
Questão de Ordem

Dos clientes à reciclagem
Novos termos levam a mudança de comportamento e de mentailda

EAWR sOS.

Febre típica das grandes organiza-
ções empresariais, a busca de qualidade
na produção de bens e serviços assume
ares de corrida rumo ao prêmio da sobre-
vivência no século XXI. Engole fatias
crescentes do faturamento das empresas,
investidas em consultorias, cursos e os
mais variados materiais de treinamento.
E consome tempo, muito tempo, dos
empregados, na razão direta de sua posi-
ção na hierarquia organizacional.

A quase obsessão em torno da qua-
lidade ganha nomes diversos. Na versão
nipônica, responde pela sigla TQC (do
inglês Total Quality Control). Mas pode
também aparecer sob as vestimentas do
"Planejamento Estratégico" ou da "Ex-
celência Empresarial", entre outras. Em
todas elas, ensinam os instrutores, o cli-
ente deixa de ser aque-
la figura "do outro
lado do balcão" para
invadir todo o ambi-
ente da organização,
reclamando atenção e
cuidados inimaginá-
veis aos olhos dos patrões e empregados
de perfil tradicional.

Segundo as palavras de ordem desse
novo tempo, o empregado de uma organi-
zação precisa ser visto como cliente.
Cada setor da empresa passa a integrar a
clientela. O colega ao lado também pode
receber o nome de cliente. Assim como o
moço do xerox, o chefe imediato, a secre-
tária, o office-boy... Numa organização
em busca de qualidade, todos precisam
redescobrir o que fazem. Quem é fome-
cedorde quem? Quem é cliente de quem?
Tabelas, gráficos e fluxogramas se multipli-
cam para explicar a "nova" realidade.

Se você se define como um "datiló-
grafo",já perdeu pontos. Se achaque foi

contratado para "atendera telefonemas"
ou que sua função é "assessor jurídico",
esqueça: você está a anos-luz da moder-
nidade. A maior qualidade do emprega-
do, na organização volta-
da para a qualidade, é ver
a si próprio como "uma
pessoa que busca solu-
ções adequadas para os
problemas de seu cliente
- interno ou externo".

O seu chefe pediu-
lhe uma coisa e a única
resposta que lhe vem à
cabeça é "Isso não é mi-
nha função"? Trate de re-
ciclar a cabeça, compa-
nheiro. E aquele texto
cheio de erros de datilografia que você
despachou, porque o erro nem foi seu e a
pessoa que datilografou não vai nem
querer saber de refazer o trabalho e,

afinal, você está com
pressa...? "Não é da
minha conta", "Deixa
pra lá", "Ninguém vai
reparar", tudo isso é
comportamento "nota
zero".

Experimente prestar mais atenção a
cada coisa que recebe ou despacha, a
cada pessoa que o procura, a cada pessoa
a quem você próprio procura. O maior
inimigo da qualidade - ou da vida? - é o
desinteresse. Converse. Pergunte. E, quan-
do não souber alguma coisa, assuma:
"Não sei". É o caminho mais curto para
aprender algo novo. Ou para descobrir a
pessoa certa a quem se deve pedir socor-
ro. Vale lembrar: para conjugar esse
difícil "não sei" (pois somos tão adultos
e orgulhosos de nossas virtudes e habili-
dades...), todos passamos por algo pare-
cido com o "Eu não sabo" das crianças
em idade pré-escolar. É mais simples do
que se imagina.

Dizer "não sei" pode ser o
caminho mais curto para

se aprender algo novo
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Velhos Tempos

Os funcionários Nilson Estrela,
"Mão de Onça", Mário Cruz Machado,
Vicente Ferreira, José Mathias (agacha-
do), Ednartte C. Dória, Jáder Guerra,
Joaquim B. Malta, Otávio Moura e Pe-
dro Bougleux, no estacionamento da
Assembléia, na rua Rio de Janeiro - onde
hoje é o prédio do Banco do Brasil. O ano
é 1966 ou 1967. (Foto gentilmente cedida
por Jáder Guerra).
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