrado na relação gerente-

subordinado (quando o gerente mal humorado transmite mau humor a toda equipe) e, b) a

existência de indivíduos catalisadores que passam a assumir as dores emocionais de outras

pessoas em benefício de todo um sistema. Estes indivíduos são denominados pelo autor como

"manipuladores de toxinas"; à medida que lidam com tamanha carga de dor emocional,

podem tornar-se potencialmente "tóxicos" e começar a passar essas dores para outras pessoas.

A problemática que captamos do estudo é que "uma significativa e inevitável fonte de toxinas

nas organizações surge do trabalho essencial dos líderes." (ibid: 38) Ou seja, a função

gerencial é pródiga em causar dor mas, por outro lado, dispõe de mecanismos para fazer com

que a dor não se torne tóxica.

O dia-a-dia gerencial é composto de decisões. Cada decisão que é tomada afeta

indubitavelmente um ou vários indivíduos em particular. Até mesmo uma boa liderança

poderá causar dor, à medida que as decisões retirarem as pessoas de sua zona de conforto.

Entretanto, muitos gerentes continuam enxergando um tipo de cisão que o próprio indivíduo

muitas vezes não percebe - entre vida "pessoal" e vida "profissional". É como se as emoções

pertencessem à vida pessoal, e não pudessem invadir a área profissional.

"A toxicidade é produzida quando as atitudes de um indivíduo ou as políticas de uma

organização, ou ambas, não levam em conta a ligação emocional que as pessoas têm com suas

contribuições no trabalho."(ibid: 46)

O gerente poderá produzir toxicidade por deliberada intenção, por incompetência (o gerente

pode não ter as competências necessárias para lidar com pessoas), por infidelidade (quando o

gerente não cumpre promessas), por insensibilidade (incapacidade de perceber a dor causada);
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por intromissão (a persuasão de um gerente carismático), pelas políticas institucionais ou

ainda por motivos de força maior.

Transpondo o estudo de Frost para a presente investigação, afirmaríamos que a toxicidade

presente no dia-a-dia de uma organização pode desencadear no indivíduo a percepção de que

seu trabalho não possui sentido, propósito de realização. Como uma significativa parte de dor

é gerada por pessoas em cargos diretivos, a ênfase na solução da problemática recai sobre a

adequação das ações gerenciais para lidar com a toxicidade e o trabalho sem sentido.

A criação de uma cultura de toxicidade "deriva de como os gerentes chegaram ao topo, e em

parte pela maneira como são tratados quando chegam lá." (ibid: 47). A competência esperada

do gerente, na visão de Frost, é a compassividade. Segundo o autor, líderes se sairiam melhor

no desempenho de suas funções se em toda ação houvesse reflexão e consideração dos custos

e benefícios emocionais de qualquer iniciativa.

Finalmente, com base nos quatro estudos apresentados, pode-se relacionar determinadas

conseqüências da ausência de sentido no ambiente organizacional para o indivíduo. Cada

problemática encontra uma ênfase de mudança, ou seja, qual deve ser o aspecto de mutação

para que as conseqüências sejam minimizadas e o trabalho volte a apresentar sentido,

propósito de realização.

Ausência de sentido

no trabalho

Conseqüências

Sobrevivência

Corrosão do caráter

Síndrome loco-neurótica

Toxicidade organizacional

Ênfase da mudança

Indivíduo

Sistema

Grupo

Gerente

Figura 1: Proposição de conseqüências da ausência de sentido no trabalho, com base em Thiry-

Cherques, Sennett, Alevato e Frost.
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4. A Temática da Liderança no campo da Administração

A perspectiva trazida por Frost vem corroborar para a noção da responsabilidade gerencial no

sentido do trabalho. Gerência e liderança são dois temas correlates, mas que nem sempre

apresentam nítida diferenciação para a maioria das pessoas. A liderança, como será

apresentada a seguir, é uma das habilidades que o gerente apresenta (ou deveria). É por esta

habilidade que os gerentes se mantém sintonizados com a questão da percepção do sentido do

trabalho para o indivíduo.

Conforme ressalta Motta (2003:13), "a partir dos anos 1980 inicia-se uma era de separação

mais nítida entre gerentes e líderes. Assim, definem-se as habilidades de liderança, em

contraste com elementos clássicos de chefia, mas considerando-as tanto como passíveis de

aprendizado quanto como necessárias à boa gerência".

Embora tenhamos muitos termos para denominar o indivíduo que coordena esforços para um

objetivo comum, os conceitos por vezes não permanecem claros.

A diferenciação entre "líder" e "gerente" é cada vez mais acentuada com as pesquisas

acadêmicas. Segundo Kotter (2000:51), o gerente lida com a complexidade, coloca e mantêm

os processos funcionando, através de planejamento, organização, direção e controle. Já o líder

trabalha com a mudança, através do estabelecimento de direcionamento, visão de futuro,

agregando as pessoas para um propósito determinado.

Ainda segundo o autor, a liderança é uma parte crescente do trabalho gerencial, porque o

índice de mudança está aumentando. "Quarenta anos atrás, as empresas substituíam seus

computadores a cada dez ou vinte anos, não a cada três." (Kotter :17). Ou seja, se atualmente

a lógica da mudança contínua é um imperativo, maior é a necessidade da liderança no

ambiente empresarial.

Considera-se, portanto, que no âmbito organizacional liderança é habilidade relacionai,

constante do papel gerencial ou coordenativo, ligada ao indivíduo, e não ao cargo que ocupa.

Desta forma, um gerente apresentará habilidades de gerenciamento e habilidades de liderança,

e esta proporção varia de acordo com sua personalidade e de acordo com a situação.
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Para Bennis, "liderar é fazer com que as pessoas queiram fazer o que é preciso. Gerenciar é

fazer com que as pessoas façam" (Bennis, 1996:104).

Segundo Kotter, liderança forte sem gerenciamento conduz ao caos. Por outro lado,

gerenciamento forte sem liderança conduz à burocracia mortal. Portanto, as duas habilidades

são complementares e não concorrentes no ambiente organizacional.

4.1 Revisão conceituai

O estudo da liderança caminha ao longo do desenvolvimento da ciência administrativa, que se

deu a partir do século XX. É importante ressaltar que grande parte das pesquisas em liderança

provêm de universidades americanas, e portanto, muitas análises carregam idiossincrasias

derivadas da cultura estadunidense.

Muito da história de uma sociedade pode ser contada através de seus líderes, conforme pontua

Yukl.

"O termo conota imagens de pessoas poderosas e dinâmicas que comandam exércitos

vitoriosos, dirigem impérios corporativos do alto de reluzentes arranha-céus, ou que traçam o

curso de nações. Muito da nossa concepção de história é a estória de líderes militares,

políticos, religiosos e sociais" (Yukl: 1)

O termo "liderança" saiu do vocabulário comum para o acadêmico. Nas brincadeiras de

colégio, não era incomum alguém ser chamado em determinado momento para ser o "líder"

do grupo. Desta forma, emergem definições para "liderança" fundamentadas em experiências

pessoais. O termo "líder" poderá então significar, entre outros sentidos, "aquele que manda",

"aquele que convence", "aquele que dá direção".

"Como freqüentemente ocorre quando uma palavra do vocabulário comum é incorporada ao

vocabulário técnico de uma disciplina científica, liderança não tem sido precisamente

definida, e ainda carrega conotações que criam ambigüidade de significado" (Janda apud

Yukl: 2)
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No campo de estudo científico, são muitas as variáveis advindas da investigação sobre a

questão da liderança - a dinâmica das relações interpessoais, o papel gerencial, a influência, o

poder, o imaginário e os papéis sociais, os mitos. Como uma pessoa se torna líder? Haveriam

características natas de liderança? Um líder pode ser desenvolvido? Como conseguir

influenciar a pessoas para obter resultado esperado? O que os líderes fazem?, foram algumas

das perguntas que inquietaram os primeiros pesquisadores do tema.

O termo "liderança", segundo Stogdill (1974), tem sido utilizado por aproximadamente 200

anos, embora o termo "líder", do qual foi derivado, apareceu por volta de 1300 d.C. Algumas

definições acadêmicas para o termo seguem abaixo:

"Liderança é o comportamento de um indivíduo quando está dirigindo as atividades do grupo

em direção a um objetivo compartilhado" (Hemphill & Coons apud Yukl: 2)

"Liderança é influência interpessoal, exercida em uma situação, e voltada, através do processo

de comunicação, ao alcance de determinada meta ou metas" (Tannenbaun & Massarik apud

Yukl:2)

Stodgil (1974: 7) reúne um conjunto de significados pelos quais o tema vem sendo analisado.

Liderança tem sido apontada, ao longo do tempo, como uma questão de: processos de grupo,

personalidade e seus efeitos, arte de se conseguir concordância; exercício da influência; um

ato ou comportamento; uma forma de persuasão; uma relação de poder; um instrumento para

o alcance de metas; um efeito de uma interação; um papel diferenciado; originador da

estrutura organizacional.

As estórias pessoais de grandes líderes tem despertado no mínimo curiosidade e no máximo a

idolatria. A "magia" atribuída à figura dos líderes advém, em parte, dos primeiros estudos

sobre liderança, que se detinham na análise de traços especiais que distinguiriam um líder dos

demais indivíduos. Sobre as pesquisas desenvolvidas sob este primeiro enfoque, Smith e

Peterson comentam: "Esses pesquisadores em liderança agiam como se eles fossem

alquimistas medievais à procura da pedra filosofal." (apud Bergamini, 1994, p. 104). Outra

causa para o caráter mágico atribuído à liderança reside no mito do herói.

Os mitos fazem parte do conjunto simbólico utilizado pelas comunidades e pelas nações para

a criação de sua identidade, para a tradução da essência do homem que nelas habita.
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Pelo menos há 2.500 anos, questiona-se o papel dos mitos na sociedade. A ciência não se

preocupa mais em averiguar sua veracidade, ou seja, se de alguma forma obedecem à

racionalidade dominante no mundo ocidental. Na reportagem " O poder do mito", da revista

Galileu, se percebe que os mitos são em realidade uma forma de entendimento da sociedade e

de sua cultura, um dos produtos mais elevados da atividade simbólica.

"Mesmo na cultura ocidental contemporânea, que valoriza a racionalidade, os mitos estão

muito presentes. Não apenas como ilusões em que se acredita ou como heróis e heroínas que

se venera (...) mas como conjuntos de justificativas éticas que dão identidade a um povo"

(Revista Galileu, p.2)

Ainda de acordo com a reportagem, o sentido do mito está sujeito aos valores do local no qual

emergem; mitos são eminentemente culturais. Em algumas regiões, é tido como verdade

parcial ou absoluta, em outras são consideradas meras estórias. Temas míticos comumente

narrados envolvem as questões para os quais o homem não tem uma resposta lógica, como

adverte Rocha (ibid: 6), incluindo questões sobre vida, morte, nascimento e renovação. A

criação do homem, a existência de deuses e a saga de heróis são exemplos de temas

comumente abordados na mitologia.

Foi na Grécia Antiga que surgiu a idéia de associar pessoas de destaque na sociedade a heróis.

"No fim do século 3 a.C, o filósofo Evêmeros relacionou, pela primeira vez, deuses e homens

notáveis - monarcas e heróis do passado -, preservando sua memória por meio do mito. "Com

a explicação evemerista, os gregos antigos procuravam esclarecer melhor o que lhes parecia

muito provável: a relação entre potências divinas e personas políticas" (ibid:3)

O mito do herói impressiona os seres humanos à medida que "todos apresentam uma alegoria

das dificuldades que os homens precisam vencer na vida, quase sempre desafiando os deuses

e a morte"(ibid: 6). O herói é um vencedor e, por associação, o líder também o é. Heróis são

reconhecidos, nunca esquecidos. Ao se relacionar a figura de um líder ao mito do herói,

busca-se o reconhecimento eterno. O líder ainda assume também a imagem simbólica do

guerreiro, que luta sob duras condições para derrotar o inimigo (no caso corporativo, a

concorrência e todas as outras forças contrárias).
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Talvez essas associações, ainda que inconscientes, contribuam para despertar o interesse das

pessoas para o exercício de cargos executivos nas organizações (há logicamente um outro

fator prático muito importante: executivos são bem remunerados). Mas, conforme argumenta

Motta (2003: 4), "quando se nomeia uma pessoa para a função se está nomeando um chefe e

não um líder". A liderança não é outorgada em um cargo, não se deve esperar tornar-se líder

através de um documento. Liderança é uma habilidade ligada à pessoa e não ao cargo, que

alguns indivíduos desenvolvem mais e outros menos, ao longo de sua trajetória profissional.

Eficiência e Influência

Segundo Bowditch & Buono (2004:195), há três grandes temas presentes nas definições sobre

liderança:

■ é um fenômeno relacionai, onde influência e poder operam de forma legítima

(contratual ou consensual);

■ não ocorre no isolamento; há um contexto que envolve a relação de liderança

■ gera uma variedade de resultados (alcance de metas, respeito, satisfação do cliente,

etc)

Eficiência e influência são dois conceitos comumente associadas à liderança. A maior parte

dos pesquisadores analisaram a liderança sob o pressuposto de sua eficiência, ou seja,

procuraram descobrir variáveis explicativas (traços, habilidades e comportamentos) da

eficiência, do alcance do resultado desejado. Se à época de Taylor o conceito de resultado era

uniforme ("produzir mais"), a partir da escola de Relações Humanas ele adquire outros

significados, como por exemplo a satisfação e a felicidade do empregado. A partir de Yukl (p.

5) pode-se verificar três medidas para o conceito de eficiência da liderança.

1. Alcance de metas - É a mais comum medida de eficiência do líder. É a extensão pela qual o

grupo realiza suas tarefas com sucesso e atinge as metas estabelecidas.

2. Comprometimento dos subordinados - Se o líder consegue despertar no grupo atitudes de

respeito e admiração por sua pessoa, que se traduzem em comprometimento com a tarefa e

com a organização, a eficiência do líder é atestada.
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"A atitude dos seguidores perante o líder é outro indicador comum da eficácia da liderança

(...) Vários indicadores objetivos como absenteísmo, turnover voluntário, reclamações,

queixas à lata administração (...) servem como indicadores indiretos da insatisfação do

subordinado e da hostilidade perante o líder" (Yukl: 6)

3. Qualidade dos processos grupais - À medida que o líder consegue despertar um sentimento

de confiança entre os membros do grupo, pode-se afirmar também que a eficiência foi

atingida.

"A eficácia da liderança é ocasionalmente medida em termos da contribuição do líder para a

qualidade dos processos grupais, percebida pelos subordinados ou por observadores externos.

O líder aumenta a coesão do grupo, a cooperação entre os membros, a motivação, resolução

de problemas, tomada de decisão e resolução de conflitos entre os membros do grupo?"

(Yukl: 6)

Bowditch & Buono (p.200) estabelecem outros critérios de qualificação dos resultados da

ação da liderança na organização. Segundo os autores, os resultados alcançados necessitam

ser:

1) Balanceados, ou seja, resultar em ganhos para todos os públicos de interesse da

organização;

2) Estratégicos, isto é, que contribuam para o alcance da vantagem competitiva;

3) Duradouros, ou seja, que não sacrificam planos de longo-prazo nem ganhos de curto prazo;

4) Impessoal, isto é, focado no benefício da maioria, em detrimento a um indivíduo, área ou

departamento.

Por fim, Yukl adverte que o conceito da eficiência da liderança é dotado de subjetividade, ou

seja, a operacionalização do conceito de "sucesso" dependerá dos objetivos propostos para a

área e dos critérios definidos pelos executivos-chefes da organização.

Outro conceito bastante associado à liderança é o de influência. É inevitável ressaltar que o

processo de influência não é apenas unidirecional, do líder para o subordinado.

Segundo Zuker (1993), a influência é notada pelos seus efeitos: uma mudança de opinião ou

de comportamento e é diferente da manipulação, "que pode ser melhor caracterizada como
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sendo um conjunto de ações desonestas e altamente agressivas, destinadas a fazer com que

alguém mude sua crença ou seu comportamento para beneficiar o manipulador." (Zukerl 1) A

manipulação é uma tentativa de influência fracassada, pois não tem sustentabilidade a longo

prazo, pois não considera os objetivos da outra pessoa. A influência se estabelece em uma

filosofia de ganha-ganha, uma relação benéfica mútua.

"Influência é a habilidade de afetar os outros - perceptível somente nos seus efeitos - sem o

exercício da força ou da autoridade formal." (ibid:\5). Logo, a habilidade de influenciar é um

potencial ou competência. Só é eficaz quando o indivíduo deseja e coloca-a em ação.

Ainda segundo Zuker (ibid:\9), há três tipos influentes:

■ O diretivo, que simplesmente dirige - ou fala - para as pessoas fazerem as coisas de

maneiras específicas;

■ O colaborador, que opera mais eficientemente dentro de grupos. Ele usa suas

habilidades sociais para ganhar a cooperação e exercer a influência.

■ O simbólico, que dá um exemplo pessoal de como ser vencedor e usa símbolos para

dar ao grupo uma identidade.

4.2 Abordagens Teóricas sobre Liderança

Partindo da sistematização adotada por Yukl (1981), há quatro principais abordagens teóricas

para o estudo da liderança: (1) abordagem de poder- influência, (2) abordagem de traços, (3)

abordagem comportamental e (4) abordagem situacional. As abordagens fundamentam-se no

pressuposto teórico da eficiência da liderança.

(1) Abordagem de Poder e Influência

"Esta abordagem almeja explicar a eficiência do líder em termos da natureza e da quantidade

de poder disponível para os líderes e a maneira pela qual líderes exercem poder sobre outros"

(Yukl: 8)

A questão do poder é largamente estudada nas ciências humanas. Como examina Carvalho

(1998), a evolução conceituai do significado do poder passa da noção de um mero ato ao seu
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aspecto relacionai. Na medida que é visto como produto de relações humanas, o poder recebe

influência de seu ambiente interno e externo. Logo, uma mudança no ambiente pode diminuir

a importância de algumas posições na organização, alterando o arranjo de poder vigente.

É compreensível que os avanços sobre o estudo do poder tenham fundamentado uma das

abordagens explicativas sobre a liderança, que também pode ser considerada como

subproduto de relações humanas.

Para Weber, poder significa "a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma

relação social, mesmo contra qualquer forma de resistência e qualquer que seja o fundamento

dessa probabilidade." (apud Chiavenato, 1983: 278)

Jacobs estabelece precisa distinção entre poder e autoridade. "Poder é a capacidade do agente

em exercer influência, mas autoridade é o direito do agente de exercer influência" (Jacobs

apud Yukl: 18).

Várias pesquisas sobre as conseqüências da utilização de diferentes tipos de poder e influência

tem despertado reflexões sobre a inter-relação destes fatores com a eficiência da liderança.

Yukl aponta dois tipos de poder no exercício da liderança: o poder da posição, decorrente da

função desempenhada, e o poder pessoal. "A influência potencial inerente à natureza de uma

posição administrativa e a autoridade concedida a seus ocupantes por superiores e

subordinados é chamado "poder de posição". A influência potencial derivada das

características do indivíduo que ocupa uma posição administrativa é chamado de "poder

pessoal" (Yukl:21). Deduz-se que o poder decorrente da posição tem maior grau de

transitoriedade.

Mesmo que o líder apresente grande poder pessoal, que dispense o uso do poder da posição,

Yukl adverte que os melhores resultados são obtidos quando o líder possui ao menos uma

moderada quantidade de poder decorrente da posição, para que as mudanças necessárias

possam ser efetivadas. Os líderes mais eficientes utilizam o poder pessoal de forma

suplementar ao poder derivado da posição.
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Atos de poder são relacionais. Se o líder possui poder sobre os subordinados, é esperado que o

contrário também ocorra. "A influência potencial dos subordinados é chamada algumas vezes

de "contrapoder" e serve como uma restrição sobre o exercício de poder do líder."(Yukl:25).

Dentre os fatores para a dependência do líder estão o conhecimento técnico detido pelo

subordinado que, guardadas as proporções, é um tipo de poder de posição, e sua liderança

informal na organização, considerada uma manifestação de poder pessoal. Resulta que, no

jogo relacionai de poder, cada parte conta com potenciais recursos ao seu alcance.

(2) Abordagem de Traços de Liderança

A abordagem de traços enfatiza pesquisas sobre características pessoais dos líderes, distintas

de outras pessoas "comuns". Ou seja: a liderança seria reconhecida através de traços. Mantém

seu foco de análise "nas características e atributos - físicos, mentais e culturais - que parece

diferenciar líderes e seguidores" (Bowditch & Buono: 198)

"Presume os líderes como pessoas diferentes, possuidoras de qualidades inatas e distintas das

outras, que são fadadas a serem sempre seguidoras" (Motta: 5)

Nos recentes estudos sobre traços de liderança atribuiu-se a eficiência do líder à existência de

habilidades como "energia incansável, intuição sagaz, misteriosa capacidade de previsão e

irresistível capacidade de persuasão" (Yukl:8). Bowditch & Buono (p. 198) coletaram cinco

traços mais comumente apontados: "inteligência, domínio, autoconfiança, alto grau de energia

e atividade e conhecimento da tarefa" .

A abordagem de traços salientou a o estudo sobre o carisma, que seria uma característica

diferenciadora dos indivíduos com potencial para liderança. "O líder carismático parece de

alguma forma misterioso e maior que a vida, uma pessoa que certamente consegue êxito onde

muitas pessoas falham" (Yukl: 24). Indivíduos carismáticos podem, entretanto, comprometer

suas organizações com ambições desmedidas e "visões" e "missões" pessoais e não coletivas,

à medida que sua capacidade de persuasão é extraordinária. Algumas empresas que gozavam

de grande solidez no mercado viram-se completamente arruinadas por terem seguido

cegamente as visões pessoais de líderes carismáticos.
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"O líder mágico ou heróico, não importa quão bem intencionado esteja, pode não ser a mais

eficiente forma de liderança nas complexas organizações atuais. Em muitos casos, recentes

pesquisas sugerem que o tipo mais apropriado de líder é o indivíduo que consegue liderar as

pessoas para que liderem a si próprias." (Bowditch & Buono: 226)

As críticas que emergem desta abordagem residem em dois aspectos. O primeiro reside no

fato de que os estudos são centrados apenas na figura do líder. À medida que a liderança é um

fenômeno relacionai, é necessário que se estenda o foco de análise também para o liderado.

Ademais, o ambiente no qual o vínculo líder-liderado ocorre também é desconsiderado nesta

abordagem. A segunda crítica se pauta na noção de que tais traços de liderança são natos, ou

seja, o indivíduo tem ou não tem, e raramente podem ser desenvolvidos ao longo da vida.

Ainda hoje é grande o número de pesquisas por traços de liderança. Quando uma revista de

negócios publica as "dez qualidades do líder do século XXI", está referenciando sua

informação na abordagem de traços de liderança. Deve-se ter cautela ao analisar uma lista

"universal" de características dos grandes líderes e tentar ser líder "por imitação" (até porque

sob a perspectiva de traços isto não seria possível). Há determinados traços que são

particulares a uma determinada sociedade.

(3) Abordagem Comportamental

Se a abordagem de traços busca analisar o que o líder é, a abordagem comportamental busca

avaliar o que o líder faz. "A abordagem comportamental tem se preocupado em descobrir as

atividades que os líderes desempenham, e com a diferenciação das atividades dos líderes

eficientes e ineficientes" (Yukl: 272) Ou seja, o "segredo" do líder reside no domínio de

determinadas habilidades, traduzidas em ações e comportamentos eficazes.

"Nessa perspectiva, o foco de análise é essencialmente o comportamento dos líderes.

Presume-se que esses comportamentos sejam adquiridos. A idéia era descobrir que tipos de

comportamentos favorecem ou conduzem a uma liderança mais eficaz" (Motta: 5)

O ponto de partida dos pesquisadores comportamentais foi a tentativa de se conhecer o

comportamento do líder eficiente a partir da comparação com o seu oposto (o líder

ineficiente).
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Diversos autores, através de pesquisas empíricas, vêm propondo um conjunto dos que seriam

os comportamentos mais eficazes do líder. Yukl (p.273) estabelece quatro grandes categorias

comportamentais para o líder: conhecer a tarefa; facilitar a coesão grupai; ser um bom

estrategista e ser hábil na motivação dos empregados.

Bowditch & Buono (p.199) apontam as três dimensões-chave comportamentais do líder:

envisioning (inspirar uma visão, meta conjunta), energizing (energizar, fornecer condições

para a motivação) and enabling (desenvolver habilidades nos indivíduos, empoderá-los).

Além disso, os autores ressaltam importantes habilidades dos líderes advindas dos principais

estudos em Administração nos anos 80 e 90, como desenvolver um conjunto de valores

compartilhados e a "missão" organizacional.

A pesquisa por comportamentos eficazes de liderança não cessa, à medida que novos

"comportamentos de sucesso" passam a ser obtidos através do relato de experiências pessoais

dos grandes executivos. No artigo "Things leaders do" (2004), a boa prática comportamental

da liderança é baseada em Jeff Immelt, CEO da GE, que estabelece o que os líderes devem

fazer: 1. Assumir responsabilidade pessoal. 2. Simplificar constantemente 3. Entender

distância, profundidade e o contexto 4. Estar atento à importância do alinhamento e da

administração do tempo 5. Líderes aprendem constantemente e também precisam aprender a

ensinar 6. Ser leal ao seu próprio estilo 7. Gerenciar estabelecendo limites, mas com liberdade

8. Ser disciplinado e detalhista 9. Deixar algumas coisas sem resposta 10. Gostar de pessoas.

A análise dos comportamentos eficazes acabou por favorecer o seu grupamento em estilos de

administração, que "dependem substancialmente das convicções que os administradores têm a

respeito do comportamento humano dentro da organização" (Chiavenato:373). Como suporte

teórico destas convicções, encontram-se por exemplo as Teorias X e Y de McGregor.

As críticas quanto a esta abordagem de liderança tem seu principal argumento, segundo

Bowditch & Buono (p.207), no fato de que "o que estas teorias realmente fazem é fornecer

uma lista de estilos ou comportamentos ao invés de uma lista de traços"

A cautela proferida aos traços pessoais "universais" também é válida para os comportamentos

de liderança; o fator cultural não pode ser desprezado. Artigo do jornal Carreira e Sucesso
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intitulado "Conceitos de liderança une executivos no mundo", mostra pesquisa realizada pela

consultoria Watson Wyatt, com 1057 presidentes, CEOs e altos diretores de empresas de 18

países do mundo, que objetivou mostrar como eles pensam, agem e mobilizam pessoas para

serem bem sucedidas no século XXI. Na relação pesquisada de fatores importantes para um

bom desempenho organizacional, chama atenção as conclusões que refletem valores culturais

próprios de cada sociedade. Diz o pesquisador que os norte-americanos dão menos ênfase à

experiência multicultural do que os demais. Os europeus acham fundamental ajudar as

pessoas a se adaptarem a mudanças, enquanto os latino-americanos acreditam que, mais

importante que isso, é dar autoridade e poder de decisão aos empregados.

(3) Abordagem Situacional

A abordagem comportamental sugeriu fortemente que a melhor performance para o líder seria

obtida através de uma maior orientação para o grupo, ênfase na participação e construção de

um processo democrático de decisão. Porém, como ressalta Bowditch & Buono (p.207), a

evolução dos estudos em liderança evidenciou que em algumas circunstâncias, um estilo

autoritário era mais eficiente e em outras, um estilo orientado para as pessoas gerava melhores

resultados.

A corrente teórica situacional tem seu alicerce na premissa de que não há um único traço ou

estilo de liderança válido para toda e qualquer situação, a liderança é contingencial à

situação. A idéia de "one best way" não é adequada para os teóricos situacionais.

"A abordagem situacional tem se preocupado em identificar os fatores situacionais que

influenciam o comportamento do líder e determina se ele será eficiente. Teorias situacionais

de liderança tipicamente examinam a moderada influência das variáveis situacionais sobre a

relação entre comportamento do líder e suas conseqüências" (Yukl: 273)

Nota-se a expansão das variáveis na análise da liderança ao longo do tempo, cujo início se dá

a partir do líder (abordagem de traços), passando por líder mais subordinado (abordagem

comportamental) e chegando a líder mais subordinado mais ambiente (abordagem

situacional). Yukl (p.273) aponta as variáveis que tem sido analisadas como situacionais, ao

longo do tempo: "estrutura da tarefa, interdependência das tarefas dos subordinados,

tecnologia, dependência de processos externos, incertezas do ambiente, poder do líder, nível
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de administração, extensão do controle, centralização, formalização, e características dos

subordinados como necessidades, traços, expectativas e competência"

O princípio das teorias situacionais de liderança pode ser fundamentado na escolha entre um

estilo gerencial de orientação à tarefa e de orientação aos relacionamentos, a depender das

circunstâncias.

A crítica a esta abordagem reside na demasiada atenção dada à situação, negligenciando as

características do líder. "A variável situação assume a maior importância na determinação de

quem será o líder e o que ele deverá desempenhar" (Chiavenato: 131)

As perspectivas de estudo da liderança contudo não param nestas três abordagens. Os estudos

contemporâneos sobre liderança apontam, segundo Motta (p.14), para uma nova era de traços

e estilos, ressaltando:

V A liderança como processo cognitivo - a liderança seria resultado de um processo mental

de reconstrução de informações sobre o líder e seus seguidores

V O carisma como produto de relações aprendidas - o carisma passa a ser percebido como

uma inter-relação social sobre como as pessoas percebem o líder

v A liderança como prática visionária e transformadora - a liderança seria resultado do

cultivo da ideação do futuro.

4.3 O estudo da Liderança no pensamento organizacional

Pode-se afirmar que o estudo da gerência e liderança estiveram presentes no transcorrer do

pensamento organizacional, com maior ou menor ênfase, desde os primórdios da

Administração Científica à chamada Teoria dos Sistemas, atingindo talvez o maior número de

trabalhos desenvolvidos na Escola Comportamental. Verificar o desenvolvimento conceituai

de gerência e liderança ao longo das teorias da Administração constitui o objetivo desta parte

do estudo.
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■ A Escola Clássica

Taylor e Fayol, com suas respectivas obras, "Princípios da Administração Científica",

publicada em 1911 e "Administração Geral e Industrial", publicada em 1916, integram a

chamada Escola Clássica da Administração.

Pode-se afirmar que o despertar da ciência administrativa teve como precedente a Revolução

Industrial do séc. XVIII na Inglaterra, época de crescimento urbano impulsionado pela

substituição do processo artesanal pelo industrial na produção de mercadorias. A preocupação

com a coordenação da fábrica subsistiria no século seguinte através do engenheiro Frederick

Taylor.

Quando Taylor postula seu quarto princípio de Administração ("a administração toma a seu

cargo todo o trabalho para que está melhor preparada do que os trabalhadores"), separa quem

executa ("faz") de quem coordena e supervisiona ("pensa"), inserindo no pensamento

organizacional a noção de função gerencial, apresentada como "supervisão funcional."

Para Taylor, "o trabalhador deveria contar com uma boa supervisão funcional, com

supervisores em cada fase do processo, para assegurar a excelência nas operações"(George

apud Vendramini, p.43). A função primordial da "gerência" na ótica taylorista é exercer

controle.

O segundo teórico da Escola Clássica, o francês Henri Fayol, também faz menção ainda que

indireta à função gerencial, através da chamada "função administrativa".

Fayol identificou seis funções essenciais dentro de uma organização, a saber: operações

técnicas, comerciais, financeiras, de segurança, contábeis e administrativas. Deu destaque

para análise da função administrativa, que "está representada por seus dirigentes, que

respondem, em maior ou menor grau, pela responsabilidade do setor, área ou departamento ao

qual estão vinculados." (Vendramini:45)

Para que um dirigente possa exercer o dom de comando, Fayol delineou oito regras que,

sinteticamente, abordam papéis gerenciais: (1) o profundo conhecimento do pessoal; (2) a

eliminação dos incapazes; (3) o acompanhamento das convenções estipuladas entre a empresa
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e os seus agentes; (4) a postura do chefe de servir de bom exemplo; (5) a realização periódica

de inspeções no corpo funcional; (6) a realização de reuniões com os principais colaboradores

para garantir a unidade de direção e a convergência de esforços; (7) a não-obsessão aos

detalhes; e, (8) o empenho por fazer presente no pessoal a atividade, a iniciativa e o

devotamento." (Silva apud Vendramini: 45)

Pode-se ainda ressaltar que a atuação da "gerência" (a função administrativa) toma parte nos

quatorze princípios de administração de Fayol, a saber: 1) Divisão do Trabalho; 2) Autoridade

e Responsabilidade; 3) A Disciplina; 4) A Unidade de Comando; 5) A Unidade de Direção; 6)

A Subordinação do Interesse Particular ao Geral; 7) A Remuneração do Pessoal; 8) A

Centralização; 9) A Hierarquia; 10) A Ordem; 11) A Eqüidade; 12) A Estabilidade do

Pessoal; 13) A Iniciativa; 14) A União do Pessoal.

Se a habilidade de gerenciamento tem um esboço conceituai a partir das atribuições da

"supervisão funcional", em Taylor e da "função administrativa", no estudo de Fayol, o mesmo

não se pode dizer da liderança. Questões referentes à liderança não são mencionadas na

Escola Clássica da Administração.

■ A Escola de Relações Humanas

O tema central de investigação da então nascente ciência administrativa continuava a centrar-

se na produtividade, ou seja, de que forma aumentar a produção industrial. Se na Escola

Clássica era em geral alcançada através da adequação às tarefas, por volta de 1920 um grupo

de pesquisadores passou a considerar o aumento da produtividade atrelado à qualidade das

inter-relações humanas ocorridas dentro da organização.

Foi a primeira abordagem teórica a analisar o fenômeno da liderança, e conceitos como

motivação, dinâmica de grupo, comunicação e grupo informal se tornaram freqüentes. Nomes

como Levin, Mayo, Follett inserem-se neste período do pensamento organizacional.

A chamada teoria dos traços de liderança se desenvolve a partir deste período. Uma outra

contribuição foi a sistematização por White e Lippitt dos três estilos de liderança -

autocrático, democrático e liberal.
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Os estudos de Mary Parker Follet também evidenciaram a questão da liderança, e para sua

época, são considerados bastante visionários. Sobre os principais traços que evidenciariam

características individuais de liderança, Follet pontuava:

O principal erro, ao pensar na liderança como residindo completamente na

personalidade, está provavelmente no fato de que o líder executivo não é um líder de

homens apenas, mas de algo que estamos aprendendo a chamar de situação global.

Isso inclui fatos, presente e potencial, objetivos, propósitos e homens. A partir de

uma confusão de fatos, experiência, desejos, objetivos, o líder deve encontrar o fio

de união. Devemos ver um todo, não um mero caleidoscópio de peças. Devemos ver

a relação entre os diferentes fatores de uma situação. Quanto mais alto você

conseguir chegar, mais habilidade desse tipo você precisa ter, porque você tem uma

mais ampla gama de fatos a partir dos quais estabelecer as relações. (Follett apud

Vendramini: 57)

Portanto, foi na Escola de Relações Humanas que a questão da liderança começa a ser

pesquisada. Os pesquisadores detinham suas análises sobre aquilo que o líder é, ou seja, o que

ele apresenta que o distingue dos demais.

■ A Escola Estruturalista

Em sua essência mais pura, o estruturalismo refere-se à concepção metodológica que

consiste em conhecer o objeto situando-o em sua estrutura onde se encontra

integrado e, posteriormente, em estruturas mais amplas. Uma estrutura define-se

como um conjunto formado de elementos dispostos de tal modo que cada um

depende dos outros, a ponto de só poderem ser o que são em função do seu

relacionamento estreito com os outros. (Kwasnicka apud Vendramini: 64)

A Escola Estruturalista contribuiu para o avanço, ainda que forma indireta, do estudo da

liderança, através da tipologia das organizações de Etzioni, da tipologia de Blau e Scott, da

proposição dos diferentes níveis de organização (técnico, gerencial e institucional), da

preocupação com a administração das organizações formal e informal, entre outros.

Etzioni apresentou sua tipologia das organizações através de dois critérios: tipo de

conhecimento (especializadas, não-especializadas e de serviços) e tipo de obediência

(utilitárias, coercitivas e normativas) Os dirigentes das organizações ora se vinculam a
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atividades socioemocionais e a atividades de tarefa ou instrumental. (Vendramini: 65). Etzioni

buscou desta forma evidenciar a inter-relação entre determinado tipo de atividade ao tipo de

organização existente.

Precedendo ao estruturalismo, encontra-se também a contribuição weberiana sobre poder e

autoridade nos relacionamentos grupais, que motivou pesquisadores para explicar a eficiência

da liderança em termos de poder e influência.

■ A Escola Comportamental

Na Escola Comportamental encontra-se um grande (senão o maior) conjunto de trabalhos e

pesquisas sobre liderança.

Há duas correntes nesta Escola; a primeira, dos Comportamentalistas, que explora,

sobretudo, os fatores motivacionais que impulsionam o comportamento dos

indivíduos no contexto organizacional. A segunda corrente é intitulada

Desenvolvimento Organizacional, cujos pesquisadores focalizam a mudança da

organização, principalmente por meio do comportamento organizacional.

(Vendramini: 67)

Ainda que grande parte das pesquisas esteja focada em motivação, grandes contribuições são

dadas à análise da liderança, através da publicação de modelos que visam subsidiar o

comportamento do líder e dos estudos em cultura organizacional.

Destacam-se entre os conhecidos pesquisadores comportamentalistas, McGregor, Herzberg e

Maslow. A contribuição de MacGregor para o estudo da liderança está na vinculação entre o

comportamento do líder às crenças sobre a natureza humana. Já Herzberg contribui através da

formulação do conceito de "fator higiênico", que estão ligados ao ambiente e não à tarefa e

que não causam satisfação - mas sua ausência causa insatisfação (a supervisão adequada é

considerada por Herzberg um fator higiênico). Por fim, a conhecida pirâmide de Maslow se

tornou a mais difundida tentativa de explicitação do processo motivacional, através do

escalonamento das necessidades individuais, tema de grande valia para o exercício da

liderança.

67



Outros modelos comportamentais de liderança foram publicados por pesquisadores desta

escola, como:

V Managerial Grid - por Robert Blake e Jane Mouton

V Immaturity-Maturity Theory - por Chris Argyris

V Linking Pin Theory - por Rensis Likert

V System 4 - por Rensis Likert

V Continuum of Manager- Nonmanager Behavior - por Tannenbaum and Schmidt

A segunda corrente da escola se baseia, em verdade, na amplitude de alcance da modelagem

comportamental - da esfera individual para a organizacional. "Surgindo como uma resposta de

gerenciamento das mudanças, a Teoria do Desenvolvimento Organizacional forneceu

modelos administrativos compatíveis com os desafios ambientais e com as exigências dos

indivíduos que compunham a organização" (Oliveira apud Vendramini:89).

Bowditch & Buono (2003: 285) ressaltam o valor dos programas de DO para o

aprimoramento do processo de liderança. "Os programas de desenvolvimento organizacional

são desenhados para aprimorar os processos relacionais nas organizações através de uma

variedade de intervenções realizadas por agentes treinados. Muitas destas intervenções

incluem como um de seus objetivos o aprimoramento dos processos de liderança"

■ Teoria de Sistemas Abertos

Sistemas abertos mantêm um fluxo contínuo de entradas, transformações e saídas com o meio

externo. A influência dos modelos de sistemas abertos no pensamento organizacional (entre

1950 e 1968) veio garantir a inserção definitiva do ambiente externo como variável

interveniente na dinâmica das relações intra-organizacionais.

A Teoria de Sistemas, desenvolvida por Ludwig Von Bertalanffy (1968), busca

aproximar lacunas entre as ciências, pois certos fenômenos só podem ser entendidos

a partir de estudos interdisciplinares. Bertalanffy também provou haver

similaridades estruturais entre as ciências, já que seus princípios e modelos podiam

ser universalmente aplicados. (Lodi apud Vendramini:94)
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Sistemas podem padecer do fenômeno da entropia negativa e só sobrevivem na medida em

que importam mais energia do que gastam.

O conceito de eficácia organizacional proposto por Katz e Kahn auxiliou o desenvolvimento

das pesquisas sobre a habilidade da liderança. "A eficiência busca incrementos através de

soluções técnicas e econômicas, enquanto a eficácia procura a maximização do rendimento

para a organização, por meios técnicos e econômicos (eficiência) e por meios políticos (não-

econômicos)." (Chiavenato: 532). Dado que a liderança pode ser um elemento político para se

alcançar a eficácia. Outra contribuição dos teóricos sistêmicos é para o processo de

"feedback" (retroinformação) gerencial, que encontra-se espelhado nos parâmetros dos

sistemas - entrada, processamento, saída, retroalimentação, ambiente.

Por fim , Vendramini (p.96) ressalta o papel da liderança a partir de teóricos sistêmicos: "Katz

e Kahn consideram a essência da liderança um incremento de influência para superar o

consentimento mecânico com as instruções rotineiras da organização."

■ Teoria Contingencial

A exemplo da Teoria de Sistemas, a Teoria Contingencial continuou a enfatizar a inclusão do

ambiente externo como variável interveniente nos fenômenos organizacionais adicionando-se,

entretanto, a preocupação com a questão da tecnologia. Buscou-se, em termos gerais, analisar

as conseqüências produzidas por um ambiente dinâmico nas organizações e, em particular

para os estudos em liderança, desvendar os tipos de controle demandados pelo tipo de

tecnologia existente.

"As idéias básicas dessa teoria levam em conta a importância do ambiente externo

interferindo na organização, por isso deve haver uma constante adaptação às exigências

externas equilibrando as necessidades internas. A forma de organizar a empresa depende do

tipo de tarefa a ser realizado ou dos imperativos do ambiente." (Vendramini: 98)

Os modelos situacionais de liderança foram sendo desenvolvidos à luz da Teoria

Contingencial, fundamentados na demarcação de diversas possibilidades de estilos de

gerenciamento e liderança, ora voltados para tarefa, ora voltados para relacionamento, sendo

que o ponto ótimo entre tarefa/relacionamento é determinado por cada situação. Muitos
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modelos situacionais de liderança foram e continuam sendo publicados, mas os seguintes

trabalhos alcançaram notória visibilidade:

V Fiedler's Contingency Theory - por Fred Fiedler

V Path-Goal Theory - por Robert House

V Life-Cycle Theory of Leadership- por Hersey & Blanchard

V Leader- Participation Style Model - por Vroom & Yeton

O papel destinado à liderança no contexto contingencial de administração pode ser resumido

por Vendramini (p.100): "o líder exerce grande influência na organização, configurando

estruturas organizacionais mais flexíveis às demandas do ambiente e estimulando os

indivíduos a manterem-se abertos a tais demandas."

5. Implicações gerenciais para o sentido do trabalho

O trabalho constitui o elo de ligação entre indivíduo e organização; ambos se buscam e se

escolhem para a efetivação de uma realização prática, concreta. E entre o indivíduo e seu

trabalho encontra-se a figura do gerente.

Segundo Morin, o trabalho tem papel importante na construção do self, além de ser um

importante elemento de identidade social ("sou professor").

O trabalho apresenta diversas sutilezas que o destaca no rol das atividades humanas,

representadas neste estudo, no capítulo 2, pelos aspectos pró-sentido. E ao mesmo tempo,

dialeticamente, pode trazer consigo fatores opressores, representados pelos aspectos contra

sentido (também vistos no mesmo capítulo).

Morin (2001), ressalta que um trabalho que tem sentido apresenta as seguintes características:

■ É feito de maneira eficiente e leva a alguma coisa;

■ É intrinsecamente satisfatório;

■ É moralmente aceitável;

■ É fonte de experiências de relações humanas satisfatórias;

■ Garante a segurança e a autonomia

■ Mantém ocupado, organiza o tempo.
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Em última instância, a ausência de sentido do trabalho se reflete na saúde física, mental e

emocional das pessoas. Se no passado recente os acidentes de trabalho mutilavam os

operários, hoje a nova causa de afastamento pode ser uma depressão pela ausência de

realizações pessoais práticas. O trabalho pode significar sentido para a vida.

A busca do sentido do trabalho leva à reflexão sobre as implicações para o papel gerencial nas

organizações. Até que ponto o gerente pode contribuir para a percepção de sentido no

trabalho? Para Kouzes, "embora o entusiasmo, a energia e a atitude positiva de um bom líder

não possam mudar a natureza do trabalho na linha de montagem, eles certamente podem

tornar o trabalho mais agradável."(Kouzes,1991:21).

Pesquisa realizada por Migueles (1999) vem corroborar sobre a influência do gerente na

forma pela qual os empregados percebem a importância das atividades. A pesquisadora se viu

ante a necessidade de explicar por que e como os trabalhadores de três fábricas observadas,

que pertenciam a mesma holding e fabricavam produtos similares com as mesmas

tecnologias, exibiam graus variados de motivação frente aos programas de qualidade que cada

fábrica precisava implementar. A pesquisadora ressalta que "o "estilo administrativo" do

executivo-chefe de cada planta aparecia nitidamente como o elemento central na configuração

das diferenças culturais observadas." (Migueles: 116)

Bergamini (1994) foi umas pioneiras a relacionar o papel gerencial à "administração de

sentido". A autora ressalta que o conhecimento dos processos intrínsecos de motivação

individual é base fundamental para que se possa administrar sentido. "Apenas a partir do fato

de compreender a dinâmica da motivação intrínseca que o líder tem possibilidade de

conseguir, talvez, maior eficácia no processo de interação com seus subordinados"

(Bergamini: 78). Porém, uma liderança capaz não somente traz sentido, mas torna-os comum:

"esta dupla capacidade fazer sentido das coisas e colocá-las em linguagem significativa para

um grande número de pessoas dá ao líder uma enorme alavancagem" (Bergamini: 117)

Para que o trabalho possa fazer sentido, Morin relaciona características de um trabalho com

sentido a uma série de práticas organizacionais ("princípios da organização"), e não é

surpreendente notar que algumas das práticas fazem parte da esfera de atuação gerencial.

71



Um trabalho que tem sentido

é um que...

E realizado de forma eficiente

e leva a um resultado

É intrinsecamente satisfatório

É moralmente aceitável

E fonte de experiências de

relações humanas satisfatórias

Garante a segurança e a

autonomia

Mantém ocupado

Características do

Trabalho

Finalidade

Eficiência

Aprendizagem e

desenvolvimento das

competências

Realização e atualização

Criatividade e autonomia

Responsabilidade

Retidão das práticas

sociais e organizacionais

Contribuição Social

Afiliação e vinculação

Serviço aos outros

Independência financeira

Saúde e segurança

Ocupação

Princípios da Organização

Clareza e importância dos objetivos

Utilidade, valor dos resultados

Racionalidade das tarefas

Correspondências entre as exigências do

trabalho e as competências da pessoa

Desafios e ideais

Margem de manobra sobre a administração

das atividades e a resolução dos problemas

Feedback sobre o desempenho

Regras do dever e do saber viver em

sociedade

Valores morais, éticos e espirituais

Trabalho em equipe

Relações do tipo cliente-fornecedor

Salário apropriado e justo

Boas condições de trabalho

Carga de trabalho adequada

Fonte: MORIN (2001:18)

Poderia-se perguntar a razão pela qual os gerentes deveriam se atentar para a questão do

sentido no trabalho. O argumento de que, agindo desta forma, estariam sendo "boas pessoas"

soaria ingênuo, já que a empresa não é uma entidade filantrópica, constituindo-se em um

sistema social que visa o alcance de objetivos. A principal razão para os gerentes seria o

aumento de sua eficácia como gestores.

As organizações se vêem continuamente desafiadas a dar saltos qualitativos. A capacidade de

se aumentar a quantidade de produtos produzidos se constituía no principal desafio do início

do século XX, e o objetivo principal era garantir que o trabalho dividido em partes fosse

cumprido à risca, para atendimento a uma crescente parcela de consumidores. Hoje os

dirigentes passam a ter como principal desafio fazer com que os conhecimentos existentes na

organização se tornem produtivos.

"Motivar hoje significa tornar possível que a empresa se beneficie do produto do trabalho

intelectual do empregado, que precisa ser mais bem treinado e mais consciente do seu papel

na empresa para que produza intelectualmente produtos de maior valor agregado"

(Migueles:134)
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Gerentes não podem criar sentido para o indivíduo, podem dar as condições para que o

indivíduo encontre sentido no seu trabalho. As implicações gerenciais sugeridas por Morin em

palestra no X Congresso Mundial de Gestão de Recursos Humanos, foram:

- Prover segurança e condições saudáveis de trabalho: ambiente físico, horas, salário e

benefícios;

- Fornecer um propósito: orientação, direção, um sentido para trabalhar.

Promover comportamentos éticos: moralmente aceitáveis em seus meios e seus fins;

- Estimular a efícácia-própria dos funcionários: ser capaz de fazer o trabalho que se é

pedido, de maneira eficiente;

- Mostrar reconhecimento;

- Mostrar suporte;

- Promover um sentido de comunidade, "espírito de equipe", um sentimento de pertencer.

4. RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO

O público-alvo da presente pesquisa se constituiu de pessoas com vínculo empregaticio em

organizações e que estão submetidas a uma chefia, gerência formal (ou seja, não são

profissionais autônomos). Estes profissionais foram retirados de programas de pós-graduação

latu sensu com ênfase em Administração (MBAs) em instituições de ensino localizadas no

Rio de Janeiro, Niterói, Campinas e Fortaleza. Os potenciais participantes foram convidados

em sala de aula ou por meio eletrônico (e-mail) para responder ao questionário da pesquisa.

Foi obtido, ao final do processo, o montante de 116 questionários respondidos e entregues.

Características da amostra

Do total de 116 respondentes, houve equilíbrio entre homens e mulheres (50,4 e 49,6%

respectivamente). Possuem entre 35 a 44 anos (42,1%), trabalham em empresas privadas

(60,2%), têm de 10 a 20 anos de tempo de vida profissional (36%), sendo que estão de 1 a 5

anos no atual emprego (29,8%). Mais da metade ocupa cargo gerencial (58,4%). A maioria

trabalha em organizações de grande porte, com mais de 500 empregados (68,7%) em setores

ou departamentos funcionais pequenos, com até 9 pessoas (40, 7%).

A pesquisa se estrutura a partir de quatro dimensões, a saber: Indivíduo e Trabalho; Indivíduo

e Liderança; Liderança e Trabalho e Liderança e Sentido.
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I. Indivíduo e Trabalho

O lugar do trabalho na vida do indivíduo

Nesta dimensão, procurou-se estabelecer o grau de importância atribuído pelo indivíduo

pesquisado às seguintes áreas da vida humana: a) profissional, relacionada ao trabalho, à

profissão exercida; b) familiar, relacionada à convivência em família, relação com cônjuge,

filhos, parentes e amigos; c) físico, que se relaciona a atividades destinadas ao bom

condicionamento físico, como a prática de esportes; d) intelectual, que reflete atividades

destinadas à aquisição de conhecimentos, como cursos e leituras; e) espiritual, que denota

atividades de culto, de busca da transcendência material. Buscou-se verificar, efetivamente, o

posicionamento e logo a prioridade da vida profissional. Foi solicitado ao respondente que

ordenasse as áreas pessoais em ordem crescente de prioridade (atribuindo "1" para a mais

importante e "5" para a menos importante), idealmente e realmente, ou seja, o que ocorre no

desejo e o que ocorre na prática.

Observamos consistência entre a importância ideal e real das áreas familiar, profissional e

intelectual dos indivíduos pesquisados. Idealmente, consideraram que a família vem em

primeiro lugar, depois a profissão, o intelecto, o físico e o espírito (estes dois últimos

apresentam-se em posição de empate). Já quando a questão se refere as prioridades no

momento atual, repete-se os três primeiros lugares e ocorre o desempate -a área espiritual fica

em último lugar. A família permanece como a mais importante para os indivíduos

pesquisados tanto idealmente quanto ao grau de prioridade (atenção) dada no momento. No

entanto, o percentual das pessoas que põe a família em primeiro lugar passa de 72,1% (ideal)

para 49,1% (real), enquanto que o percentual de pessoas que consideram o trabalho como

principal área da vida passa de 11,7% (ideal) para 36,6% (real). Mesmo com o aumento de

importância atribuída ao trabalho, a família ainda permanece em primeiro lugar na vida dos

indivíduos pesquisados. A área intelectual ocupa indistintivamente o terceiro lugar em grau de

importância.
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Tempo dedicado ao trabalho

A área profissional ocupa o segundo lugar em importância na vida dos indivíduos

pesquisados, tanto no desejo quanto na prática; entretanto, é grande a proporção de tempo

diário dedicado ao trabalho. Para 37,9% dos respondentes, são nove horas de trabalho por dia,

e 26,7% dizem trabalhar 10 horas/dia. Ou seja, em torno de 65% dos indivíduos pesquisados

trabalham entre 9 e 10 horas diárias.

Tabela 2: Média diária de horas trabalhadas no emprego atual

Categorias

menos de 8 horas

8 horas

9 horas

10 horas

11 horas

mais de 12 horas

Total

Freqüência

7

20

44

31

6

8

116

%

6,0

17,2

37,9

26,7

5,2

6,9

100,0

Percepção da relação entre sentido do trabalho e sentido da vida humana

Buscou-se nesta parte da pesquisa averiguar o grau de satisfação com o trabalho

desempenhado (não com o emprego) e o grau de aderência ao pressuposto logoterápico de

que o sentido da vida pode ser encontrado através do trabalho, da realização prática. A

"vontade de sentido", motivação básica do indivíduo segundo Victor Frankl, poderia ser

aliviada via realização prática, "criando um trabalho ou praticando um ato". Será o trabalho

uma forma pela qual o indivíduo possa perceber o sentido da vida?

Tabela 3: Percepção do papel do trabalho na busca de sentido da vida.

Proposição

a)Em termos gerais, estou satisfeito com meu trabalho.

b) 0 trabalho é uma das fontes de satisfação da vida

humana.

c) As pessoas podem encontrar sentido na vida através

da realização profissional.

d) 0 meu trabalho é atualmente a principal fonte de

satisfação na minha vida.

e) As pessoas em geral buscam um trabalho com sentido

(significado, propósito)

5

0

1

21

2

1

2

,9

7

,6

6

%

%

%

%

%

2

16,5

3,4

6,1

44,8

20,7

%

%

%

%

%

13

11

18

22

22

3

,9

,2

3

4

4

%

%

%

%

%

4

46,1

46,6

50,4

6,9

40,5

%

%

%

%

%

5

18,3

37,9

23,5

4,3

13,8

%

%

%

%

%

Legenda: (1) Discordo totalmente (2) Discordo (3) Não concordo nem discordo (4) Concordo (5) Concordo totalmente
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Pode-se observar que 64,4% estão satisfeitos com o trabalho, com o conjunto de atividades

desempenhadas, mas isto não é a principal fonte de satisfação na vida (o que é congruente

com o fato da área profissional ocupar o segundo lugar na vida dos respondentes). Em torno

de 85% concorda que o trabalho é uma das fontes de satisfação da vida, sendo que as pessoas

podem encontrar sentido na vida através da realização profissional (74% de concordância). A

"vontade de sentido", proposta por Frankl, é traduzida pelo nível de 54% de concordância

frente a afirmação de que as pessoas buscam um trabalho com sentido, propósito. Talvez as

pessoas não busquem efetivamente um trabalho que tenha sentido, ou seja, trabalhem apenas

por sobrevivência. Entretanto, o significado de "ganha-pão" já basta para conferir sentido

(propósito) para aquele que o desempenha.

Os sentidos do trabalho

Com base em Morin, cujas pesquisas tem procurado estabelecer os sentidos do trabalho nos

tempos modernos, buscou-se confrontar os fatores apontados pela autora àquilo que pode ser

um novo aspecto gerador de sentido do trabalho nas organizações: o desempenho da

liderança, calcada na busca por prestígio e poder perante a sociedade.

Os sentidos do trabalho, fundamentados em Morin (2001), e apontados aos respondentes

seguem abaixo. Os resultados são exibidos na tabela 5.

■ Ser realizado de forma eficiente e levar a um resultado.

■ Ser intrinsecamente satisfatório, ou seja, a própria atividade de trabalho propicia

satisfação.

■ Ser uma fonte de contribuição para a sociedade; ser executado de forma socialmente

responsável (o item foi reescrito do original "ser moralmente aceitável").

■ Ser um meio para se relacionar com outras pessoas.

■ Garantir segurança e autonomia (estabilidade e independência financeira)

■ Mantê-lo ocupado, estruturar o tempo.

> Propiciar o desempenho da liderança.
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Tabela 4: Os sentidos do trabalho

0 que o trabalho deve possuir para que tenha sentido, para que

você tenha vontade de realizá-lo?

1. Ser intrinsecamente satisfatório, ou seja, a própria atividade de

trabalho propicia satisfação.

2. Ser realizado de forma eficiente e levar a um resultado.

3. Garantir segurança e autonomia (estabilidade e independência

financeira)

Freqüência

77

75

74

%

67,50%

65,70%

64,90%

Percebe-se o papel fundamental da própria atividade de trabalho em prover satisfação para o

indivíduo pesquisado. A possibilidade do desempenho da liderança foi apontada como fator

gerador de sentido do trabalho para 15 % dos respondentes, não se constituindo em um forte

agente indutor de sentido.

Os dessentidos do trabalho

As normas formas de organização da produção, o sistema econômico vigente, os esquemas de

poder existentes no interior das organizações, a deterioração do valor de determinadas

atividades perante a sociedade são fatores intervenientes no trabalho moderno, e que podem

originar, para o indivíduo, a sensação de estar realizando algo que não tenha propósito.

Com base nos autores clássicos que estudaram a questão do trabalho humano (Marx, Locke,

Arendt, Freud, Marcuse, Mills, Weber) e em outros mais recentes (Albarnoz, Alevato,

Antunes, Beltrão, Giondo, Merlo, Sennett), buscou-se a livre itemização de aspectos contra

sentido do trabalho, que podem dificultar a percepção de propósito para aquele que o executa.

ASPECTOS CONTRA-SENTIDO DO TRABALHO

1. A especialização do trabalhador, que o separa do produto final de seu trabalho.

2. A ausência de finalidade das tarefas do trabalho

3. A separação do indivíduo de sua casa e de sua família

4. A invasão do labor no mundo do trabalho

5. O cerceamento da liberdade de criação no trabalho.

6. A ruptura dos limites do tempo e o lazer como evasão ao trabalho

7. A impessoalidade existente no local de trabalho

8. A subordinação da saúde às condições de trabalho

9. As alterações qualitativas na organização do trabalho

10. Gerenciamento inadequado

11. A imagem social depreciativa do trabalho realizado
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Foi solicitado a indicação de três aspectos negativos do trabalho, que fazem com que o

indivíduo não tenha vontade de realizá-lo. O resultado encontra-se na tabela 5.

Tabela 5: Os dessentidos do trabalho

Indique três aspectos do trabalho que fazem com que se perca a

vontade de sua realização

Estar subordinado a um gerenciamento inadequado

Fazer tarefas repetitivas, rotineiras

Não ter liberdade de criação para realização do trabalho

f

59

56

51

%

51,7

49,1

44,7

Percebe-se a importância da qualidade da relação gerente-subordinado para que o indivíduo

não perca a vontade de realização da atividade, ou seja, em outros termos, para o sentido do

trabalho. A preocupação da invasão do labor no mundo do trabalho, no melhor conceito de

Arendt, se manifesta pela rejeição da mecanização das atividades e pela ausência de liberdade

de criação. O ideal da abundância do animal laborans deve ser substituído pelo da

permanência do homofaber. Cabe ressaltar também que o quarto aspecto mais apontado - "se

dedicar a atividades sem saber no que estão estão inseridas (seu projeto maior)", com

freqüência de resposta igual a 39, apontada por 34,2% de respondentes, que justifica o anseio

dos indivíduos em saber por que estão fazendo determinada atividade, ou seja, não desejam

realizar atividades simplesmente porque alguém quer ou manda.

II. Indivíduo e Liderança

A influência do gerente para a mudança de atitudes no subordinado

Liderança e influência se confundem; Yukl (p.10) afirma que a essência da liderança é

simplesmente a influência sobre liderados. No âmbito organizacional, consideramos que

liderança é habilidade relacionai, constante do papel gerencial ou coordenativo, ligada ao

indivíduo, e não ao cargo que ocupa. O conceito de liderança foi operacionalizado nesta

pesquisa através da figura do gerente, do chefe imediato do indivíduo pesquisado.

Conforme Zuker (1993:15), influência é a habilidade de afetar os outros - perceptível

somente nos seus efeitos - sem o exercício da força ou da autoridade formal. Logo, a

influência é notada por seus efeitos no indivíduo, como uma mudança de opinião ou de

comportamento, por exemplo. Daí pode-se afirmar que o indivíduo foi influenciado.

79



Nesta dimensão da pesquisa, procurou-se averiguar o grau de influência do gerente para

mudar a forma de trabalhar e as percepções dos indivíduos pesquisados.

Quando o gerente é uma pessoa confiável, há grande chance do indivíduo mudar suas

percepções sobre determinado assunto. Para 31% dos respondentes, é o principal motivo para

mudança.

Tabela 6: Influência para mudança de percepção

Você já mudou sua percepção sobre algum assunto a

partir de um comentário de um gerente/superior?

Muitas vezes

Algumas vezes

Raras vezes

Nenhuma vez

De que forma isto acontece?

Quando vejo que é melhor para a empresa

Quando o meu gerente é uma pessoa em quem confio

Quando vejo que é melhor para mim

Subtotal

Nulo

Total

Freqüência

22

74

16

2

Freqüência

37

32

34

103

13

116

%

19,3

64,9

14,0

1,8

%

35,9

31,1

33,0

100,0

Obs: Quem respondeu "nenhuma vez" não pontuou a segunda pergunta.

Quando se trata de mudanças na forma de trabalho, o determinante é o ganho pessoal, ou seja,

o indivíduo se deixa influenciar pelo gerente se observar vantagens pessoais. Em torno de

64% se deixaram influenciar, por algumas vezes, por um feedback de um gerente e

efetivamente mudaram sua forma de trabalho.

Tabela 7: Influência para mudança na forma de trabalhar

Você já mudou sua forma de trabalhar por causa de

um "feedback" (avaliação) de um gerente/superior?

Muitas vezes

Algumas vezes

Raras vezes

vlenhuma vez

De que forma isto acontece?

Quando vejo que é melhor para a empresa

Quando o meu gerente é uma pessoa em quem confio

Quando vejo que é melhor para mim

Subtotal

Nulo

Total

Freqüência

25

74

13

quatro

Freqüência

34

22

53

109

7

116

%

21,6

63,8

11,2

3,4

%

31,2

20,2

48,6

100,0

Obs: Quem respondeu "nenhuma vez" não pontuou a segunda pergunta.
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III. Liderança e Trabalho

A percepção da capacidade gerencial em mudar aspectos contra sentido do trabalho

Nesta dimensão da pesquisa procurou-se averiguar de quem é a responsabilidade para mudar

um trabalho que não tenha sentido. Para 71% dos indivíduos pesquisados, quem muda

trabalha sem sentido é o indivíduo; não é o gerente nem a empresa.

Tabela 8: Quem muda trabalho sem sentido

Em geral, quem deve efetivar mudanças em um

trabalho que não tenha sentido (propósito)?

0 próprio indivíduo

0 gerente

A empresa

Subtotal

Nulo

Total

Freqüência

81

18

15

114

2

116

%

71,1

15,8

13,2

100,0

Buscou-se também aferir a crença dos indivíduos pesquisados acerca da capacidade do

gerente para efetivar mudanças no trabalho a fim de que o mesmo adquira maior sentido para

quem o executa.

Para cada aspecto contra sentido do trabalho existiriam ações gerenciais que teriam o poder de

minimizar o citado aspecto e contribuir para que o subordinado percebesse propósito de sua

realização. Almejou-se, portanto, aferir o nível de aderência (concordância) dos respondentes

a esta premissa.
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Tabela 9: Capacidade gerencial para mudar aspectos contra sentido do trabalho

Aspectos contra sentido

do trabalho

1. A especialização do

trabalhador, que o separa

do produto final de seu

trabalho

2. A ausência de finalidade

das tarefas do trabalho

3. 0 lugar do trabalho

separa o indivíduo de sua

casa e de sua família

4. A invasão do labor no

mundo do trabalho

5. 0 cerceamento da

liberdade de criação no

trabalho.

6. A ruptura dos limites do

tempo e o lazer como

evasão ao trabalho

7. A impessoalidade

existente no local de

trabalho

8. A subordinação da

saúde às condições de

trabalho

9. As alterações

qualitativas na

organização do trabalho

10.Gerenciamento

inadequado

11. A imagem social

depreciativa do trabalho

realizado.

Gerente como indutor de

mudanças

-Influi na forma de realização das

minhas tarefas, atividades.

- Altera minhas atividades de forma

que estas sejam mais adequadas as

minhas competências.

-Auxilia a criar sentido (propósito)

para uma atividade que não tenha

valor para mim.

-Efetiva medidas para dar sentido

ao que faço.

- Cria e mantém um horizonte de

futuro do grupo, mesmo quando a

empresa não tem um horizonte

claramente definido.

-Têm influência sobre o tempo de

convívio com minha família.

-Elimina tarefas repetitivas, sem

prejuízo do trabalho esperado.

- Dá liberdade de criação para o

trabalho a ser executado.

-Influencia a delimitação do meu

"tempo de trabalho" e do meu

"tempo de lazer"

-Modifica a impessoalidade

existente em um ambiente de

trabalho.

-Influencia o equilíbrio da minha

saúde física e emocional.

-"Neutraliza" problemas decorrentes

de reestruturações e terceirizações

na empresa.

-Efetiva medidas para compartilhar

decisões com subordinados.

- Cria um ambiente de aprendizado,

onde todos possam aprender,

mesmo se a empresa não possui

este valor.

- Muda a imagem negativa de um

trabalho ou de uma organização

perante a sociedade.

Grau de

concordância

67,3%

63,1%

60,2%

55,8%

64%

33,1%

50,9%

75,4%

28,8%

70,2%

44,3%

42,3%

78,8%

67,2%

39,3%
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De uma forma geral, é alto o nível de concordância quanto à capacidade do gerente para

alterar aspectos contra sentido do trabalho. Destacam-se as capacidades de efetivar medidas

para compartilhar decisões (78,8% de concordância), para dar liberdade de criação para

execução do trabalho (75,4%) e para modificar a impessoalidade existente no local de

trabalho (70,2%). O gerente, no entanto, possui baixa capacidade de influência no tempo de

convivência com a família (33,1% de concordância), na delimitação do tempo de trabalho e

do tempo de lazer do indivíduo (28,8%) e na mudança da imagem de um trabalho ou atividade

socialmente desgastada(39,3%). De acordo com as respostas, supõe-se que a vida privada não

tende a sofrer pressões da vida profissional, no que se refere ao tempo dedicado à família e ao

tempo de lazer do indivíduo, como por exemplo o seu período de férias. A seguir, encontra-se

detalhado o conjunto das percepções.

Tabela 10: Percepção geral da capacidade gerencial para minimizar aspectos contra sentido do

trabalho.

t) (+)
Um gerente... 1

a) Influi na forma de realização das minhas tarefas,

atividades.

3,5% 8,8% 20,4% 47,8% 19,5%

b) Dá liberdade de criação para o trabalho a ser

executado.

0,9% 6,1% 17,5% 49,1% 26,3%

c) Efetiva medidas para compartilhar decisões com

subordinados.

2,7% 7,1% 11,5% 53,1% 25,7%

d) Elimina tarefas repetitivas, sem prejuízo do trabalho

esperado.

4,5% 14,3% 30,4% 33,0% 17,9%

e) Auxilia a criar sentido (propósito) para uma atividade

que não tenha valor para mim.

5,3% 11,5% 22,1% 48,7% 11,5%

f) Modifica a impessoalidade existente em um ambiente

de trabalho.

3,5% 9,6% 16,7% 49,1% 21,1%

g) Efetiva medidas para dar sentido ao que faço. 5,4% 15,3% 23,4% 44,1% 11,7%

h) Altera minhas atividades de forma que estas sejam

mais adequadas as minhas competências.

4,4% 10,5% 21,9% 44,7% 18,4%

i) Cria e mantém um horizonte de futuro do grupo, mesmo

quando a empresa não tem um horizonte claramente

definido.

7,0% 12,3% 16,7% 48,2% 15,8%

j) Cria um ambiente de aprendizado, onde todos possam

aprender, mesmo se a empresa não possui este valor.

4,4% 9,7% 18,6% 46,0% 21,2%

I) Influencia o equilíbrio da minha saúde física e

emocional.

8,8% 22,1% 24,8% 36,3% 8,0%

m) "Neutraliza" problemas decorrentes de reestruturações

e terceirizações na empresa.

5,4% 20,7% 31,5% 35,1% 7,2%

n) Têm influência sobre o tempo de convívio com minha

família.

13,4% 25,9% 27,7% 30,4% 2,7%

o) Muda a imagem negativa de um trabalho ou de uma

organização perante a sociedade.

9,8% 23,2% 27,7% 33,9% 5,4%

p) Influencia a delimitação do meu "tempo de trabalho" e

do meu "tempo de lazer"

14,4% 31,5% 25,2% 24,3% 4,5%

Legenda: (1) Discordo totalmente (2) Discordo (3) Não concordo nem discordo (4) Concordo (5) Concordo totalmente
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IV) Liderança e Sentido

As ações da liderança para a percepção de sentido do trabalho

Na última dimensão da pesquisa buscou-se identificar quais as efetivas ações que um

ocupante de cargo gerencial pode tomar visando alterar uma atividade sem sentido. Com base

no quadro de correspondência entre as características de um trabalho sem sentido a uma série

de práticas organizacionais ("princípios da organização") de Morin (2001)(*}, foram dispostas

quatorze possíveis ações gerenciais pró-sentido do trabalho, sendo solicitado ao respondente

que selecionasse as três mais importantes.

Os princípios organizacionais de Morin foram apresentados aos respondentes na forma de

ações gerenciais, a saber: 1) ser claro nas direções a seguir e saber destacar a importância dos

objetivos traçados; 2) comunicar a utilidade do trabalho, o valor dos resultados; 3) fazer com

que as tarefas sejam realizadas racionalmente, de forma eficiente; 4) adequar as exigências do

trabalho às competências da pessoa; 5) propor desafios e ideais; 6) ter margem de manobra

sobre a administração das atividades e a resolução dos problemas; 7) propiciar feedback sobre

o desempenho; 8) conscientizar sobre regras do dever e do saber viver em sociedade; 9)

ressaltar valores morais, éticos e espirituais no ambiente de trabalho; 10) fortalecer o trabalho

em equipe; 11) cultivar relações internas do tipo cliente-fornecedor, de serviço aos outros; 12)

propiciar salário adequado e justo; 13) propiciar boas condições (materiais, ergonômicas,

psicológicas) de trabalho e 14) propiciar carga de trabalho adequada. As três ações mais

importantes encontram-se na tabela 11.

Tabela 11: Ações gerenciais pró-sentido do trabalho

Indique três ações mais importantes que o gerente pode praticar para

alterar percepção de trabalho sem sentido

I.Ser claro nas direções a seguir e saber destacar a importância dos

objetivos traçados

2. Comunicar a utilidade do trabalho, o valor dos resultados

3.Propiciar feedback sobre o desempenho

f

66

51

48

%

56,90%

43,90%

41,38%

(*) Vide quadro de Morin (2001) no capítulo 5, pág. 73 deste trabalho.
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Percebe-se a necessidade por direções mais claras no ambiente de trabalho que demanda, por

parte dos gerentes, o domínio da habilidade de comunicação. Segundo Morin, os dois

primeiros aspectos se referem ao anseio da fínalidade, ou seja, de se saber a utilidade, o valor

dos resultados. "É importante que o trabalho seja organizado de maneira eficiente, cuja

realização conduza a resultados úteis, gastando-se energia de maneira saudável" (Morin: 16).

Receber feedback sobre o desempenho contribui para o processo de auto-avaliação e

potencializa a realização de um trabalho intrinsecamente satisfatório, onde "a execução de

tarefas permite exercer seus talentos e suas competências, resolver problemas, fazer novas

experiências, aprender novas competências, resumindo, realizar-se, atualizar seu potencial e

aumentar sua autonomia" (ibid, p.16). Cabe destacar também a quarta ação mais apontada -

"fortalecer o trabalho em equipe", com freqüência de resposta igual a 43, apontada por 37%

dos respondentes. O trabalho em equipe vem satisfazer, segundo Morin, as necessidades de

afiliação e vinculação, "o fato de estar em contato com os outros, de manter relações

numerosas, e às vezes intensas, age como um verdadeiro estimulante para si mesmo, não

somente para o desenvolvimento de sua identidade pessoal e social mas também para o

desenvolvimento de laços de afeição duráveis, procurando por vezes a segurança e a

autonomia pessoal" (ibid, p.17)
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

No ambiente organizacional, boa parte dos indivíduos se vêem constantemente à busca de um

sentido para a realização diária de suas atividades práticas. Algo que os motive e desperte o

desejo de serem mais produtivos. A satisfação com a tarefa, o sucesso profissional, a carreira

estruturada e ascendente, o reconhecimento entre pares pode muitas vezes ser fator de sentido

para a própria vida.

Atualmente, grande parte do tempo pessoal é dedicada à vida profissional. Se o tempo no

trabalho aumenta, o tempo que o trabalho deve prover significado também aumenta. E não se

trata de uma relação meramente quantitativa. Sua renovação se faz necessária diariamente de

forma qualitativa; a provisão de significado deve ser constante.

Consideramos o trabalho sob uma perspectiva dialética, já que apresenta fatores

enaltecedores, que o distinguem no rol das atividades humanas e que assumem o caráter de

"pró-sentido", bem como fatores opressores, que assumem o caráter de "contra sentido" para

o indivíduo.

O ambiente organizacional por algumas vezes e por diversos fatores tem frustrado a "vontade

de sentido" do empregado. Em última instância, a ausência de sentido do trabalho se reflete

em sua saúde física, mental e emocional.

Gerentes não podem criar sentido para o indivíduo, mas podem intervir na organização do

trabalho quando necessário. Entretanto, precisam ter conhecimento do significado do trabalho

ao longo do tempo, quais os sentidos e dessentidos do trabalho, e quais as ações gerenciais

para administrar esta percepção.

É através da habilidade de liderança que os gerentes se mantém sintonizados com a questão da

percepção do sentido do trabalho para o indivíduo. Considera-se que, no âmbito

organizacional, liderança é habilidade relacionai, constante do papel gerencial ou

coordenativo, ligada ao indivíduo, e não ao cargo que ocupa.

A razão principal para os gerentes direcionarem o olhar sobre estas questões é a elevação de

sua própria eficácia como gestores. Se o aumento da quantidade de produtos produzidos se

constituía no principal desafio do início do século XX, hoje dirigentes passam a ter como

principal meta fazer com que os conhecimentos existentes na organização se tornem
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produtivos. O tipo de produto que se almeja é mais intelectual, de maior valor agregado, e

demanda maior envolvimento do empregado. Acreditamos que uma das formas para

conseguir envolvimento seja através da capacidade do trabalho de prover significado para o

indivíduo.

Através da pesquisa de campo, fortaleceu-se a suposição de que o indivíduo busca perceber

sentido no trabalho. Dos respondentes, 54% concordam que as pessoas em geral buscam um

trabalho com sentido e 74% concordam que as pessoas podem encontrar sentido na vida

através da realização profissional.

A suposição de que o gerente, através da habilidade de liderança, influencia as percepções do

subordinado é válida, porém esta mudança não deriva primordialmente da confiança pessoal

no gerente. O indivíduo modifica suas atitudes, a partir de um comentário de um gerente,

quando vê que a mudança é melhor para a empresa (36%). O indivíduo modifica sua forma de

trabalhar mediante um "feedback" gerencial caso veja algum ganho pessoal (49%).

O gerente, através da habilidade de liderança, pode intervir no fator trabalho a fim de alterar a

percepção de seu sentido para o subordinado. De uma forma geral, é alto o nível de

concordância quanto à capacidade do gerente para alterar aspectos "contra sentido" do

trabalho. Destacam-se as capacidades para efetivar medidas para compartilhar decisões

(78,8% de concordância), para dar liberdade de criação para execução do trabalho (75,4%) e

para modificar a impessoalidade existente no local de trabalho (70,2%).

Os indivíduos pesquisados trabalham entre 9 e 10 horas por dia, e o trabalho aparece em

segundo lugar de importância ideal e real - a família vem em primeiro lugar. A pesquisa

mostra que 64% dos respondentes estão satisfeitos com o trabalho, mas que este não é a

principal fonte de satisfação em suas vidas - congruente com o fato da área profissional

ocupar o segundo lugar em importância na vida dos respondentes.

Pode-se esquematizar um quadro onde seja possível notar de forma sistêmica as implicações

gerenciais para o sentido do trabalho: o que indivíduo ressalta (sentidos), o que ele repele

(dessentidos) e o que ele espera de quem o gerencia. Percebe-se a importância da qualidade da

relação gerente-subordinado para o sentido do trabalho. Há grande demanda pelas habilidades
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de comunicação do gerente (direções, utilidade do trabalho, feedback). Os indivíduos

pesquisados anseiam por eficiência e resultados e, a partir da clareza das direções gerenciais,

espera-se o esclarecimento do objetivo de suas atividades. O desejo de segurança no trabalho

inclui a parte financeira mas não exclui a emocional, que se manifesta pelo desejo do trabalho

em equipe (quarto aspecto apontado). A preocupação da invasão do labor no mundo do

trabalho, referenciando os conceitos propostos por Arendt, se manifesta pela rejeição à

rotinização das atividades e à ausência de liberdade de criação. O anseio pelo exercício da

criatividade, em última instância, reflete a necessidade primordial de um trabalho

intrinsecamente satisfatório.

Quadro 5: Implicações gerenciais para o sentido do trabalho, no grupo pesquisado.

Os sentidos do trabalho para

os indivíduos

Ser intrinsecamente

satisfatório, ou seja, a

própria atividade de trabalho

deve propiciar

satisfação

Ser realizado de forma

eficiente e levar a um

resultado

Garantir segurança e

autonomia

Os dessentidos do trabalho para os

indivíduos

Estar subordinado a um

gerenciamento inadequado

Fazer tarefas repetitivas, rotineiras

Não ter liberdade de criação para

realização do trabalho

As ações gerenciais pró-sentido

do trabalho

Ser claro nas direções a seguir

e saber destacar a importância

dos objetivos traçados

Comunicar a utilidade do

trabalho, o valor dos resultados

Propiciar feedback sobre o

desempenho

As reflexões sobre o tema da pesquisa não se exaurem com este estudo. É vasto o campo

futuro para investigação acerca das implicações gerenciais para o sentido do trabalho.

Explicitar como a percepção de sentido atua no processo motivacional do indivíduo, ou seja,

de que forma o sentido percebido do trabalho se traduz efetivamente em estado de motivação,

é um tipo de análise que poderia revelar outros aspectos importantes sobre o tema.

Uma outra linha de pesquisa que poderia contribuir com o tema seria o estudo das depressões

no trabalho, relacionadas à ausência de realização profissional.

Desta forma, este estudo imagina ter cumprido seu objetivo. Passa-se muito tempo da vida em

empresas e organizações, e é fundamental que este tempo seja bem utilizado, tenha um

propósito e contribua para o contínuo crescimento e não para a limitação do indivíduo ao

longo do tempo.
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ANEXOS

1. Questionário da pesquisa de campo
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Esta pesquisa visa abordar sua percepção sobre "trabalho " e o grau de influência do gerente

no trabalho executado pelo subordinado.

Muito obrigada por sua participação! Você está auxiliando a atividade de pesquisa

acadêmica.

Por favor, identifique-se nas seguintes categorias abaixo:

1. Sexo

( ) Feminino

( ) Masculino

5. Tempo no atual

emprego (ou último)

( ) menos de 1 ano

( ) de 1 a 5 anos

( ) de 5 a 10 anos

( ) de 10 a 15 anos

( ) mais de 15 anos

2. Idade

( ) menos de 25 anos

( ) de 25 a 34 anos

( ) de 35 a 44 anos

( ) de 45 a 54 anos

( ) mais de 55 anos

6. Tipo de empresa do

atual emprego

( ) Serviço público

( ) Empresa privada

( ) Empresa estatal ou

de economia mista

( ) Entidade sem fins

lucrativos

3. Exerce cargo de gerência?

( )Sim

( )Não

7.Tamanho da empresa do

atual emprego

( ) até 49 empregados

( ) de 50 a 99 empregados

( ) de 100 a 499 empregados

( )mais de 500 empregados

4. Tempo de vida

profissional (total)

() menos de 5 anos

( ) de 5 a 10 anos

( ) de 10 a 20 anos

( ) de 20 a 30 anos

( ) mais de 30 anos

8. Tamanho do seu setor

de trabalho

( ) até 9 pessoas

( )de 10 a 19 pessoas

( )de 20 a 49 pessoas

( )mais de 50 pessoas

1. Qual a importância ideal das seguintes áreas da sua vida?

(Favor ordenar os itens em ordem crescente de prioridade - "1" para o mais importante e "5" para o menos

importante)

a)( ) Profissional - profissão, trabalho realizado

b)( ) Familiar - relação com cônjuge, filhos, parentes, amigos

c)( ) Físico - condicionamento físico, prática de esportes

d)( ) Intelectual - aquisição de conhecimentos, em atividades como cursos e leituras

e)( ) Espiritual - busca da transcendência

2. Atualmente, quais são suas prioridades com relação às seguintes áreas da sua vida?

(Favor ordenar os itens em ordem crescente de prioridade - "1" para o mais importante e "5" para o menos

importante)

a)( ) Profissional - profissão, trabalho realizado

b)( ) Familiar - relação com cônjuge, filhos, parentes, amigos

c)( ) Físico - condicionamento físico, prática de esportes

d)( ) Intelectual - aquisição de conhecimentos, em atividades como cursos e leituras

e)( ) Espiritual - busca da transcendência
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3. Qual a média diária que você tem trabalhado em seu emprego atual?

a)( ) menos de 8 horas

b)( ) 8 horas

c)( ) 9 horas

d)( ) 10 horas

e)( ) 11 horas

f)( ) mais de 12 horas

4. Expresse o seu grau de concordância com as seguintes frases, marcando:

(1) Discordo totalmente (2) Discordo (3) Não concordo nem discordo (4) Concordo (5) Concordo totalmente

Obs. O termo "trabalho" se refere a sua atividade profissional.

a)Em termos gerais, estou satisfeito com meu trabalho.

b)O trabalho é uma das fontes de satisfação da vida humana.

c)As pessoas podem encontrar sentido na vida através da realização profissional.

d)O meu trabalho é atualmente a principal fonte de satisfação na minha vida.

e)As pessoas em geral buscam um trabalho com sentido (significado, propósito)

f) Os aspectos de um trabalho sem sentido (propósito) são resolvidos pelo próprio indivíduo.

1 2 3 4 5

5. O que o trabalho deve possuir para que tenha sentido, ou seja, para que você tenha vontade de realizá-lo?

Escolha três aspectos mais importantes.

a)( ) Ser realizado de forma eficiente e levar a um resultado.

b)( ) Ser intrinsecamente satisfatório, ou seja, a própria atividade de trabalho propicia satisfação.

c)( )Ser uma fonte de contribuição para a sociedade; ser executado de forma socialmente responsável.

d)( ) Ser um meio para se relacionar com outras pessoas.

e)( )Garantir segurança e autonomia (estabilidade e independência financeira)

f)( ) Mantê-lo ocupado, estruturar o tempo.

g)( ) Propiciar o desempenho da liderança

6. Indique três aspectos negativos do trabalho, que façam com que você não tenha vontade de realizá-lo.

a)( ) Ser especialista em uma única função

b)( ) Produzir para alguém que não se conhece (diferente de alguém que produz algo sob medida para alguém)

c)( ) Se dedicar a atividades sem saber no que estão inseridas (seu projeto maior)

d)( ) Ter que ficar longe da família diariamente

e)( ) Fazer tarefas repetitivas, rotineiras

f)( ) Não ter liberdade de criação para realização do trabalho

g)( ) Ter de levar trabalho para casa; não ter separação entre tempo de trabalho e de casa.

h)( ) O fato de as pessoas do trabalho agirem entre si de forma impessoal

i)( ) Constatar que a permanência no ambiente de trabalho afeta sua saúde (ex: estresse)

j)() Estar sujeito às reorganizações, reestruturações, flexibilizações e terceirizações

1)( ) Estar subordinado a um gerenciamento inadequado.

m)( ) Constatar que seu trabalho é pouco valorizado na opinião da sociedade.

7. Em geral, quem deve efetivar mudanças em um trabalho que não tenha sentido (propósito)?

a)( ) o próprio indivíduo

b)( ) o gerente

c)( ) a empresa
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8. Você já efetivamente mudou sua forma de trabalhar por causa de um "feedback" (avaliação) de um

gerente/superior?

a)( ) Muitas vezes b)( ) Algumas vezes c)( ) Raras vezes d)( ) Nenhuma vez

Se você respondeu "nenhuma vez", vá para a questão de número 10.

9. De que forma isto acontece?

a)( ) Quando vejo que é melhor para a empresa

b)( ) Quando o meu gerente é uma pessoa em quem confio

c)( ) Quando vejo que é melhor para mim

10. Em geral, você já mudou sua percepção sobre algum assunto a partir de um comentário de um

gerente/superior?

a)( ) Muitas vezes b)( ) Algumas vezes c)( ) Raras vezes d)( ) Nenhuma vez

Se você respondeu "nenhuma vez", vá para a questão de número 12.

11. De que forma isto acontece?

a)( ) Quando vejo que é melhor para a empresa

b)( ) Quando o meu gerente é uma pessoa em quem confio

c)( ) Quando vejo que é melhor para mim

12. Expresse o seu grau de concordância com as seguintes frases, marcando:

(1) Discordo totalmente (2) Discordo (3) Não concordo nem discordo (4) Concordo (5) Concordo totalmente

Um gerente...

a) Influi na forma de realização das minhas tarefas, atividades.

b) Dá liberdade de criação para o trabalho a ser executado.

c) Efetiva medidas para compartilhar decisões com subordinados.

d) Elimina tarefas repetitivas, sem prejuízo do trabalho esperado.

e) Auxilia a criar sentido (propósito) para uma atividade que não tenha valor para mim.

f) Modifica a impessoalidade existente em um ambiente de trabalho.

g) Efetiva medidas para dar sentido ao que faço.

h) Altera minhas atividades de forma que estas sejam mais adequadas as minhas

competências.

i) Cria e mantém um horizonte de futuro do grupo, mesmo quando a empresa não tem

um horizonte claramente definido.

j) Cria um ambiente de aprendizado, onde todos possam aprender, mesmo se a empresa

não possui este valor.

1) Influencia o equilíbrio da minha saúde física e emocional.

m) "Neutraliza" problemas decorrentes de reestruturações e terceirizações na empresa.

n) Têm influência sobre o tempo de convívio com minha família.

o) Muda a imagem negativa de um trabalho ou de uma organização perante a sociedade.

p) Influencia a delimitação do meu "tempo de trabalho" e do meu "tempo de lazer"

1 2 3 4 5

96



13. Marque três ações mais importantes que um gerente pode praticar visando alterar o sentido de uma atividade

na qual você não veja propósito em realizar.

a) ( ) Ser claro nas direções a seguir e saber destacar a importância dos objetivos traçados

b) ( ) Comunicar a utilidade do trabalho, o valor dos resultados

c) ( ) Fazer com que as tarefas sejam realizadas racionalmente, de forma eficiente.

d) ( ) Adequar as exigências do trabalho às competências da pessoa

e) ( ) Propor desafios e ideais

f) ( ) Ter margem de manobra sobre a administração das atividades e a resolução dos problemas

g) ( ) Propiciar feedback sobre o desempenho

h) ( ) Conscientizar sobre regras do dever e do saber viver em sociedade

i) ( ) Ressaltar valores morais, éticos e espirituais no ambiente de trabalho

j) ( ) Fortalecer o trabalho em equipe

k) ( ) Cultivar relações internas do tipo cliente-fornecedor, de serviço aos outros

1) ( ) Propiciar salário adequado e justo

m) ( ) Propiciar boas condições (materiais, ergonômicas, psicológicas) de trabalho

n) ( ) Propiciar carga de trabalho adequada.
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