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RESUMO

Administração Horizontal por Equipes Autogerenciáveis é o conceito de um 
novo  modelo  de  gestão  administrativa  que  está  sendo  largamente  usado  nos 
Estados  Unidos,  principalmente  por  empresas  de  tecnologia  de  ponta,  onde  o 
cenário  é  de  constantes  mudanças.  É  um  modelo  voltado  a  flexibilidade  e  a 
criatividade, de baixo nível hierárquico, descentralizado, controle baixo empregado 
nos fins através da determinação de objetivos e não nos meios. A sua estrutura 
organizacional  é de várias unidades de negócios,  onde cada equipe se faz uma 
dessas unidades, sendo responsáveis por uma parte de um processo, ou projeto, ou 
então por  um grupo de clientes ou produto específico.  Com este modelo alguns 
conceitos foram alterados, como por exemplo, o de clientes e fornecedores. Cliente 
e fornecedor não são somente aqueles externos que tradicionalmente conhecemos, 
mas todas pessoas que faz uso de um produto ou serviço de outra é seu cliente,  
assim  como  toda  que  fornece  é  um  fornecedor.  Logo  a  empresa  dividida  em 
unidades de negócio, são na verdade, várias empresas dentro de uma, cada equipe 
é uma empresa responsável por um negócio, e portanto, presta serviço ou compra 
de outras equipes, fazendo desta uma cliente interna ou uma fornecedora interna. 
Outro conceito que se alterou foi o de liderança. O papel da liderança para este novo 
ambiente  de  alto  envolvimento,  muita  flexibilidade  e  criatividade  é  de  consultor, 
treinador. O líder é aquela pessoa qualificada, sensível  a mudanças, sensível  ao 
grupo, um guru, um desenvolvedor de pessoas. A organização que assim quiser 
funcionar deverá desenvolver uma cultura organizacional de valores compartilhados, 
uma  cultura  organizacional  de  transparência,  comunicação  aberta,  de 
reconhecimento  pelos  resultados  alcançados.  Deverá  ter  uma  política  de 
remuneração e compensação que sirva como motivação para novos lançamentos de 
desafios.

vi
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INTRODUÇÃO

“Não  creias  impossível  o  que  apenas  
improvável parece”.

(Shakespeare)

Um ditado popular diz algo assim: “se você continuar a fazer o que está 

fazendo, continuará conseguindo o que está conseguindo”. Dado o enorme impacto 

das forças de mudança em nossas organizações, não podemos continuar a conduzir 

nossos negócios da mesma maneira de sempre ou, dizendo de maneira mais clara, 

logo não teremos negócios para conduzir.

Nas  atuais  circunstancias,  organizações  hierárquicas,  autocráticas  e 

funcionais  não funcionam.  As constantes  mudanças na tecnologia,  condições de 

mercado e processos internos exigem por parte  de toda a força de trabalho um 

aprendizado incessante, flexibilidade, e uma dedicação quase fanática à melhoria 

contínua.

Nós nunca aumentaremos a velocidade com que os produtos chegam ao 

mercado se insistirmos em dez, doze e sim, até dezesseis níveis de gerência em 

uma instalação de produção com 2 mil empregados. Da mesma forma, nós nunca 

deixaremos satisfeitos nossos clientes quando o atendente de serviços na linha de 

frente não pode processar uma restituição de dez reais sem a aprovação de duas 

pessoas em posições superiores na hierarquia (que por sua vez precisam consultar 

um  manual  de  200  páginas  para  ajudar  a  orientar  suas  decisões).  Nós  nunca 

aprimoraremos a  qualidade  de  nossos  produtos  em uma organização  altamente 

funcional onde o trabalho passa por vinte departamentos e depois é descartado por 

um grupo especial de inspetores de controle de qualidade.

Um novo local de trabalho está surgindo com um conjunto inteiramente novo 

de regras. As organizações às quais nos referimos anteriormente, e  milhares como 

elas,  começaram a  fazer  as  mudanças  drásticas  essenciais  para  assegurar  um 

futuro  promissor.  Enquanto  muitos  modelos  diferentes  são  utilizados  para 

caracterizar esse novo local de trabalho, está surgindo um forte tema central:  as 

organizações  estão  passando  de  culturas  autocráticas  de  pouco  envolvimento  e 

pouco comprometimento  para  culturas  que valorizam a delegação de poderes e 

envolvem a força de trabalho como verdadeiros parceiros de negócios.
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Uma das mudanças de padrão mais predominantes e mais poderosas que 

observamos naquelas organizações que constroem novos locais de trabalho é o uso 

de equipes. Em organizações de alto  envolvimento  as equipes estão por todo o 

lugar. Veja, por exemplo, a Tennessee Eastman Chemical, uma divisão da Kodak e 

ganhador do prêmio da qualidade Malcon Baldrige em 1993.

As equipes não são apenas departamentos ou grupos de negócios.  Pelo 

contrário, elas são segundo Smith “um pequeno número de pessoas comprometidas 

com um propósito comum, metas de desempenho e uma abordagem pela qual elas 

sal mutuamente responsáveis”. As equipes realizam o trabalho de uma maneira que 

seria impossível para empregados ou gerentes isolados, os quais estão limitados por 

seus conhecimentos, habilidades e bases de recursos. Imagine uma única pessoa 

reduzindo o tempo de desenvolvimento de um novo produto em 50%. Impossível. 

Mas uma equipe, já foi feito dezenas de vezes.

O tema “Administração Horizontal por Equipes Autogerenciáveis”, propõe-se 

como um novo modelo de gestão empresarial, o qual será abordado sob a incidência 

em diferentes fatores da vida corporativa.
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CAPÍTULO I

FATORES ADMINISTRATIVOS

“Difícil não é fazer o que é certo, é descobrir  
o que é certo fazer”.

(Robert Henry Srour)

A Administração horizontal por Equipes Autogerenciáveis incide em um novo 

modelo  administrativo  com  enfoque  direto  no  cliente,  buscando  atender  com 

eficiência e eficácia suas necessidades e ambições.

Com  o  advento  da  informática  e  o  crescimento  de  toda  a  cadeia  de 

tecnologia da informação; televisão na maioria esmagadora das residências, rádios, 

jornais, revistas, bibliotecas municipais – a proliferação do conhecimento foi e está 

sendo um processo natural de mudança de necessidades deste novo ser enquanto 

um cliente atualizado e exigente. E se não bastasse surgiu a globalização, cadeia 

global de comércio. A concorrência hoje é acirrada e preparada. Criatividade é o que 

não falta, em contrapartida o ciclo de vida de um produto que antes era de décadas, 

anos, hoje pode ser de meses ou até dias. O cenário é de mudanças constantes.

É  por  estes  aspectos  que  vem  a  calhar  este  novo  modelo  de  gestão 

administrativa.  Muito mais flexível,  focado, eficiente e paradoxalmente simples. O 

que antes era centralizado hoje é descentralizado, controle hoje é envolvimento,  

formalização com enfoque nos meios hoje é formalização com enfoque no fim. Tudo 

isso para responder com muito  mais eficiência as mudanças e as necessidades 

deste novo cliente.

1.1.  Horizontalizando a Estrutura Organizacional

O objetivo aqui é aproximar os níveis de decisão aos clientes. “A estrutura 

organizacional vertical  tradicional concentra a atenção dos funcionários em quem 

está acima e abaixo deles, e não em quem é realmente importante: os clientes e 

fornecedores”, relata Band, W. A.

A organização adotando este novo modelo, tem sua estrutura hierárquica 

baseada em departamentalização por produto, clientes, por processo e/ou matricial.  
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Onde cada equipe compõe uma célula  de negócio  responsável  por  determinado 

produto, projeto, segmento de mercado, processo e/ou cliente. A organização será 

dividida em várias unidades-células de negócios, e, todas elas terão seus clientes e 

fornecedores. Vale ressaltar que neste modelo o conceito de cliente e fornecedor é 

mais abrangente, uma equipe pode ter uma outra equipe dentro da empresa como 

sua fornecedora de serviços, ou sua cliente.

1.2.  Descentralizando as Decisões

Cabe  aos  líderes  que  se  propõem  a  implantar  este  modelo  de  gestão, 

encorajar os funcionários da organização, agora dividida em células de negócios, a 

participarem das decisões que implicam diretamente em sua célula. Para este fim os 

líderes lançam mão de técnicas psicológicas, diplomáticas e administrativas para 

construir essa cultura.

O primeiro passo para este feito é definir em conjunto o planejamento geral 

da organização, neste a missão e a visão da organização, com isso conseguindo 

passar a todos a sensação de dono do negócio.

Outro fator decisivo é adotar a remuneração e benefícios variáveis de acordo 

com desempenho frente a objetivos organizacionais e satisfação de clientes (interno 

e externo). Juntamente com estas medidas, aplicar a política de desenvolvimento  

profissional,  qualificando  em diversas  habilidades  cada funcionário,  fazendo com 

que se sintam mais seguros para decidirem.

Entretanto, essencial mesmo, é assegurar que os canais de comunicação, 

reconhecimento  e  disciplina  não  se  transformem  em  empecilho  frente  a 

descentralização. Todos devem saber claramente o que deles se esperam, quais os 

objetivos  alcançados,  bem  como,  e  principalmente,  as  mudanças  ocorridas  no 

cenário de sua atuação, seja em caráter interno como externo.

Com este novo papel deste novo funcionário, agora um ser integrante de 

uma unidade de negocio, voltado a suas implicações e ao seu objeto de comando, o 

cliente, cabe então, ao líder, também um novo papel de: conselheiro, treinador e 

estimulador,  ajudando cada equipe a atingir as suas metas, e se desenvolverem 

rumo a auta-sustentabilidade, procurando com isso, sempre novos desafios. Seja 

então o líder um consultor interno; propulsor de ação e mudanças.
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Descentralizar é preciso, é um fator natural deste modelo, entretanto, cabe 

saber se: está a equipe imbuída com seu papel? E quantas pessoas que por força 

de sua posição anterior  ou  cultura  se tornaram submissas e sem iniciativa,  não 

assumindo responsabilidades? Este é o desafio da descentralização, encontrar e 

desenvolver pessoas empreendedoras e independentes.

1.3.  Planejamento Compartilhado

O sucesso deste tipo de gestão administrativa depende de quanto envolvido 

estão cada membro da equipe. Envolver-se é assumir a responsabilidade pelo fim. É 

ir  além do que lhe é atribuído e esperado.  É ser  eficaz,  buscando em conjunto 

estabelecer  soluções,  estratégias,  orçamentos  etc.  É  ser  assertivo,  não 

desperdiçando tempo, recursos, neurônios e relacionamentos.

Estando a organização com as pessoas certas que se envolvem, cabe aos 

líderes estender  a todos a participação na formulação do planejamento geral  da 

empresa. O qual norteará as ações futuras.

Um  bom  planejamento  é  dividido  em  Objetivos,  Estratégias,  Metas, 

Programas, Procedimentos, Missão e Visão.

A missão e a visão são únicas para toda a empresa, e servirá como uma 

diretriz de postura, um pilar mestre na hora de decidir. A missão e a visão tratam de 

um  conjunto  de  valores  compartilhados  por  todos,  uma  fonte  de  inspiração 

comportamental,  desde  que,  sua  procedência  seja  resultante  de  uma  decisão 

conjunta. Nada que é imposto é compartilhado. Para Philip Selzinick, caminhar rumo 

a valores compartilhados é: “Transformar homens e grupos de unidades técnicas e 

neutras  em  participantes  com  uma  imagem,  sensibilidade  e  comprometimento 

peculiares”.

Cabe a alta direção traçar os objetivos e estratégias organizacionais, que 

serão o fim que se destina o trabalho de todos. A partir de sua fixação estabelece os 

objetivos para cada equipe, que influenciará nas metas, estratégias, programas e 

procedimentos que serão adotados para alcançá-los.
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1.4.  Gerenciamento sob a Óptica Liderança

Mas  do  que  coordenar,  controlar  e  dirigir,  o  gerenciamento  neste  novo 

contexto de unidade de negocio e alto envolvimento, necessita de um ser capaz de 

desenvolver  e  envolver  pessoas,  de  orientar  pessoas.  De  gerenciar  equipes 

autogerenciáveis.

Para este fim mostraremos como se processa as diferentes maneiras de 

gerenciar através de níveis diferentes.

FIGURA 1 – CINCO NÍVEIS DE LIDERANÇA

FONTE: A Liderança Zapp/95.
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O nível  1 representa o líder autocrático, raramente eficiente em qualquer 

ambiente de trabalho hoje. Os níveis de 2 e 3 representam o líder que se envolve, 

melhor caracterizado pelo que é  conhecido como “administração participativa”. Os 

líderes nos níveis 4 e 5 são verdadeiramente líderes de alto grau de envolvimento; 

eles compartilham a função de liderança com suas equipes,  e  os membros das 

equipes são energizados para tomarem decisões dentro de limites estabelecidos.

Líderes  autocráticos  estão,  para  todos os  efeitos,  tornando-se  obsoletos. 

Lideram  em  um  estilo  totalmente  de  cima  para  baixo,  com  grande  ênfase  no 

comando e  no controle.  Seu enfoque é  de fazer  o  trabalho,  não importa  como. 

Concentram toda autoridade e responsabilidade pela tomada de decisões. Guardam 

informações e a informação flui em apenas uma direção: de cima para baixo.

Em um ambiente onde precisamos extrair  cada boa idéia de cada homem e mulher na 
organização, não podemos aceitar estilos gerenciais que oprimem e intimidam. Podermos 
convencer e ajudar esses gerentes a mudar – reconhecendo como isso pode ser difícil – ou 
os afastarmos caso eles não consigam, será o teste final de nosso compromisso com a  
transformação dessa empresa e determinará o futuro da confiança e respeito mútuos que 
estamos construindo.  Sabemos que sem líderes  que  praticam o que pregam, todos  os 
nossos planos, promessas e sonhos para o futuro serão apenas isso -  uma pregação no 
vazio (Welch e Hood, 1991).

Já  os  líderes  de  alto  envolvimento  são  verdadeiros  facilitadores  e 

treinadores. Internalizaram a crença de que os clientes e aqueles mais próximos de 

qualquer  trabalho  podem  “fazê-lo  melhor”.  Esses  líderes  não  apenas  buscam 

contribuições  dos  outros;  eles  também  desenvolvem  os  talentos,  habilidades  e 

capacidades dos outros. Eles passam de seus papéis de apagadores de incêndios 

para papéis mais ativos; eles olham para frente em busca de novas oportunidades 

de negócios, passam muito mais tempo com clientes e fornecedores e gerenciam 

processos  interfuncionais.  Eles  trabalham  em  duas  frentes:  consultores  e 

intermediadores da unidade de negócio (equipe) e seus clientes e fornecedores.

Este  estilo  de  gerenciar  exige  de  seu  empregador  algumas  qualidades 

pessoais e comportamentos:

a) afinidade com a ambigüidade;

b) empatia;

c) carisma;

d) tem poder de intuição;
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e) antecipa tendências;

f) age eletrificando o ambiente de trabalho;

g) esquece com facilidade;

h) quebra regras e hábitos e estabelece novos conceitos;

i) comete erros, e não esquenta a cabeça por isso;

j) cria marcas de sua personalidade;

k) não cria seguidores, cria mais líderes;

l) elogia para a coletividade em voz alta e crítica isolando o indivíduo em 

voz baixa;

M) sabe escutar;

n) possui fibra ética;

o) domina a arte de se expressar.

Ser  líder  é  ser  exemplo  de  pessoa,  é  ser  um  padrão,  uma  fonte  de 

inspiração, pode ter certeza não é tarefa das mais fáceis e, está ligada diretamente 

com a genética.

Gerenciar  sob a óptica da liderança é portanto,  fazer  uso da inteligência 

emocional  e  não do poder  de  posição.  Logo entender  a natureza humana é  de 

fundamental  importância  para  o  domínio  dessa  arte.  Arte  essa  que  pode  ser 

desenvolvida através do uso de ferramentas apropriadas, disponíveis em escolas, 

livros, pesquisas e outros meios, entre eles, líderes verdadeiros.

1.4.1.  Equipes Autogerenciáveis

É definida como grupos de empregados, orientados e energizados por um 

líder,  que são organizados em torno de um processo específico,  um produto ou 

serviço,  ou  um grupo  de  clientes.  Em diferentes  graus,  os  membros  da  equipe 

trabalham juntos para melhorar seus processos, lidar com problemas do dia-a-dia, e 

planejar e controlar seu trabalho. Eles são responsáveis não apenas pela realização 

do trabalho, mas também no gerenciamento da própria equipe.

Existem muitos rótulos para as equipes,  entretanto,  elas diferem em três 

variáveis, que chamaremos os três Os:

a) propósito  ou  missão:  Elas podem ser  equipes naturais  que trabalham 

juntas para produzir um bem ou serviço, equipes de desenvolvimento de 
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produtos que são responsáveis pelo desenvolvimento e lançamento de 

novos  produtos,  ou  equipes  de  melhoria  da  qualidade  que  resolvem 

difíceis problemas do consumidor;

b) permanência: Equipes de trabalho naturais tendem a trabalhar juntas em 

uma base diária por um período indefinido de tempo, ao passo que uma 

equipe de melhoria da qualidade pode se encontrar duas vezes por mês, 

dissolvendo-se quando a solução apropriada é encontrada e implantada;

c) poder que exercem: Por exemplo, a responsabilidade de uma equipe de 

melhoria da qualidade pode estar limitada a fazer recomendações para a 

gerência sobre o aprimoramento de um processo. Por outro lado, uma 

equipe de desenvolvimento de produto pode ter uma grande liberdade de 

ação, dentro de certos limites de tempo e orçamento na formulação de 

um  produto  que  eles  acreditam  atender  melhor  às  necessidades  do 

consumidor;  eles  também podem gerenciar  suas  próprias  funções  de 

liderança, tais como a avaliação e apreciar o desempenho de cada um.

1.4.1.1.  Características de Equipes Autogerenciáveis

Geralmente, essas equipes são grupos completos de trabalho com pessoas 

que trabalham juntas em uma base diária. Na grande maioria das implementações 

de  Equipes  Autogerenciáveis,  a  indicação  para  a  equipe  é  a  longo  prazo.  No 

entanto, existe um novo tipo de equipes chamada de Equipe Virtual, nas quais os 

membros podem trabalhar  juntos em uma base diária por  um período de tempo 

relativamente curto, se dissolverem e depois serem indicados para novas equipes.

Freqüentemente,  a  mudança  de  uma  empresa  para  uma  estrutura  de 

Equipes Autogerenciáveis exige uma maneira diferente de organizar o trabalho – a 

passagem de uma orientação funcional, de uma única tarefa, para uma orientação 

de cruzamento de funções, de múltiplas habilidades.

Essas equipes é geralmente dotadas de poderes para compartilharem várias 

funções de gerência e liderança, tais como contratação, programação, e elaboração 

de orçamentos, além de fazer avaliações de desempenho e monitorar qualidade de 

produto ou serviço. Enquanto o compartilhamento dessas tarefas não é de modo 

algum  universal  em  todas  as  equipes  ou  organizações,  se  muitas  das 
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responsabilidades típicas não foram transferidas para a equipe e se os papéis e 

responsabilidades dos líderes não mudaram de modo significativo, a organização 

provavelmente não está implementando este novo conceito de equipe.

1.4.2.  Contratando Assertivamente 

O local  de  trabalho  com alto  envolvimento,  decorrente  da  Administração 

Horizontal  por  Equipes  Autogerenciáveis,  precisa  dos  melhores  tipos  de 

funcionários. A forma superior de construir uma fundamentação sólida para um estilo 

participativo  de gerência  é,  antes  de  qualquer  outra  coisa,  escolher  as  pessoas 

certas e treiná-las intensivamente nas habilidades necessárias para contribuir para 

uma empresa de alto desempenho.

Características específicas definem o funcionário de alto desempenho. Na 

hora  de  recrutar,  procure  os  seguintes  atributos  e  terá  melhores  chances  de 

sucesso:

a) capacidade  de  aprender.  Aprender  abrange  a  aquisição  contínua  de 

novas informações, visões críticas e perspectivas diferentes e habilidades 

básicas;  habilidade de analisar  problemas;  compreensão das relações 

causa-efeito e utilização de uma lógica consistente;

b) conhecimento técnico. Buscar a competência em uma ou mais disciplinas 

técnicas,  por  exemplo,  computação  e  tipos  de  software,  bem  como 

proficiência em comunicação verbal e escrita e habilidades matemáticas 

básicas;

c) habilidades pessoais. Os funcionários de alto desempenho precisam ser 

capazes de se comunicar com indivíduos em todos os níveis da empresa. 

Dentre as habilidades necessárias estão: habilidades de falar em público, 

colaborar, negociar, participar e ouvir;

d) habilidades emocionais. Encontrar pessoas que tenham visão crítica da 

condição  humana  e  de  seus  relacionamentos  pessoais;  elas  se 

relacionarão de forma eficaz  e  produtiva  no trabalho.  O recrutamento 

atento  para  esta  habilidade  ajudará  a  eliminar  problemas  como 

intolerância, assédio sexual, sexismo e disputas de poder, e promoverá a 

aceitação e a tolerância no local de trabalho;
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e) habilidades intuitivas. A confiança na sua intuição dá aos funcionários de 

alto  desempenho  as  habilidades  necessárias  para  que  corram riscos. 

Essas  habilidades  são  essenciais  às  melhorias  inovadoras  de 

desempenho bem como à elaboração de soluções criativas;

f) gestão pessoal. Controlar a própria vida é uma habilidade crucial para um 

funcionário  autogerenciado.  A  habilidade  de  estabelecer  metas 

especificas  e  desafiadoras  e  combater  as  pressões,  estresses  e 

dificuldades  que  às  vezes  ameaçam  o  desempenho  faz  parte  do 

autogerenciamento.

1.4.3.  Desenvolvendo Campeões

Seu  trabalho,  como  líder  de  uma  empresa  de  alto  envolvimento,  não  é 

apenas fornecer direção, mas fortalecer sua equipe nesses tempos turbulentos.

Você ouve muito a palavra Equipes Autogerenciáveis. Para mim, ela significa preparar as 
pessoas  para  que  possam  usar  seu  cérebro,  tomar  decisões  melhores  e  tomar  essas 
decisões por conta própria.  Isso não acontece automaticamente.  Elas precisam de mais 
orientação  para  executar  um  trabalho  mais  complexo.  Precisam  de  mais  clareza  de 
propósito, mais compreensão do que você e sua loja precisam para que todos possam ser 
bem sucedidos. Precisam de uma visão melhor e mais clara de como é um trabalho bem 
feito. Para mim, esse negócio é uma maneira mais pratica de se ganhar dinheiro, (Wes 
Rydell, proprietário de revendedoras de automóveis, 93).

Neste novo cenário, cabe aos líderes uma nova postura como segue:

a) desenvolver e comunicar aos funcionários a visão da empresa e metas 

específicas;

b) criar um clima positivo para os funcionários para que eles se sintam bem 

em executar seu trabalho. Em média, um funcionário gasta três quartos 

de sua vida consciente preparando-se para o trabalho, dirigindo-se ao 

trabalho e trabalhando fisicamente. Qualquer pessoa que dedique todo 

esse tempo de vida a sua empresa merece se divertir;

c) formar boas equipes, com uma série de habilidades interdisciplinares;

d) ouvir seus funcionários – exatamente como você ouviria seus clientes;

e) compartilhar a riqueza e transformar o reconhecimento e o elogio em um 

estilo de vida;
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f) delegar autoridade e responsabilidade;

g) elogiar  muito  o  seu  pessoal;  promover  apenas  os  que  merecem 

promoção, e não retardar o progresso dos mais capazes;

h) reforçar a importância da satisfação do cliente para garantir o sucesso a 

longo  prazo  da  empresa,  e  treinar  seu  pessoal  nas  habilidades 

necessárias para fazer seus clientes felizes.
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CAPÍTULO II

FATORES FINANCEIROS

“Não  é  o  mais  forte  da  espécie  que  
sobrevive, nem o mais inteligente, é o que  
melhor se adapta à mudança”.

(Charles Darwin)

2.1.  O Fator Motivacional da Compensação

Quando  um  indivíduo  se  coloca  como  prestador  de  serviço  a  uma 

organização, é natural que ele tenha um objetivo de troca para com a mesma. Ele 

espera um pagamento que compense a sua dedicação.

Taylor em suas teorias defendia o conceito “homem econômico”, pensando 

ele, que com isso, estaria somente sendo sincero, realista, já que tudo é um jogo de 

interesses.  Segundo  os  seus  conceitos  o  homem  é  uma  máquina  que  reage 

somente a dinheiro.

Entretanto, não é somente dinheiro a forma de compensar um bom trabalho 

realizado. Outros benefícios como plano de saúde, treinamento, plano de carreira 

(promoção), bem como reconhecimento e principalmente convivência social dentro 

da organização, são formas muito mais assertivas de compensação. “A colaboração 

é  um  fenômeno  social,  não  lógico,  baseado  em  códigos  sociais,  convenções, 

tradições, expectativas e modos de reagir as situações. Não é questão de lógica, 

mas de psicologia”, (Idalberto Chiavenato/96).

Por  detrás  de  um  trabalho  realizado  com  sucesso,  existe  dedicação  e 

iniciativa impulsionados dentre outros e principalmente pela força motivacional da 

compensação. O motivo da ação é ser compensado, com remuneração, benefícios e 

ambiente que reflita a importância do indivíduo no processo.

Com certeza, a empresa que assim procede, terá a resposta imediata frente 

a futuros desafios a serem lançados.

Vamos agora adentrar no termo compensação. Entre outras definições de 

compensação  está  o  ato  de  suprir  uma carência,  uma necessidade.  Engana-se 

quem pensa que após uma necessidade suprida o indivíduo não terá mais motivos 
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para  agir;  estará  ele  totalmente  satisfeito.  Segundo  Maslow  as  necessidades 

humanas  obedece  a  uma  seqüência  hierárquica  de  importância  dentro  de  uma 

sucessão de acontecimentos relativos a determinada fase da vida de uma pessoa. 

Essas seqüências são:

a) necessidades fisiológicas;

b) necessidades de segurança;

c) necessidades afetivo sociais;

d) necessidades de estima;

e) necessidades de auto-realização.

Segundo Maslow, quando o indivíduo atinge um certo nível de suprição em 

uma dessas seqüências,  a tendência é que passe ao próximo nível hierárquico de 

necessidades. Porém, não é exatamente assim que acontece. A necessidade surge 

através  da  percepção  psíquica  de  uma  carência  psicofísica.  É  óbvio  que 

necessidades  fisiológicas  são  em  unanimidade  percebidas  naturalmente  por 

qualquer indivíduo. O que não acontece com as demais, que dependerá do contexto 

social, familiar e da genética comportamental desta pessoa. Daí a importância da 

compensação  como  um estímulo  para  a  percepção  dos  desafios  lançados  pela 

organização,  com  este  novo  modelo  de  gestão  administrativa.  Não  somente  a 

pessoa que recebeu perceberá, mas será um despertador para os demais.

Tão importante quanto compensar é lançar sempre novos desafios, e claro 

dar condições para que ele seja realizado. Caso contrário, os líderes, martirizar-se-

ão em busca de uma resposta do porquê a empresa ter adotado uma política de 

compensação  aplausível  e  intrigantemente  os  funcionários  não  respondem  com 

iniciativa e dedicação. 

Um homem totalmente satisfeito em suas necessidades tenderia teoricamente, à inércia. 
Portanto, uma certa dose de insatisfação de necessidades (percepção psíquica de carência) 
é que caracteriza a saúde física e mental,  pois mobiliza as energias a serem utilizadas 
dinamicamente para o crescimento pessoal, (Jeanne M. Wilson, 1995)

As necessidades que emana de equipes autogerenciáveis, sob o modelo de 

Administração  Horizontal,  são  do  nível  hierárquico  mais  alto,  ou  seja  de  auto-

realização.  O sentimento  que  envolve  essas  equipes  é  de  busca  incessante  do 

prazer  pela  suprição  de  um  desafio  alcançado,  lembramos  que  para  equipes 
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autogerenciáveis  os  desafios  pessoais  e  organizacionais  se  confundem.  A 

organização é um objetivo dela,  e  a cada novo estágio conquistado no trabalho 

organizacional  é também a conclusão de todo um processo de desenvolvimento 

pessoal, e é justamente este desenvolvimento de que trata a auto-realização.

Compensar uma necessidade de auto-realização é criar um ambiente auto-

sustentável,  em  que  cada  indivíduo  tenha  condições  reais  de  tomar  decisões, 

nortear  esforços,  definir  meios e fins para seu desenvolvimento pessoal  frente a 

objetivos  corporativos.  É,  portanto,  aplicar  este  novo  modelo  de  gestão; 

“Administração Horizontal por Equipes Autogerenciáveis”.

2.2.  Diferentes Maneiras de Compensar

a) prêmio  de  serviço  ao  cliente.  Recompensam  os  funcionários  que 

fornecem algo “extra”, além das expectativas do cliente, mantendo linhas 

abertas de comunicação, estimulando a cooperação entre indivíduos e a 

organização ou exemplificando os mais altos padrões nas relações de 

negócios;

b) prêmio acima e além. Recompensa atitudes positivas de protagonistas 

das equipes: funcionários que assumem funções de liderança ou tomam 

iniciativas e aceitam riscos;

c) prêmio  de  reutilização.  Recompensa  a  reutilização  de  projetos  de 

engenharia,  históricos  de  custos,  propostas,  peças  aprovadas,  dados, 

publicações técnicas e materiais recicláveis;

d) prêmio de inovação. Recompensa os funcionários que desenvolvem ou 

sugerem  idéias  que  são  adotadas  e  resultam  em  redução  de  custo, 

encurtamento do cronograma, aumento de produtividade, eliminação do 

desperdício ou um novo produto ou serviço;

e) prêmio de excelência através do trabalho em equipe. Recompensa as 

recomendações de equipe que resultam em aumento de produtividade;

f) prêmio  de  programa/equipe.  Recompensa  os  funcionários  que  fazem 

uma contribuição  excelente  de  desempenho  em relação  às  metas  da 

equipe (marcos, custos, desempenho, cronograma etc.);



16

g) prêmio de líder exemplar. Recompensa um funcionário que estabelece 

direção, visão e estratégias, comunica, dirige, fortalece e desenvolve uma 

cultura de liderança, alcança a visão da empresa através de motivação, 

inspiração, feedback, orientação e exemplo;

h) prêmio  de  qualidade  total  individual.  Recompensa  o  funcionário  que 

produz  consistentemente  um  produto  ou  serviço  de  alta  qualidade; 

reconhece os  que aplicam os princípios-chave  da Qualidade Total  no 

desempenho de suas funções;

i) prêmio de gestão de qualidade total.  Recompensa um funcionário que 

demonstre  liderança gerencial  em várias  áreas;  estimula  a  excelência 

dentro  da  organização;  participa  no  mapeamento  de  processos  e 

atividades de benchmarking; usa programas de reconhecimento; obtém 

um  percentual  acima  da  média  de  participação  do  departamento  em 

equipes; demonstra apoio ao treinamento apropriado de funcionários em 

programas e processos de Qualidade Total.
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CAPÍTULO III

FATORES PSICO-SÓCIO-CULTURAIS

“Se  o  comportamento  ético  fosse  
simplesmente seguir as regras, poderíamos  
programar um computador para ser correto”.

(Samuel P. Ginder)

O comportamento organizacional dos funcionários de uma empresa é guiado 

principalmente por três fatores: psicológico, social e cultural. É através da relação 

social  desenvolvida nos grupos que determinarão sua auta-sustentabilidade, bem 

como os fatores ligados a atitudes no trabalho.

O temperamento,  as  atitudes  e  a  maneira  de se  relacionar  são fatores  cruciais  para o 
sucesso da carreira…Você pode ser alguém tranqüilo, superzen, mas, se a maioria das 
pessoas  na  empresa  não  for  dessa  forma  também,  você  tem  um  problema.  Estará 
destoando,  e isso incomoda os colegas de trabalho,  (Marcos Gusmão,  Você S/A,  maio 
2000, p. 35)

O  trabalho  em  equipes  autogerenciáveis  exige  uma  interação  social 

recíproca em valores,  comportamentos.  O brilho  de uma estrela  pode ofuscar  o 

desempenho de simples mortais. O trabalho em equipe exige sintonia, empatia para 

que não ocorra retaliações, muitas vezes se faz necessário protelar uma ação óbvia 

de lucro, para que, essa ação seja uma resultante do trabalho em equipe. O lucro 

imediato,  acima  mencionado,  pode  se  transformar  em  transtornos  futuros  com 

rompimento  de  valores  compartilhados.  Pensar  em  equipe,  é  pensar  em  uma 

relação de resultados em longo prazo.

A tradição de como as coisas são feitas, resolvidas, através de uma política 

cultural  que visa  deixar  viva  as  memórias  da empresa,  bem como retratar  seus 

valores, credos e crenças, determinarão muitas vezes o norte das ações, fazendo 

deste ato uma tradição, um costume que gera sucesso.

3.1.  Criando Ambientes de Alto Envolvimento
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Inúmeros elementos são necessários para a implantação bem-sucedida da 

filosofia de alto envolvimento. Os três fatores mais importantes são:

a) a  criação  de  estruturas  organizacionais  baseadas  em  equipes 

autogerenciáveis;

b) o reconhecimento e recompensa dos funcionários por sua participação 

ativa na melhoria da empresa;

c) o estímulo a um alto volume de sugestões e idéias dos funcionários.

A Revista Incentive relata que o sucesso de conceitos como a gestão da 

qualidade total, o just-in-time e a reengenharia de processos de negócios depende 

totalmente de um fluxo constante de sugestões dos funcionários. As empresas que 

inspiram  consistentemente  as  sugestões  dos  funcionários  têm  as  seguintes 

características:

a) seus funcionários sabem o que é importante para o sucesso da empresa. 

A  comunicação  de  uma  visão  clara  da  empresa  garante  melhores 

sugestões;

b) todos  os  seus  funcionários  sabem qual  é  a  posição  que  ocupam no 

sistema,  e  como  podem  contribuir  com  ele.  Os  operários  recebem 

fluxogramas  que  mostram  como  sua  tarefa  pode  afetar  o  fluxo  de 

trabalho como um todo;

c) seus  funcionários  mantêm  contato  com  os  clientes.  Os  funcionários 

visitam rotineiramente seus clientes internos – as pessoas próximas na 

linha do fluxo de trabalho – a fim de adquirir uma melhor compreensão do 

processo como um todo. Visitas periódicas aos fornecedores externos 

também são programadas;

d) elas investem uma grande quantidade de dinheiro em treinamento. As 

empresas  de  alto  envolvimento  gastam  até  5%  de  seus  custos 

operacionais  em  treinamento  dos  funcionários;  a  instrução  em 

habilidades  de  trabalho  e  o  treinamento  multifuncional  acrescentam 

profundidade e visão crítica às habilidades de um operário;

e) elas  empregam o  trabalho  em equipe.  Equipes  bem treinadas  geram 

muitas idéias e ajudam os funcionários a focalizar as idéias que geram o 

maior retorno;
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f) elas  valorizam  a  qualidade  de  vida  no  trabalho.  Sugestões  como 

estacionamento  maior  ou  pratos  diferentes  no refeitório  pode ter  uma 

relação  com  segurança,  produtividade  e  eficiência  não  aparente  a 

primeira vista, mas de grande importância para a qualidade de vida dos 

que executam o trabalho todos os dias.

3.1.1.  O Fator Personalidade

A  eficiência,  o  clima  e  o  desenvolvimento  estratégico  de  uma  empresa 

dependem da motivação, dos interesses e dos estilos dos autores-chave e dos seus 

grupos.  A  análise  da  personalidade  pode  ser  uma  poderosa  ferramenta  para 

alcançar esses objetivos bem delineado – cujo potencial apenas agora começa a ser 

bem delineado – para nos ajudar a compreender e a administrar  com eficácia a 

grande diversidade de nossas comunidades empresariais.  O comportamento  dos 

membros de uma equipe é fundamental para o sucesso do mesmo como também de 

sua equipe. 

Portanto,  deve-se  haver  uma  sintonia  de  estilos  comportamentais,  uma 

química no caráter e no estilo das relações entre os líderes ou entre eles e os seus 

seguidores. Todos nós estamos familiarizados com essa química no nosso dia-a-dia, 

que  se  traduz  em  boas  sensações  acerca  de  pessoas  e  situações,  reações 

emocionais  involuntárias,  sensações  de  confiança  e  de  empatia  imediata  ou  de 

revolta e desconforto.

Mesmo entre aqueles a quem estamos mais estreitamente ligados – filhos, 

pais  ou  cônjuge –  percebemos a  importância  das semelhanças e  diferenças de 

caráter  em  cada  um  de  nós.  De  fato,  e  como  qualquer  pai  pode  confirmar,  é 

espantoso  como as  diferenças  surgem cedo  e  de  forma singular  no  caráter  de 

nossos  filhos.  Uns  são  ativos,  outros,  calmos;  uns  são  extremamente  curiosos, 

outros, passivos; uns altamente empreendedores, outros plácidos etc.

No mundo profissional, somos confrontados com sucessos e insucessos no 

desempenho de  algumas tarefas  e  em relações  que  parecem estar  diretamente 

ligadas  ao  caráter  das  pessoas  envolvidas,  em  ambientes  de  equipe  onde  as 

relações são extremamente diretas, pessoais e informais fica nítido essas diferenças 

em forma de desajustes na interação de um indivíduo com o grupo.
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As décadas mais recentes têm assistido ao desenvolvimento de uma grande 

indústria ligada à avaliação da personalidade, combinando uma grande variedade e 

utilização, e cada vez mais no meio empresarial. Para um leigo, é difícil atestar a 

legitimidade desses métodos e as limitações da sua aplicação. As questões morais e 

práticas são muitas. Temos de compreender como e por que diferimos em termos de 

personalidade, até que ponto a personalidade pode ser avaliada e como utilizar esse 

conhecimento nos negócios.

Uma vez que não podemos testemunhar o comportamento das pessoas em 

várias situações, temos de confiar nos testemunhos pessoais. Os questionários de 

personalidade são feitos por meio de um cuidadoso agrupamento de questões ou 

áreas que convergem sobre as principais dimensões da personalidade. Podemos 

consegui-lo através de dois métodos: a avaliação discriminatória e a convergente.

A  avaliação  convergente  compreende  a  captação  de  dados  de  uma 

população sobre um grande número de áreas, utilizando depois critérios estatísticos 

para afastar áreas que não convergem com uma determinada dimensão. As demais 

áreas  constituem  as  escalas  de  avaliações  utilizadas  como  instrumentos  de 

mediação.

A  avaliação  discriminatória  consiste  em  aplicar  as  escalas  a  fim  de 

demonstrar  a  sua  capacidade  para  distinguir  entre  diferentes  amostras  que,  em 

determinados  comportamentos  ou  características  observadas,  sabemos  que 

divergem.  Mediante  avaliações  bem  construídas,  conseguimos  identificar 

comportamentos  como  a  tendência  das  pessoas  para  doenças  neuróticas  e 

desempenho ruim e entender a forma como funcionam em várias ocupações, tais 

como nas vendas, em papéis empreendedores e de liderança.

3.1.2.  O Fator Diversidade Cultural

A compreensão do conceito de diversidade cultural deve começar com uma 

definição de cultura. Isso varia. Alguns escritores definem a cultura “orientação de 

vida historicamente determinada”, outros como “programação mental coletiva”. 

Uma visão comum é a que vê a cultura como o resultado de um conjunto 

compartilhado  de  pressupostos  profundos  que  não  são  diretamente  alcançáveis, 

mas que podem estar , de modo indireto, refletidos nos valores, nas atitudes e nos 
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comportamentos dos indivíduos e do grupo. Tais pressupostos são culturais porque 

são aprendidos (não são inatos), padronizados, compartilhados e transmitidos por 

várias gerações. As diferenças culturais podem ser observadas em diversos níveis. 

Um grupo cultural pode ser definido, por exemplo, em termos nacionais, regionais, 

étnicos,  religiosos,  sexuais,  de gerações ou de classe social.  Mas os  indivíduos 

talvez  sejam  influenciados  por  uma  complexa  integração  entre  vários  desses 

diferentes níveis.

Só esse fato deve ser suficiente para nos alertar para os perigos inerentes à 

preocupação excessiva com uma variável cultural.

Tais  diferenças  são  também importantes  para  a  compreensão  –  e  para 

melhoria – do desempenho de equipes de trabalho culturalmente diferentes. Muitos 

executivos estão perfeitamente conscientes das principais determinantes para um 

comportamento  de  grupo  eficaz:  um  conjunto  bem  definido  de  tarefas 

interdependentes, a atribuição de papéis de acordo com atributos individuais e a 

preocupação de equilibrar o cumprimento de tarefas com a participação do grupo.

Mas a forma concreta que esses comportamentos assumem varia de uma 

cultura para outra. O equilíbrio entre tarefa e atividades de coesão de grupo mais 

fortalecidas  é,  em  si,  um  produto  cultural.  O  esforço  proporcional  dedicado  às 

atividades de coesão é tradicionalmente mais elevado em culturas que dão maior 

importância  às  relações,  como,  por  exemplo,  a  japonesa.  Em  contrapartida, 

sociedades altamente individualistas, como a Grã-Bretanha ou os Estados Unidos, 

podem  produzir  equipes  muito  concentradas  na  realização  das  suas  tarefas.  O 

significado atribuído ao comportamento do grupo também é variável. O que é visto 

numa cultura como liderança forte pode significar, em outra, obstinação, aquilo que, 

para  alguns,  representa  um  senso  de  humor  leve  pode  ser,  para  outros,  um 

sarcasmo mordaz; o que é visto por alguns como participação ativa pode ser, para 

outros, uma intromissão.

3.1.3.  Gerenciando Comportamentos

As  pessoas  diferem  na  maneira  de  perceber,  pensar,  sentir  e  agir.  As 

diferenças individuais são, portanto, inevitáveis são, portanto, inevitáveis com suas 

conseqüências influenciais na dinâmica interpessoal.
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Se fosse possível a uma pessoa escolher dentre várias alternativas de ação 

sem precisar da colaboração ou sem infringir a liberdade do outro, esta seria uma 

situação de liberdade real ou genuína autonomia. Entretanto, na maioria das vezes, 

não se pode optar por uma decisão inteiramente pessoal e as diferenças individuais 

surgem e precisam ser enfrentadas. Nossa realidade social é, cada vez mais, de 

interdependência.

Numa equipe de trabalho autogerenciável, as diferenças individuais trazem 

naturalmente diferenças de opinião, expressas em discordâncias quanto a aspectos 

de  percepção  da  tarefa,  metas,  meios  ou  procedimentos.  Essas  discordâncias 

podem conduzir  a  discussões,  tensões,  insatisfações  e  conflito  aberto,  ativando 

sentimentos  e  emoções  mais  ou  menos  intensos,  que  afetam  a  objetividade, 

reduzindo-a a um mínimo, e transformando o clima emocional da equipe.

Entretanto,  o  conflito  em  si,  não  é  patológico  nem  destrutivo.  Pode  ter 

conseqüências funcionais e disfuncionais, a depender de sua intensidade, estágio 

de evolução, contexto e forma como é tratado.

De um ponto de vista amplo, o conflito tem muitas funções positivas. Ele 

previne a estagnação decorrente do equilíbrio constante da concordância, estimula o 

interesse  e  a  curiosidade  pelo  desafio  da  oposição,  descobre  os  problemas  e 

demanda  sua  resolução.  Funciona,  verdadeiramente,  como  a  raiz  de  mudanças 

pessoais, grupais e sociais.

Na diagnose de um conflito, podemos destacar três conjuntos de variáveis:

a) a natureza das divergências: está relacionada aos fatos que cada pessoa 

considera,  os  quais  decorrem  de  informações  diferentes,  definições 

diversas  do  problema  ou  situação,  aceitação  ou  rejeição  de  dados 

relevantes;

b) os  fatores  subjacentes  das  diferenças,  os  quais  abrangem, 

principalmente, as informações, as percepções e o papel social;

c) o estágio da evolução.

O diagnóstico da situação de conflito ajudará a enfrentá-lo adequadamente. 

Quando duas pessoas estão em conflito e uma terceira intervém, esta necessita de 

certas habilidades não só de diagnose como de atuação. O simples fato de uma 

terceira pessoa neutra e de confiança, que pode e quer ajudar os indivíduos, indicar 

alguns aspectos relevantes para diagnóstico da situação, esclarece os oponentes 
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levando-os a uma atitude de indagação e exame dos fatores envolvidos, o que pode 

ser o início de um processo de resolução de problemas e não mais uma luta ganha-

perde. A postura como o intermediador conduzirá o processo de pacificação é que 

determinará a conclusão deste conflito. 

Jamais  contrarie  diretamente  a  opinião  de  uma  pessoa,  faça  uso  de 

amortecedores verbais como: “eu compreendo a sua opinião, mais, além disso é 

bom  ressaltarmos  que  agindo  assim…Já  assim…”.  Seja  impessoal  não 

demonstrando nenhuma tendência de interesse pessoal ou de apoio ao outro lado 

do conflito. Faça uso dos conhecimentos sobre a natureza humana, anteriormente 

relatado.
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CONCLUSÃO

“Não é triste mudar de idéia.
Triste é não ter idéia para mudar”.

(Barão de Itararé)

Administração Horizontal por Equipes Autogerenciáveis vem para dar mais 

flexibilidade,  criatividade  e  eficiência  no  ambiente  de  trabalho  de  forma 

paradoxalmente simples. 

Esse modelo de gestão por unidades de negócios, onde todos se sentirão 

donos da empresa, todos tem clientes e fornecedores e com eles dinamicamente 

ligados,  o  envolvimento  e  o  comprometimento  é  uma  conseqüência  natural  de 

quanto forte está a adoção deste modelo dentro da organização como um todo. É 

um modelo focado em quem realmente tem importância para a sobrevivência do 

negócio, ou seja, os clientes, fornecedores e os parceiros de negócio (funcionários).

A empresa que adotar este modelo terá que ter uma forte interação humana, 

bem como uma forte interpretação da natureza humana. Seus líderes e gerentes 

terão  que  perceber  que  seus  papéis  mudaram.  Agora  eles  são consultores  que 

visam fazer de seus liderados seres auto-sustentáveis, seres de iniciativa, de visão, 

aptos a tomarem decisões, aptos a conquistarem ótimas relações com clientes e 

fornecedores, e como consultor, a sua necessidade frente a equipe se fará com o 

lançamento constante de novos desafios, de situações novas, que a ele como um 

líder, cabe antecipar.

Abaixo tudo que emperra a flexibilidade e a criatividade. No contexto atual 

de mudanças não podemos nos dar ao luxo de altos controles, líderes autocráticos, 

alta formalização nos meios, alta cadeia de comando.
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