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A reintegração do
trabalho
Eis um diagnóstico da realidade atual em muitas empresas: a automação
substituiu as pessoas na maior parte da utilização de mão-de-obra intensiva e,
do que restou, os especialistas ocuparam o espaço. Mas isso está funcionando
bem? Segundo este artigo, não. A especialização vem solapando a produtividade num mundo onde o conhecimento se dissemina por meio da tecnologia,
da educação, da globalização e das comunicações.
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Os autores deste artigo, da firma de consultoria Booz-Allen & Hamilton,
afirmam que muitos executivos já estão nadando contra a corrente com uma
nova e ousada proposta: superar as velhas divisões de trabalho e promover
sua reintegração, dotando os funcionários de conhecimento suficiente para
que sejam peritos em muitos assuntos. Assim, um engenheiro de produto
também pode gerenciar contas de clientes, por exemplo. Esse parece ser o
novo caminho para aumentar a produtividade, fornecendo valor aos clientes
de forma direta, rápida e com custo baixo.
Certa vez, o presidente de uma empresa enviou três de seus principais diretores de
negócios pelo mundo em busca da produtividade dizendo: “Precisamos aumentar a produtividade ou sucumbiremos à velocidade dos novos tempos”.
Depois de vagar por muitos dias, os três chegaram a uma casa muito estranha.
Lá, depararam com todo o acervo de conhecimentos que havia no mundo: pilhas e
pilhas de metodologias, ferramentas fantásticas espalhadas por toda a parte, experts
conversando animadamente em um canto. Entre perplexos e encantados, os três começaram a separar aquilo que reconheciam das novas descobertas.
O primeiro executivo, percebendo que havia muito pouca novidade, voltou para casa
murmurando: “Meus funcionários são talentosos e preparados. Podemos melhorar a
produtividade sozinhos. Precisamos de objetivos, disciplinas para melhorar os resultados e
trabalho duro”.
O segundo executivo, encontrando alguns algoritmos e ferramentas para programação
de produção muito superiores aos métodos que conhecia, apressou-se em enfiá-los na
pasta e voltou rapidamente para a empresa para implementar as novidades.
O terceiro executivo, depois de andar pela casa e conversar com experts que exploravam livros e ferramentas, pensou: “Ah, isto é um sintoma da complexidade dos novos
tempos”.
Então, perguntou-se: “Como aproveitar o tesouro do conhecimento criado pela tecnologia, pelas pesquisas, pela globalização e pelas comunicações em favor do meu negócio?”
Percebeu que havia um diagrama inusitado, que descrevia novos porém estranhamente
familiares princípios da estruturação do trabalho. E compreendeu tudo.
Três anos depois, examinando os resultados dos três executivos, o presidente anunciou
que o terceiro deles seria seu sucessor. Em seguida, perguntou-lhe: “Como você foi capaz
de superar todas as expectativas? Como conseguiu aumentar o moral de seus subordina-
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dos e ao mesmo tempo fazer com que os resultados de seus colegas, antes aceitáveis,
parecessem lentos, tacanhos e onerosos?”
O diretor respondeu: “Eu passei a ver o trabalho de uma nova forma; aprendi a aplicar o
que há de melhor em todas as coisas”.
Qual é a moral da história? A divisão de tarefas já foi o princípio mais importante da
organização do trabalho, mas hoje está morrendo. Estabelecido por Adam Smith, tirava sua
força da automação e da especialização. Só que a automação praticamente eliminou as
pessoas dos processos de mão-de-obra intensiva e a especialização tornou-se contraproducente em um mundo cada vez mais dependente do conhecimento.
O problema é que os esforços feitos pelas empresas para impulsionar a produtividade
encontram hoje o obstáculo do legado involuntário da divisão de tarefas, representado
pelo trabalho compartimentado que se manifesta em silos funcionais de conhecimentos
profundos e funções definidas pelos processos, por diversos repasses e pela falta de
alinhamento entre funcionários e clientes.
Dirigentes de sucesso estão adotando uma nova série de princípios fundamentais para
incrementar a produtividade: eles reintegram o trabalho, proporcionando conhecimento
aos trabalhadores, capacitando-os a atuar como experts em uma ampla gama de
atividades e proporcionando valor diretamente ao cliente. Inteligente. Rápido. Com custo
baixo.
Eis um exemplo. Imagine uma empresa que fabrique um produto sofisticado do ponto de
vista da engenharia –como embreagens, por exemplo. Imagine que essa empresa deixe de
lado os antigos compartimentos de engenharia, marketing, vendas e assistência técnica e
crie uma nova função: o especialista em atendimento ao cliente (o CSE, ou customer
service engineer). O que acontecerá? Os clientes passarão a lidar direta e exclusivamente com os CSEs em quase todas as situações, a não ser em caso de pedidos muito
complexos.
Por meio de uma série de ferramentas do conhecimento, o CSE ajudará os clientes a
compreender suas necessidades, fazer adaptações e escolher as melhores opções. Juntos,
eles serão capazes de chegar a decisões melhores e acertar logo da primeira vez. O CSE
poderá ainda cotar preços na hora, verificar o crédito do cliente, fazer o pedido, colocar
pedidos na programação de produção da fábrica e dizer, com precisão, qual será a data da
entrega. A margem de lucros da fabricante de embreagens aumentará graças à diminuição de
custos indiretos e modificações onerosas, ao mesmo tempo que o uso de algoritmos de
preços e a aplicação de taxas extras por prestação mais rápida de serviços melhorarão a
definição dos preços. Inteligente. Rápido. Com custo baixo.
Portanto, a reintegração do trabalho proporciona:
Custos mais baixos, decisões mais rápidas e serviços melhores, eliminação de repasses,
menor necessidade de especialistas caros e certeza de usar os melhores conhecimentos.
Decisões e gerenciamento de risco e controle melhores, colocando algoritmos comprovados nas mãos das pessoas mais próximas do consumidor.
Mais foco no consumidor, porque funções mais abrangentes permitem medidas mais
simples e eficazes (qualidade, satisfação do cliente, lucros) alinhadas às necessidades dos
clientes.
Funcionários motivados que tomam decisões para favorecer os clientes em vez de
trabalhar de forma arrastada e sem interesse em compartimentos separados, encontrando a
motivação e o significado do trabalho.
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De posse de algumas ferramentas do conhecimento, o trabalhador tem condições de
tomar decisões à luz do conhecimento existente, como parte íntima da cadeia de valor da
empresa. Assim, o papel do cliente pode ser ampliado ainda mais num cenário de reintegração.
Estão sendo criadas oportunidades de reintegração do trabalho com a disponibilidade
cada vez maior de ferramentas do conhecimento, comunicação avançada e uma força de
trabalho com uma escolaridade cada vez mais alta. Para obter os benefícios da produtividade, contudo, as empresas precisam de um conjunto de princípios para estruturar o trabalho
integrado.
Ensinar a pescar: os três modelos naturais
O velho provérbio chinês adaptado diria: “Se você der um peixe, alimentará um homem
por um dia, mas, se equipar esse homem para pescar, ele estará alimentado por toda a
vida”. Da vara de pescar à linha de montagem e à planilha, o trabalho sempre foi definido
pela relação entre a profundidade dos conhecimentos de uma pessoa e as ferramentas
usadas para realizar esse trabalho. Podemos equipar um homem para pescar desenvolvendo seus conhecimentos, dando-lhe ferramentas eficientes que possam ser usadas por
qualquer um, ou com uma mistura das duas coisas.
O quadro (ver quadro) mostra as possíveis combinações de conhecimentos individuais
e ferramentas fornecidas pela empresa para realizar o trabalho (como pescar). Em cada um
dos eixos, quanto maior a distância do ponto de origem, maior o conhecimento. Os níveis
individuais de conhecimentos variam de aprendiz (nesta atividade, podendo, contudo, ser
um expert internacional em outra esfera) a qualificado (capaz de realizar com sucesso o
trabalho na maioria das circunstâncias) e mestre (expert internacional). As ferramentas
fornecidas pela empresa vão desde processos que garantem o desenvolvimento de um
expert até metodologias e fórmulas que descrevem exatamente “o que” deve ser feito
(como, por exemplo, um algoritmo de computador).
Um princípio simples: para estruturar o trabalho de forma eficiente, escolha ferramentas
adequadas ao nível de especialização. Se há uma metodologia disponível capaz de fazer
com que o pescador tenha sucesso, por que pagar mais, contratando um pescador mestre?
As combinações ressaltadas no quadro da página anterior proporcionam níveis de
especialização equivalentes, perfazendo uma área de estruturação eficiente do trabalho:
com maior capacidade do que as combinações de baixo, à esquerda, tão eficientes quanto e
menos onerosas que as do alto, à direita. Como os três modelos de área de trabalho
eficiente definem sempre o trabalho bem-estruturado –o aprendiz sabe “o quê”, o qualificado sabe “como” e aqueles que precisam sabem “quem”–, podemos chamá-los de “modelos
naturais do conhecimento”.
“Quem” depende de especialistas de custo muito variável: a especialização é atributo do
pescador. Para fazer uso do “quem” de forma eficiente, os processos da empresa precisam
contar com os experts certos a cada situação (não apenas quando os funcionários admitem que não têm o melhor conhecimento, mas também quando não o admitem). Os mestres do “quem” ganham profundidade de conhecimento defrontando os desafios e discutindo soluções com outros especialistas. O poder do “quem” está na adequação entre
problemas e pessoas: quanto mais problemas tiver de enfrentar, mais capaz será o mestre, melhores as decisões e maiores os benefícios para a empresa.
“O quê” –equipar funcionários de baixo custo e pouca experiência com ferramentas e
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fórmulas altamente dependentes de conhecimentos– sempre foi a base da industrialização
(tanto de serviços como de fabricação). Os “quês” de hoje implicam uma variedade muito
mais ampla de ferramentas eficazes, que permitam aos aprendizes ter um desempenho
semelhante ao de “mestres”.
O “como” faz a ligação entre metodologias de grande eficiência, que vão além do
processo simples com pessoal de boa escolaridade e qualificação. Os modelos do tipo
“como” proliferaram nos últimos 30 anos. A economia do “como” fica entre as do “o quê”
e do “quem”: custo fixo moderado (em geral, treinamento), custo variável moderado e maior
capacidade de escalonamento do que “quem”, porém menos do que “o quê”.
Que modelo usar? Sempre que possível, escolha o modelo de menor custo variável, com
mais capacidade de escalonamento, como o “o quê” e o “como”, em vez do modelo mais
oneroso e menos escalonável do “quem”.
Como tornar-se inteligente, rápido e de baixo custo
Para impulsionar os modelos de conhecimento e obter melhoria da produtividade e
eficácia operacional são necessárias três doutrinas:
1. Use os melhores conhecimentos para atender o cliente.
O uso dos melhores conhecimentos disponíveis aumenta o desempenho. Por exemplo, a
metodologia de manutenção centrada na confiabilidade aumenta o tempo de uso efetivo de
equipamentos-chave mais do que a manutenção preventiva convencional.
Onde encontrar novos conhecimentos de grande eficácia? Embora as pessoas nem sempre
gostem de admitir, a grande maioria dos conhecimentos não está em nossa cabeça. Por exemplo,
a General Electric (GE) alcançou imensos ganhos de produtividade implantando em toda a sua
carteira de negócios “comos” extremamente potentes, desenvolvidos fora da empresa.
2. Introduza os melhores conhecimentos em etapas. O uso dos
melhores conhecimentos requer muitas mudanças. Cada vez que apresentamos novos
conhecimentos, pedimos aos funcionários que adotem um novo modo de pensar a respeito
de tudo que fazem no trabalho: aspectos analíticos (forma de pensar), processos (como
trabalhar e como se relacionar dentro e fora da empresa), organização (onde se está com
relação aos clientes, outras funções, fornecedores etc.), sistemas (ferramentas usadas) e
medidas (o que se otimiza, como são avaliadas).
Para ajudar na adaptação dos funcionários, os melhores conhecimentos devem ser
introduzidos em estágios, com a implantação de um modelo integrado por vez –por
exemplo, um “o quê”, para melhorar o sistema de definição de preços, depois um “como”,
para gerenciar contas, e talvez outro “o quê” para preços.
3. Crie cargos melhores. Para realmente impulsionar as melhorias de
desempenho, estruture a oportunidade em torno de definições de cargo e não apenas do
uso dos conhecimentos. Não pergunte “qual é a tarefa” ou “o que é preciso fazer”.
Pergunte antes: “Como estruturar o trabalho em funções mais amplas que aproveitem
totalmente os melhores conhecimentos para criar valor para o cliente?” O resultado será
a criação de cargos totalmente novos, não imaginados anteriormente, eliminando
muitos dos existentes hoje. Eliminação criativa. Com essa forma de pensar, nenhum cargo
está livre da possibilidade de mudança.
A empresa que usa os melhores conhecimentos
As organizações precisam de uma nova visão da própria organização: a empresa que
usa os melhores conhecimentos. Esse tipo de empresa aumenta a produtividade mais
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rapidamente do que os concorrentes, proporcionando proposições de valor superiores
para clientes, proprietários e funcionários. Busca sistematicamente os melhores conhecimentos do mundo, introduzindo cada nova onda de conhecimentos por meio de um dos
três modelos naturais abordados neste artigo. Reestrutura os cargos para fazer com que os
funcionários se concentrem no uso dos conhecimentos para aumentar o valor recebido
pelos clientes. Alia-se a clientes e fornecedores sempre que estes possam ajudá-la a usar
os melhores conhecimentos de forma mais eficaz. Concentra a organização como um todo
no uso do conhecimento e coloca equipes específicas para tratar da criação de conhecimento.
A empresa que usa os melhores conhecimentos acaba sendo também a melhor empregadora. Seus funcionários encontrarão motivação e significado em seu trabalho –devido à
oportunidade de ajudar os clientes a melhorar o mundo– e também terão oportunidade de
aprender cada vez mais. A empresa que usa os melhores conhecimentos gera maior
crescimento e lucratividade, proporcionando hoje recompensas atraentes para os funcionários e oportunidades para carreiras com responsabilidades cada vez maiores amanhã.
© Strategy & Business

Experiências de reintegração
Conheça algumas experiências com
a reintegração do trabalho:
Na produção. Funcionários que
antes realizavam apenas um estágio do
processo de produção são hoje parte
de uma equipe, reunindo-se em células
de fabricação enxutas, com vários
equipamentos, usando metodologias
que aprimoram a qualidade e a manutenção, além de compartilhar a responsabilidade pelo resultado final.
Na entrega. O trabalhador
tradicional, antes responsável apenas
pela entrega dos produtos e sua
colocação nas prateleiras das lojas e

supermercados, funciona hoje como
um gerente de conta, conhecedor da
metodologia de vendas, contando com
o estoque certo em seu caminhão e
ferramentas de logística, preços,
pedidos e acompanhamento de
estoque.
Na engenharia aplicada. Os
especialistas em produtos, que eram
complementados por um vendedor de
alto custo, agora gerenciam suas
contas, de posse de uma metodologia
básica de vendas e de diretrizes para
avaliação de questões que eles não
dominam. E eles também têm acesso
aos colegas sempre que necessário.
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MODELOS NATURAIS DO CONHECIMENTO
Conhecimentos individuais
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"Quem"
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"O que"
Aprendiz
CONHECIMENTO
Consulta

Metodologia

Fórmula

Conhecimento fornecidos pela empresa
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