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A relação entre indivíduo e organização será sempre uma experiência 

tensional. Por um lado, o homem é o sujeito da organização, e esta é 

seu instrumento e criatura. Ele é livre para criá-la. Por outro, a 

organização é uma soma de indivíduos que fazem concessões 

consentidas para que ela exista e cumpra sua racionalidade 

instrumental. Isso implica expectativas geradas e responsabilidades 

assumidas entre diferentes atores sociais. Por ser tensional, esta 

relação é instável, dinâmica e vital. 

 
(HEIDEMANN, 2004, p.11) 
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RESUMO 
 
 
A reestruturação produtiva provocou uma série de mudanças organizacionais que levaram as 
empresas a buscar uma nova organização do trabalho, que fosse capaz de responder às 
inovações tecnológicas, à construção de um novo perfil do trabalhador e à recriação do estilo 
de gerenciar. Com relação ao novo estilo gerencial, este estudo objetiva analisar a gestão 
participativa, do ponto de vista da gerência média de uma instituição bancária, com relação ao 
gerente geral de sua agência. Para tal, utiliza-se de um roteiro que estuda a gestão 
participativa no bojo da reestruturação produtiva bancária, para que se possa compreender a 
complexidade do contexto em que está inserida a empresa pesquisada. Da pesquisa 
bibliográfica, colhe-se a diretriz que enuncia a influência do modelo de racionalidade à 
percepção da prática da gestão participativa. Desse modo, o roteiro estabelecido vale-se 
também do modelo de racionalidade substantiva como referência à gestão participativa. A 
hipótese geral do estudo é a de que a percepção de participação está associada ao estilo de 
gestão, que, por sua vez, sofre influência do estilo de comunicação e da adoção de valores 
éticos na tomada de decisão. A pesquisa é de cunho exploratório-descritivo e se utiliza da 
técnica de survey para coletar e analisar os dados da pesquisa de campo, que ocorreu 
posteriormente à pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo trabalha com amostras 
paralelas das cidades de Fortaleza e Teresina. O resultado colhido permite descrever que os 
respondentes de Teresina possuem uma percepção mais positiva de participação, com relação 
ao gerente geral de suas agências, do que aqueles lotados em Fortaleza. Aspectos como 
estrutura organizacional e comunicação ascendente são revelados como fatores que 
condicionam negativamente a percepção da gerência média nas duas cidades. Tanto a 
discrepância do resultado encontrado entre as duas cidades, como os aspectos que envolvem a 
estrutura organizacional e a comunicação ascendente necessitam ser mais detalhados, o que 
poderia ser objetivo de futuros estudos. 
 

Palavras-chaves: ética, gestão participativa, racionalidade substantiva, reestruturação 
produtiva.
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 ABSTRACT 
 
The productive reorganization provoked a series of organizational 
changes that made companies  search for a new way of work 
organization, in order to respond to the technological innovations, to 
the construction of a new profile of  workers and new creation of 
management style. Regarding the new managemental style, the objective 
of this paper is to analyze the participative management, under the 
point of view of an average management of a banking institution, with 
regard to the general manager of the agency. In order to understand 
the complexity of the context in which the researched company is 
inserted, a script that studies the participative management in the 
productive banking reorganization is used. Bibliographical research 
indicates the influence of the rationality model in the perception of 
the practice of the participative management. In this manner, the 
adopted  script also uses the substantive rationality model as a 
reference to the participative management. The general hypothesis of 
this paper is that the participative perception is associated with the 
management style, that, in turn, is influenced by the communication 
style and the adoption of ethical values in the decision taking. The 
research is explorative and descriptive, using survey technique to 
collect and to analyze the field research data, that took place after 
the bibliographical research. The field research works with parallel 
samples of the cities of Fortaleza and Teresina and it shows that 
regarding the general manager of the agency, the Teresina respondents 
have a more positive perception of participation, than those in 
Fortaleza. Organizational structure and ascending communication are 
negative perception conditioning factors of the average management in 
both cities. The discrepancy in the results found in both cities, as 
well as organizational structure and the ascending communication 
aspects requests a further study that could be the objective of future 
papers. 
 
 

Key Words: ethics, participative management, substantive rationality, 
productive reorganization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A evolução do mundo, ocasionada por fatores econômicos, políticos, sociais e 

tecnológicos, apenas para destacar os principais, trouxe para o ambiente organizacional 

uma complexidade crescente e uma nova relação do homem com o trabalho. Dentre 

essas novas relações do homem com o trabalho, encontra-se a chamada terceira 

revolução industrial, nome que expressa, historicamente, a terceira grande mudança na 

relação capital x trabalho. Essa terceira revolução industrial é também conhecida como 

reestruturação produtiva, processo de mudanças através de inovações tecnológicas, 

organizacionais e de gestão, no qual se busca alcançar uma organização do trabalho 

integrada e flexível e que leva empresas e empregados, rotineiramente, a buscar novas 

soluções para a resolução de problemas novos e antigos. Essas soluções, muitas vezes, 

perpassam os mais diversos campos do conhecimento, que por seu amplo espectro, 

encontram-se pulverizados entre os indivíduos e exigem o compartilhamento das 

competências humanas.  

 

Assim como as indústrias, também as organizações de serviços sofrem 

fortemente as conseqüências trazidas pela reestruturação produtiva. Apesar dos ganhos 

em produtividade e competitividade, vários estudos sobre o tema (LARANGEIRA, 

1997; POCHMANN, 1999; GRISCI; BESSI, 2004; GARAY, 2005 e BATISTA, 2006), 

têm levantado questões polêmicas que denunciam os efeitos negativos dessa 

transformação, que vão desde o frenético jogo de interesses e do acirramento da 

concorrência, até o adoecimento do indivíduo e das relações interpessoais. 

Questionam-se, também, as implicações dessas mudanças sobre os modelos de gestão, 

em termos, por exemplo, de seus impactos na decisão de se adotar um estilo de gestão 

mais alinhado a uma postura marcadamente centralizadora, autoritária e coercitiva, ou, 

no outro extremo, a uma postura marcadamente descentralizada, democrática e 

participativa. Partindo do esforço de compreender esse novo cenário, em suas múltiplas 

perspectivas, esse trabalho tem como tema a gestão participativa no contexto de uma 

instituição bancária. 

 

O desejo de estudar o tema Gestão Participativa nasceu da experiência 

vivenciada na função de gerente da Unidade Regional de Gestão de Pessoas, no Banco 

do Brasil. No decorrer de vários atendimentos prestados a funcionários dos Estados do 
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Ceará e Piauí, observa-se que, em muitos deles, a queixa principal gira em torno do 

autoritarismo da gestão, que exclui, ou utiliza minimamente o diálogo e a decisão 

compartilhada como formas de democratizar as relações de trabalho. Por outro lado, 

quando os gestores são ouvidos, seus relatos dão conta de que as decisões isoladas são 

tomadas em face da sobrecarga de serviço, que não cede espaço para o 

compartilhamento de idéias. Além disso, a falta de comprometimento e a insuficiência 

de capacitação para decidir sobre determinados assuntos, segundo os gestores, agrava o 

diagnóstico da sobrecarga de serviço e dificulta a implementação de práticas 

participativas nas dependências. Daí advêm problemas individuais que não raro 

tornam-se coletivos, afetando o clima organizacional, e, muitas vezes, comprometendo 

o resultado sócio-econômico-financeiro da Unidade. 

 

Entretanto, existem também relatos de que, em algumas dependências do Banco, 

os gestores utilizam a participação dos funcionários, como fundamento das práticas de 

sua gestão, e alcançam resultados sustentados pela satisfação no trabalho, pelo 

engajamento com os objetivos organizacionais, pela realização pessoal e pela melhoria 

das relações interpessoais. 

 

A dicotomia acima relatada, que perpassa o ambiente da empresa analisada, 

coloca as práticas de gestão centradas na racionalidade instrumental, como questão 

problematizadora da gestão participativa. Enquanto a orientação da empresa indica que 

a gestão compartilhada é o caminho sustentável para a inserção de uma nova forma de 

trabalho, por possibilitar a inclusão dos funcionários e agregar valor à tomada de 

decisão, ainda se encontra nesse âmbito organizacional a prática da gestão autoritária, 

que dificulta a percepção dos funcionários, para identificar as melhorias contínuas que a 

empresa tem investido na modernização da gestão.  

 

Embora o Banco contenha em seu planejamento estratégico premissas que 

indiquem a gestão participativa como modelo de gerência, nem todos os funcionários 

percebem que seus gestores adotam, no dia-a-dia, ações voltadas à escuta e 

compartilhamento das decisões organizacionais. Isso se constitui em um problema para 

a organização, pois revela que, na prática, faltam atitudes que possam validar as 

políticas de gestão existentes.  
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A concepção de participação não é nova. Na pesquisa bibliográfica sobre o tema, 

encontram-se diferentes denominações para o termo gestão participativa, como 

empowerment, autogerenciamento, grupos participativos, círculos participativos 

(MOTTA, 1997; BORDENAVE, 1994; McLAGAN; NEL, 2000; KISSLER, 2004), o 

que revela a necessidade contemporânea de se rediscutir o assunto, à luz de novas 

concepções administrativas, posto que as práticas até aqui implementadas não tenham 

revelado a consistência que o campo teórico já produziu sobre a questão.  

 

Dessa forma, se faz necessário que as práticas gerenciais possam assegurar a 

sustentabilidade do resultado, a partir da construção de um modelo participativo 

fundamentado em princípios racionais e ético-valorativos, a fim de equilibrar a 

satisfação individual, social e organizacional. Foi nesse contexto que Gestão 

Participativa foi escolhida como tema da presente pesquisa.  

 

A empresa pesquisada é o Banco do Brasil. A justificativa deste estudo gira em 

torno de seu potencial em ampliar a compreensão do contexto organizacional em foco, o 

que poderá trazer não apenas ganhos tangíveis de produtividade, mas também uma 

melhor qualidade de vida no trabalho. Ressalte-se, ainda, a possibilidade de identificar, 

e oferecer para correções, possíveis distorções da prática gerencial, que não favorecem a 

construção da percepção de que o estilo de gestão mudou de uma gestão autoritária, 

para a tomada de decisão baseada na participação dos funcionários.  

 

A introdução no Banco do Brasil de novos critérios de gestão, no final de 2002 

e, de forma mais marcante, a partir de 2003, proporcionou que as relações de mando e 

obediência antes seguidas à risca na empresa pesquisada começassem a tomar novas 

formas, embora que, no início, muito timidamente. Como forma de exemplificar, 

pode-se mencionar que, em novembro de 2002, a empresa alterou a composição dos 

comitês de administração e de crédito existentes em várias dependências, inclusive nas 

agências varejo, cenário desta pesquisa. Os mesmos, que antes eram formados apenas 

pelo gerente geral e pelo gerente de administração, passaram a contar com a 

participação do segmento da gerência média.  
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Os comitês são grupos de funcionários comissionados, que recebem através de 

um instrumento de descentralização de decisões, denominado ato de delegação, 

atribuições para resolver determinados assuntos, relativos à área administrativa e de 

crédito de sua unidade, determinados pelo Conselho Diretor da empresa. Dessa forma, a 

gerência média, que nessa época era composta, nas agências varejo, pelos gerentes de 

expediente e gerentes de conta (hoje denominados simplesmente de gerentes de 

módulo), passou a ter vez, voz e voto.  

 

Em 2003, outros fatos marcaram profundamente a introdução de novos critérios 

de gestão, indicativos de que a participação dos funcionários na vida da empresa 

começava a tomar um lugar mais destacado: a ampliação da escuta institucional através 

do caráter itinerante que a área de gestão de pessoas passou a adotar, reunindo-se nos 

estados com o funcionalismo para ouvi-lo; a realização do IV Fórum de Gestão de 

Pessoas em 2004, que contou com a participação de 3.419 funcionários e coletou 18.000 

críticas e sugestões que serviram para aperfeiçoar as políticas e diretrizes de gestão de 

pessoas; a criação da ouvidoria e a expansão da rede de unidades regionais de gestão de 

pessoas; a inclusão de capacitação voltada para os temas participação e gestão da 

diversidade no conjunto de cursos da Universidade Corporativa; a institucionalização 

das ECOAS (equipe de comunicação e autodesenvolvimento) e, por último, o V Fórum 

de Sustentabilidade, que, a exemplo do IV Fórum, realizou-se através de metodologia 

participativa. Todos esses fatos estão detalhados no quarto capítulo deste estudo. 

 

Tendo por base o cenário delineado acima e o contexto específico do Banco do 

Brasil, o objetivo principal deste estudo é investigar como os gerentes de módulo 

identificam a influência que possuem na gestão de sua dependência, a partir da 

interação com o gerente geral. Para a consecução do objetivo principal, foram 

estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 

1) Analisar se o processo de comunicação existente nas dependências 

estimula o diálogo (entendimento) para a gestão compartilhada, ou se é 

meramente instrumental.  

 

2) Examinar se os valores éticos são considerados (levados em conta) nas 

decisões, para que as dependências alcancem o resultado esperado. 
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Na análise do tema em foco, tem-se como pergunta de pesquisa a indagação 

acerca das implicações do fenômeno da reestruturação produtiva no estilo de gestão das 

dependências do Banco do Brasil, localizadas nas cidades de Fortaleza e Teresina. 

Dentro dessas implicações é analisado o modelo de racionalidade empregado nas 

decisões, considerando que os elementos comunicação e valores éticos, componentes do 

entendimento conceitual de racionalidade substantiva, são indicativos da prática 

participativa.  

 

As hipóteses que embasam as temáticas contidas nos objetivos da pesquisa, 

quais sejam, participação, comunicação e valores éticos, são as seguintes:  

 

1) A percepção de participação está associada ao estilo de gestão. Quanto 

mais democrática for a gestão, mais perceptível é a participação. Quanto 

mais centralizadora e autoritária, menor é o grau de percepção de 

participação.  

2) Se a comunicação flui no sentido de estabelecer o entendimento das 

razões postas às decisões (e não à imposição de alternativas), a percepção 

de participação é maior.  

3) Quando os valores éticos deixam de ser considerados, as decisões tendem 

a ser utilitárias e a percepção de participação é menor. 

 

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa é de cunho exploratório-descritivo, 

pois os objetivos propostos buscam analisar e examinar como os funcionários percebem 

a sua participação na gestão. A intenção da pesquisa é analisar como os gerentes de 

módulo avaliam que a comunicação se desenrola na interação com o gerente geral e 

examinar se as decisões tomadas observam os aspectos éticos constantes das 

recomendações estratégicas institucionais. A partir dessas duas observações pretende-se 

concluir como a gerência média vivencia a gestão em sua Unidade: se de maneira 

participativa, ou apenas de forma a preservar a relação de mando e obediência. Quanto 

aos procedimentos, assume a forma de levantamento ou survey (BABBIE, 1999). Para 

tanto, foi aplicado um questionário composto de trinta e sete quesitos para obtenção de 

dados quantitativos.  
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Os respondentes da pesquisa foram os funcionários pertencentes ao segmento da 

gerência média, ocupantes da função de gerentes de módulo das agências varejo, 

localizadas em Fortaleza e Teresina. Gerente de módulo é o funcionário representativo 

do terceiro nível gerencial em uma agência varejo. Agência varejo é a unidade destinada 

à operacionalização das estratégias de negócios, por meio do relacionamento com 

clientes (pessoa física e micro e pequenas empresas), prestação de serviços e de 

atendimento a consumidores bancários. Módulo é um agrupamento de atividades afins, 

referentes ao relacionamento e atendimento aos clientes, aos processos internos e às 

operações de suporte ao negócio. As principais responsabilidades desses funcionários 

são planejar, coordenar e controlar o módulo sob sua gestão; gerir pessoas, recursos, 

processos e informações observando os direcionadores institucionais; responder pelo 

resultado, pela qualidade dos serviços prestados e pela satisfação dos clientes; viabilizar 

condições para que sejam cumpridos os objetivos definidos e zelar pelo sigilo de 

informações estratégicas e de sigilo empresarial (BANCO DO BRASIL, 2007a). 

 

As agências varejo de Fortaleza e Teresina possuem um total de 257 cargos de 

gerente de módulo, sendo 188 em Fortaleza e 69 em Teresina (dados obtidos em 

04/04/2008). Essa quantificação considerou apenas as agências situadas na capital 

propriamente dita, excluindo, para efeito deste estudo, as agências localizadas na região 

metropolitana. Na seleção da amostra, foi utilizada a moldura de amostragem do 

aplicativo ARH (administração de recursos humanos) da empresa. O método de 

amostragem utilizado foi o probabilístico irrestrito (COOPER; SCHINDLER, 2003), a 

fim de eliminar os vieses conscientes ou não da pesquisadora, além de possibilitar a 

estimativa de erro amostral. 

 

A escolha recaiu nesse segmento de funcionários, uma vez que eles são 

potenciais candidatos aos cargos de primeiro gestor de diversas unidades do Banco, e a 

percepção que eles possuem sobre sua vivência de participação no trabalho poderá 

influenciar o modelo futuro de gestão na empresa. 

 

Em termos de estrutura, a dissertação tem cinco capítulos. O primeiro, 

Introdução, apresenta e delimita o tema da dissertação, formulando o problema de 

pesquisa e evidenciando sua relevância. Apresenta, ainda, o objetivo geral e os objetivos 
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específicos, definidos a partir dos pressupostos levantados. Em seguida, faz uma síntese 

da categorização metodológica da dissertação e de sua estrutura. 

 

O segundo capítulo, Referencial Teórico, subdivide-se em três subcapítulos que 

apresentam o levantamento da literatura pertinente. O primeiro subcapítulo, 

Reestruturação Produtiva, apresenta as considerações iniciais do tema, tratando, em 

seguida, de seus impactos no mundo empresarial, inclusive no setor bancário brasileiro, 

bem como de suas implicações para gestão participativa. O segundo, Gestão 

Participativa, levanta algumas considerações iniciais, para em seguida tratar dos 

indutores da participação, das funções positivas da participação, das forças 

condicionantes da participação e das formas de participação. No terceiro subcapítulo, 

Racionalidade Substantiva, está apresentado o referencial teórico sobre racionalidade, 

modelos de racionalidade, comunicação e suas implicações para a gestão participativa, 

contribuições habermasianas e freireanas para a racionalidade substantiva, princípios 

ético-valorativos como fundamento da gestão participativa, modelo de Kissler baseado 

nos princípios de eqüidade, liberdade e dignidade humana e contraposições de Srour à 

análise de Kissler. 

O terceiro capítulo, Metodologia, apresenta inicialmente algumas considerações 

metodológicas, para em seguida detalhar a categorização da pesquisa, a apresentação da 

população, da amostra, dos procedimentos e instrumento de coleta de dados. Aborda a 

questão da devolução dos questionários e, por último, trata da caracterização da empresa 

pesquisada. 

 

O quarto capítulo, Gestão Participativa e Racionalidade Substantiva no 

Contexto da Reestruturação Produtiva Bancária, traz a apresentação e análise dos 

dados, por indicador pesquisado, à luz do referencial teórico levantado. 

 

O quinto capítulo, Conclusão, sintetiza as considerações finais da pesquisa, 

confrontando os achados da investigação com os objetivos inicialmente levantados. Por 

fim, são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas ao longo do estudo e, em 

seguida, os apêndices do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

“Nenhum homem é uma ilha, sozinho em si mesmo; cada homem é parte do 

continente, parte do todo; se um seixo for levado pelo mar, a Europa fica 

menor, como se fosse um promontório, assim como se fosse uma parte de 

seus amigos ou mesmo sua; a morte de qualquer homem me diminui, porque 

eu sou parte da humanidade.” (John Donne) 
 

 

Este capítulo tem por objetivo desenvolver o referencial teórico que serve de 

sustentação para esta dissertação. De forma a subsidiar a compreensão das questões 

levantadas na pesquisa, subdivide-se em três subcapítulos, sendo o primeiro o que 

aborda o fenômeno da reestruturação produtiva, o segundo o que trata da gestão 

participativa e o último o que explora o tema da racionalidade substantiva. 

 

2.1 Reestruturação produtiva 

  

Este segmento tem como tema a reestruturação produtiva e está dividido nos 

seguintes tópicos: aspectos históricos e culturais da reestruturação produtiva, impactos 

da reestruturação produtiva no mundo empresarial, reestruturação produtiva no setor 

bancário brasileiro e, impactos da reestruturação produtiva para a gestão participativa. 

 

2.1.1 Considerações iniciais 

 

Foi no Japão, entre 1950 e 1970, que a reestruturação produtiva teve início e sua 

origem deve-se à existência de pontos frágeis que acabaram se tornando oportunidades 

para a instalação desse fenômeno. Conforme citado por Joffily (1993), pode-se 

enumerar, por um lado, como pontos de fragilidade, o arraso causado na indústria 

japonesa em decorrência da 2ª guerra mundial, o reduzido tamanho do mercado japonês, 

os índices de pobreza do país e a concorrência avassaladora dos EUA. Por outro lado, 

verifica-se que a expectativa positiva dos japoneses em poder reestruturar seu parque 

industrial, a possibilidade de introduzir um modelo de produção flexível, para atender 

ao pequeno mercado, a mobilização do Estado e do patriotismo do povo, para combater 
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a pobreza e fazer frente à concorrência, foram decisivos para a retomada do Japão no 

quadro pós 2ª guerra mundial. 

 

Nesse contexto, foi criado o modelo toyotista, em oposição aos princípios 

taylorista/fordista que se mostravam esgotados ante o acirramento da concorrência 

internacional e a globalização da economia. Abaixo encontram-se destacados alguns 

traços principais constitutivos do modelo toyotista.  

 

O primeiro deles diz respeito à produção que passa a ser flexível, diversificada e 

conduzida pela demanda. No modelo toyotista, o mercado é quem determina o que, 

quanto, quando e onde deve haver produção e não como ocorria no modelo fordista, 

cuja característica era a produção em massa. (JOFFILY, 1993). Observa-se a ratificação 

desse entendimento, na citação do autor Lazzarato (2002 apud Grisci; Bessi (2004), 

quando ele comenta que a nova lógica baseia-se no ciclo cliente – mercado – produção, 

ao contrário da lógica dominante no modelo taylorista/fordista produção – mercado – 

cliente.  

 

O segundo, just in time, é caracterizado pela produção na quantidade necessária 

e no tempo necessário. A produção passa a sustentar-se no estoque mínimo, que sinaliza 

quando iniciá-la. O tempo de produção passa a ser perfeitamente aproveitado, incluindo 

nesse tempo o transporte, o controle de qualidade e o estoque. Seu objetivo é reduzir o 

tempo ocioso na produção. O terceiro é o método kanban  que por suas características 

forma um sistema cooperativo com o just in time. O kanban é um sistema de cartões que 

acompanham o material em processamento, cuja produção ocorre somente na 

quantidade necessária, a partir de informações exatas que possam evitar que se formem 

os estoques excessivos. Na verdade, a produção é deflagrada após a venda, quando, se 

houver necessidade, haverá a reposição dos estoques. Sua concepção está associada ao 

modelo de reposição dos supermercados, onde os produtos são repostos nas prateleiras, 

depois da venda (FARIA, 2007). 

 

A terceirização é a quarto traço característico do toyotismo. Consiste no 

processo de subcontratação de outras firmas, empreiteiras ou terceiras, para assumir 

funções auxiliares ou diretamente ligadas ao processo produtivo, ou fornecer 

componentes prontos (JOFFILY, 1993). 
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O quinto traço a ser destacado é o CCQ ou círculos de controle de qualidade. 

Esses círculos são formados por grupos de funcionários voluntários que buscam 

racionalizar o processo de trabalho via sugestões e fluxo de informações. Têm função 

ideológica, sendo considerados como “democratizantes” (MOTTA, 1997).  

 

O CCQ foi introduzido como proposta para gerir mais democraticamente o 

processo produtivo. A gerência toma consciência de que os próprios trabalhadores, mais 

do que quaisquer outros profissionais da empresa, conhecem melhor seu trabalho e, por 

isso, chamam esses trabalhadores, através do CCQ a partilhar, a responsabilidade de 

resolver problemas de coordenação e produtividade. A empresa estimula seus 

trabalhadores, através de incentivos e premiações, a identificarem problemas de 

organização, racionalização, redução de custo e de ajuste de operação, dentre outros 

problemas de produção. As sugestões feitas pelos CCQ são analisadas por um órgão da 

empresa que pode aprová-las ou recusá-las. Isso significa que os mesmos não têm poder 

para implantar suas próprias sugestões (FARIA, 2007). 

 

A participação dos empregados é conceitualmente voluntária, mas na prática, 

eles se sentem “conduzidos” a participar, haja vista o tratamento diferenciado aos que 

participam dos CCQ, através de cursos, promoções, garantia de emprego, etc. Contudo, 

as decisões compartilhadas pelos empregados não passam do nível da tarefa. Além 

disso, o CCQ, muitas vezes, é uma forma de a empresa se apropriar do conhecimento e 

da criatividade do empregado, sem a justa contrapartida por isso. Desse modo, o CCQ 

concretiza-se tanto como uma estratégia para controlar o fazer, o pensar e o sentir do 

trabalhador, uma vez que é o próprio trabalhador que controla seu processo de trabalho, 

quanto para segregar os trabalhadores em grupos, dado que, atraídos pelo sistema de 

recompensas, acabam presos pela competitividade, tornando-se hostis entre si (FARIA, 

2007). 

 

Polivalência e flexibilidade do trabalhador são o sexto traço característico do 

toyotismo. Para atender a demanda do mercado, no tempo e na medida certa, é 

necessário que o trabalhador esteja apto a operar com várias máquinas diferentes ou 

semelhantes. A polivalência e flexibilidade reduzem os níveis hierárquicos e os tipos de 

cargos na produção, até com rodízio de funções (GARAY, 2005). 
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A Gerência participativa é também considerada um traço do toyotismo. Trata-se 

de uma tecnologia gerencial que recupera saberes do comportamento humano e, com 

isso, incorpora sensíveis alterações na atuação gerencial. Na concepção toyotista, para 

se intensificar o trabalho, diminuir os tempos mortos, administrar os estoques e os 

fluxos de produção, é necessário uma nova forma de gerenciamento, de maneira que se 

possa garantir o envolvimento efetivo do trabalhador no processo de produção. Uma das 

formas de se garantir esse envolvimento foi através da constituição de grupos semi-

autônomos, ou equipes participativas de trabalho, que consistiam em atribuir ao 

empregado uma seqüência de operações que passavam a constituir ciclos de produção. 

Isso fez com que o trabalhador não ficasse preso a uma única operação que ele 

precisaria repetir indefinidamente, sem ter noção do ciclo em que ela se inseria. Ao 

contrário, com a atribuição de controlar uma seqüência de operações, o empregado 

passou a ter uma idéia melhor de sua realização, tornando o trabalho menos monótono e 

repetitivo. Esse alargamento de tarefas justifica-se em três princípios: primeiro que as 

necessidades individuais podem ser satisfeitas em tarefas isoladas, segundo, que as 

necessidades sociais podem ser satisfeitas através de relações de amizade no ambiente 

de trabalho e, terceiro, que as relações sociais são sustentadas pelas relações de trabalho 

em um esforço cooperativo (FARIA, 2007). Conclui-se por essas características que, na 

concepção toyotista, a gestão participativa revela-se como uma tecnologia de gestão 

voltada para os interesses capitalistas, há sem dúvida um estímulo à participação, mas a 

gerência não abre mão das prerrogativas de decisão e controle.  

 

Garay (2005) destaca que, além do toyotismo, o modelo sueco também 

complementou as novas estratégias de sobrevivência no mercado. O modelo sueco, 

concebido no seio da indústria automobilística, possuía, dentre outras características, o 

incremento do conteúdo do trabalho, uma vez que o trabalhador atuava de forma mais 

completa na linha de montagem; o aumento da autonomia do trabalhador, pela redução 

da interdependência grupal e pela permissão de variações individuais no ritmo de 

trabalho; o planejamento das tarefas diárias era delegado às equipes de trabalho, cujo 

líder passou a ser escolhido pelo grupo periodicamente; a intensidade do trabalho 

passou a ser delimitada pelo tipo de sistema de pagamento e pela pressão dos pares; os 

limites da demanda de desempenho foram definidos em contratos entre a empresa e o 

sindicato.  
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Conforme Garay (2005), tanto o modelo japonês, como o modelo sueco, 

acabaram por inspirar a consolidação de uma nova forma de organização do trabalho, a 

partir de transformações na estrutura produtiva e no padrão de concorrência 

intercapitalista, que se tornou conhecido como reestruturação produtiva. 

 

2.1.2 Impactos da Reestruturação Produtiva no mundo empresarial 

 

Como ressaltado por Garay (2005), a reestruturação produtiva é um processo de 

grandes mudanças ocorridas no mundo do trabalho, notadamente no setor industrial, 

decorrente da introdução de inovações tecnológicas e organizacionais que visam dar 

alicerce para o surgimento de uma organização do trabalho integrada e flexível. Esse 

novo paradigma precisa dar conta do aumento da produtividade e fazer frente ao 

ambiente imprevisível e competitivo do mercado, em que a capacidade de inovar em 

produtos e processos passou a ser elemento diferencial e estratégico.  

 

Pochmann (1999) destaca que a nova organização do trabalho passa 

necessariamente pela introdução de critérios diferenciados e renovados de 

administração do trabalho na produção e na logística, bem como pela implementação de 

um estilo gerencial calcado na transparência e credibilidade das relações de trabalho. 

Verifica-se, assim, que o fenômeno da reestruturação produtiva coloca, para as 

empresas e para os trabalhadores, o desafio de adaptação ao novo mundo corporativo, 

que necessita ser analisado e (re) elaborado a partir das inovações nas estratégias 

empresarias, da organização de tarefas e da administração do trabalho.  

 

Dentre as inovações nas estratégias empresariais, Pochmann (1999) destaca: (i) a 

adoção da economia de escopo como forma de melhorar a produtividade através da 

desverticalização da produção, diversificação de produtos, redução de custos e de tempo 

e aumento da competitividade; (ii) os programas de qualidade total e gestão 

participativa; (iii) a introdução de programas de remuneração variável e formas 

diferenciadas de contratos de trabalho; (iv) o início do processo de terceirização de 

serviços e atividades de apoio com a redefinição dos fornecedores; (v) e a redefinição 

do conteúdo da atividade empresarial, observando-se a desnacionalização das empresas, 

mediante joint-ventures, fusões, incorporações ou abandono da atividade. 
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As novas organizações de tarefas remetem à construção de um novo perfil do 

trabalhador. Com a desverticalização da produção, as tarefas que antes eram rotineiras e 

repetitivas, passaram a ser diversificadas, exigindo a multifuncionalidade do 

trabalhador, que passa a desempenhar mais tarefas, rompendo com a monotonia da 

repetição de movimentos. A multifuncionalidade, por sua vez, requer a polivalência do 

trabalhador que deve estar qualificado para o exercício de várias tarefas. Na produção 

de bens e serviços, passa-se a adotar o trabalho em grupo, o que implica a possibilidade 

de decisão sobre as operações. Logo, passa a existir maior autonomia do trabalhador, no 

sentido de que este passa a ter a responsabilidade pela execução da produção e pelo 

controle dos resultados (POCHMANN, 1999). 

 

A nova administração do trabalho recria o estilo gerencial. Com a 

horizontalização da estrutura organizacional, foram introduzidos sistemas participativos 

de decisão, buscando mais diálogo e envolvimento dos funcionários. O novo gerente 

precisa buscar formas renovadas de comunicação, na tentativa de despertar a motivação 

e a auto-realização do trabalhador com atividades dentro e fora do contexto de trabalho, 

reconhecer seu esforço pessoal e promover a redinamização das relações de trabalho 

(POCHMANN, 1999). 

 

Faria (2007) salienta que, após a segunda guerra mundial, a monotonia e a 

alienação do trabalhador, conseqüências do modelo de trabalho taylorista-fordista, 

ensejaram uma série de pesquisas a fim de se encontrar novas formas de trabalho, que 

evitassem a repetição e com isso pudessem eliminar a monotonia e a alienação do 

trabalhador. Essas novas formas de trabalho “[...] incorporam sensíveis alterações ao 

recuperar os enfoques que tratam do comportamento humano nas organizações à nova 

realidade da produção industrial” (FARIA, 2007, p. 179). A atuação gerencial passa a 

demandar do trabalhador uma forma mais participativa, autônoma e comprometida, a 

fim de aumentar a produtividade pela intensificação do trabalho.  

 

Dentre as pesquisas desenvolvidas para encontrar uma nova forma de trabalho, 

Faria (2007) destaca o estudo da análise de valor/engenharia de valor (AV/EV), de 

Laurence D. Miles e os estudos de Douglas Mc Gregor que serão comentados a seguir.  
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Para melhorar o desempenho da gerência, surge uma técnica chamada AV/EV, 

análise de valor / engenharia de valor, que, segundo Csillag (1985 apud Faria, 2007, p. 

180) é definida como “um esforço sistemático e criativo para identificar e resolver 

problemas através de uma análise de funções, com o objetivo de que as funções 

requeridas tenham um custo total mínimo e consistente com os requisitos para seu 

desempenho”. Essa técnica surgiu como proposta feita à General Eletric Company, por 

Laurence D. Miles, entre os anos de 1947-52, para reduzir custos. 

 

Ela se reveste de um conjunto de técnicas para a melhoria do desempenho das 

chefias, a partir das respostas dos subordinados. A metodologia da AV/EV foi difundida 

em vários lugares do mundo, como Canadá, Europa, África do Sul, Índia, China, Japão 

e Brasil dentre outros. No Japão, a metodologia foi introduzida em 1964, mas foi na 

década de 90, quando os japoneses passaram a criar mercadorias a partir das 

necessidades do mercado, que a AV/EV “[...] passou a ser utilizada como 

gerenciamento do valor com vistas a envolver toda a empresa para satisfazer o cliente” 

(CSILLAG, 1995, p. 53). Segundo o referido autor, uma das características da 

metodologia é a utilização do esforço multidisciplinar de várias áreas da empresa, na 

concepção e melhoria dos produtos e serviços, fato que traz um efeito sinérgico, cujo 

resultado é benéfico para a empresa. Por isso, Faria (2007) cita que, posteriormente, a 

AV/EV servirá de inspiração para engendrar o pressuposto central dos CCQ (Círculos 

de Controle de Qualidade).  

 

Douglas McGregor foi um psicólogo social. Desenvolveu vários estudos 

voltados para o aumento da eficiência dos trabalhadores, a partir da mudança de postura 

dos administradores. Entre seus trabalhos mais relevantes, Faria (2007) destaca os 

estudos sobre as atitudes dos trabalhadores (1938), a gênese das atitudes para a gestão 

(1940), além dos estudos sobre temas como liderança, responsabilidade, moral, 

autoridade e relações humanas. Em 1960, publica o livro O lado Humano da empresa, 

seu trabalho mais conhecido, onde procura “[...] abolir a concepção de gestão como 

método de coerção e controle rígido, substituindo-a por uma concepção baseada na 

utilização de métodos liberais e justos para gerir o trabalho” (FARIA, 2007, p. 83).  

 

McGregor (1980, p. 41) defendia a idéia de que “Por trás de qualquer decisão ou 

ato gerencial, encontram-se pressuposições acerca da natureza e do comportamento 
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humanos.” É esse conjunto de pressuposições que agrupados em duas teorias distintas, 

Teoria X e Teoria Y, compõem o cerne dos estudos contidos no livro O lado humano da 

empresa. São essas teorias que influenciam concretamente a estratégia empresarial, 

posto que revelem a concepção gerencial sobre a natureza humana. 

 

A Teoria X reúne três grandes concepções: (i) o ser humano tem aversão ao 

trabalho e sempre que possível o evita; (ii) as pessoas precisam ser coagidas, 

controladas e ameaçadas de punição, para que se esforcem na busca da consecução dos 

objetivos organizacionais; (iii) o ser humano prefere ser dirigido, evita assumir 

responsabilidades, tem pouca ambição e, acima de tudo, quer garantia. A Teoria Y 

defende por sua vez as concepções de que: (i) o trabalho pode ser uma fonte de 

satisfação ou de punição, dependendo do contexto em que está inserido; (ii) o ser 

humano está disposto a assumir responsabilidades com os objetivos com os quais se 

compromete; (iii) a recusa de responsabilidade, a falta de ambição e a busca de garantia 

são decorrentes de experiências anteriores e não podem ser vistas como características 

humanas inatas; (iv) a criatividade, a engenhosidade e a imaginação necessárias à 

solução dos problemas organizacionais estão mais presentes nas pessoas do que se 

pensa; (v) as potencialidades intelectuais do ser humano comum estão sendo usadas 

apenas parcialmente. Os pressupostos da Teoria Y, ao contrário dos da Teoria X, são 

dinâmicos e indicam a possibilidade de crescimento e desenvolvimento humano. 

Ressaltam que os limites da colaboração no âmbito das organizações decorrem do estilo 

gerencial empreendido no sentido de descobrir como fazer para despertar as 

potencialidades das pessoas (McGREGOR, 1980). 

 

Faria (2007) ressalta que a Teoria Y, por seu forte embasamento na cooperação, 

acaba por servir de inspiração para a economia japonesa. Por volta dos anos 60, os 

produtos japoneses eram de baixa qualidade e a produção possuía elevado nível de 

desperdício.  Logo se percebeu a aplicabilidade da Teoria Y para melhorar a 

produtividade japonesa, que, aliada a outras técnicas, como a análise de 

valor/engenharia de valor (av/ev), contribuiu para a criação do CCQ – Círculo de 

Controle de Qualidade, um dos pontos de sustentação do modelo toyotista, que 

posteriormente se transformou em um meio de implantar a gestão participativa nas 

empresas. 
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2.1.3 Reestruturação produtiva no setor bancário brasileiro 

 

Conforme Grisci; Bessi (2004), até 1960, as buscas pela racionalidade e pela 

mecanização ficaram evidenciadas como principais características da reestruturação 

produtiva no segmento bancário, sem maiores transformações que pudessem afetar a 

organização do trabalho neste setor. Entretanto, é no contexto econômico, político e 

social brasileiro, que se encontram as bases que iriam sustentar a reestruturação do 

setor, anos mais tarde. 

 

De acordo com Jinkings (1995), no Brasil, a industrialização experimentou 

intenso crescimento na década de 1950, notadamente a partir de 1955. Essa 

industrialização resultou em uma acumulação de capital, que contou cada vez mais com 

a interferência estatal. O sistema financeiro nacional se expande como conseqüência da 

demanda por crédito e pelo crescimento do mercado interno. O país entrou em crise no 

início da década de 1960. A causa dessa crise residia principalmente em questões 

econômicas, já que o sistema propiciava a concentração de renda, as desigualdades 

sociais e a exploração da força de trabalho. A concentração de renda gerou também a 

concentração bancária e, assim, a cidade de São Paulo, que já se destacava por sua 

indústria, logo se tornou também pólo financeiro.  

 

Tudo isso favoreceu a criação de ambiente propicio para o golpe militar de 1964, 

que acabou por impor uma reestruturação do sistema financeiro. Essa reestruturação 

esteve fundamentada em sua política econômica de idolatria ao capitalismo, 

representado à época no Brasil pelas classes burguesas nacionais e internacionais. O 

governo militar estimulou a acumulação de capital não em função do sistema produtivo, 

mas em função do sistema especulativo de mercados secundários de valores. Dessa 

forma, foram lançadas as bases para a reestruturação do sistema financeiro brasileiro, 

cuja hegemonia passou a sobrepor os sistemas produtivos e comerciais. 

 

Os estudos de Jinkings (1995) e Batista (2006) evidenciam que o Estado criou 

mecanismos legais de controle e fiscalização das instituições financeiras, com o advento 

da Reforma Bancária, mediante a Lei nº. 4595, de 31.12.1964, da Reforma do Mercado 

de Capitais, mediante a Lei nº. 4728, de 14.07.1965, e, com o Plano de Ação Econômica 

do Governo, referente ao período de 1964 a 1966. Os bancos deixaram de atuar de 
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forma regionalizada e segmentada, transformando-se em instituições financeiras 

especializadas na captação e aplicação de recursos. Com a especialização, 

multiplicaram-se as instituições financeiras, bancos de investimentos, associações de 

poupança e empréstimo, companhias de seguro, sociedades de crédito imobiliário, etc.  

 

Jinkings (1995) comenta que, a partir do final da década de 1960, os bancos 

centralizavam vários serviços como cobrança e arrecadação de impostos e taxas, dentre 

outros. Os serviços de atendimento passaram a ser aperfeiçoados e as agências bancárias 

transformaram-se em pontos de venda da crescente diversidade de produtos e serviços 

oferecidos à clientela, que passou a ter importância destacada no trabalho bancário. 

 

É nesse contexto de transformações que se inicia a automação do sistema 

bancário brasileiro que, conforme relatório no 15 da Comissão Especial de Automação 

Bancária (CEAB, 1984 apud JINKINGS, 1995) tem dentre as suas causas o crescimento 

de mercado, a necessidade de agilizar o fluxo de informações e a redução de custos. 

 

No final dos anos de 1960, foram criados os CPD – Centros de Processamento 

de Dados, responsáveis por desafogar o serviço do setor de suporte, reduzindo custos 

operacionais e agilizando a cadeia de serviços. Nos anos de 1970, foi instalado o SAD – 

Sistema de Apoio às Decisões gerenciais, permitindo à gerência e alta administração 

dos bancos um acompanhamento mais efetivo de suas operações. Nos anos de 1980, foi 

implantado o sistema on-line, que agilizou o processamento das informações, otimizou 

o controle, deu suporte à tomada de decisões e ofereceu diversificadas formas de 

relacionamento com os clientes, ao mesmo tempo em que trouxe profundas mudanças 

na organização e no conteúdo do trabalho bancário (JINKINGS, 1995).  

 

Segundo Batista (2006), a automação bancária não causou, de imediato, a 

redução dos postos de trabalho, haja vista que a economia brasileira era sustentada por 

altas taxas inflacionárias e a demanda cresceu direcionada para operar com os recursos 

disponíveis nas contas correntes da clientela. Na segunda metade da década de 1980, 

com o estabelecimento do Plano Cruzado (1986), seguido dos Planos Collor e Real, 

observa-se uma tentativa reiterada de eliminar a especulação do sistema financeiro e 

reorganizar a política de crédito, no sentido de captar e conceder empréstimos e retomar 

os financiamentos populares. 
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A busca pela estabilização da economia afetou profundamente o setor bancário, 

devido à queda substancial das receitas inflacionárias e repercutiu na queda de 

participação do setor no PIB, de 13,37%, no período de 1992-1994, para 6,94% em 

1995, conforme Marucci; Machado-da-Silva (2000 apud Grisci; Bessi, 2004). O setor 

bancário necessitou readequar-se para sobreviver numa economia de estabilidade. Em 

todo o País, várias reestruturações dos processos de trabalho bancário foram 

desencadeadas e a informatização dos bancos foi intensificada. 

 

Nos anos de 1990, teve início a instalação dos caixas automáticos, do 

telemarketing e do home banking. O segmento bancário passou por programas de 

reengenharia, implementou programas de qualidade total, lançou mão de forma 

marcante da terceirização, reduziu os níveis hierárquicos, flexibilizou as relações de 

trabalho e focou a estratégia gerencial em conquistar clientes através da qualidade dos 

serviços (BATISTA, 2006).  

 

Chegou-se à conclusão de que investir em tecnologia de informatização não gera 

por si só a melhoria da produtividade e da lucratividade, mas sim, uma maneira nova de 

gerir a força de trabalho (LARANGEIRA, 1997). Crescem os investimentos em 

formação e treinamento dos funcionários. De 1993 a 1996, segundo Larangeira (1997, 

p. 119), “[...] verifica-se um incremento de mais de 100% no investimento em formação 

e treinamento (passando de US$ 80 milhões, em 1993, para US$ 174 milhões, em 

1996)”. Pouco a pouco, o antigo perfil do bancário do passado foi cedendo espaço para 

um perfil focado em múltiplas competências técnicas, sociais e culturais, o que 

provocou uma desqualificação dos funcionários mais antigos, que embora tivessem 

experiência, passaram a apresentar dificuldades de se ajustar ao novo perfil 

(LARANGEIRA, 1997). 

 

Além da informatização do setor bancário, Grisci; Bessi (2004), destacam como 

causas da reestruturação bancária brasileira, a chegada por volta de 1990, do conceito de 

banco múltiplo e do fim da exigência de carta patente. A resolução 1.524, de 

22/09/1988, do Banco Central do Brasil, regulamentou a constituição de empresa do 

ramo financeiro, sem a exigência de carta patente individualizada para cada atividade 

financeira (LARANGEIRA, 1997). Assim, foi instituída a figura do banco múltiplo, 
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instituição financeira privada ou pública que realiza as operações ativas, passivas e 

acessórias das diversas instituições financeiras, por intermédio das seguintes carteiras: 

comercial, de investimento e/ou de desenvolvimento, de crédito imobiliário, de 

arrendamento mercantil e de crédito, financiamento e investimento (FEBRABAN, 

2008a). Conseqüentemente, os bancos se proliferam rapidamente, aumentando a 

competição no setor na busca desenfreada por novos produtos e serviços, no tratamento 

diferenciado aos clientes, que se fundamenta no perfil de renda e potencial de consumo 

dos produtos e serviços bancários. 

 

Na década de 1990, a chegada de bancos estrangeiros encampando bancos 

nacionais também se constitui em causa da reestruturação produtiva do setor. Como 

exemplos, encontra-se publicada, no site da FEBRABAN (2008a), lista das fusões, 

incorporações e aquisições de bancos, no período de 1995-2006, como foi o caso do 

Banco Nacional de Paris, que comprou o Banco Comercial de São Paulo, o Deutsch 

Sudamerikanische Bank que comprou o Banco Grande Rio e o ABN-Amro Bank que 

adquiriu o BANDEPE. Os bancos estrangeiros têm como peculiaridade a prestação de 

assessoria financeira a clientes e não-clientes e isso altera a concepção do serviço 

bancário no Brasil. O resultado disso foi a geração de demanda por funcionários 

especializados no controle e coordenação das atividades de vendas, a intensificação do 

trabalho e alta produtividade acirrando a rivalidade entre os trabalhadores bancários.  

 

2.1.4 Impactos da reestruturação produtiva bancária para a gestão participativa 

 

Feitas as considerações sobre a reestruturação produtiva bancária no Brasil, no 

tópico anterior, é importante registrar a configuração do sistema bancário brasileiro, nos 

dias atuais. Da coletiva Pré-CIAB, ocorrida em 27/05/2008, (evento de preparação para 

suporte ao XVIII CIAB FEBRABAN - Congresso e Exposição das Instituições 

Financeiras), é possível extrair alguns dados, expostos a seguir, que permitem a 

compreensão de tal configuração (CIAB, 2008).  

 

O Brasil conta com 155 bancos, posição 09/2007, contra um total de 192 

instituições bancárias no ano 2000, o que representa uma queda de 20% e confirma a 

tendência mundial do processo de concentração do setor bancário. A nova morfologia 
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de atendimento está em franco processo de reestruturação, como é possível depreender 

da citação encontrada na apresentação da coletiva Pré-CIAB (2008, p.5): 

Os tradicionais canais dos bancos representados por suas agências e pelos 
postos de atendimento instalados em empresas ou entidades públicas 
permanecem praticamente estáveis nestes últimos oito anos. O que vem 
possibilitando a expansão de suas redes de atendimento são os caixas 
eletrônicos instalados em locais de grande circulação de público e o bem 
sucedido canal representado pelos correspondentes não bancários, que 
apresentou, em 2007, um expressivo crescimento de 15,5%. Hoje essas 
formas de acesso aos seus clientes representam mais de 80% das 
dependências físicas disponibilizadas pelos bancos.  

 

A rede bancária que faz parte do sistema financeiro brasileiro alcançou em 2006, 

patrimônio líquido de R$ 185,9 bilhões. No mesmo ano, o índice de Basiléia, que 

demonstra a solidez e a estabilidade dos bancos, atingiu 19,6%, número que deixa as 

instituições em situação confortável com relação à solidez, visto que os índices 

recomendados pelo Banco Central e em nível internacional são de 11% e 8%, 

respectivamente (FEBRABANb). 

 

Essa situação de solidez é resultado de uma rápida e crescente reestruturação no 

âmbito produtivo do setor bancário, ocorrida mundialmente e também no Brasil, que foi 

caracterizada pela busca da racionalização e da informatização do trabalho. À medida 

que a reestruturação do setor produtivo bancário foi sendo implantada, através de 

inovações nas estratégias empresariais, de novas organizações de tarefas e da nova 

administração do trabalho, observa-se a aparição de características do sistema toyotista 

também nos bancos. Estes, de um modo geral, passaram a ter uma grande diversidade 

de atividades, multiplicando o leque de serviços. As agências transformam-se em pontos 

de negócios e os serviços de atendimento ao público passam por sucessivos 

aperfeiçoamentos (GRISCI; BESSI, 2004).  

 

Dessa forma, a busca ilimitada pela eficiência e produtividade, a polivalência e 

multifuncionalidade, a redução de custos, a terceirização são algumas das características 

toyotistas que despontam no setor bancário, à medida que a reestruturação produtiva vai 

sendo implantada. 

 

O cenário anteriormente descrito traz como conseqüência profundas mudanças 

no conteúdo da ocupação bancária. Os investimentos em treinamento tornam o bancário 

um trabalhador mais qualificado, para as exigências de mercado. Ao mesmo tempo, 
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torna-se necessário investir em novas formas de gestão, para reter esses funcionários nas 

empresas, conforme observado por vários autores (BATISTA, 2006; GARAY, 2005; 

GRISCI; BESSI, 2004; POCHMANN, 1999), através da criação de ambientes de 

trabalho participativos, menos alienantes e controladores, com ênfase no trabalho em 

equipe, no estímulo a relações de cooperação e à criatividade. Todo esse novo ambiente 

laboral, passa a requerer uma nova forma de gestão e é nesse espaço que a gestão 

participativa passa a ocupar lugar de destaque, para garantir o comprometimento e o 

envolvimento dos funcionários, como se pode observar pelo registro a seguir: 

O envolvimento dos funcionários na gestão dos negócios também é 
fundamental para mantê-los motivados e focados de forma a aperfeiçoar cada 
vez mais as atividades desenvolvidas pelas instituições. Em 92% dos bancos, 
é prática colocar à disposição dos colaboradores informações relevantes e 
estimulá-los a analisá-las dentro do contexto, de forma a incentivar a sua 
contribuição na formulação de planos e estratégias - e reconhecê-los por isso. 
Além disso, 72% dos bancos relataram que os integrantes de comissões de 
trabalhadores, como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), 
Comissão de Conciliação Prévia (CCP), de participação nos lucros e 
resultado, etc., são eleitos pelos trabalhadores sem interferência da instituição 
(FEBRABAN, 2008c). 

 

 Embora não seja tão fácil quanto parece, à primeira vista, implantar a gestão em 

bases democráticas, através do convite à participação, é também igualmente 

reconhecido que é cada vez mais necessário obter o compartilhamento das decisões, 

ante o ritmo frenético dos negócios no sistema financeiro e a diversidade de 

conhecimento requerido para alcançar os resultados que se buscam. Os limites e as 

possibilidades da participação dos empregados serão detalhados no subcapítulo Gestão 

Participativa.
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2.2 Gestão Participativa 

 

Este subcapítulo tem por objetivo desenvolver o referencial teórico relacionado 

ao tema gestão participativa. O significado que se busca compreender é o da 

participação no contexto das relações de trabalho, especialmente como nova estratégia 

de gestão. O conteúdo está segmentado nos seguintes tópicos: considerações iniciais, 

motivações para participar, funções positivas da participação, forças condicionantes da 

participação e formas de participação. 

 

2.2.1 Considerações iniciais 

 

Quando se fala em participar, pode-se estar referindo a uma variedade enorme de 

atuações nas esferas da sociedade. O homem participa da vida em família, na escola, na 

empresa, no condomínio em que mora, da vida política, religiosa, cultural e econômica, 

apenas para citar alguns segmentos mais representativos. Os países participam dos foros 

internacionais. Os estudantes participam de encontros acadêmicos. Profissionais de 

vários ramos participam de congressos. As empresas participam de grupos setoriais. 

Assim, a participação, em diferentes níveis e graus, tem acompanhado o 

desenvolvimento da humanidade e a formação da vida em sociedade (BORDENAVE, 

1994).  

 

Segundo McLagan; Nel (2000), a forma autoritária do exercício do poder e a 

participação confrontam-se há milhares de anos. Os autores percorrem a história 

relembrando que a principal forma de exercício do poder em todo o mundo tem sido o 

autoritarismo. Assim foi no Egito e na Roma antiga, nos feudos da idade média, nas 

políticas imperiais e coloniais dos séculos XVIII e XIX, na revolução industrial e nas 

guerras mundiais. Entretanto, os autores reconhecem que, embora presente em toda vida 

da humanidade, o confronto entre autoritarismo e participação tem se manifestado em 

diferentes graus, e a dinâmica com que essas duas forças se alternam, vem 

potencializando o crescimento e a evolução dos processos participativos.  

 

Em que pese à existência de diversos contextos participativos, este estudo está 

centrado no entendimento da participação no ambiente empresarial, como estratégia de 

gestão para fazer frente aos desafios organizacionais que se impõem na atualidade. Ao 
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procurar o significado do termo gerir, encontra-se em Ferreira (1989) que gerir é 

administrar e na mesma referência, que administrar é dirigir, governar. É necessário, 

portanto, refletir sobre os contornos que os significados das palavras administrar e gerir 

encerram. 

 

Uma das definições para o termo administrar se deu em razão das funções que 

cabem a um administrador. Motta (2003) relembra que continua possuindo validade o 

conceito que Fayol estabeleceu para definir o que é administrar, como sendo as funções 

de planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Se essa definição continua 

válida, pode-se dizer que o mundo organizacional faz com que as pessoas em que nele 

se inserem tenham seu trabalho planejado, organizado, comandado e controlado, de 

onde se conclui que administrar possui uma dimensão política, muitas vezes 

negligenciada, e que é de extrema importância para a compreensão do ato de 

administrar, como exercício de poder. Se administrar possui essa dimensão política, de 

exercício de poder, como é possível falar em administração participativa? Como e por 

que repartir com os outros o poder? 

 

A gestão participativa surge como uma nova administração do trabalho. O estilo 

gerencial é recriado pelas conseqüências trazidas com a reestruturação produtiva, 

assunto abordado no subcapítulo anterior. As empresas começam a substituir suas 

estruturas verticais e passam a adotar a horizontalização, o que significa dizer a 

diminuição de níveis hierárquicos. As decisões passam a fazer parte do cotidiano dos 

funcionários e, portanto, há necessidade de se introduzir sistemas participativos de 

decisão, buscando mais diálogo e envolvimento deles. Para o entendimento de toda essa 

mudança na gestão, é importante compreender quais as motivações existentes para 

participar. Isso facilita o processo de implantação e desenvolvimento de sistemas 

participativos. 

 

2.2.2 Indutores da participação 

 

Por que se busca a participação como alternativa às formas autoritárias de 

poder? Em que contexto ela nasce? Conforme tratado por Motta (1997) e Bordenave 

(1994), a motivação ocorre por diversas causas, dentre as quais, se destacam (i) a 

democratização das relações sociais; (ii) os interesses políticos e econômicos; (iii) a 
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complexidade crescente do mundo organizacional; (iv) a necessidade de gerenciar o 

poder e o conflito; (v) os aspectos afetivos; e (vi) instrumentais do comportamento 

humano. Cada uma delas será explorada a seguir. 

 

 

(i) A democratização das relações sociais 

 

As evoluções por que tem passado a sociedade proporcionam a busca por formas 

mais democráticas de participação: as pessoas participam cada vez mais cedo das 

decisões de suas vidas, resultando em uma assunção de responsabilidade e poder cada 

vez maiores, que, por sua vez, preparam o cidadão pouco a pouco para a participação 

(MOTTA, 1997). É um processo educativo, que, conforme citado por Bordenave 

(1994), gera o conhecimento de cada realidade, leva as pessoas a refletir, a superar as 

contradições, a identificar alternativas, a antecipar conseqüências, a distinguir efeitos de 

causas, observações de inferências e fatos de julgamentos. Esse aprendizado não é 

gerado pela educação tradicional, como podemos extrair da seguinte citação: “[...] estas 

coisas não se adquirem numa sala de aulas, mas na chamada práxis, que é um processo 

que mistura a prática, a técnica, a invenção e a teoria, colocando-as ao serviço da luta 

pelos objetivos do povo” (BORDENAVE, 1994, p.73).  

 

Motta (1997) considera que o desenvolvimento dos meios de comunicação 

proporcionou a democratização da informação, de maneira tal, que hoje parcelas da 

população, antes excluídas, podem participar e expressar seu pensamento, a partir do 

compartilhamento dos debates existentes. As transações intra e interorganizacionais, 

cada vez mais intensas, pulverizam e concedem informações a um número crescente de 

pessoas, fazendo com que os fluxos de comunicação se estabeleçam cada vez mais de 

forma horizontal e pulverizada. Este pensamento de Motta (1997), sobre a influência da 

comunicação organizacional para uma sociedade participativa, é ratificado por 

Bordenave (1994, p.69), que destaca a seguinte citação:  

A informação e a comunicação são tão fundamentais para uma sociedade 
participativa que, na Iugoslávia, a própria Constituição do país estabelece 
como obrigação dos meios de comunicação social o fornecimento de 
informações necessárias para a tomada de decisões pelos cidadãos, em todos 
os níveis e para todas as atividades autogestionárias da nação. 
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A organização do trabalho é atingida de maneira cada vez mais intensa e veloz, 

pelas mudanças que ocorrem nos ambientes internos e externos das organizações. Essas 

mudanças desestabilizam rapidamente o conhecimento e as estruturas existentes, 

exigindo que todos os níveis organizacionais participem do desafio de zelar pela 

invulnerabilidade da organização. A necessidade constante e crescente de conhecer, 

somada ao volume disponível de informações, leva as pessoas a formarem alianças, a 

fim de compartilhar o conhecimento e as decisões. 

 

(ii) Interesses políticos e econômicos 

 

Outra motivação na busca por participação vem dos interesses políticos e 

econômicos. A partir das considerações de Bordenave (1994), pode-se dizer que a 

participação oferece vantagens para a política e a economia. Na economia, a consciência 

crescente de que a necessidade de desenvolvimento é suprida com o manejo de recursos 

insuficientes para o atendimento das diversas demandas, tem incentivado a busca pela 

participação das pessoas do próprio local a desenvolver. Comunidades se agrupam para 

discutir seus problemas e potencializar os recursos locais em benefício de todos.  

 

Do ponto de vista político, Bordenave (1994, p.13 e 14) destaca que “[...] muitos 

desses organismos de serviço público se empenhem agora, depois de séculos de 

verticalidade e autoritarismo, em promover o ‘planejamento participativo’, capaz de 

gerar projetos relevantes para a população.” e complementa citando que " [...] as 

estratégias altamente centralizadas têm fracassado na mobilização de recursos 

econômicos e no desenvolvimento da iniciativa própria para tomar decisões em  nível 

local.”, o que reforça a idéia de que as pessoas participam melhor quando conhecem sua 

realidade e, quando participam, se envolvem com as ações definidas e se comprometem 

com o resultado. 

 

(iii) A complexidade crescente do mundo organizacional 

 

O desenvolvimento da tecnologia influenciou e transformou a comunicação, 

com a disponibilização de número significativo de informações, e a crescente expansão 

dos meios de comunicação. A globalização alterou o relacionamento e a negociação de 

empresas entre si e entre seus clientes. 
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Esses são fatores de destaque para que, hoje, as empresas sejam organismos 

complexos, quer do ponto de vista interno, quer do ponto de vista do ambiente externo. 

Com isso, as organizações cada vez mais necessitam de se apropriar de mecanismos 

participativos, para solução de problemas e introdução de inovações. Como citado por 

Mc Lagan; Nel (2000, p.30) “À medida que a automação e os computadores assumem o 

trabalho rotineiro ou perigoso, o novo trabalhador torna-se um administrador de 

exceções”. Isso significa dizer: espera-se que o trabalhador, ao acessar informações e 

analisá-las dentro de um contexto, responda rapidamente, tomando decisões 

compartilhadas e rápidas, para a satisfação do resultado e, assim, o impacto de cada 

trabalhador passa a ser mais significativo para a empresa.  

 

Mc Lagan; Nel (2000) comentam que quanto mais complexos forem o ambiente 

e a organização, mais inadequados se tornam os modelos autoritários de gestão. Estes 

modelos não dão conta de administrar a sobrevivência da empresa no longo prazo, pois 

seus sistemas centralizados são muito frágeis para identificar e gerir como interagem e 

influenciam reciprocamente os elementos de uma organização. Para lidar com essa 

complexidade, os autores citam a ciência da complexidade como disciplina emergente 

da participação. A ciência da complexidade estuda o que acontece quando um sistema 

complexo interage e investiga como é possível influenciar o comportamento quando um 

sistema é complexo demais para ser controlável.  

 

É interessante perceber que é fácil admitir que a empresa contemporânea seja 

complexa e dinâmica, entretanto não é tão fácil assim decidir e agir diante da 

complexidade. Motta (1997) ratifica o comentário de McLagan; Nel (2000). Alerta que, 

em primeiro lugar, é necessário utilizar múltiplos fatores, com perspectivas diversas, 

para analisar o mesmo problema e reconhecer a relevância de alguns fatores, mesmo 

que contradigam com os seus; em segundo lugar, é necessário aperfeiçoar a capacidade 

de análise, pois as perspectivas nem sempre trazem apenas aspectos bons ou ruins e, 

portanto, deve-se julgar e identificar os aspectos positivos e negativos do impacto de 

cada decisão; em terceiro lugar, é necessário exercitar continuamente a flexibilidade, 

uma vez que dificilmente trabalha-se apenas com consensos absolutos, além do que, a 

dinâmica do mundo laboral exige permanente abertura para a necessidade de mudança; 

em quarto lugar, é necessário agir na ambigüidade que é exatamente compreender as 
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contradições existentes no mundo corporativo. É aceitar e buscar informações que 

contradizem as já existentes de forma a se aproximar mais da realidade e de seus 

problemas. 

 

Espera-se que, diante de tão contundentes afirmações, os gestores das 

organizações possam escolher uma nova forma de caminhar, com a qual se abram 

espaços para a escuta do outro, para o compartilhamento de idéias, para o 

aprimoramento das relações interpessoais criando um ambiente mais justo e 

democrático e menos impositivo.  

 

(iv) Gerenciamento do poder e do conflito 

 

O alcance dos objetivos das organizações depende das pessoas que nela e com 

ela interagem. Porém, as pessoas estão vinculadas a uma organização por meio de um 

contrato econômico e psicológico, mantido pela existência de expectativas que se 

alteram na medida em que são atendidas, ou frustradas. Motta (1997, p.159) cita que “O 

conflito é um desequilíbrio na interação entre as possibilidades e as aspirações, advindo 

tanto de causas individuais quanto de fatores internos e externos à organização”. A 

gerência eficaz necessita usar adequadamente o poder e lidar com os conflitos. A 

participação procura dosar a utilização do poder, pulverizando-o nas diversas esferas 

organizacionais, ao tempo em que busca a cooperação multidisciplinar como alternativa 

para a complexidade das relações e dos negócios. Observa-se que, quando as pessoas 

podem influenciar em seu ambiente de trabalho e produzir resultados tangíveis, o 

conflito diminui, pois elas se envolvem e se comprometem com as definições e decisões 

tomadas em conjunto. Sobre o assunto, destaca-se a citação de Motta (1997, p.159): 

 

A participação nasce como um instrumento para a cooperação e a solução de 
conflitos. Para os que admitem ser o conflito proveniente de fatores 
organizacionais e individuais, a participação é normalmente considerada uma 
forma eficaz de solução, acomodações ou equilíbrio entre grupos divergentes.  
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O contido na citação anterior, de autoria de Mota (1997), encontra amparo nos 

estudos de Mc Lagan; Nel (2000). Eles afirmam que a chave do sucesso da participação 

é comprometer-se com a influência significativa das pessoas e diluir as relações de 

poder para que haja um amoldamento das forças divergentes. Aqueles que estão nos 

mais altos níveis hierárquicos da organização precisam aprender a compartilhar o poder, 

pois, hoje, este está materializado no conhecimento detido pelos empregados. E é este 

conhecimento, associado à participação que produz os resultados almejados.  

 

(v) Base afetiva da participação 

 

Bordenave (1994) comenta que a civilização moderna fez com que o homem 

chegasse a um estágio de individualismo de tamanha proporção, que hoje, devido à 

alienação crescente, ele retoma o caminho em direção à participação coletiva. Prossegue 

o autor recapitulando que, durante certo tempo da história, o triunfo dos regimes 

totalitários levou à crença de que o homem trocava sua autonomia pela segurança do 

autoritarismo, face ao medo que sentia da liberdade. Os movimentos populares que 

eclodem no mundo inteiro contra os regimes totalitários refutam aquela crença e 

ratificam que pode haver pessoas que se sentem aliviadas por não ter que tomar 

decisões, mas a maioria prefere a democracia. “E, para um crescente número de 

pessoas, democracia não é apenas um método de governo no qual existem eleições. Para 

elas democracia é um estado de espírito e um modo de relacionamento entre as pessoas” 

(BORDENAVE, 1994, p.14). 

 

Assim, a participação possui também uma faceta individual. É a base afetiva da 

participação, pela qual as pessoas podem satisfazer suas necessidades de realizar coisas 

e de se auto-realizarem. Através da participação, o homem interage com os outros, 

expressa suas idéias, desenvolve o pensamento reflexivo e tem oportunidade de 

valorizar e ser valorizado. “A participação é o caminho natural para o homem exprimir 

sua tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza 

e o mundo” (BORDENAVE, 1994, p.16). O autor conclui suas considerações 

ressaltando que a participação é inerente à natureza social do homem, e a frustração 

dessa necessidade constitui uma mutilação de caráter social. Freire (1977, p.39) reforça 

o aspecto afetivo da participação comentada por Bordenave, como podemos observar na 

citação a seguir: 
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[...] somente o homem, como um ser que trabalha, que tem um pensamento-
linguagem, que atua e que é capaz de refletir sobre si mesmo e sobre a sua 
própria atividade, que dele se separa, somente ele, ao alcançar tais níveis, se 
fez um ser da práxis. Somente ele vem sendo um ser de relações num mundo 
de relações. Sua presença num tal mundo, presença que é um estar com, 
compreende um permanente defrontar-se com ele. 
 

(vi) Base Instrumental da participação 

 

Além da base afetiva da participação, é necessário considerar a característica 

instrumental da participação. “Participamos porque fazer coisas com outros é mais 

eficaz e eficiente que fazê-las sozinhos” (BORDENAVE, 1994, p.16). Encontramos 

inúmeros exemplos deste aspecto da participação: as pirâmides do Egito contaram com 

a participação de muitos homens; pessoas reunidas em torno de um culto religioso; a 

formação das gangs; a constituição e funcionamento das entidades de classe. 

 

Nesse sentido, a participação toma o aspecto de tecnologia social, como citado 

por Mendonça (1987), uma vez que reduz a alienação, eleva a produtividade e a 

eficiência, e aumenta o moral revelando-se como abordagem gerencial amparada na 

motivação. 

 

O cuidado que se deve ter é o de não utilizar o caráter instrumental da 

participação, para promover formas manipulativas de gestão participativa, 

desvinculadas do propósito de transformar o olhar passivo e conformista, em atitudes 

ativas e críticas. Se administrar envolve uma dimensão política, falar em gestão 

participativa significa falar de disposição para dividir o poder. Se efetivamente essa 

disposição não existe, é melhor nem iniciar um movimento em direção à participação, 

sob o risco de a gestão ser rotulada de manipulativa, pela utilização meramente utilitária 

da participação das pessoas. 

 

2.2.3 Funções positivas da participação 

 

Na seção anterior, foram analisados alguns fatores que funcionam como vetores 

da participação dos indivíduos e das organizações. Tanto as pessoas como as 

organizações possuem motivações diversas para participar e para se abrir a um estilo de 

gestão mais democrático, como a gestão participativa. 
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Vários fatores influenciam a escolha desse estilo de gestão mais democrático. 

No caso da gestão participativa, Motta (1997) menciona que quando os indivíduos 

participam da vida da empresa é possível verificar o efeito positivo dessa participação, 

que gera benefícios tanto para a organização como para as pessoas que nela trabalham. 

Esses efeitos, ou funções positivas, são explicados pelo autor através de dimensões 

encontradas nas organizações.  

 

Conforme resumido no quadro 1, na dimensão econômica, a participação 

contribui para a eficiência e eficácia, e melhora a produtividade; na dimensão social, a 

distribuição dos benefícios do trabalho entre as pessoas gera confiança recíproca na 

relação empresa X trabalhador e diminui a insegurança em torno do desemprego; na 

dimensão política, trabalha a democratização e descentralização do poder; na dimensão 

organizacional, contribui para aumentar a integração e o compartilhamento de valores; 

e, por último, na dimensão psicológica, a participação contribui para o alcance da auto-

realização, na medida em que as pessoas se integram e interagem, desenvolvendo a 

identidade com o grupo e a satisfação de suas aspirações individuais (MOTTA, 1997). 

 

Quadro 1 - Implicações positivas da participação nas dimensões 

organizacionais. 

DIMENSÕES 
ORGANIZACIONAIS 

EFEITOS POSITIVOS 

Econômica Eficiência e eficácia 

Social Distribuição e segurança 

Política 
 

Democratização/ 
Descentralização 

 
Organizacional Integração e compartilhamento 

Psicológica Auto-realização 

Fonte: adaptado pela autora de Motta, 1997 

 

Dessa forma, é possível estabelecer uma relação entre os indutores da 

participação (tratados no subcapítulo 2.2.2) e as funções positivas da participação 

destacadas por Motta (1997), com reflexos em várias dimensões da organização. Essa 
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relação de causa e efeito pode ser utilizada como argumentação aos que ainda resistem à 

idéia de compartilhar o poder que têm, ou que lhes é delegado. 

 

Quadro 2 – Relação de causa e efeito da participação nas dimensões 
organizacionais. 

INDUTORES DA 
PARTICIPAÇÃO 

EFEITOS 
POSITIVOS 

DIMENSÕES 
ORGANIZACIONAIS 

Complexidade do mundo 
organizacional 

Eficiência Econômica 

Interesses políticos e econômicos 
Distribuição e 

segurança 
Econômica e social 

Democratização das relações 
sociais 

Distribuição e 
segurança 

Social 

Gerenciamento do poder e do 
conflito 

Democratização/ 
Descentralização 

Política 
 

Afetividade e instrumentalização Integração Social e psicológica 

Fonte: adaptado pela autora de Bordenave (1994) e Motta (1997) 

 

Da análise do quadro 2, pode-se extrair uma série de conclusões a partir dos 

estudos de Bordenave (1994) e Motta (1997) comentadas a seguir. A primeira delas é 

que, diante da complexidade crescente do mundo organizacional e dos interesses 

políticos e econômicos das empresas e dos indivíduos, a gestão participativa oferece 

melhoria na eficiência e na eficácia gerencial, gerando com isso mais produtividade e 

uma produção mais adequada às demandas do mercado. Essa melhoria da eficiência e 

da eficácia gerencial gera também melhor distribuição dos benefícios oriundos do 

trabalho e aumentam a segurança social do emprego. A participação nos lucros e 

resultados, adotada em algumas empresas, constitui-se em exemplo concreto da função 

positiva de caráter econômico e social da gestão participativa. 

 

A necessidade de administrar os conflitos existentes no âmbito da organização 

também pode ser atendida quando se utilizam mecanismos participativos para a tomada 

de decisão. Como já foi citado anteriormente, o ato de administrar encerra uma 

dimensão política e, nesse sentido, além do poder decorrente do direito de propriedade 

exercido ou delegado, deve ser acrescentada a legitimidade fundamentada no 

conhecimento, na habilidade e na atitude gerencial. Motta (1997) comenta que estudos 

feitos na área sociológica e da psicologia têm defendido a premissa de que a autoridade 
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está em quem obedece e não em quem manda, posto que, na era em que o conhecimento 

é reconhecido como capital, o poder está nas mãos dos detentores desse conhecimento. 

Outra dimensão afetada positivamente pela gestão participativa é a dimensão política da 

empresa que através da descentralização e democratização das decisões gera mais 

comprometimento e equilibra as relações de conflito. 

 

Na dimensão social e psicológica, a participação favorece a interação e o 

compartilhamento de valores. As premissas que dão sustentação às bases afetiva e 

instrumental da participação, tratadas por Bordenave (1994), justificam a escolha da 

gestão participativa, pois esta favorece o desenvolvimento da identificação, da lealdade 

e da aceitação de valores comuns. O mesmo ocorre com a satisfação das aspirações 

individuais de iniciativa e criatividade que geram efeitos positivos na organização. 

 

2.2.4 Forças condicionantes da participação 

 

Sendo a gestão participativa um modelo de administrar amparado em efeitos tão 

positivos, quanto os que foram analisados no tópico anterior, como é possível que as 

formas autoritárias de gerir ainda ocupem espaços tão significativos na vida 

empresarial?  

 

Mendonça (1987) considera que as forças que condicionam a participação são de 

ordem psicossocial e de ordem estrutural. Bordenave (1994) ratifica que a participação 

está condicionada à influência de alguns elementos que fazem parte da vida do homem, 

quer individualmente, quer coletivamente. Dessa forma, pode-se dizer que a filosofia 

social, a cultura organizacional, os estilos de liderança, o nível de conhecimento dos 

funcionários, o sistema de comunicação e a estrutura organizacional são, dentre outros, 

elementos que condicionam diretamente o processo e o desenvolvimento de empresas 

participativas.  

 

Bordenave (1994) cita que a filosofia social da empresa influencia no alcance da 

gestão participativa. Quando a empresa incentiva a dissociação entre o pensar e o fazer, 

acaba-se por dar à participação um caráter meramente instrumental, em que não se 

deseja abrir mão do controle, muito menos do poder. Sua filosofia social concede a uns 
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o papel de pensar e a outros o papel de executar o que foi pensado. Essa dissociação do 

pensar e do fazer reforça a relação de mando e obediência contida na ideologia de 

muitas empresas, que não contribui para a efetividade da participação como proposta de 

inclusão, posto que ampare decisões tomadas por poucos (os que pensam), sem ouvir os 

que executam. Da citação de Covey (1989 apud McLAGAN; NEL, 2000, p. 153) pode-

se inferir o quanto a interdependência do pensar e agir deve estar presente na filosofia 

de uma empresa que pretende adotar a gestão participativa: 

  

A interdependência é uma escolha que somente as pessoas independentes 
podem fazer. É tolice tentar desenvolver habilidades de relacionamento 
humano se não queremos chegar a uma independência real. Nós poderíamos 
tentar. Poderíamos até mesmo obter algum êxito, enquanto tudo forem flores. 
Mas quando o tempo das dificuldades vier – e ele sempre vem – não teremos 
forças para suportá-las. 

 

A cultura organizacional também é considerada, por Bordenave (1994), 

elemento condicionante à participação. Cada empresa possui o seu conjunto de normas, 

de mitos, de cerimônias e rituais, de valores, etc. Esses elementos são canalizados pela 

cultura que influencia fortemente o comportamento de seus funcionários. 

 

Freitas (1991, p. 7) destaca o conceito de cultura, de autoria de Edgar Schein, 

como um dos mais ricos na literatura sobre o assunto, por considerar pressupostos que, 

quando bem analisados, levam ao entendimento de como as pessoas percebem, sentem e 

pensam. 

A cultura organizacional é o modelo dos pressupostos básicos, que 
determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo 
de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e 
integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o 
suficiente para serem considerados válidos, são ensinados aos demais 
membros como a maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se em 
relação àqueles problemas. 

 

Barros e Prates (1996) estudaram durante cinco anos o comportamento das 

organizações e sistematizaram seus estudos na obra que retrata sob vários aspectos “o 

estilo brasileiro de administrar”. Dentre outros fatores, a importância de seus estudos 

reside justamente no fato de buscar a compreensão de como percebem, sentem e pensam 

as pessoas. Dizem os autores que os estudos organizacionais reconhecem a importância 

da identidade cultural para manter relações interdependentes e produtivas. Em um 

mundo cada vez mais internacionalizado, já está consolidada a tese de que apenas o 
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aspecto econômico não é suficiente para explicar as relações existentes em um mercado 

globalizado. Os aspectos sociais e culturais ajudam a compreender porque determinadas 

ações gerenciais têm tanto sucesso em algumas empresas e porque fracassam em outras.  

 

Os autores fundamentam seus estudos ancorados nos entendimentos de Roberto 

DaMatta e Guerreiro Ramos. As empresas de um determinado sistema social têm 

reproduzidas, em seu ambiente interno, os valores culturais expressos na sociedade 

(DaMATTA, 1987 apud BARROS e PRATES, 1996). As empresas, qualquer que seja a 

escala, refletem invariavelmente as características, os estados, estágios, conjunturas e a 

estrutura da sociedade (RAMOS, 1983 apud BARROS e PRATES, 1996). O 

aprofundamento dos aspectos culturais não é o objetivo deste trabalho, mas não é 

possível falar de um novo estilo de gerenciar, com sérias implicações nas relações de 

poder, como o é a gestão participativa, sem destacar a importância de se conhecer o 

histórico dessas relações na cultura nacional e na cultura interna das organizações.  

 

O estilo de liderança é outro fator que Bordenave (1994) cita como 

condicionante da participação. Estilos cujas premissas baseiam-se na percepção de que 

o trabalho é um fardo e que o indivíduo necessita de controle, de recompensas e de 

punições para produzir, inibem a participação, enquanto estilos que acreditam que o 

homem pode sentir prazer em trabalhar, que é um ser de responsabilidade e de 

criatividade, tornam possível o compartilhamento das decisões. Nesse sentido, o autor 

comenta que as experiências vivenciadas e as características pessoais influenciam na 

efetiva participação. Experiências vividas no autoritarismo, geralmente, resultarão em 

posturas mais resistentes à participação, uma vez que cristalizaram comportamentos de 

submissão, de obediência por temor ou respeito.  

 

Muitos estudos têm subsidiado a compreensão da liderança como componente 

das relações interpessoais. Pugh; Hickson (2004) destacam dentre outros o modelo 

explicativo da Teoria X e Teoria Y formulada por McGregor (1980), cuja maior 

contribuição foi identificar estilos opostos e antagônicos sobre a visão de homem no 

mundo, visão esta que acaba por balizar a ação gerencial. Enquanto os administradores 

sob a ótica da teoria X vêem os homens como preguiçosos, sem ambição, que precisam 

de controle e rigidez, os administradores que compartilham da visão da teoria Y, 

acreditam que o homem é um ser criativo, responsável, e que se autodesenvolve. O 
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entendimento de liderança e suas repercussões, conforme os estudos de McGregor, 

estão ratificados na citação de Bordenave (1994, p.49) “A atmosfera geral de um grupo 

deriva em parte do estilo de liderança existente e que pode ser autoritário, democrático e 

permissivo (laissez-faire). Tal atmosfera afetará tanto a produtividade do grupo como o 

grau de satisfação e de responsabilidade de seus membros.” 

 

Uma das dificuldades que se tem em implementar a gestão participativa é 

argumentar com aqueles que consideram que a falta de conhecimento das pessoas que 

trabalham na empresa é um fator restritivo à gestão participativa. As objeções são no 

sentido de que é necessário possuir capacidade técnica para a tomada de decisões em 

situações complexas. E realmente o é. Entretanto, Bordevane (1994), Motta (1997), 

McLagan; Nel (2000) e Motta (2003) convergem que, através de programas de 

educação contínua, pode-se resolver em grande parte os problemas de falta de 

conhecimento e de falta de compreensão sobre o processo participativo. Através da 

educação, as pessoas podem ter a compreensão mais refinada de seu ambiente 

econômico, social e político e desenvolver, com isso, o papel que desempenham e 

atender as expectativas que lhe são colocadas.  

 

A participação pode ser apreendida e aperfeiçoada pela teoria, pela prática, pela 

técnica, pela reflexão e pela intervenção. É a chamada práxis. Para fomentá-la, não 

basta utilizar os métodos da educação tradicional, tratada por Paulo Freire (1996) de 

“bancária”, que consiste na transmissão pura e simples de conteúdos, sem reflexão, sem 

senso crítico. Gestão participativa exige vivência na e com a realidade organizacional. 

Isso significa interagir com as pessoas na teia quase infindável de inter-relações que se 

sobrepõem nos múltiplos ambientes inter e intraorganizacionais, cheios de significados 

culturais, impregnados por interesses individuais e coletivos e fortemente marcados pela 

disputa nas relações de poder. A citação abaixo nos remete ao vínculo indissociável da 

participação com a interação, em que pese todos os recursos existentes para seu 

aprendizado:  

A participação não é um conteúdo que se possa transmitir, mas uma 
mentalidade e um comportamento com ela coerente. Também não é uma 
destreza que se possa adquirir pelo mero treinamento. A participação é uma 
vivência coletiva e não individual, de modo que somente se pode aprender na 
práxis grupal. Parece que só se aprende a participar, participando 
(BORDENAVE, 1994, p. 74).   
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A participação também está inter e diretamente relacionada à comunicação. A 

informação e o diálogo são dois elementos imprescindíveis para que a participação 

ocorra. Para que as pessoas participem é necessário que elas tenham informações para 

orientar suas ações (McLAGAN; NEL 2000). Para que elas possam corrigir suas ações é 

necessário que exista espaço para compreender porque precisam agir dessa ou daquela 

maneira.  

 

Para estabelecer um bom fluxo de comunicação são necessários canais 

institucionais. Bordenave (1994) numera três canais importantes para facilitar o fluxo da 

comunicação: canal de informação, canal de consulta e canal de reivindicação. Em meio 

a práticas autoritárias de administrar, estabelecer tais canais significa uma mudança 

radical na gestão, na medida em que democratizar o acesso a informações significa 

repartir o poder. Mc Lagan; Nel (2000) citam que o uso dos computadores, no início, se 

baseou em pressupostos autoritários sobre o direito e a necessidade de saber. As 

organizações que querem adotar a gestão participativa necessitam também adotar a 

mentalidade de reconhecer a comunicação como uma ferramenta de decisão para todos 

na empresa. O terceiro subcapítulo do referencial teórico deste estudo, Racionalidade 

Substantiva, trata mais detalhadamente sobre o impacto da comunicação para a gestão 

participativa. 

 

A estrutura organizacional é outra condicionante da participação. A participação 

não pode ser efetiva, quando as decisões estão hierarquicamente centralizadas em um 

determinado nível da organização. A complexidade existente hoje, tanto no ambiente 

interno quanto no externo, coloca a racionalidade empregada nas decisões em várias 

esferas da organização, retirando a exclusividade dos níveis hierárquicos de decidir 

isoladamente. É comum observar que as decisões tomadas apenas pelo nível hierárquico 

superior de uma organização mostram-se muitas vezes inócuas e prejudiciais à 

eficiência (MOTTA, 1997). 

 

Quanto mais flexível e descentralizada for a estrutura de uma empresa, mais 

naturalmente se desenvolve a participação. Além disso, cabe lembrar que, quando uma 

organização cresce em tamanho e complexidade, é natural que a participação se dê por 

instrumentos de delegação e representação (BORDENAVE, 1994). O tópico seguinte 

abordará com mais detalhes essas e outras formas de participação.  
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Pode-se dizer que a filosofia social, a cultura organizacional, os estilos de 

liderança, o nível de conhecimento dos funcionários, o sistema de comunicação e a 

estrutura organizacional, conjuntamente ou não, impactam fortemente a implantação da 

gestão participativa. São forças condicionantes que não podem ser alteradas 

rapidamente. É necessário investir no longo prazo e atentar para que o imediatismo tão 

presente nas organizações não impeça o avanço de uma agenda de mudanças positivas 

para a participação. 

 

2.2.5 Formas de participação 

 

O termo participação, do ponto de vista etimológico, é oriundo da palavra parte. 

Participar significa fazer parte, tomar parte, ter parte (BORDENAVE, 1994). O autor 

esclarece que é possível fazer parte de um grupo e não tomar parte das decisões daquele 

grupo e, ainda, que é possível tomar parte das decisões e não ter parte no grupo. É dessa 

concepção que se extraem os entendimentos de participação ativa e participação 

passiva, de cidadão inerte e cidadão engajado. Além disso, considera que a participação 

ocorre de diversas maneiras, com graus e níveis variados de intensidade, que permitem 

concluir qual o estágio de participação existente em determinada sociedade ou 

organização. O mesmo autor expressa o grau ideal de participação, para efetivá-la como 

condutora da democracia: 

A democracia participativa seria então aquela em que os cidadãos sentem 
que, por “fazerem parte” da nação, “têm parte” real na sua condução e por 
isso “tomam parte” – cada qual em seu ambiente – na construção de uma 
nova sociedade da qual se “sentem parte” (BORDENAVE, 1994, p. 23). 

 

Dentre as formas utilizadas por Bordenave (1994) para examinar o estágio de 

participação, encontra-se a que está relacionada com o grau de controle dos 

participantes sobre as decisões, como demonstrado no quadro 3 na próxima página. 
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Quadro 3 - Graus de controle sobre a participação. 

 

C
O
N
T
R
O
L
E DIRIGENTES

MEMBROS

INFORMAÇÃO
INFORMAÇÃO/REAÇÃO

CONSULTA

FACULTATIVA

CONSULTA

OBRIGATÓRIA
ELABORAÇÃO / 

RECOMENDAÇÃO

CO-GESTÃO DELEGAÇÃO AUTO-

GESTÃO

  Fonte: Bordenave (1994, p.31). 

 

No grau de informação, verifica-se o menor grau de controle na participação, 

pois as pessoas não participam das decisões, apenas são informadas sobre elas. No grau 

de consulta facultativa, as empresas solicitam críticas e sugestões para a resolução de 

algum problema, quando e onde quiserem. Já no grau de consulta obrigatória, existem 

ocasiões determinadas quando os funcionários são consultados a fim de alimentar as 

decisões da diretoria. No grau de elaboração/recomendação os funcionários elaboram 

propostas e recomendam determinadas ações que são analisadas pela administração e 

justificadas quanto a sua aceitação ou rejeição.  

 

A co-gestão é o grau em que a administração é compartilhada através dos 

comitês, conselhos e demais formas colegiadas. As pessoas que compõem essas formas 

colegiadas exercem influência direta nas decisões. A delegação é um grau de 

participação em que são definidos alguns assuntos e limites dentro dos quais as pessoas 

podem decidir. Por fim a autogestão, estágio onde se encontra o mais alto grau de 

participação. Nele o grupo determina seus objetivos, seus controles e meios sem 

necessitar da aprovação de uma autoridade. 

 

Outra forma de examinar a participação é através do nível de importância que se 

tem acesso para decidir (BORDENAVE, 1994) e (McLAGAN; NEL, 2000). A 

importância das decisões varia em uma escala crescente: participação na execução das 

ações e avaliações, participação na alocação de recursos e administração de operações, 

participação na elaboração de planos, programas e projetos, participação na 

determinação de objetivos e estabelecimento de estratégias e participação na formulação 

da visão da empresa.  
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Segundo os autores, em uma empresa participativa todas as pessoas estão 

envolvidas em todos os níveis de importância decisória, em gradações diferentes, 

conforme se procurou demonstrar no quadro 4. Alguns grupos concentram-se na 

formulação da visão da empresa e na determinação de objetivos e estabelecimento de 

estratégias, outros concentram seus esforços na elaboração de planos, programas e 

projetos enquanto que as pessoas diretamente envolvidas nas atividades e tarefas 

envolvem-se muito mais com a alocação de recursos e administração de operações e 

também com a execução das ações e avaliações. O fato é que todos participam de todas 

as atividades decisórias com ênfases diferentes, mas presentes. 

Quadro 4 - Gradação da participação conforme os assuntos e níveis 

organizacionais. 

Temáticas Segmentos organizacionais 

 Diretivo Gerencial Operacional 

Execução das ações e avaliações    

Alocação de recursos e administração 

de operações 

   

Elaboração de planos, programas e 

projetos 

   

Determinação de objetivos e 

estabelecimento de estratégias 

   

Formulação da visão da empresa    

Fonte: Adaptado pela autora (MCLAGAN; NEL, 2000, p. 199). 

 

Quanto à forma como as pessoas participam ou influenciam as decisões 

organizacionais, este trabalho valer-se-á do modelo proposto por Motta (1997), que 

divide a participação nas modalidades direta e indireta. Quando o indivíduo assume e 

influencia as decisões de sua área de atuação em seu próprio nome, diz-se que a 

participação é direta. Por outro lado, se a participação se dá por representação da 

coletividade dos empregados ou da classe profissional, diz-se que a participação é 

indireta. 

 

Para Motta (1997) são exemplos de participação direta, o planejamento 

participativo, os círculos de controle de qualidade e os processos grupais para decisão e 

ação. O planejamento participativo busca envolver desde os estágios iniciais da decisão, 
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a contribuição daqueles que seriam apenas objeto da ação gerencial, fazendo com que 

pessoas que estejam envolvidas diretamente na execução participem da formulação de 

diretrizes. 

 

Os círculos de controle de qualidade funcionam como grupos onde se procura 

avaliar de forma franca e autêntica, diversos assuntos que vão desde o processo de 

produção, passando pela melhoria de eficiência, até as dimensões da qualidade da vida 

funcional. O que importa é que as pessoas possam colaborar para a melhoria das tarefas 

comuns, sem que se necessite identificar quem lidera no grupo. Através dessa dinâmica, 

é possível equalizar as relações de poder (MOTTA, 1997; FARIA, 2007). 

 

Processos grupais para decisão e ação são formas de decisão em que se 

incorporam habilidades e contribuições individuais antes desconsideradas. Elegem-se 

temas que funcionam como molas propulsoras da discussão, a fim de rever idéias em 

curso ou já aprovadas e dessa forma aperfeiçoar o processo decisório e democratizar as 

relações de poder no nível da tarefa (MOTTA, 1997). 

 

Segundo Motta (1997), os comitês de empresa, as negociações coletivas, a co-

gestão e a autogestão são exemplos de participação indireta. O autor define essas formas 

de participação indireta segundo sua estrutura de funcionamento, seu objeto de 

discussão, de influência e sua concepção ideológica, conforme explicitado a seguir. 

 

Os comitês de empresa são formados por funcionários eleitos pelos demais para 

representá-los perante a diretoria. Têm caráter consultivo e, por isso mesmo, pouco 

poder de decisão. Em algumas vezes funcionam como sindicatos de classe, outras, como 

opositores aos líderes sindicais e, em algumas, em estrutura mista de funcionamento nas 

quais é possível encontrar dirigentes, representantes dos funcionários e representantes 

externos ligados ao sindicato de classe (MOTTA, 1997). 

 

Negociações coletivas são formas de participação indireta, em que existe maior 

poder de pressão e de influência nas decisões sobre as condições gerais de emprego e 

trabalho. Os representantes dos trabalhadores reúnem-se através da estrutura sindical e, 

através da oposição ou contraposição, exercem influência sobre as decisões 

organizacionais (MOTTA, 1997). 
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A co-gestão é a forma de participação indireta em que existe a eqüidade de 

poder entre os representantes dos acionistas e os representantes dos trabalhadores. É na 

co-gestão que existe maior possibilidade de cooperação, harmonia e influência nas 

decisões e, portanto, maior possibilidade também de que a participação ocorra 

efetivamente. A autogestão é conhecida como participação por autonomia e significa o 

exercício coletivo do poder, traduzido pela decisão sobre os destinos, os processos e os 

resultados do trabalho. “A autogestão nasceu como uma concepção de gestão social ou 

da visão da sociedade autogestionária nas teorias anarquistas e posteriormente em várias 

teorias socialistas” (MOTTA, 1997, p. 171). 

 

Após estudo dos tópicos acima abordados, pode-se dizer que a participação 

ocorre em formas e intensidades variadas. É exatamente a forma e a intensidade de 

participação que definem os sistemas gerenciais existentes nas organizações. Likert 

(1979) estudou desde 1947 várias organizações e consolidou uma nova teoria embasada 

nos princípios e práticas de administração dos dirigentes que obtiveram os melhores 

resultados organizacionais e os melhores índices de satisfação dos trabalhadores. Esta 

teoria encontra-se publicada no livro intitulado “Novos padrões de administração”, que 

demonstra, através de conceitos teóricos e de análise dos resultados obtidos em campo, 

como estão divididos e constituídos os sistemas de gestão.  

 

Para Pugh; Hickson (2004), através dos estudos de Likert, é possível relacionar 

os resultados de uma organização com seu sistema de gestão. Quando a gestão está 

centrada nas tarefas, observa-se baixa eficiência da unidade. Padrões de gestão focados 

nas premissas tayloristas (centrados nas tarefas) tendem a utilizar padrões pré-definidos, 

sem utilizar a criatividade do indivíduo que executa a atividade. Além disso, os 

trabalhadores permanecem ocupados em um ciclo específico de trabalho, mediante 

divisão do trabalho, sob pressão, para obtenção de resultados e a comunicação é 

predominantemente descendente. 

 

Por outro lado, os gestores que adotam sistema de gestão, cujo foco é a pessoa, 

consideram que seu trabalho é lidar com seres humanos, únicos em sua individualidade 

e que a função dos gestores é a de ajudá-los a realizar o trabalho eficientemente. Para 

isso, a supervisão empreendida é geral ao invés de detalhada; preocupam-se mais com 
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as metas do que com os métodos; permitem a participação na tomada de decisão e a 

comunicação flui tanto de forma ascendente como descendente (PUGH; HICKSON, 

2004). 

 

Likert (1979) investigou nas empresas pesquisadas, a relação entre a gestão e as 

seguintes variáveis: (a) natureza das forças motivacionais, (b) natureza do processo de 

comunicação, (c) natureza do processo de interação-influência, (d) natureza do processo 

de tomada de decisões, (e) natureza do estabelecimento de metas e expedição de ordens, 

(f) natureza dos processos de controle e (g) características do desempenho. Da 

observação do comportamento dessas variáveis, estabeleceu uma classificação dos 

sistemas gerenciais derivados do estilo de gestão centrado nas tarefas ou do estilo de 

gestão centrado nas pessoas. Essa classificação está em função da intensidade e da 

freqüência com que as variáveis utilizadas se manifestam na organização. Assim, Likert 

(1979) sintetizou em quatro sistemas os estilos de gestão identificados em suas 

pesquisas, os quais chamou de sistemas 1, 2, 3 e 4.  

 

Os estudos produzidos por Likert (1979) podem ser utilizados para identificar o 

sistema predominante em uma organização e constituem-se em importante instrumento-

diagnóstico sob o qual é possível qualificar como se comportam as relações entre as 

pessoas, que Likert (1979) chama de sistema de interação-influência. Para o autor, é 

preciso atentar para a relatividade das regras estabelecidas em seus estudos, visto que 

cada situação requer análise diferenciada e comunicação apropriada ao contexto 

envolvido, às pessoas que nele interagem, às suas expectativas, seus valores e 

habilidades.  

 

Parece que ao identificar as características de cada variável do sistema 

participativo, Likert (1979) já antecipava a importância da comunicação e dos valores 

éticos sobre as decisões organizacionais. O próximo subcapítulo deste estudo discorrerá 

mais detalhadamente sobre o impacto da comunicação e da ética nos processos 

participativos como instrumentos reguladores da efetiva inclusão dos trabalhadores nas 

discussões da vida organizacional. 
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2.3 Racionalidade Substantiva e gestão participativa. 

 

Esse subcapítulo é destinado à revisão bibliográfica do tema racionalidade 

substantiva.  Os tópicos dedicados à exploração do assunto são: modelos de 

racionalidade, comunicação e suas implicações para a gestão participativa, 

contribuições habermasianas e freireanas à racionalidade substantiva, princípios éticos 

valorativos como fundamento da gestão participativa, modelo de Kissler sob os 

princípios de eqüidade, liberdade e dignidade humana e contraposições de Srour à 

análise de Kissler.  

 

2.3.1 Modelos de Racionalidade 

 

Participar é deter algum poder capaz de influenciar os destinos de uma 

organização (MOTTA, 1997). Influenciar significa fazer parte, tomar parte e ter parte 

nas decisões (BORDENAVE, 1994). “Administrar é fundamentalmente tomar decisões” 

(SIMON apud PUGH; HICKSON, 2004, p. 139). Como o interesse central deste estudo 

gira em torno da participação, logo se faz necessário compreender como são tomadas as 

decisões, de que elementos se revestem e qual é a lógica empregada no modelo de 

racionalidade, compatível com a gestão participativa.  

 

Herbert Simon é um destacado cientista político e social. Seus estudos 

trouxeram inúmeras contribuições à área administrativa (PUGH; HICKSON, 2004, 

MOTTA, 1997, RAMOS, 1983). Conforme comentário de Motta (1997), Simon, autor 

da teoria administrativa, concebeu um modelo de indivíduo chamado de “homem 

administrativo”, cujo conceito gira em torno da racionalidade baseada na limitação do 

indivíduo, que, não podendo conhecer todas as alternativas possíveis para a tomada de 

decisão, procura decidir com base nas informações que tem a seu alcance.  

 

Baseado nessa crença, Simon estabeleceu a diferença entre decisões 

programadas e não-programadas. Decisões programadas são aquelas cujas informações 

estão disponíveis. São rotinizadas, repetitivas e não precisam ser reconsideradas a cada 

ocorrência. Decisões não-programadas são aquelas que exigem discernimento, intuição 

e criatividade. Envolvem situações novas e dependem da capacidade de solução 
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inteligente de problemas dos membros da organização. Simon destaca que as decisões 

não-programadas oneram os custos organizacionais e tendem a levar a empresa a ser 

menos eficiente. (PUGH; HICKSON, 2004, MOTTA,1997, RAMOS, 1983).  

 

Ramos (1983, p. 13) acrescenta aos estudos de Simon o caráter dinâmico e 

multidimensional dos fatos administrativos, em que  as decisões adquirem pesos 

variáveis de uma situação para outra, dependendo dos “[...] elementos materiais, 

individuais, atitudes, grupos, classes, sindicatos e as influências e pressões da sociedade 

global e da sociedade mundial.” Dessa forma, conclui-se que esses elementos sejam 

condicionadores do processo decisório e, como tal, as decisões nem sempre podem estar 

dispostas nos manuais corporativos, previsíveis, estáticas e tayloristicamente postas de 

uma vez por todas. Na verdade, dada a complexidade instalada no mundo de hoje, cada 

vez mais, os administradores se deparam com situações que demandam decisões, cujo 

contexto revela peculiaridades que não estão prescritas em nenhum lugar e que 

necessitam de análise sob diferentes prismas, muitas vezes pertencentes à esfera da 

subjetividade humana, para alcançar os objetivos organizacionais. 

 

A questão posta remete à seguinte pergunta: de quais elementos está revestido o 

processo decisório? Pugh; Hickson (2004) postulam que tanto o pensamento quanto o 

comportamento humano são constituídos de elementos racionais e não racionais. Assim 

sendo, é necessário verificar qual o modelo de racionalidade está posto às costas do 

processo decisório. A citação abaixo, transcrita de Motta (1997, p. 53), descreve a 

racionalidade inspirada no modelo cartesiano, como um dos entendimentos existentes 

sobre o tema, muito embora o autor não recomende adotar tal modelo: 

 

O ideal racional presume que a decisão é provocada unicamente pela 
detecção de um problema e que o processo decisório se constituirá de 
um fluxo de produção e análise de informações que, criteriosamente 
coletadas e analisadas, resultarão em identificação e opção de 
alternativas para o alcance eficiente dos objetivos organizacionais. 
Presume-se também que esse fluxo, por sua vez, ocorrerá num 
processo seqüencial em que os participantes contribuirão eficiente e 
desinteressadamente para o melhor desempenho organizacional. 

 

A racionalidade concebida desta forma possui como premissa que os objetivos 

organizacionais a serem alcançados devem pautar-se na lógica padronizada, na 

matemática e no determinismo. Essa forma de pensar a racionalidade não é mais 
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suficiente para explicar a enorme complexidade existente no ato de decidir, frente à 

magnitude com que se apresentam as mudanças no meio organizacional. Elementos 

como conflito, motivação, autonomia, poder, cultura e valores são componentes que 

norteiam a racionalidade e devem, portanto, ser considerados, a fim de que se possam 

alcançar os objetivos pretendidos.  

 

Ramos (1983) estudou a racionalidade utilizada pelos indivíduos nas 

organizações, a partir de pares de conceitos weberianos, como racionalidade 

funcional/racionalidade substancial e ética da responsabilidade/ética da convicção. Em 

primeiro lugar será dedicada atenção em discorrer sobre os pares de racionalidade 

enunciados e, no subcapítulo 2.3.4, será comentada a acepção dos conceitos de ética da 

responsabilidade/ética da convicção. 

 

Retornando ao pensamento de Pugh; Hickson (2004), de que tanto o pensamento 

quanto o comportamento humano são constituídos de elementos racionais e não 

racionais, é possível identificar, no ato de decidir, que esses elementos se interpõem na 

vida cotidiana. O indeferimento de um financiamento, a devolução de um cheque, a 

abertura de um inquérito administrativo são atos racionais, que se estabelecem para 

atingir um fim preestabelecido. Assim, pode-se dizer que a racionalidade funcional está 

dirigida à articulação de elementos para alcançar determinado fim, predeterminado, 

enquanto que a racionalidade substantiva proposta por Ramos (1983) quer a liberdade 

do indivíduo, sua emancipação e o desenvolvimento de sua autoconsciência, conforme é 

possível extrair da citação abaixo: 

Diz-se que é substancialmente racional todo ato intrinsecamente inteligente, 
que se baseia num conhecimento lúcido e autônomo de relações entre fatos. É 
um ato que atesta a transcendência do ser humano, sua qualidade de criatura 
dotada de razão. Aqui a razão, que preside ao ato, não é a sua integração 
positiva numa série sistemática de outros atos, mas o seu teor mesmo de 
acurácia intelectual. Esse é um ato de domínio de impulsos, sentimentos, 
emoções, preconceitos, e de outros fatores que perturbam a visão e o 
entendimento inteligente da realidade (RAMOS, 1983, p. 39). 

 

Essa citação expressa um sentido de racionalidade que não é a lógica seqüencial 

dos atos praticados, mas uma exaltação à inteligência e a intelectualidade. É um ato de 

domínio sobre a vontade, na tentativa de melhorar a visão sobre a realidade. Serva 

(1997, p. 19) destaca que o conceito de Ramos (1983) sobre a teoria substantiva da vida 

humana, traz a perspectiva de que “[...] os indivíduos poderiam conduzir a sua vida 
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pessoal na direção da auto-realização, contrabalançando essa busca de emancipação e 

auto-realização, com o alcance da satisfação social, ou seja, levando em conta também o 

direito dos outros indivíduos de fazê-lo.” 

 

Motta (2003) também ratifica o entendimento conceitual de racionalidade 

substantiva e critica o modelo de racionalidade usualmente implícita na administração, 

qual seja a racionalidade instrumental ou funcional, uma vez que ela se apresenta 

desprovida do compromisso com a moral e a ética: 

[...] a racionalidade a que geralmente se refere quando se fala de 
administração é apenas um tipo de racionalidade, a saber, a racionalidade 
instrumental, aquela vinculada à adequação mais eficiente entre meios e fins. 
Isso significa que geralmente se deixa de lado a racionalidade com relação a 
valores, isto é, os modos de pensar que orientam ações ligadas ao que se 
percebe como desejável. Adequado e inadequado, justo e injusto, e assim por 
diante (MOTTA, 2003, p. 370). 

 

Das menções acima é possível concluir que, no processo de tomada de decisão, o 

homem pode escolher entre utilizar tão somente aspectos racionais, utilitários e 

simplistas, como, também, utilizar aspectos valorativos da ética e da moral. Parece que 

a questão não se coloca no sentido de determinar qual forma de racionalidade é mais 

válida do que a outra. Ambas possuem premissas que devem ser consideradas na 

tomada de decisão. O mote está em saber dosar entre a instrumentalização e a 

subjetivação da racionalidade, na dinâmica da tomada de decisão, de modo a contemplar 

o objetivo e o subjetivo e fazer com que as idéias e contribuições possam ceder espaço 

para o novo com todas as possibilidades que ele carrega e que contradizem o existente. 

 

Ramos (1983) também cita a existência de elementos que, por seu caráter 

sistemático, devem ser destacados no processo de tomada de decisão. Dentre eles estão 

a eficácia e a comunicação. Segundo o autor, a eficácia pode ser medida pela interação 

positiva entre a empresa, seus trabalhadores, seus clientes e seu público, com níveis 

elevados de produtividade. O administrador contemporâneo, na visão do autor, não 

pode ser aquele que visa apenas resultados máximos, mesmo que à custa de tensões 

humanas e sociais. Ao contrário, a contemporaneidade da administração exige decisões 

tomadas a partir da integração de conhecimentos, informações e valores das mais 

diferentes áreas do ambiente interno e externo da organização.  
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Para aquele autor, a comunicação é fator sistemático e inseparável da decisão. 

Deve ser constituída de múltiplos fluxos em todas as direções: ascendentes, 

descendentes, laterais, de fora para dentro e de dentro para fora da empresa. São esses 

fluxos e os feedbacks que eles proporcionam que dão o caráter de pertinência ou 

impertinência das decisões. Sobre o tema comunicação, os subcapítulos 2.3.2 e 2.3.3 

abordarão com mais detalhes esse componente da decisão.  

 

Quanto ao interesse central deste estudo, que gira em torno da gestão 

participativa, o pensamento de que a organização é pluralista, ratifica a necessidade do 

cuidado em torno do sistema decisório da empresa, pois esta “[...] constitui-se num 

sistema de pessoas e grupos heterogêneos, e que, por isto mesmo, precisam ter seus 

interesses, suas vontades e seus valores levados em conta” (MOTTA, 2003, p. 370). 

Entretanto, nem sempre se identifica essa preocupação em equilibrar os meios aos fins. 

Algumas evidências colhidas no mundo do trabalho pelos autores Larangeira, 1997, 

Pochmann, 1999, Grisci; Bessi, 2004, Garay, 2005 e Batista, 2006 evidenciam como as 

doenças, a desmotivação, a insuficiência de comprometimento dos funcionários e a 

alienação dentre outras, mostram a necessidade de se lançar mão de uma forma de 

gestão diferenciada, que garanta o pensar e o agir para resultados, mas que também 

garanta espaço para o respeito e a dignidade humana. 

 

Como foi aventada no segundo capítulo deste estudo, a reestruturação produtiva 

marca profundamente o mundo do trabalho e induz os indivíduos a pensar e agir dentro 

de uma lógica capitalista de ampliação contínua das forças produtivas. As relações 

sociais acabam tornando-se impessoais e são vistas como parte de um sistema mecânico 

e determinístico. A polivalência e a multifuncionalidade, que contribuem para a 

pulverização do conhecimento entre os trabalhadores, são características marcantes da 

reestruturação produtiva. Trazem, como uma de suas conseqüências, o saber 

descentralizado na organização. Fazem com que o conhecimento seja gerador de poder, 

na medida em que somente através dele é que se alcançam os objetivos organizacionais. 

Isso contribui para que as relações entre gerentes e demais funcionários se modifique, 

necessitando introduzir novas estratégias de gestão, dentre as quais se situa a gestão 

participativa, tema central deste estudo.  
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É dentro dessa necessidade, de revestir a gestão de novos paradigmas, capazes 

de abrir espaço para a participação dos indivíduos, que se inserem os pressupostos da 

racionalidade substantiva como proposta de ruptura com o paradigma dominante, que 

limita a participação a seu caráter instrumental, sem levar em conta a complexa 

diversidade existente a partir da subjetividade dos indivíduos que trabalham nas 

organizações. Como preconizou Ramos (1983), a comunicação é importante elemento 

constitutivo do processo decisório e passou a ocupar posição eminente nos estudos 

sobre administração e, por conseguinte, sobre decisão. Essa importância e seu caráter 

constitutivo do processo decisório serão detalhados no próximo subcapítulo. 

 

 

2.3.2 Comunicação e suas implicações para a gestão participativa. 

 

A racionalidade substantiva, conforme abordado na seção anterior deste estudo, 

presta-se a abrir caminho à participação das pessoas nas decisões organizacionais. 

Voltando a citar Ramos (1983, p. 39), “Diz-se que é substancialmente racional todo ato 

intrinsecamente inteligente, que se baseia num conhecimento lúcido e autônomo de 

relações entre fatos”. Nesse sentido, este subcapítulo objetiva apreciar a comunicação, 

como elemento integrante do modelo conceitual de racionalidade substantiva, de modo 

a levantar seu papel e sua contribuição à interação entre os indivíduos e à construção do 

processo decisório. 

 

Roman (2007) considera que a concepção muito utilizada sobre comunicação 

como processo em que uma mensagem é transmitida por um emissor a um receptor, 

através de um canal e de um código que possibilitam o feedback, apesar de muito 

didática, já não é mais suficiente para explicar nos tempos atuais o significado da 

comunicação para a vida organizacional. O autor explica que as mudanças vividas 

depois da segunda guerra mundial iniciaram um processo contínuo de alterações vitais 

para o mundo, que, como não poderia ser diferente, repercutiram sobre as mais variadas 

esferas da sociedade, inclusive sobre a esfera organizacional. 

 

O fenômeno da reestruturação produtiva, tratado no segundo capítulo deste 

estudo, serve de exemplo para identificar como essas mudanças, ocorridas a partir do 
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final dos anos de 1940, obrigaram as empresas a estabelecerem novas formas de 

administrar e de gerenciar pessoas. “As demandas organizacionais são outras e, 

especialmente, as pessoas que estão ingressando no mercado têm outras expectativas em 

relação ao trabalho e mesmo em relação à vida” (ROMAN, 2007, p.23). É necessário, 

portanto, dedicar especial atenção à comunicação empresarial, especialmente se a 

intenção é buscar a participação das pessoas nas decisões. Para tanto, este estudo se 

valerá inicialmente das concepções explicativas da comunicação, tratadas por Roman 

(2007), quais sejam a concepção mecanicista e a concepção sociointeracionista. 

 

A concepção mecanicista de comunicação, segundo Roman (2007, p. 24) “[...] é 

entendida como um processo mecânico, fragmentado, linear, no qual um emissor, 

utilizando um código, transmite, através de um determinado canal, uma mensagem para 

um receptor. Não há interlocutores, mas emissores e receptores, codificadores e 

decodificadores.” Nesse sentido, a comunicação é concebida como um processo que 

ocorre independentemente do contexto e seu principal objetivo é fazer com que o 

receptor receba a mensagem tal com saiu do emissor. 

 

Já a concepção sociointeracionista de comunicação, segundo Roman (2007, 

p.24), reconhece-a como “[...] um processo dialógico, vivo, complexo e dinâmico, no 

qual as pessoas, ao trocarem informações, estabelecem relações de afeto, ódio, 

amor, medo, hostilidade, confiança, solidariedade...” (grifo do autor). Assim sendo, 

nesta concepção, é possível identificar interlocutores, que, mais do que figurantes, são 

pessoas com uma história de vida carregada de episódios, que se encarregam de 

tonalizar as influências trocadas por elas no e com o espaço vivencial, seja ele de que 

natureza for, inclusive a da vida nas organizações, que é o interesse deste estudo. O 

autor considera que a concepção mecanicista tem caráter reducionista e pouco eficaz 

para a compreensão da comunicação, enquanto que a concepção sociointeracionista é 

mais aplicável à compreensão da complexidade da comunicação organizacional.  

 

Neste estudo, a concepção de comunicação utilizada será a de caráter 

sociointeracionista, posto que o tema central – gestão participativa – é estudado no 

contexto de uma empresa do setor financeiro, fortemente afetada pelo fenômeno da 

reestruturação produtiva, fenômeno esse que exarcebou a complexidade de 

entendimento das inúmeras facetas existentes no mundo corporativo e no mundo 
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pessoal e que não podem mais ser compreendidas a partir do modelo reducionista e 

pouco eficaz contido na concepção mecanicista. Até para alcançar o aumento de 

produtividade e de efetividade, propósitos finais da reestruturação produtiva, é 

necessário estabelecer estratégias que se constroem sob os pilares da participação das 

pessoas e da inclusão de conhecimentos diversificados, pilares esses que, por sua vez, 

devem estar alicerçados no entendimento das razões colocadas à decisão.  

 

Para Torquato (2004), os efeitos da globalização colocam em ebulição alguns 

temas subjacentes à comunicação organizacional, como, por exemplo, a questão de se 

respeitar ou não as regionalidades, as culturas locais, a identidade organizacional e, 

além disso, o “não-saber” com precisão como compatibilizar todas essas questões. 

Segundo o autor, as empresas experimentam hoje duas grandes revoluções. São elas a 

revolução da informação e a revolução de vendas e distribuição, caracterizadas pelas 

múltiplas e diversificadas opções a que os consumidores têm de ter acesso aos produtos 

e serviços, sem ter que se dirigir ao ponto-de-venda físico. O autor prossegue sua 

análise reconhecendo que essas revoluções provocam efeitos interessantes e de impacto 

sobre as decisões que se tomam nas empresas, como, por exemplo, a necessidade de se 

conhecer melhor o consumidor, para decidir sobre essa ou aquela estratégia e a 

necessidade de se ajustar o aumento das despesas com promoção, para que se possa 

atingir determinados segmentos de mercado. É dentro desse escopo que, segundo 

Torquato (2004, p.9), desenvolve-se a comunicação organizacional no Brasil. As 

organizações procuram consolidar seu sistema de comunicação “[...] nas estruturas, na 

linguagem, na forma dos veículos, nas estratégias, na definição de programas e, ainda, 

na profissionalização dos quadros.” 

 

Para Corrado (1994), dentre tantas revisões permanentes que a empresa precisa 

fazer para competir no novo cenário, existe a de reavaliar como se comunica com seu 

público. Como o interesse central deste estudo é sobre a participação como estratégia de 

gestão, cabe destacar a seguinte citação:  

Uma organização comunica-se de forma perfeita, quando os empregados se 
comunicam de maneira contínua e informal com os escalões superiores, 
inferiores e de mesmo nível da organização; e quando os empregados e 
gerentes contam a mesma história da empresa para os clientes, os acionistas, 
o governo, a comunidade e outros públicos (CORRADO, 1994, p. 5). 
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O autor considera que a credibilidade é o caminho para a comunicação 

bem-sucedida. As empresas devem cuidar para que suas ações não contradigam suas 

palavras. Nesse sentido, Corrado (1994) destaca que embora a ciência da administração 

tenha desenvolvido teorias que permitam a compreensão de alguns fatores de produção 

como o capital, os recursos físicos e a tecnologia, as pessoas continuam a ser o grande 

desafio para as organizações. Foi no mesmo cenário em que se desenvolveram as 

progressivas mudanças trazidas pelo fenômeno da reestruturação produtiva, que também 

se presenciou a troca da “lealdade, para a segurança no cargo” por um relacionamento 

que o autor chama de “mais constrangido” e que poderia ser traduzido como mais 

superficial e efêmero. E é nesse mesmo cenário que a administração quer hastear a 

gestão participativa como bandeira para uma nova estratégia de gestão, que se propõe a 

empoderar e envolver seus funcionários. 

 

Parece que o dilema colocado frente a essas constatações encontra-se como 

cerne das questões administrativas e gerenciais nas organizações. Como pode se 

posicionar o gestor, frente a tamanha dualidade? Se por um lado ele não consegue mais 

sozinho dar conta da complexidade de aspectos envolvidos para a tomada de decisão e 

lança mão do conhecimento e da participação pulverizada pela empresa em meio a seus 

funcionários, por outro lado também é de se considerar a dificuldade não rara de se 

obter o comprometimento dessas pessoas, que norteadas por uma nova relação de 

trabalho, o encaram de uma forma distinta da relação paternalista estabelecida por 

algumas empresas em épocas passadas.  

 

Para tanto, Torquato (2004) faz referência ao estudo de autoria de Amitai 

Etzioni, publicado no livro Análise Comparativa de Organizações Complexas, que 

caracteriza as organizações em comerciais e industriais, normativas e coercitivas. As 

primeiras, em cujo segmento se insere a empresa pesquisada neste estudo, objetivam 

auferir lucro, que se dá através da compra do trabalho. Essa compra se concretiza em 

etapas que iniciam com o consentimento do trabalhador, quando da assinatura do 

contrato de trabalho, prosseguem na concordância com as normas da empresa e 

finalizam com o engajamento em participar das atividades produtivas. Se as pessoas 

participam da atividade produtiva como meras peças de um sistema mecânico, e não 

sentem mais o que fazem, diz-se que a participação é negativa, portanto, geradora de 

alienação. Se, porém, a participação é buscada no sentido positivo, com o intuito 
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também de que as pessoas se desenvolvam e adquiram autonomia, usa-se no processo 

produtivo um conjunto de poderes que vai desde o remunerativo (poder do dinheiro, da 

compra), passa pelo normativo (poder da crença, dos valores, das normas, dos 

princípios) e chega ao poder coercitivo (da violência, do castigo, da coerção). Torquato 

(2004) ressalta que é necessário dosar esses poderes, para que a participação seja 

realmente positiva, posto que o uso inadequado deles enseje implicações e riscos para a 

gestão. 

 

Torquato (2004) adiciona à tipologia de Amitai Etzioni o poder expressivo, que 

é o poder da comunicação. A comunicação organizacional é composta de um lado por 

comunicações técnicas, instrumentais, burocráticas e normativas e por outro lado, de 

comunicação que o autor chama de expressiva, centrada nas habilidades, posturas e 

comportamentos da fonte, que, quando congruente às palavras, gera o que Corrado 

(1994) chama de comunicação de credibilidade, que ajuda a criar valores para a 

empresa. 

“Quando a comunicação instrumental é muito forte, as organizações se 

transformam em ambientes ásperos e áridos.” (TORQUATO, 2004, p. 27). Para que as 

organizações tenham um ambiente favorável à participação, que reflitam climas cordiais 

e menos desumanos, é necessário usar o poder expressivo. Só assim, a comunicação 

será capaz de contribuir para humanizar o ambiente corporativo e criar condições 

receptivas à participação dos indivíduos. 

 

É de Torquato (2004, p. 26) a seguinte citação: “Se o poder é a capacidade de 

uma pessoa influenciar uma outra, para que esta aceite as razões da primeira, isso se dá, 

inicialmente, por força da argumentação. Ocorre uma relação de poder pela força da 

comunicação.” Para o autor, a comunicação é fator homeostático nas organizações. Isso 

significa dizer que a comunicação deveria se prestar a estabelecer o equilíbrio interno, 

pelo uso de um sistema de comunicação adequado, com fluxos ascendente, 

descendentes e laterais que, na comparação do autor com o sistema sanguíneo, 

permitissem a distribuição desse poder expressivo tal como o sangue é levado pelas 

veias a alimentar o corpo inteiro. Assim, a comunicação, aqui considerada como poder, 

também alimentaria a organização e se encarregaria de cumprir esse papel de fator 

homeostático. 
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Com quem se encontra o poder expressivo dentro das empresas? Torquato 

(2004), Corrado (1994) e Roman (2007) destacam que o poder da comunicação está 

presente na liderança formal, mas também na informal. Sobre essa última, é necessário 

considerar o comentário feito por Torquato (2004, p.30) de que “O engajamento 

profissional tem muito a dever à capacidade de convencimento e persuasão dos líderes 

informais”. Trata-se das pessoas, que embora muitas vezes nem tenham o poder da 

estrutura hierárquica, nem tampouco ocupem cargos formais, são tidas como 

conselheiras e a elas muitos procuram para se aconselhar. 

 

Corrado (1994) enfatiza o papel que o líder formal deve ter em utilizar 

adequadamente o poder da comunicação. Primeiramente, pela “[...] necessidade de 

reagir aos desafios do mercado público” (CORRADO, 1994, p.16), ante as mudanças 

radicais por que passa a economia mundial esbarrando em interesses de terceiros. Em 

segundo lugar, pelas reestruturações constantes e sucessivas que se desenrolam no 

ambiente empresarial que eliminam, criam e alternam inúmeras estruturas e cargos 

dentro das organizações. É preciso comunicar dentro dessa nova realidade o público 

interno, de maneira eficaz, para que os boatos e os rumores não tomem o espaço da 

chamada comunicação expressiva. E, por último, dadas a horizontalização das estruturas 

organizacionais e as novas tecnologias de comunicação, os líderes formais devem 

preocupar-se em disponibilizar informações assertivas e tempestivas através de canais 

acessíveis ao público interno. 

 

Roman (2007) utiliza o modelo explicativo para classificar o discurso em três 

espécies: o discurso bem-dito, o discurso mal-dito e o discurso não-dito. Discurso bem-

dito é aquele que orienta, que esclarece, que busca integrar os funcionários aos objetivos 

da empresa. É produzido tanto em mensagens institucionais, como fruto da interação 

entre funcionários, e entre esses e os administradores.  

 

Discurso mal-dito é aquele que diverte, que agrega as pessoas, que anima o 

ambiente e que denuncia a falsidade de alguns discursos bem-ditos. “São produzidos à 

sombra dos espaços institucionais, e divulgados à margem dos canais convencionais de 

comunicação.” (ROMAN, 2007, p.43). Esses espaços são o que se convencionou 

chamar de “rádio corredor”, “rádio peão”, “rádio cafezinho”, “rádio estacionamento”, 

“rádio elevador” dentre outros. Para o autor, a utilização do termo rádio caracteriza a 
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propagação de informações, enquanto que o segundo nome sugere a sua 

não-oficialidade. Pela espontaneidade com que é produzido, reflete com mais 

confiabilidade “[...] o clima organizacional, os conflitos existenciais, as condições de 

trabalho, as relações de poder, as expectativas profissionais, a vaidade, a ambição, os 

desejos, os sonhos, as frustrações, enfim, a história de vida dos interlocutores.” 

(ROMAN, 2007, p.43), daí por que também deve ser levado em conta.  

 

É interessante a observação do autor de que todos participam na empresa dos 

discursos mal-ditos. Do presidente ao estagiário, todos são interlocutores dos discursos 

mal-ditos, como forma compensatória de falar das questões marginalizadas, que em 

nome da racionalidade instrumental são tratadas na clandestinidade. O mal-dito não tem 

como objetivo informar. Se isso ocorre, o autor considera estar diante de uma disfunção, 

que poderia ser atribuída, por exemplo, à inadequada produção de discursos bem-ditos. 

Eles podem não estar sendo produzidos em quantidade e qualidade capaz de suprir as 

pessoas de orientação. Quando a empresa produz bem-ditos com efetividade, os 

mal-ditos logo se esvaziam ou passam a constituir-se em boatos inofensivos, incapazes 

de comprometer os objetivos da comunicação institucional. 

 

Discurso não-dito amargura, desanima, anestesia. “O não-dito, portanto, é o 

mal-dito silenciado por conta de uma censura, explícita ou não.” (ROMAN, 2007, p.51). 

É preciso ter claro, prossegue o autor, que os conflitos não deixam de existir por 

estarem camuflados. “Se o funcionário não pode dizer o que deseja, deixa de dizer 

também o que a empresa precisa ouvir” (ROMAN, 2007, p.51). Assim, o discurso não-

dito pode ser considerado uma forma de poder. O silêncio dos indivíduos pode ser a 

resposta encontrada pela administração, quando esta se lança ao autoritarismo, como 

forma de interditar a fala espontânea das pessoas. 

 

É interessante observar, que tanto Torquato (2004) quanto Roman (2007) 

abordam o tema boato, quando escrevem sobre comunicação organizacional. O primeiro 

destaca o poder contido na boataria, nos rumores. E diz que eles podem ser uma forma 

de atemorizar e ameaçar o “status quo”, por isso se revestem de poder. Ocorrem pela 

rede informal e, quando não tratados adequadamente através do poder expressivo, como 

denomina Torquato (2004), ou por discursos bem-ditos, como trata Roman (2007), 

podem desestabilizar climas internos e sensibilizar o público externo. 
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Roman (2007) destaca que o ISR (Instituto de Pesquisa e Consultoria em 

estratégia de RH, com sede em Chicago) realizou pesquisa em 2005 em vários países da 

Europa, nos EUA e também no Brasil, com o objetivo de quantificar o impacto e a força 

dos boatos nas empresas desses países. No Brasil, 49.263 trabalhadores de 40 grandes 

empresas estiveram envolvidos na pesquisa, que buscou a concordância ou a 

discordância na seguinte afirmação: “normalmente, ouvimos informações importantes 

(sobre a empresa) primeiro através de boatos”. O resultado, no caso do Brasil, 

demonstrou que 56% dos trabalhadores pesquisados concordaram com a afirmação. 

Roman (2007, p.53) chama atenção para o risco que esse fato encerra, por demonstrar 

que os assuntos relevantes da empresa muitas vezes são tratados “[...] prioritariamente 

por fontes que não têm compromisso com a verdade dos fatos”.  

 

Pode-se concluir, assim, que o percentual encontrado naquela pesquisa revela 

que a comunicação institucional brasileira ainda tem muito que se desenvolver para 

poder ocupar seu espaço na produção de orientações consistentes, freqüentes e claras 

para seus funcionários. Parece que o problema não está propriamente na produção dos 

boatos, dos mal-ditos. Estes sempre vão existir como forma de dar vazão a tantas 

questões pertencentes ao mundo subjetivo de cada indivíduo. O problema está na 

responsabilidade de cada um dos gestores da organização e na comunicação estratégica, 

que precisa nutrir esses gestores e, também os demais funcionários, de informações que 

tornem claras as diretrizes e os propósitos da empresa, para obter com isso a adesão dos 

trabalhadores, no sentido de se construir uma gestão participativa positiva, que de um 

lado busca alcançar os objetivos da empresa e, de outro lado, deveria buscar o 

desenvolvimento de seus funcionários, no sentido de torná-los autônomos e conscientes 

de seu papel como colaboradores de uma empresa e como cidadãos engajados na 

construção de uma sociedade mais humanizada. Nisso se traduz o poder expressivo que 

os discursos bem-ditos exercem no mundo organizacional. 
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2.3.3 Contribuições habermasianas e freireanas para a racionalidade substantiva. 

 

É interessante observar, nas publicações de Torquato (2004) e de Roman (2007), 

o fato de que ambos tratam a comunicação institucional pelas vias objetivas e 

subjetivas. Se por um lado Torquato (2004, p.9) destaca que as organizações têm seus 

sistemas de comunicação construídos com base “[...] nas estruturas, na linguagem, na 

forma dos veículos, nas estratégias, na definição de programas e, ainda, na 

profissionalização dos quadros”, por outro lado também destaca que a comunicação 

funciona como fator homeostático para a organização, quando busca equilibrar os 

diversos poderes da comunicação, amalgamando o uso da comunicação instrumental e o 

da comunicação expressiva provenientes de mundos diferentes e complementares. 

 

Roman (2007) trata a comunicação institucional pela esfera discursiva, em que é 

possível identificar uma miscelânea de discursos bem-ditos, mal-ditos e não-ditos. Esses 

discursos pertencem e são construídos em mundos diferentes: o mundo objetivo das 

coisas concretas, palpáveis e institucionais e o mundo subjetivo das emoções, dos 

sonhos, das frustrações, dos desejos e das repreensões. Seus escritos dão conta de que, 

mesmo que os poderes institucionais coercitivos e normativos tentem enfatizar o mundo 

objetivo no modelo de racionalidade administrativa, isso não faz com que o mundo 

subjetivo desapareça do processo de comunicação e, por conseguinte, da tomada de 

decisão e da forma como as pessoas participam dessas decisões. Ao contrário disso, o 

mundo subjetivo se torna muito presente nas decisões, seja pelos discursos bem-ditos, 

expressos, seja pelos mal-ditos e não-ditos, que embora não contenham caráter formal e 

institucional influenciam as atitudes das pessoas a escolher essa ou aquela maneira de 

ser e estar no mundo do trabalho, cenário que interessa centralmente a este estudo. 

 

São esses aspectos de caráter subjetivo e objetivo que fazem da comunicação um 

elemento vital do processo decisório conforme citado por Ramos (1983) e considerado 

da mesma forma para Torquato (2004) e Roman (2007). Não é à toa que, segundo o 

último autor, a concepção sociointeracionista da comunicação a considera como “[...] 

um processo dialógico, vivo, complexo e dinâmico, no qual as pessoas, ao trocarem 

informações, estabelecem relações de afeto, ódio, amor, medo, hostilidade, confiança, 

solidariedade...” (ROMAN, 2007, p.24). 
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É dentro dessa lógica que se inserem as contribuições da Teoria da Ação 

Comunicativa de Jürgen Habermas e da Comunicação Dialógica de Paulo Freire, ao 

entendimento do papel da comunicação para a escolha do modelo de racionalidade que 

melhor se ajuste à gestão participativa. Habermas (1987a) desenvolveu a Teoria da 

Ação Comunicativa, na busca de encontrar um novo conceito para a racionalidade, mais 

amplo e completo e que levasse em conta a subjetividade e a interação entre os 

diferentes mundos que fazem parte do ambiente com o qual interage o ser humano. O 

autor defende a racionalidade pautada na comunicação e estabelece a linguagem como 

práxis social. Assim, ele toma a fala como a mais autêntica competência do ser humano. 

A racionalidade proposta desta forma perpassa por aspectos prático-morais, expressivos 

e subjetivos, em busca do consenso intersubjetivo.  

 

Quem fala expressa seus saberes, a fim de que o ouvinte tenha oportunidade de 

analisar se concorda ou não com eles. Ambos, falante e ouvinte, têm razões para suas 

falas e atitudes e é com fundamento em suas razões que eles estabelecem um acordo 

racional comunicativo, que, para assim o ser, deve proporcionar reconhecimento 

recíproco, mediado pela empatia. Se esse acordo racional for estabelecido pela coerção, 

ameaça, chantagem, manipulação ele passa a ser o que poderia ser chamado de acordo 

racional institucional, que tem caráter instrumental. A problematização pelo ouvinte 

requer a argumentação pelo falante, a fim de finalmente resgatar ou rejeitar a pretensão 

de validade. É a possibilidade do sim e do não que garante a racionalidade do acordo 

mediada pela comunicação (HABERMAS, 1987a). 

 

Ora, quando a racionalidade instrumental das decisões exclui a subjetividade dos 

atos de sentir, pensar e agir, acaba tornando a interação humana individualista, fria, 

competitiva e baseada tão somente na lógica do lucro, em que reside a origem dos 

problemas sociais. O indivíduo é um ser de interações sociais, interações essas que 

deveriam ser dialógicas, comunicativas. Entretanto, se a racionalidade instrumental se 

sobrepõe à racionalidade substantiva é comum que as decisões estejam cada vez mais a 

serviço dos fins (lucro) que buscam, do que a serviço do objetivo de emancipar e 

engrandecer o homem.  

 

Para Habermas (1987b), as interações ocorrem em mundos que expressam 

significados diferentes e complementares. É o mundo das coisas, o mundo social das 
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normas e o mundo subjetivo dos afetos, que o autor distingue como sendo o mundo da 

vida e o mundo sistêmico. 

A ação comunicativa baseia-se em um processamento cooperativo de 
interpretação em que os participantes se referem a algo no mundo objetivo, 
no mundo social e no mundo subjetivo mesmo quando em sua manifestação 
só sublinhem tematicamente um destes três componentes (HABERMAS, 
1987b, p. 171).   

 

Segundo Iarozinski (2000), o mundo sistêmico é o mundo objetivo, das normas, 

das regras, formal, criado pelo próprio homem visando subjugar a natureza à vontade 

humana. O mundo sistêmico pode ser representado pela esfera do trabalho e do mercado 

orientado pela ação estratégico-instrumental capitalista. 

 

O mundo da vida, cujo papel é tentar integrar os indivíduos na sociedade, de 

forma consensual, comunicativa e intersubjetiva pode ser compreendido pela seguinte 

citação: 

[...] é o conjunto de saberes pré-teóricos, implícitos, inquestionáveis na sua 
totalidade e que, compartilhados pelos participantes da interação e colocados 
“às suas costas”, servem de horizonte e garantem os recursos utilizados por 
eles para que se entendam uns com os outros numa dada situação e assim, ao 
estabelecer relações intersubjetivas mediadas pela linguagem, coordenem as 
suas ações coletiva e cooperativamente. (MELO et. al., 2005, p.5).  

 

Pelo pensamento de Pinent (2004, p. 51), contido na citação abaixo, é possível 

concluir que o agir racional comunicativo resulta na emancipação do indivíduo, posto 

que se traduza em ganho de autonomia e de liberdade de expressão. 

Uma ação comunicativa é, assim, uma forma de ação social, em que os 
participantes se envolvem em igualdade de condições para expressar ou para 
produzir opiniões pessoais, sem qualquer coerção, e decidir, pelo princípio do 
melhor argumento, ações que visam determinar a sua vida social. 
 

Para que o agir racional comunicativo exista como proposto acima é necessário 

recorrer ao fator homeostático da comunicação que, por sua vez, deve se encarregar de 

considerar e equilibrar os aspectos pertencentes aos mundos da vida e sistêmico, para 

que as decisões se utilizem de um modelo de racionalidade, em que se busque a 

conciliação possível dos interesses institucionais e daqueles que se inserem no processo 

de reconhecimento do indivíduo como ser transformador de sua própria realidade. 

 

É possível estabelecer em Freire (1996) ratificações ao entendimento de 

Habermas (1987a), quanto à ação transformadora e integradora da comunicação 
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dialógica. Paulo Freire nasceu em 1921 em Recife, estado de Pernambuco. Segundo 

consta no Projeto Memória da Fundação Banco do Brasil (2005), Paulo Freire é 

considerado o mais expressivo educador brasileiro do século XX.  Ele propôs a 

educação como um ato de intervenção no mundo e explica o sentido dialético de 

intervenção, concebido tanto como forma de ruptura, como forma de manutenção da 

ordem injusta. Isso quer dizer que a educação não pode ser encarada como a “força 

imbatível” para a transformação da sociedade, nem como a mantenedora do “status 

quo”, mas pode ser encarada como a possibilidade de mudança. 

 

Encontra-se, em seus ensinamentos, ênfase absoluta na comunicação dialógica, 

que só se concretiza escutando paciente e criticamente as pessoas, pois é nessa condição 

que aprendemos a falar com elas. “Até quando, necessariamente, fala contra posições ou 

concepções do outro, fala com ele como sujeito da escuta de sua fala crítica e não como 

objeto de seu discurso.” (FREIRE, 1996, p.113)  

 

Tomada de decisão, comunicação dialógica e leitura de mundo são alguns temas, 

dentre outros, de entendimento apoiado entre Jürgen Habermas e Paulo Freire. Sobre 

eles, alguns comentários expostos a seguir poderão evidenciar de forma mais precisa 

essa convergência. 

 

Sobre o processo de tomada de decisão, Freire (1996, p. 113) chama atenção 

para um comportamento expresso na citação “Há um sinal dos tempos, entre outros, que 

me assusta: a insistência com que, em nome da democracia, da liberdade e da eficácia, 

se vem asfixiando a própria liberdade e, por extensão a criatividade e o gosto da 

aventura do espírito”.  

 

É o que Habermas (1987a) chama de ação institucional estratégica, cujo fim não 

é o entendimento, mas a imposição do pensamento do falante sobre o ouvinte. Sobre 

isso, destaca-se o termo ‘burocratização da mente’, que Freire (1996, p.114) explica 

como sendo “Um estado refinado de estranheza, de “autodemissão” da mente, do corpo 

consciente, de conformismo do indivíduo, de acomodação diante de situações 

consideradas fatalistamente como imutáveis.” É o determinismo e não a possibilidade.  
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Se faz necessário romper com essa forma de pensar e de agir, para se criar o 

ambiente da escolha crítica e consciente, que questiona os mecanicismos que 

minimizam o pensar do indivíduo, sua autonomia e o tornam prisioneiro do fatalismo. 

Sob a alegação de que “fulano não sabe decidir” se sufoca o direito deste, de exercitar o 

aprendizado e então é mais fácil decidir por ele. “Não há decisão a que não se sigam 

efeitos esperados, pouco esperados ou inesperados. Por isso é que a decisão é um 

processo responsável” (FREIRE, 1996, p. 106). Portanto, ninguém acerta sempre, em 

tudo, em suas decisões. Decidir é algo que só se aprende fazendo, no cotidiano, através 

das interações que se dão no diálogo, mediado pela validade das razões das partes. O 

processo de decisão vai assim amadurecendo na experiência e na seqüência das decisões 

vivenciadas. 

 

Sobre o papel final da comunicação, defendido pela Teoria da Ação 

Comunicativa, Freire (1996) também postula que é o de levar as pessoas ao 

entendimento. Para o autor, o entendimento é a mais preponderante causa do diálogo e 

ratifica dessa forma as pretensões de validade do ato de fala: 

Se, na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 
falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os 
portadores da verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a 
escutar, mas é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem 
escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele, mesmo que, em certas 
condições precise de falar a ele. O que jamais faz quem aprende a escutar 
para poder falar com é falar impositivamente. (FREIRE, 1996, p.113). 

 

Freire (1996, p. 122 e 123) fala também sobre leitura de mundo. Segundo o 

autor, a inteligência do mundo se constitui através da cultura e do convívio social. A 

educação tem papel preponderante na formação das pessoas, para que estas tenham “[...] 

uma maneira mais crítica de inteligir o mundo”. Dessa forma, a leitura de mundo em 

Freire se dá no processo educacional e se constrói na história, “[...] se aperfeiçoa, muda 

qualitativamente, se faz metodicamente rigorosa. E a curiosidade assim metodicamente 

rigorizada faz achados cada vez mais exatos”. Cada indivíduo é sujeito do processo de 

assimilação da inteligência do mundo e essa assimilação se dá pela fusão entre os 

mundos que Habermas (1987b) chama de mundo da vida (subjetivo) e mundo sistêmico 

(objetivo). 

 

Assim, Habermas (1987a) e Freire (1996) contribuem com suas teorias para 

consolidar o entendimento de que a comunicação deve ser considerada o elemento 
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propulsor da vitalidade das decisões, como querem Ramos (1983), Corrado (1994), 

Torquato (2004) e Roman (2007). Admitir a existência e a importância dessas leituras 

de mundo parece o passo inicial que deve ser dado por aqueles intencionados a buscar, 

nas decisões participativas, um novo modelo de gestão.  

 

Para que assim o seja, a empresa e seus funcionários devem considerar a 

dinâmica com que as leituras de mundo se sobrepõem na análise e na escolha de 

alternativas para a decisão. Isso passa necessariamente (ou pelo menos deveria passar) 

por um dilema ético, presente diariamente e permanentemente exposto à transgressão. 

Sobre a fundamentação da gestão participativa em princípios éticos valorativos, o 

próximo subcapítulo cuidará de abordar essas questões que se inserem transversalmente 

ao debate sobre o assunto.  

 

2.3.4 Princípios éticos valorativos como fundamento da gestão participativa 

 

Nos subcapítulos anteriores foram tratadas a distinção entre os tipos de 

racionalidade e a ênfase da racionalidade substantiva como modelo mais adequado à 

gestão participativa, uma vez que esta se baseia na inclusão do pensar e agir de várias 

pessoas nas decisões organizacionais. O conceito de racionalidade substantiva utilizado 

nesta pesquisa é o concebido por Ramos (1983), cujo teor confere à comunicação e ao 

respeito à ética importantes papéis. No tocante à ética, o autor recorre ao par conceitual 

weberiano de ética da convicção e ética da responsabilidade, que também é utilizado 

como parâmetro para as considerações de Kissler (2004) e Srour (2004). Este 

subcapítulo é destinado a tratar da importância que deve ser atribuída ao respeito pelos 

valores éticos, na tomada de decisão, para que a gestão participativa efetivamente se 

constitua em uma tecnologia de gestão que busca a competitividade, através da inserção 

de diferentes formas do pensar e do agir. 

 

Kissler (2004) analisa a gestão participativa em conformidade com princípios 

éticos como eqüidade, liberdade e dignidade humana que, segundo comentário de Srour 

(2004), contido no prólogo da mesma obra, é uma análise feita sob a ótica da ética da 

convicção, entendida como a ética que está a serviço das normas, das regras 

previamente estipuladas, independentemente dos impactos que podem causar. Em seu 

comentário, Srour (2004) chama a atenção para o fato de que esses mesmos princípios 



77 
 

 
 

podem ser abordados segundo a ética da responsabilidade, que deixa de focar o âmbito 

exclusivo dos trabalhadores, para alcançar um âmbito mais social e geral, onde as 

classes empresariais, dos agentes sociais e da sociedade de um modo geral seriam 

contempladas de forma mais imparcial. 

 

Kissler (2004) demanda por mais autonomia ao trabalhador. Para ele os 

trabalhadores participam minimamente da gestão. A participação dos trabalhadores é 

consentida e, dessa forma, pode-se dizer que lhes é facultado o direito de participar na 

organização das condições de seu trabalho.  

 

Sob outra ótica, Srour (2004) apóia sua análise na heteronomia existente no 

sistema econômico capitalista, no qual relações de mando e obediência, o processo de 

construção do pensamento e a execução do trabalho coexistem e são conseqüências da 

nítida separação entre gestor e trabalhador. Empresários e trabalhadores participam de 

formas diferentes e suas ações participativas também têm alcances e esferas diferentes 

de participação. O autor explica que as formas de gestão devem ser compatíveis com os 

sistemas de produção. Por isso mesmo, diante do sistema capitalista, a gestão 

participativa tem limitações e possibilidades. A grande contribuição da gestão 

participativa, para o autor, é a de estar fazendo a transição de um modelo de gestão 

autoritário para um modelo de gestão calcado em maior liberdade.  

 

A classe empresarial adepta à gestão participativa fundamenta sua escolha por 

esse novo estilo de gestão, dentre outras causas, porque as mudanças trazidas com a 

reestruturação produtiva exigiram da organização do trabalho a adoção de medidas que 

utilizem o saber de todos os que vivenciam a empresa.  

 

Exigem-se trabalhadores mais qualificados e com maior escolaridade, uma vez 

que a melhoria do processo produtivo requer capacitação permanente. “Os trabalhadores 

não são mais desqualificados e incorporam longo tempo de treinamento ou de 

capacitação técnica. Em decorrência, recuperam o que Marx denominava “apropriação 

real” dos meios de produção, ou certo controle técnico sobre o processo de trabalho” 

(SROUR, 2004 apud KISSLER, 2004, p.15). Os profissionais deixam pouco a pouco, e 

cada vez mais, de serem “descartáveis” como no modelo taylorista-fordista e com isso 
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as empresas necessitam desenvolver estratégias de retenção de pessoal, dentre as quais 

está a gestão participativa, com suas funções positivas, já tratadas no subcapítulo 2.2.3.  

 

A necessidade de delegar funções de supervisão do processo de trabalho aos 

trabalhadores é outra mudança trazida pela reestruturação produtiva que, para 

concretizar-se, precisa da descentralização de decisões. Com a polivalência e a 

multifuncionalidade, os trabalhadores passam a ter uma visão mais sistêmica do 

processo produtivo e seu acompanhamento fica além de simplesmente desenvolver uma 

pequena tarefa. Isso faz com que muitas vezes o indivíduo precise tomar decisões 

operacionais que acabam concretizando na prática a participação mais efetiva dos 

trabalhadores. Entretanto, cabe lembrar “[...] que a ruptura liberal acontece nos limites 

permissíveis da heteronomia, da hierarquia, das relações verticais entre superiores e 

subordinados” (SROUR, 2004 apud KISSLER, 2004, p. 14). Isso significa dizer que a 

gestão participativa dentro do sistema capitalista tem várias limitações e algumas 

possibilidades, que precisam ser compreendidas em relação a esse contexto, para que 

não se criem falsas expectativas nem com relação aos funcionários, nem com relação à 

própria empresa. 

 

Porém, dentro das limitações da gestão participativa em um sistema capitalista, 

não se pode esquecer de embasar essa gestão em premissas que não só busquem maior 

participação, efetividade, autonomia e desenvolvimento, mas que também guardem 

respeito aos valores pertencentes à esfera ética.  

 

2.3.4.1 Modelo de Kissler sobre os princípios de eqüidade, liberdade e dignidade 

humana.  

 

Kissler (2004) pesquisou a indústria automobilística alemã e francesa, sob o 

aspecto da ética na participação. Para o autor, a participação direta dos empregados no 

planejamento das condições de trabalho constitui-se em uma questão central, na ética 

contemporânea. Sua pesquisa trata de investigar em que medida as novas formas de 

participação (participação direta -CCQ e participação delegada- co-gestão) dão conta de 

princípios de ética econômica e empresarial. Para o autor, essas novas técnicas sociais, 

introduzidas com o toyotismo, não acabam com os problemas éticos na organização, ao 

contrário, afetam princípios essenciais como eqüidade, liberdade e dignidade humana.  
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O autor defende que a participação apresenta simultaneamente riscos e 

oportunidades. Quem dita seu real valor são os interesses em jogo. Ao mesmo tempo 

em que a participação contribui para o aumento da produtividade e a melhoria da 

qualidade, também pode ameaçar os postos de trabalho. Seu modelo de análise examina 

a participação dos empregados a partir de três princípios essenciais de ética econômica e 

empresarial: eqüidade, liberdade e dignidade humana, representados na figura 1. 

 

 

Figura 1 - Modelo empírico de uma Ética de Participação baseada nos princípios 

de equidade, liberdade e dignidade humana.  

Fonte: Kissler (2004). 

 

Na análise do princípio da eqüidade, segundo Kissler (2004), a participação é 

uma ação social, posto que esteja associada à ação de outras pessoas e, portanto, é 

movida por interesses diversos.  A participação é buscada pela classe empresarial, 

dentre outros motivos, para aumentar a produtividade. Isso, do ponto de vista do autor, 

gera um grave problema ético relacionado à eqüidade, entendida como a justa 

remuneração pelo esforço empreendido. O indivíduo participa da gestão para realizar 

algo por intermédio do trabalho. Sendo assim, é necessário examinar de que forma esse 

esforço empreendido está sendo remunerado, já que o autor encara a participação como 

uma “contribuição adicional, cuja contrapartida não está incluída, ou implícita, no 

salário normal” (KISSLER, 2004, p. 55). 

 

Os diversos interesses envolvidos em torno da eqüidade na participação foram 

analisados pelo autor em três blocos, (i) participação movida por interesse e trabalho 
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assalariado; (ii) participação movida por gratificação simbólica e (iii) participação 

geradora de lucros. 

 

Quanto à participação movida por interesse e trabalho assalariado, a questão que 

se coloca é a de que, se a participação demanda esforço dos indivíduos é possível 

defini-la como trabalho e, portanto, ser passível de remuneração? O autor enfatiza que a 

participação em grupo é ao mesmo tempo uma atividade distinta do trabalho normal 

(visto que é organizada paralelamente a este) e uma atividade de trabalho (visto que se 

destina a resolver problemas pertinentes ao trabalho realizado na empresa). Kissler 

(2004) chama isso de “forma indireta de trabalho” e prossegue argumentando que há 

uma tendência geral na prática da participação, a saber: pretende-se incorporar a 

participação na própria gestão das empresas (concepção de mercado, certificados de 

qualidade, sugestões para a melhoria qualitativa de produtos, etc.) com o uso do diálogo 

centrado na racionalidade instrumental, em detrimento dos aspectos sociais.  

 

A preocupação ética existe no sentido de tornar mais justa a contribuição 

participativa, inclusive em termos contratuais. Se no modelo taylorista-fordista os 

representantes do capital se apoderavam da força física dos trabalhadores, hoje a 

participação não remunerada é uma forma dos representantes do capital se apoderarem 

da força mental deles. Dessa forma, é assegurada a produtividade crescente através da 

exploração das capacidades dos indivíduos. Além disso, Kissler (2004) enfatiza outros 

vícios observados, inerentes à prática participativa: se o trabalho é realizado durante a 

jornada, está coberto pelo salário. Ocorre que, normalmente, o trabalho participativo se 

desenvolve fora do expediente, como, por exemplo, nas reuniões e no trabalho de 

preparação e revisão; os grupos participativos acabam por excluir da participação, o 

grupamento de mulheres, pela sobrecarga do trabalho na empresa e no lar, gerando 

também com isso uma questão que infringe a ética.  

 

No entendimento do autor, a participação pode ser colocada a serviço de resolver 

um problema crucial de ética de gestão, se o trabalho participativo for reconhecido 

como trabalho assalariado, fazendo o empregado jus a uma remuneração 

correspondente. 
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No que diz respeito à participação movida por gratificação simbólica, Kissler 

(2004, p. 61) concluiu que os trabalhadores participam mesmo sabendo que não terão 

vantagens materiais. “A motivação advém, antes, do julgamento positivo que as pessoas 

em geral fazem a respeito da colaboração em grupos participativos”. Existem outros 

interesses relacionados ao trabalho, que fazem vinculação com a motivação dos 

empregados para participar, como ocorre nos círculos de controle de qualidade: 

interromper temporariamente a rotina de trabalho, desejar obter especialização e 

qualificação, ascensão profissional e reconhecimento. O quadro 5 sintetiza a relação 

entre a motivação por participar e interesses relacionados ao trabalho, que indiretamente 

diferem do interesse de participar para obter vantagem material, pecuniária. 

 

Quadro 5 – Fatores motivacionais X interesses relacionados ao trabalho. 

Fatores de motivação Interesses relacionados ao trabalho 

Interrupção temporária 

da rotina de trabalho 

A participação reduz o sofrimento gerado pela execução de 

atividades que não são consideradas atrativas para o 

empregado. 

Desejo de 

especialização e 

qualificação 

Os empregados percebem que a participação gera 

aprendizagem, pela tomada de decisão em conjunto, além de 

possibilitar a qualificação. 

Expectativas de 

ascensão na carreira  

A expectativa é de que a participação os coloca em contato com 

os superiores e isso possibilita as promoções. 

Reconhecimento social A percepção dos empregados é que o convite à participação é 

uma forma de gratificar simbolicamente o empregado pela 

qualidade do trabalho e por sua motivação.   

Fonte: criação da autora, a partir das idéias de Kissler (2004). 

 

Kissler (2004) analisa as conseqüências de natureza ética trazidas pelos fatores 

acima: as oportunidades de participação são desiguais, uma vez que a participação 

requer as devidas competências para participar. Fere, portanto, o princípio da isonomia. 

O reconhecimento social gerado pela participação produz estímulos, de tal sorte que 

“[...] desaparece a fronteira entre a exploração do indivíduo e sua motivação pessoal 

pelo trabalho realizado” (KISSLER, 2004, p.64). O autor questiona se isso não faz com 

que o reconhecimento social se transforme em (auto) exploração. Por último, ele 

investiga se o trabalho participativo gera competição entre as pessoas e grupos, posto 
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que ele somente seja reconhecido se bem-sucedido. Com isso, a competição se sobrepõe 

à justa distribuição dos resultados do trabalho solidário, gerando outro problema de 

natureza ética para as organizações. 

 

Na análise da participação, enquanto geradora de lucros, encontram-se duas 

polêmicas vertentes no trabalho desse autor: ora a participação apresenta-se como 

oportunidade de autonomia, ora apresenta-se como um símbolo sutil de poder da 

administração. A oportunidade de autonomia é dada pelo desenvolvimento crescente 

das competências profissionais dos participantes. Esse desenvolvimento de 

competências acaba tornando-os mais autônomos, e esse fato foi observado nas 

empresas pesquisadas da indústria alemã. Na França, as empresas pesquisadas 

revelaram que a participação é um instrumento de poder, na medida em que a 

administração apropria-se da criatividade tecnológica e social dos trabalhadores, 

gerando perda de autonomia. A participação deveria ocorrer na informalidade, sem os 

ditames patronais, representando a criatividade dos trabalhadores em torno de seus 

interesses. 

 

Kissler (2004) investiga o princípio da liberdade, partindo da premissa ética 

relativa às condições de trabalho. Essa premissa fundamenta-se no respeito ao direito 

dos indivíduos participantes. Os indivíduos têm o direito de participar ou não e é nesse 

sentido que Kissler passa a observar se a participação no contexto por ele analisada se 

mostra de forma espontânea ou não. A participação pode ser vista então, com relação à 

liberdade, sob três pontos de vista: como meio de integração social, como instrumento 

de qualificação de pessoal e como forma de auto-seleção.  

 

Com relação à participação como meio de integração social, Kissler (2004) 

analisa que ela está fortemente influenciada por fatores ligados às inovações 

tecnológicas e organizacionais e por isso é necessário, por parte da administração, que 

se tenha apoio dos empregados à inovação de produtos e serviços. Aproveita-se assim o 

potencial dos empregados e se assegura o aceite a inovações. Nesse sentido, a 

participação é considerada como estratégia de integração e/ou instrumentos de 

racionalização. Como o capital humano é importante para a administração, pelos 

motivos acima explicados, as ofertas de participação são feitas a todos os empregados, 

mas a administração tem preferência por indivíduos que detenham as competências para 
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a prática participativa, quer potencialmente, quer formalmente já desenvolvidas e, por 

isso, procura-se valorizar esses indivíduos. Essa valorização gera uma espécie de coação 

pelas chefias e as pessoas acabam participando “voluntariamente” obrigadas. Kissler 

(2004, p. 71) chama atenção para essa vertente da participação dita espontânea, pois 

nela “o velho interesse pelo aproveitamento da força de trabalho, continua a ser o pano 

de fundo”. 

 

Já a participação vista como instrumento de qualificação de pessoal repousa na 

premissa de que os grupos participativos representem um impulso para o 

desenvolvimento da organização. A demanda por participar é maior que a oferta, 

segundo Kissler. Isso faz com que se estabeleçam processos de seleção dos 

participantes. No contexto pesquisado pelo autor, esses processos seletivos não 

ocorrem. São escolhidos os mais capazes e disponíveis. Participar desses grupos, para o 

desenvolvimento da organização, possibilita aos seus membros melhorias em sua 

qualificação. A partir desse pensamento é conveniente para o indivíduo que sua 

participação se prolongue no tempo. O autor cita, inclusive, que o convite à saída de um 

membro do grupo, para dar oportunidade a outro colega participar, é considerada uma 

sanção. Com isso se forma uma elite participativa, cuja permanência no grupo 

prolonga-se, na maioria das vezes, por um período maior que o previsto. Essa elite 

participativa é caracterizada por uma mentalidade corporativa e “[...] forjada durante 

anos pelo cultivo de uma certa imagem simbólica e pela convicção de estar ela a serviço 

dos colegas de trabalho, constituindo, por isso, um grupo de representação de 

interesses” (KISSLER, 2004, p.73). No entendimento do autor, a formação dessa elite 

participativa fere o princípio da isonomia, posto que seja geradora de distribuição 

desigual de oportunidades.  

 

Por último, a participação pode ser vista como processo de auto-seleção. As 

premissas existentes para isso são as seguintes: os empregados se vêem atraídos pelas 

potencialidades promissoras das iniciativas de participação (como, por exemplo, a 

possibilidade de promoção); os empregados se vêem atraídos pelas expectativas e 

temores associados ao trabalho participativo (o que eles podem gerar de melhoria para o 

próprio trabalho e a forma negativa que podem passar a ser vistos pela não-participação 

são exemplos disso) e a auto-avaliação da própria competência, muito bem expressa na 

citação de Kissler (2004, p. 74): “Quem se julga apto para uma determinada modalidade 
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de trabalho participativo – visto como importante para a realização de seus interesses - 

vai em busca de oportunidade de participação”. 

 

Diante da oferta de participação, e movidos pelas premissas acima, os 

empregados fazem sua escolha de participar ou não, criando com isso vários grupos 

dentro da empresa: os participantes ativos, os não-participantes e aqueles que ainda não 

se engajaram, ou que decidiram não se envolver mais em iniciativas participativas. 

Kissler (2004) entende esta segregação como forma de exclusão social e de formação de 

elite participativa intra-empresarial. 

 

Quanto ao principio da dignidade humana, Kissler (2004) entende que a 

participação pode gerar melhoria na distribuição de poder na empresa. A participação 

acontece em contextos marcados por interesses e conflitos, que se manifestam nas 

diversas relações entre os indivíduos nas organizações. Essas relações são regidas por 

um sistema de normas e procedimentos  que se constituem no referencial que balizará as 

relações dos indivíduos entre si e com a organização. Dessa forma, definir o sistema de 

normas e procedimentos faz parte de uma relação de poder. Esse poder é intitulado por 

Kissler (2004) de poder-de-definição. Na visão do autor, seria possível melhorar a 

distribuição de poder, se os trabalhadores participassem do estabelecimento das 

condições que favorecessem a dignidade humana (entendida como redução de 

hierarquias, superação de autoritarismo repressivo e humanização das condições de 

trabalho).  

 

Entretanto, Kissler (2004) questiona com quem está o poder-de-definição nas 

organizações, ambiente permeado de conflitos e interesses de vários atores sociais. E ele 

responde, com base nas empresas estudadas, que esse poder está nas mãos da classe 

empresarial exclusivamente. Os empregados só participam na execução das tarefas já 

estabelecidas pelo poder-de-definição e, por mais paradoxal que possa parecer, ele 

conclui dizendo que a participação acaba por ser introduzida na organização à revelia 

dos empregados. Trata-se na prática de uma participação administrada. Se a 

participação é administrada, a problematização proposta pelo autor está em descobrir o 

que é gerado em termos de mudança de poder com essa participação, na qual os 

empregados não participam do poder-de-definição na empresa. 
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A conclusão do autor é que se os empregados não participam do poder-de-

definição são, portanto, apenas executores, com isso, a participação não gera a esperada 

mudança nas relações de poder. Por conseguinte, se eles não participam do poder-de-

definição, não problematizam sobre as próprias condições de trabalho e fica difícil lutar 

por condições mais dignas de trabalho.  

 

Os empregados vivem em um ambiente paradoxal: se de um lado convivem em 

uma organização moderna e aberta à participação, de outro lado, convivem com uma 

organização laboral, de caráter taylorista, fechada a essa mesma participação; se por um 

lado recebem elogios por sua obediência, por seu comportamento subordinado ao 

sistema normativo e ao processo de trabalho mecanicista, por outro lado recebem 

reconhecimento pelo exercício da cidadania, ao colaborar nos grupos participativos. A 

conseqüência disso tudo é a aparição do que ele chama de “cidadão esquizofrênico”, 

que, submetido a esse ambiente paradoxal, deve suportar a tensão entre essas 

contradições, o que revela que esse ambiente laboral produz situações indignas de 

trabalho (KISSLER, 2004). 

 

Diante das constatações do autor, com relação às questões éticas que envolvem a 

participação, ele propõe a criação do que ele denomina organização participativa do 

trabalho, conceituada como o meio de integrar o procedimento de participar do próprio 

processo de trabalho, no qual “a ação de trabalhar implica participação e o trabalho 

participativo é valorizado como trabalho produtivo” (KISSLER, 2004, p.83). 

 

A organização participativa do trabalho baseia-se na premissa de que a validade 

das decisões relativas à produção se faz com a participação dos atores envolvidos e, 

dessa forma, o alcance dos objetivos da organização participativa redundaria em 

respeito aos princípios éticos analisados: eqüidade, liberdade e dignidade humana. 

 

Do ponto de vista da eqüidade, a organização participativa do trabalho 

proporcionaria a justa remuneração pelo trabalho da participação, de modo que os 

empregados possam perceber uma relação direta entre o rendimento do trabalho e a 

remuneração percebida. Quanto à liberdade, ela ofereceria maior liberdade de ação na 

jornada de trabalho, com atribuição de autonomia regulatória, em cujo âmbito estariam 

a distribuição de tarefas, a regulamentação e execução do trabalho, a mudança de 
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atividades, o estabelecimento do plano de qualificação e o planejamento das férias, 

dentre outros. Por último, a dignidade humana seria respeitada se os trabalhadores 

gozassem do poder-de-definição já na ocasião da normatização de regras e 

procedimentos. Assim, os trabalhadores poderiam reivindicar melhores condições de 

trabalho, favoráveis à criação de um ambiente de trabalho mais digno de cidadãos.  

 

Na organização participativa do trabalho, conclui o autor, há a valorização do 

trabalhador, que passa de apêndice para o centro da produção e da situação de simples 

subordinado para a situação de trabalhador-cidadão. O que caracteriza a organização 

participativa do trabalho é o princípio auto-regulatório do grupo de trabalho, ao qual o 

autor atribui a qualidade de resgatar a observância das questões éticas. O trabalho 

participativo teria então características instrumentais e comunicativas. 

 

Conseqüentemente, a criação de uma organização participativa deve satisfazer 

duas exigências normativas: em primeiro lugar, abrir possibilidades para uma melhor 

comunicação no ambiente de trabalho; em segundo, complementar as novas 

possibilidades comunicativas com novas formas de ação solidária no trabalho. Kissler 

(2004) aponta que, quanto à melhoria de comunicação, ainda faltam critérios originados 

de experiências concretas, o que abre oportunidade para futuros estudos. Quanto à ação 

solidária no ambiente de trabalho, falta uma consciência coletiva, voltada para esse fim, 

e suas possíveis respostas devem basear-se na ética econômica, através do princípio da 

solidariedade. 

 

2.3.4.2 Contraposições de Srour à análise de Kissler.  

 

Srour (2004) comenta que Kissler analisa a participação e os princípios da 

eqüidade, liberdade e dignidade, sob a ética da convicção, e que esses mesmos 

princípios podem ser analisados segundo outro juízo: o da ética da responsabilidade. 

Srour (2003) se utiliza dos estudos de Max Weber, em que este define a ética da 

responsabilidade como sendo a “vocação do homem político”. O que nas palavras de 

Srour (2003) significa analisar as situações concretas e antecipar as repercussões que 

uma decisão pode provocar. Ou ainda, significa opor-se ao mal para não ser 

responsabilizado pelo seu triunfo. Trata-se de estudar todas as alternativas possíveis e 

escolher aquela ou aquelas que se supõe trazer benefícios maiores à coletividade. 
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Quanto à eqüidade, Srour (2004) entende que a gestão participativa gera uma 

diminuição na tensão existente entre capital e trabalho. A participação nos lucros ou 

resultados é um exemplo disso e representa um avanço em direção à eqüidade por gerar 

melhores condições de vida aos trabalhadores e por ter reconhecido seu esforço no 

resultado empresarial. Ao mesmo tempo, a participação dos trabalhadores gera aumento 

de produtividade e a melhoria da qualidade dos processos e dos produtos. Isso interessa 

aos acionistas, pelo retorno ao capital investido, e também interessa aos clientes pela 

queda no preço dos bens e serviços, o que os torna mais acessíveis à população de um 

modo geral. Interessa aos fornecedores pelo aumento da demanda de insumos, de 

matéria prima e de serviços intermediários, e também interessa às autoridades públicas 

pelo aumento da circulação de mercadorias e da arrecadação de impostos. A visão 

corporativa de defesa dos postos de trabalho é superada, assim, pelo avanço 

tecnológico, pela democratização do consumo e pela geração de novas oportunidades de 

trabalho em vários setores da economia. 

 

Com relação ao princípio da liberdade, o autor entende que os trabalhadores 

passam a ter mais oportunidade de expressão e de aprendizagem, além de buscarem 

mais qualificação técnica, desejo de ascensão profissional e reconhecimento social, em 

uma gestão compartilhada. O próprio Kissler (2004) observou esses anseios nos 

trabalhadores dispostos a participar. Para Srour (2004) esse comportamento situa-se na 

contramão do slogan de perda de autonomia. O trabalhador participa porque identifica 

que melhora seu nível de qualificação, pela oportunidade de aprendizado e pela 

possibilidade de ascensão, ante o contato com seus superiores no trabalho participativo. 

 

No que diz respeito à dignidade humana, destaca-se a citação que chama atenção 

para o papel que a participação tem na gestão:  

Os trabalhadores passam a opinar sobre suas condições técnicas de trabalho e 
se convertem em partícipes, ainda que menores. Acabam tendo vez: voto e até 
veto, quando, por exemplo, recusam determinados tipos de tarefas, 
afastam-se de seu posto de trabalho em caso de perigo grave, interrompem a 
linha de produção diante de falhas de relevo. Gozam do direito, portanto, de 
serem informados e consultados. E mais, ao negociar decisões e ao tomá-las 
em conjunto com os gestores na órbita operacional, obtêm a faculdade de co-
determinar o desenvolvimento do processo de trabalho (SROUR, 2004, p. 
15). 
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Ao introduzir a mudança da gestão autoritária para uma gestão mais 

democrática, o grande papel da participação é o de romper com a continuidade do poder 

patronal, enquanto poder soberano, e semear a liberalização das relações de poder que 

interessa à sociedade de um modo geral, pela oportunidade “de voz, de voto e de veto”, 

pela oportunidade de opinar, de ser consultado sobre as condições de trabalho, de 

influenciar nos destinos da organização e, portanto, de resgatar a dignidade no ambiente 

laboral. 

No quadro 6 é possível visualizar os ganhos obtidos com a participação dos 

trabalhadores nas decisões organizacionais, conforme defendido por Srour (2004), suas 

conseqüências e abrangência.  

 

Quadro 6 - Contribuições da gestão participativa, segundo Srour. 

Evento Conseqüência Abrangência Social 

Relações de poder mais liberais Mais dignidade no ambiente 

de trabalho. 

Trabalhadores 

Minimização das tensões entre 

capital e trabalho 

Participação nos lucros e/ou 

nos resultados (equidade). 

Trabalhadores 

Melhoria da qualidade dos 

processos e dos produtos e 

aumento da produtividade 

Multiplicam a geração de 

bens e os barateiam. 

Acionistas e à sociedade de 

um modo geral. 

Avanço tecnológico  Surgimento de novos postos 

de trabalho.  

Trabalhadores e à sociedade 

de um modo geral. 

Democratização do consumo Acesso à diversidade de 

produtos e serviços com 

visão inclusiva.  

Sociedade de um modo geral 

Abertura política interna (direito 

de opinar quanto às suas 

condições de trabalho) 

Resgate da dignidade do 

trabalhador. Pelo menos 

minimiza o efeito da 

alienação das linhas de 

montagem do modelo 

fordista. 

Trabalhadores 

Oportunidade de capacitação Amplia a empregabilidade e 

resgata a dignidade 

Trabalhadores, empresários, 

acionistas, clientes e usuários. 

Fonte: Adaptado de Srour (2004). 
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Srour (2004) conclui destacando que a organização participativa do trabalho, 

conforme proposta por Kissler (2004), só seria factível em modos de produção não-

capitalistas, como as relações cooperativistas ou comunitárias, que operam dentro do 

princípio de solidariedade no mundo do trabalho e não em ambientes de competição 

intragupal ou interindividual. Para Srour (2004), a proposta de Kissler (2004) é um 

projeto revolucionário, que “transcende à gestão participativa contemporânea, fundada 

numa liberalização das relações de poder, que se situa muito aquém da democratização 

destas relações” (SROUR, 2004, p.49). 

 

Neste trabalho, estuda-se a gestão participativa em uma empresa inserida em um 

país de economia capitalista, onde, por mais que haja a redução de níveis hierárquicos, 

ainda permanecem as relações de mando e obediência. Adotar o modelo de organização 

participativa do trabalho, como proposto por Kissler, ainda está muito longe de se tornar 

uma possibilidade concreta nesse ambiente estudado.  

 

A lógica predominante no sistema financeiro, e na empresa aqui estudada, ainda 

é regida pela racionalidade instrumental, que se ampara na rigorosa busca sistematizada, 

calculada e atenta ao imperativo de adequar as condições e os meios aos fins de suas 

organizações (que é o de obter lucro). Entretanto, as exigências da sociedade e o 

reconhecimento que se atribui às empresas têm passado também por modificações que 

visam analisar muito além do resultado econômico-financeiro delas. Um dos exemplos 

que pode ser citado para ilustrar essa mudança passa pela análise dos investidores que 

buscam averiguar em que medida as estratégias de gestão adotadas por determinada 

empresa garantem a retenção dos funcionários que, através do seu trabalho, contribuem 

para que a remuneração dos acionistas seja cada vez maior. Outro exemplo é a análise 

da contribuição da empresa para a sociedade na qual ela está inserida. Como ela 

contribui para a geração de emprego e renda, como trata seus resíduos sólidos, como 

escolhe seus fornecedores, etc.  

 

Assim sendo, o modelo adotado neste estudo, como parâmetro para a definição 

da adoção de princípios éticos valorativos na gestão participativa, é o proposto por 

Srour (2004). É necessário admitir que ainda não é possível adotar a participação como 

proposto por Kissler, mas é possível pensá-la como um rito de passagem, muito 
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significativo para a gestão presente, na medida em que incentiva e ensina a romper com 

ideais autoritários do passado e passa a construir uma nova forma de gestão que vai se 

moldando e reconhecendo à importância do acolhimento das formas diferentes do 

pensar e do agir.  

 

  Esse papel de transição representa a possibilidade do crescimento da consciência 

crítica, da capacidade de tomar decisões, de opinar por condições mais dignas de 

trabalho e de adquirir poder. Nesse sentido, no contexto capitalista estudado, a gestão 

participativa significa muito mais um avanço do que um retrocesso, na medida em que 

abre oportunidades para que os indivíduos possam buscar seu desenvolvimento e sua 

autonomia.
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo é destinado a apresentar a metodologia aplicada à presente 

pesquisa e é composto dos seguintes tópicos: considerações metodológicas, 

categorização da pesquisa, respondentes da pesquisa, população e amostra, 

procedimentos e instrumento de coleta de dados e caracterização da empresa 

pesquisada. 

 

3.1 Considerações metodológicas 

 

Etimologicamente, o termo metodologia vem do grego, “méthodos” (meta= além 

de, após de + ódos = caminho) e “logos”: conhecimento. Assim, uma das definições 

mais aceitas para a palavra metodologia é a de ser o estudo dos métodos, que, por sua 

vez, também é compreendido por sua origem etimológica, como o caminho para se 

chegar a um objetivo (RICHARDSON, 1999). A partir dessa idéia inicial, pode-se 

afirmar então que o caminho trilhado pela metodologia é o conhecimento, palavra 

originada do latim “cognoscere”, que significa procurar saber, conhecer. Metodologia é, 

portanto, o conhecimento dos procedimentos e regras a serem utilizados para se 

alcançar um objetivo.  

 

Richardson (1999) concorda com Pinto (1985) de que o processo de 

conhecimento possui três grandes etapas: a fase dos reflexos primordiais, que ocorre 

pela capacidade de resposta a estímulos, inconscientemente; a fase do saber, 

caracterizada pela presença de reflexão, quando o homem toma consciência de sua 

racionalidade. “É a fase em que o homem sabe que sabe, mas não sabe ainda como 

chegou a saber, nem por que sabe” (RICHARDSON, 1999, p. 20) e por último a fase da 

ciência na qual o homem busca descobrir o porquê de um fenômeno, para explicá-lo. “É 

a etapa suprema do conhecimento humano, a única que possibilita a transformação da 

natureza” (RICHARDSON, 1999, p. 20). Essa fase da ciência, que leva o homem ao 

saber metódico, é descrita como: 

a investigação metódica, organizada, da realidade, para descobrir a essência 
dos seres e dos fenômenos e as leis que os regem com o fim de aproveitar as 
propriedades das coisas e dos processos naturais em benefício do homem. 
(PINTO, 1985 apud RICHARSON, 1999). 
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Dessa forma, a ciência se concretiza na consecução dos métodos ao longo de um 

caminho, no qual se “[...] constituem em instrumentos básicos que ordenam em sistemas 

e traçam de modo ordenado a forma de proceder do cientista para alcançar um objetivo 

ao longo de um percurso.” (TRUJILLO, 1982 apud FACHIN, 2001, p. 28).  

 

Com base nesse entendimento, é possível concluir que não se poderia falar em 

ciência sem método, posto que não seria possível demonstrar as etapas operacionais 

para se alcançar o saber científico. As principais etapas do método científico, segundo 

Fachin (2001) e Richardson (1999), são o estabelecimento do objetivo do estudo, a 

postulação de um modelo fundamentado nas observações ou medidas existentes, a 

validação dos prognósticos do modelo e a revisão para estabelecer as mudanças 

necessárias conforme as exigências das novas observações.  

 

É necessário registrar, desde já, que não se deve confundir método e técnica. 

Método é um conjunto de etapas ordenadamente dispostas e está relacionado à 

estratégia de pesquisa. Refere-se, portanto, ao atendimento de um objetivo. A técnica 

está ligada à tática de pesquisa e refere-se ao modo de operacionalizar as atividades de 

forma mais hábil. (FACHIN, 2001). 

 

3.2 Categorização da pesquisa 

 

Segundo Gil (2002, p.17), “Pode-se definir pesquisa como procedimento 

racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que 

são propostos.” Pesquisa científica é aquela em que é demonstrada, mediante 

argumentos, uma solução para um problema, relativo a determinado tema. Articulam-se 

idéias e fatos para comprovar o que se quer demonstrar na conclusão dos raciocínios 

indutivos e dedutivos. 

 

Considerando a definição acima, do que vem a ser pesquisa, cabe relembrar que 

o problema tratado neste estudo refere-se à divergência entre a estratégia de gestão 

recomendada pela empresa pesquisada – gestão participativa – e as práticas adotadas 

por alguns gestores, relatadas nas consultorias prestadas pela Unidade Gestão de 

Pessoas, às dependências do Ceará e Piauí. Assim sendo, e como não se tem como 

concluir sobre o quantum dessa divergência, o objetivo central deste estudo é: 
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investigar como os gerentes de módulo identificam a influência que possuem na 

gestão de sua dependência, a partir da interação com o gerente geral. 

 

Como forma de alcançar o objetivo central, este foi subdividido em dois 

objetivos específicos, quais sejam: (1) analisar se o processo de comunicação 

existente nas dependências estimula o diálogo (entendimento) para a gestão 

compartilhada, ou é meramente instrumental e (2) examinar se os valores éticos 

são considerados (levados em conta) nas decisões, para que as dependências 

alcancem o resultado esperado. 

 

As hipóteses consideradas no início deste estudo e relativas aos temas 

participação, comunicação e valores éticos foram: 

 

1) A percepção de participação está associada ao estilo de gestão. Quanto 

mais democrática for a gestão, mais perceptível é a participação. Quanto 

mais centralizadora e autoritária, menor é o grau de percepção de 

participação. 

 

2) Se a comunicação flui no sentido de estabelecer o entendimento das 

razões postas às decisões (e não à imposição de alternativas), a percepção 

de participação é maior. 

 

3) Quando os valores éticos deixam de ser considerados, as decisões tendem 

a ser utilitárias e a percepção de participação é menor. 

 

Dados o problema, os objetivos e pressupostos da presente pesquisa, é 

necessário proceder a sua classificação, tarefa que é bastante complexa e, por isso 

mesmo, não pode ser tomada de maneira rígida, visto que em seu delineamento 

encontra-se a predominância de um modelo, complementado por várias características 

de outros. Para tanto, será utilizada a taxonomia utilizada por Andrade (2002), que 

classifica a pesquisa quanto aos objetivos, aos procedimentos e ao objeto. 

 

Quanto aos objetivos, é uma pesquisa de cunho exploratório-descritivo, uma vez 

que se busca identificar a percepção de um grupo de pessoas e descobrir a existência de 
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associações entre participação, comunicação e valores éticos. Não é um estudo que se 

propõe a manipular essas variáveis, mas tão-somente descrevê-las a partir das 

percepções levantadas, à luz do referencial teórico efetuado. 

 

No que diz respeito aos procedimentos, assume um caráter híbrido, pois tanto se 

vale da pesquisa bibliográfica, como de dados fornecidos por pessoas e, portanto, 

também é considerada como pesquisa de campo. Inicialmente, houve a revisão 

bibliográfica dos assuntos e, posteriormente, foi feita a pesquisa de campo, no formato 

de levantamento ou survey, compreendido como o processo de interrogação direta das 

pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. A conclusão da pesquisa foi feita sob a 

ótica quantitativa, a partir dos dados coletados e tratados estatisticamente (GIL, 2002; 

BABBIE, 1999). 

 

Trata-se de um survey interseccional, pois sua descrição e explicação se 

prendem a um dado momento do tempo, maio/2008, e não ao longo de um determinado 

período, reconhecendo que o resultado obtido poderia ser diferente no passado e que 

pode se alterar posteriormente (BABBIE, 1999). 

 

Complementando a taxonomia de Andrade (2002), foi utilizada a classificação 

de Richardson (1999) no que concerne à abordagem do problema de pesquisa. Diante da 

divergência entre teoria (estratégia corporativa: gestão participativa) e prática (algumas 

gestões autoritárias e outras participativas) deseja-se levantar qual a percepção 

predominante dos funcionários a respeito de participação na gestão. Para atendimento a 

esse objetivo, o problema foi abordado de forma quantitativa, para que a análise do 

resultado pudesse ser realizada a partir de dados expressos estatisticamente. Nesse 

sentido, a pesquisa é de cunho quantitativo, pois tanto na coleta de dados, como no 

tratamento deles, se vale de técnicas estatísticas. A partir da obtenção da predominância 

de percepção dos funcionários, buscou-se, através de técnicas como a análise de 

correlação e teste t para alunos, identificar a percepção predominante sobre participação 

entre os gerentes de módulo, bem como analisar o papel e a influência das variáveis 

comunicação e valores éticos. 

 

 

 



95 
 

 
 

3.3 População e amostra 

 

Os respondentes desta pesquisa são os funcionários pertencentes ao segmento da 

gerência média, ocupantes da função de gerentes de módulo das agências varejo, 

localizadas em Fortaleza e Teresina. Agência varejo é a unidade destinada à 

operacionalização das estratégias de negócios, por meio do relacionamento com 

clientes, prestação de serviços e de atendimento a consumidores bancários. Gerente de 

módulo é o funcionário representativo do terceiro nível gerencial em uma agência 

varejo (BANCO DO BRASIL, 2007a).  

 

Módulo é um agrupamento de atividades afins, referentes ao relacionamento e 

atendimento aos clientes, aos processos internos e das operações de suporte ao negócio. 

As principais responsabilidades desses funcionários são planejar, coordenar e controlar 

o módulo sob sua gestão; gerir pessoas, recursos, processos e informações observando 

os direcionadores institucionais; responder pelo resultado, pela qualidade dos serviços 

prestados e pela satisfação dos clientes; viabilizar condições para que sejam cumpridos 

os objetivos definidos e zelar pelo sigilo de informações estratégicas e de sigilo 

empresarial. (BANCO DO BRASIL, 2007a). 

 

A escolha recaiu nesse segmento de funcionários, uma vez que eles são 

potenciais candidatos aos cargos de primeiro gestor de diversas unidades do Banco, e a 

percepção que eles possuem sobre sua vivência de participação no trabalho poderá 

influenciar o modelo futuro de gestão na empresa. 

 

As agências varejo de Fortaleza possuem 188 cargos de gerente de módulo, 

contra 69 em Teresina, perfazendo uma população de 257 cargos, conforme posição em 

04/04/2008. Para identificar a população foi utilizado o aplicativo ARH (administração 

de recursos humanos) da empresa pesquisada. Optou-se por trabalhar com amostras 

paralelas, para que fosse possível fazer uma comparação explicativa, segregadas pela 

característica geográfica - Fortaleza e Teresina – visto que a Unidade Gestão de 

Pessoas, onde trabalha a autora deste estudo, atende as duas regiões e é relevante 

identificar as percepções de cada localidade. 
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Nesta pesquisa, a dimensão amostral foi obtida considerando um nível de 

confiança de 95%, que corresponde a um fator z=1,96 na tabela de distribuição normal 

padrão, e uma margem de erro de 5%. O nível de confiança diz com que certeza as 

afirmações estão sendo feitas e a margem de erro refere-se à distância tolerável entre o 

valor real (parâmetro) e a estimativa. Adotou-se uma solução conservadora, estimando a 

variância em 0,25, por desconhecer esse parâmetro populacional e para assegurar a 

eficiência do trabalho, qualquer que seja o valor verdadeiro da variância. 

 

Foram obtidos os seguintes tamanhos amostrais: para a população de Fortaleza, 

127 elementos e para a população de Teresina, 59 elementos. A seleção dos elementos 

amostrais deu-se através da aplicação do método Amostragem Aleatória Simples 

(AAS), sem reposição, com utilização do aplicativo ACL – Audit Command Language, 

resguardando-se o nome do funcionário ou quaisquer dados que pudessem identificá-lo. 

Ao aplicar esse plano amostral, admitiu-se como premissa a preocupação em dispor de 

resultados generalizáveis para as populações estudadas, definindo o tamanho da amostra 

calcado em procedimentos probabilísticos para assegurar o princípio de generalização 

de resultados e também para eliminar os vieses conscientes ou não da pesquisadora 

(COOPER; SCHINDLER, 2003). 

 

3.4 Procedimentos e instrumento de coleta de dados 

 

Inicialmente foi realizada pesquisa bibliográfica, na qual foi revisto o que já 

havia sido escrito sobre o assunto em livros, revistas especializadas, dissertações, teses, 

bancos de dados eletrônicos, relatórios, artigos científicos, informações estatísticas de 

órgãos de pesquisa e sítios da Internet (GIL, 2002). 

 

Posteriormente, foi realizada pesquisa de campo, através de questionário criado 

pela autora, a partir do referencial teórico revisto, e que serviu como instrumento de 

coleta de dados, pela facilidade com que este descreve o que se procura descobrir e 

também pela facilidade em medir estatisticamente as respostas obtidas. O questionário 

utilizou trinta e sete perguntas fechadas às quais correspondiam cinco alternativas com 

respostas fixas e preestabelecidas. As respostas seguiram a escala Likert, formato no 

qual se estabelece uma graduação de respostas para identificar em que medida situa-se a 

percepção do respondente. (GIL, 2002; BABBIE, 1999). 
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A remessa dos questionários foi feita pelo serviço de malote da empresa 

pesquisada, acompanhada de uma carta de explicação e do envelope de retorno, que se 

deu também através do malote. A carta de explicação e o questionário aplicado podem 

ser consultados respectivamente nos apêndices A e B. 

 

3.5 Devolução dos questionários 

 

A devolução dos questionários ocorreu na forma apresentada na tabela 1: 

 
Tabela 1 - Devolução do questionário. 

 Fortaleza  Teresina  

População 188 69 

Amostra inicial 127 59 

Devolução 75 37 

% de devolução 59,05 62,71 

Fonte: Pesquisa de campo, maio/2008. 
 

Diante do número de questionários devolvidos, foi novamente calculado o erro 

amostral. Para a amostra de Fortaleza, o novo percentual de erro encontrado foi da 

ordem de 8,8%, enquanto que para Teresina, o novo erro amostral ficou em 11%. 

Calculando-se o erro amostral em relação ao total de questionários devolvidos o 

percentual foi de 7%. 

 

Em que pese à elevação do erro sobre a amostra definitiva, Babbie (1999), 

defende que em uma pesquisa realizada pelo correio (por analogia, pelo malote) com 

uma taxa de resposta de pelo menos 50% é considerada adequada para análise e 

relatório. Uma taxa de resposta de pelo menos 60% é considerada boa, e uma taxa de 

70% ou mais é muito boa. Nessa pesquisa, obteve-se um retorno geral de 60,2% (taxa 

considerada boa). 

 

O programa estatístico utilizado para gerar os resultados do trabalho foi o SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), versão 13.0, e planilha Excel disponível 

no aplicativo Microsoft Office. 
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3.6 Caracterização da empresa pesquisada 

 

A pesquisa de campo, parte integrante deste estudo, foi realizada no Banco do 

Brasil S.A, com os funcionários ocupantes dos cargos de gerente de módulo, das 

agências varejo, localizadas em Fortaleza (CE) e Teresina (PI). 

 

O Banco do Brasil S.A é uma empresa de economia mista, em que o tesouro 

nacional possui 65,3% de suas ações. Em 12/10/2008 completará duzentos anos de 

existência. É a maior instituição financeira do Brasil e atende a todos os segmentos do 

mercado financeiro. Conta com mais de 83 mil funcionários, possui mais de 26,4 

milhões de contas correntes, tem em funcionamento mais de 15,3 mil pontos de 

atendimento no País e 42 pontos no exterior, posição de março/2008 (BANCO DO 

BRASIL, 2008b). 

 

Alguns eventos ocorreram na empresa, a partir de 2003, que pela relação com o 

tema gestão participativa e pela relevância que ocupam na história da organização 

merecem ser mencionados, posto que demonstrem o esforço empreendido na direção da 

mudança de ideologia dos princípios de gestão. Todos esses eventos, que necessitaram 

de forte mobilização de seus funcionários e de destinação orçamentária para 

investimentos desse porte, demonstram, no entendimento da empresa, o lugar que a 

gestão participativa passou a ocupar, que pode ser extraído da citação abaixo: 

Coordenar as ações desse contingente de trabalhadores é tarefa magnífica 
para qualquer organização. Especialmente quando se pretende restabelecer e 
fortalecer a relação de confiança entre os funcionários e a empresa. E se 
deseja que essa organização represente, não apenas um espaço institucional 
de produção de riquezas, mas especialmente um local de realização dos 
anseios profissionais e existenciais de seus trabalhadores. (BANCO DO 
BRASIL, 2007b, p. 7) 

 

O IV Fórum Gestão de Pessoas foi um evento realizado no ano de 2003, que se 

realizou em quatro etapas: local, regional, estadual e nacional, através da metodologia 

construtivista, e sistematizou o processo de escuta institucional, a fim de discutir e 

reconstruir sua política de gestão de pessoas e de responsabilidade socioambiental. Na 

etapa local, realizada em cada dependência da empresa, quase que a totalidade dos 

funcionários participou para debater os trinta e um temas propostos. Encontra-se 

sintetizado, no quadro 7, na página seguinte, que o resultado quantitativo do evento, a 

partir da etapa regional (BANCO DO BRASIL, 2007b).  
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Quadro 7 – Quantificação do IV Fórum do BB. 

ETAPA REUNIÕES PARTICIPANTES RESULTADO 

Regional 90 3.193  

Estadual 28 172  

Nacional 3 54 18 mil críticas/sugestões 

Fonte: criação da autora 

 

Das contribuições advindas, 43% referiam-se aos temas remuneração, ascensão 

profissional, treinamentos, qualidade de vida no trabalho e benefícios. Por serem 

recorrentes, foram selecionadas e passaram a compor um relatório chamado de “50 

Mais do 4º Fórum”, que foi submetido a estudos e serviu de base para algumas 

mudanças implementadas posteriormente na empresa. Pela relação que guardam com os 

estudos dessa pesquisa, serão destacadas a seguir algumas dessas mudanças ocorridas 

em decorrência do IV Fórum: 

 

Com relação ao tema comunicação: criação em 2003 da ouvidoria interna, canal 

criado para receber e dar tratamento às reclamações, denúncias e elogios dos 

funcionários; criação da rede de agentes de comunicação interna que tem como 

objetivos tornar mais ágil o fluxo descendente das informações corporativas, fortalecer a 

comunicação ascendente e incentivar a prática do diálogo na empresa; e a implantação 

da rede de comunicação multiserviços (remus), que triplicou a velocidade dos sistemas, 

a fim de dar mais celeridade ao acesso às informações e aos serviços.  

 

No aspecto valores éticos há que se destacar: a aprovação da Carta de Princípios 

de Responsabilidade Socioambiental da empresa, pelo conselho diretor, durante a 

realização da etapa nacional do IV Fórum; a criação da Agenda 21 Empresarial, que 

explicita o comprometimento do Banco com as questões socioambientais; a criação do 

Programa Voluntariado, que incentiva as ações voluntárias de seus funcionários na 

comunidade, inclusive com suplementação orçamentária da Fundação Banco do Brasil e 

a inserção do tema ética nos cursos corporativos, com o propósito de fomentar o debate 

e a disseminação dos conceitos e aspectos subjacentes ao tema. (BANCO DO BRASIL, 

2007b). 

 



100 
 

 
 

O V Fórum, denominado BB 200 anos pela sustentabilidade, ocorreu no 

período de 19/03 a 11/06/2008, com o objetivo de coletar insumos de forma voluntária 

em todo o corpo funcional, para atualização da Agenda 21 do BB. Realizou-se em 

quatro etapas: local, regional, estadual e nacional de onde foram coletadas mais de 

dezessete mil sugestões.  

 

O debate ocorreu orientado em três eixos temáticos: práticas administrativas e 

negociais com RSA, negócios com foco no desenvolvimento sustentável e investimento 

social privado. A participação dos funcionários contou com número expressivo de 

mulheres: 62% e os funcionários com menos de cinco anos de Banco compuseram mais 

de 50% de participação. 

 

As duas mil sugestões selecionadas na etapa nacional, pelos critérios de 

recorrência e relevância, foram levadas à II Oficina de Responsabilidade 

Socioambiental da empresa que se realizou  em 27/06/2008, quando foram examinadas 

e indicadas para implementação. Após o encerramento da II oficina foi constituído um 

grupo de trabalho composto de funcionários de vários segmentos da empresa para 

trabalhar na atualização da Agenda 21 do BB. 
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4 GESTÃO PARTICIPATIVA E RACIONALIDADE SUBSTANTIVA NO 

CONTEXTO DA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA BANCÁRIA 

 

Este capítulo faz a análise dos dados coletados e descreve o resultado da 

pesquisa, à luz do referencial teórico levantado. O método de trabalho utilizado na 

análise envolveu primeiramente a compilação dos dados da pesquisa de campo, leitura e 

interpretação dos resultados sobre a percepção dos respondentes em torno dos temas 

participação, comunicação e valores éticos. 

 

4.1 Perfil dos respondentes 

 

O perfil dos funcionários respondentes foi obtido através de algumas 

características como gênero, faixa etária, tempo de banco, tempo na função e 

escolaridade mínima, o que permitiu descrever as percepções levantadas frente a essas 

características. 

 

Com relação ao gênero (figura 2), o resultado aponta nas duas amostras, para a 

predominância masculina na função pesquisada, o que remete à história da empresa que 

até 1969 só admitia a contratação de mulheres para as funções de telefonista e auxiliar 

de mecanografia. Foi na seleção que ocorreu naquele ano que, pela primeira vez, as 

mulheres puderam ser aprovadas por concurso público para ingresso na empresa. Existe 

registro de que em 1984 aconteceu a primeira nomeação de uma mulher para exercer a 

função de gerente de agência no Banco do Brasil (BANCO DO BRASIL, 2008a).  

 

 

Figura 2 - Gênero dos entrevistados (%). 

Fonte: Pesquisa de campo (maio/2008). 
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No que tange ao tempo de empresa (figura 3), o resultado revela que os 

respondentes estão concentrados na faixa de mais de 15 anos de banco. Com os 

desligamentos de funcionários ocorridos no ano de 2007, através do PAA (Planos de 

Aposentadoria Antecipada) e do PAQ (Plano de Adequação de Quadros), existe a 

possibilidade de que as vagas surgidas em decorrência desses planos tenham sido 

preenchidas em grande parte por funcionários com mais tempo de Banco. 
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Figura 3 - Tempo de banco (%). 

Fonte: Pesquisa de campo(maio/2008). 

 

O resultado sobre o tempo na função de gerente de módulo (figura 4) reflete que, 

embora os funcionários com mais de quinze anos de empresa sejam predominantes na 

função, a renovação do quadro da gerência média é notória, como conseqüência também 

do PAA e PAQ. O percentual de funcionários com até cinco anos na função é de 

57,33% em Fortaleza e 54,05% em Teresina. 
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Figura 4 - Tempo na função de gerente de módulo (%). 

Fonte: Pesquisa de campo (maio/2008). 
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No aspecto da escolaridade (figura 5), observa-se que a maior concentração está 

situada no nível de graduação. O segmento especialização já é o segundo nível de 

escolaridade mais presente, e o ensino médio possui a menor representatividade na 

função de gerente de módulo.  

 

Isso pode ser resultado da política de qualificação empreendida nos últimos 

anos, através do escopo mais democrático do programa de bolsas de estudos que, além 

de aumentar o número de vagas, estabeleceu regras que beneficiaram os funcionários 

que ainda não haviam recebido investimento para qualificação. 
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Figura 5 - Maior nível de escolaridade completo (%). 

Fonte: Pesquisa de campo (maio/2008). 
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No que diz respeito à faixa etária (figura 6), observa-se que a maior 

concentração de gerentes de módulo ocorre na faixa que vai de 42 a 49 anos de idade: 

em Fortaleza o percentual corresponde a 61,33% e em Teresina a 51,35%.  

 

Isso revela que a idade do bancário nessa função aumentou, talvez em 

decorrência das alterações ocorridas nos últimos anos na lei da previdência oficial e no 

estatuto de previdência complementar da empresa. 

 

 
Figura 6 - Faixa etária (%). 

Fonte: Pesquisa de campo (maio/2008). 

 

4.2 Análises centrais da pesquisa 

 

Este subcapítulo refere-se ao aspecto central deste estudo, que é o de descrever 

como os gerentes de módulo identificam a influência que possuem na gestão de sua 

dependência, a partir da interação com o gerente geral. Para tanto, utilizam-se os 

seguintes indicadores: participação, comunicação e valores éticos, temas que foram 

revisitados na pesquisa bibliográfica e aplicados como norteadores dos quesitos 

constantes do questionário. O quadro 8 demonstra a relação entre cada variável estudada 

e os quesitos do questionário, de forma agrupada. 

 

Quadro 8 - Indicadores por grupamento de quesitos. 

Indicadores Grupamento de quesitos 

Participação Do 01 ao 22 

Comunicação Do 23 ao 31 

Valores éticos Do 32 ao 37 

Fonte: elaborado pela autora em maio de 2008 
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4.2.1 Percepções quanto ao indicador “comunicação”. 
 

O primeiro objetivo específico deste estudo refere-se ao indicador comunicação, 

no sentido de analisar se o processo de comunicação existente nas dependências 

estimula o diálogo (entendimento) para a gestão compartilhada, ou é meramente 

instrumental.  

 

Nesse sentido, o resultado encontrado para a cidade de Fortaleza possibilita 

dizer, de uma maneira geral, que as respostas registradas pelos respondentes indicam 

que a comunicação na empresa pesquisada se presta a facilitar o compartilhamento das 

decisões, pela disponibilização de informações suficientes, através de canais de 

comunicação institucionais. 

 

Entretanto, algumas questões chamam atenção, ao se comparar, por exemplo, os 

resultados dos quesitos que se referem aos canais de comunicação e à disponibilização 

de informações pela empresa, com os resultados dos quesitos que se referem a fatores 

de interação com o gerente geral. Dentre esses últimos, há que se destacar o percentual 

mais elevado de respostas “quase nunca” em torno do quesito vinte e seis: a 

comunicação ascendente é estimulada em minha dependência que, somado ao 

percentual de respostas “nunca”, pode revelar que a comunicação na empresa 

pesquisada ainda é marcada pelas relações de poder, que influenciam o ambiente 

organizacional, talvez com resquícios de autoritarismo. Isso é reforçado quando se 

observa que o quesito vinte e sete, eu me sinto à vontade para discutir de modo franco 

assuntos de meu trabalho com meu gerente, foi o que recebeu o maior percentual de 

respostas “nunca”. 

 

Essas questões revelam que, em algumas dependências, a comunicação é mais 

percebida na perspectiva mecanicista ou instrumental do que na perspectiva 

sociointeracionista. Dessa forma, os conflitos entre funcionário e gerente são mais 

visíveis, pois falta o uso da comunicação como instrumento de entendimento às razões 

de cada qual. Isso pode inibir os funcionários a opinar e a participar, silenciando 

soluções que poderiam auxiliar na resolução de problemas. 
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Tabela 2 - Freqüência de respostas no item Comunicação – Fortaleza (%) 

Afirmações (Fortaleza) 
Não se 
aplica 

Nunca 
Quase 
nunca 

Quase 
sempre 

Sempre 
Não 

respondeu 

23 Possuo as informações necessárias para 
o desenvolvimento do meu trabalho. 

- 1,33 14,67 52,00 32,00 - 

24 A utilização dos canais de comunicação 
existentes na empresa é incentivada por 
meu gerente. 

- 5,33 18,67 44,00 32,00 - 

25 A empresa disponibiliza informações 
precisas e adequadas para a tomada de 
decisão. 

1,33 2,67 24,00 56,00 14,67 1,33 

26 A comunicação ascendente é estimulada 
em minha dependência. 

1,33 4,00 38,67 36,00 20,00 - 

27 Eu me sinto à vontade para discutir de 
modo franco assuntos de meu trabalho com 
meu gerente. 

- 10,67 14,67 38,67 36,00 - 

28 Em minha dependência, o sistema de 
comunicações é eficiente. As 
comunicações são vistas como 
fundamentais para o sucesso. 

4,00 6,67 28,00 48,00 13,33 - 

29 Questiono abertamente, em busca de 
esclarecimento, as informações recebidas 
de meu gerente, quando não concordo com 
elas. 

- 5,33 17,33 49,33 28,00 - 

30 A comunicação estabelecida entre o 
gerente e demais funcionários de minha 
dependência contribui para minimizar os 
conflitos. 

- 5,33 25,33 53,33 16,00 - 

31 Em minha dependência as estratégias e 
justificativas organizacionais são 
divulgadas aos funcionários. 

- 2,67 24,00 49,33 24,00 - 

          Fonte: pesquisa de campo, maio/2008 

 
Por sua vez, o resultado encontrado para a cidade de Teresina indica uma 

percepção mais positiva que em Fortaleza, sobre o papel da comunicação 

organizacional. As respostas encontram-se mais centradas entre as alternativas quase 

sempre e sempre e, em alguns quesitos, não há registro para a alternativa nunca. 

 

Cabe registrar que, novamente no quesito vinte e seis, a comunicação 

ascendente é estimulada em minha dependência, é assinalado na cidade de Teresina 

com o maior percentual de respostas nunca e quase nunca (32%), o que reforça a 

possibilidade da presença do autoritarismo na gestão, também em algumas agências 

daquela localidade.  

 

Em Teresina como em Fortaleza, quando se comparam os resultados referentes 

aos quesitos sobre os canais institucionais/disponibilização de informações, com os 

resultados das questões em que se analisa à interação do gerente com os funcionários, 
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isso remete, mais uma vez, ao papel mais mecanicista da comunicação, do que ao papel 

sociointeracionista. Embora o resultado em Teresina, sobre o aspecto sociointeracionista 

da comunicação, seja mais positivo do que em Fortaleza, ainda assim, vale a pena 

investir na melhoria dessa visão, que passa inicialmente por um cuidado maior na 

formação dos gestores daquele estado. 

 
Tabela 3 - Freqüência de respostas no item comunicação  – Teresina (%). 

Afirmações (Teresina) 
Não 
se 

aplica 
Nunca 

Quase 
nunca 

Quase 
sempre 

Sempre Não respondeu 

23 Possuo as informações 
necessárias para o desenvolvimento 
do meu trabalho. 

- - 13,51% 59,46% 27,03% - 

24 A utilização dos canais de 
comunicação existentes na empresa 
é incentivada por meu gerente. 

- 5,41% 10,81% 45,95% 37,84% - 

25 A empresa disponibiliza 
informações precisas e adequadas 
para a tomada de decisão. 

- - 16,22% 70,27% 13,51% - 

26 A comunicação ascendente é 
estimulada em minha dependência. 

- 5,41% 27,03% 48,65% 18,92% - 

27 Eu me sinto à vontade para 
discutir de modo franco assuntos de 
meu trabalho com meu gerente. 

- - 8,11% 43,24% 48,65% - 

28 Em minha dependência, o 
sistema de comunicações é eficiente. 
As comunicações são vistas como 
fundamentais para o sucesso. 

- 2,70% 13,51% 70,27% 13,51% - 

29 Questiono abertamente, em busca 
de esclarecimento, as informações 
recebidas de meu gerente, quando 
não concordo com elas. 

- 2,70% 16,22% 51,35% 29,73% - 

30 A comunicação estabelecida 
entre o gerente e demais 
funcionários de minha dependência 
contribui para minimizar os 
conflitos. 

- - 21,62% 48,65% 29,73% - 

31 Em minha dependência as 
estratégias e justificativas 
organizacionais são divulgadas aos 
funcionários. 

2,70% 2,70% 13,51% 67,57% 13,51% - 

Fonte: pesquisa de campo, maio/2008 
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4.2.2 Percepções quanto ao indicador “valores éticos” 
 

Quanto ao segundo objetivo específico da presente pesquisa, examinar se os 

valores éticos são considerados (levados em conta) nas decisões, para que as 

dependências alcancem o resultado esperado, observa-se que a maior concentração 

de respostas, tanto em Fortaleza como em Teresina, encontra-se na alternativa “quase 

sempre”, e que as respostas dadas aos quesitos trinta e quatro (em minha dependência, a 

forma como as decisões são tomadas revelam comportamentos autoritários, pois o 

conhecimento dos funcionários não é considerado) e trinta e cinco (os valores contidos 

na Carta de Princípios do Banco são muito diferentes dos valores considerados em 

minha dependência na tomada de decisão) confirmam a percepção de que as decisões 

levam em conta os princípios ético-estratégicos definidos pelo Banco. 

 

A questão trinta e seis, em minha dependência as pessoas são tratadas com 

igualdade de gênero, religião, opção sexual, idade, raça e ideologia recebeu os maiores 

percentuais de respostas nas alternativas “sempre” e “quase sempre”: 86,67% em 

Fortaleza e 94,60% em Teresina.  Nesse sentido, na visão dos respondentes, os gestores 

observam o princípio da igualdade.  

 

A questão seis, meu gerente discute e decide em conjunto ações visando à 

melhoria das condições de trabalho, embora se destine a medir a percepção da 

comunicação na participação, pode se prestar também à análise da participação 

enquanto instrumento propiciador de dignidade. O resultado consolidado desta questão 

resulta em 61,33 % de respostas “sempre” e “quase sempre” em Fortaleza e 70,27% nos 

mesmos parâmetros em Teresina. Isso possibilita dizer que a gerência média percebe 

que é possível participar para obter melhores condições de trabalho e, com isso, 

aumentar a dignidade no ambiente corporativo. 
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Tabela 4 - Freqüência de respostas no item valores éticos – Fortaleza (%). 

Afirmações (Fortaleza) 
Não se 
aplica 

Nunca 
Quase 
nunca 

Quase 
sempre 

Sempre 
Não 

respondeu 

32 Em minha dependência, os valores contidos 
na Carta de Princípios de Responsabilidade 
Socioambiental do Banco são respeitados no 
processo de tomada de decisão. 

9,33% 4,00% 28,00% 46,67% 12,00% - 

33 Em minha dependência, quando se decide 
sobre um determinado negócio, leva-se em conta 
a adequação mais eficiente entre meios e fins e 
também as questões éticas envolvidas.  

1,33% 4,00% 17,33% 48,00% 29,33% - 

34 Em minha dependência, a forma como as 
decisões são tomadas revelam comportamentos 
autoritários, pois o conhecimento dos 
funcionários não é considerado. 

6,67% 38,67% 29,33% 21,33% 4,00% - 

35 Os valores contidos na Carta de Princípios do 
Banco são muito diferentes dos valores 
considerados em minha dependência na tomada 
de decisão. 

20,00% 32,00% 30,67% 14,67% 2,67% - 

36 Em minha dependência as pessoas são 
tratadas com igualdade de gênero, religião, 
opção sexual, idade, raça e ideologia. 

1,33% 1,33% 10,67% 26,67% 60,00% - 

37 Em minha dependência, embora as 
recompensas materiais e salariais sejam 
freqüentes, a ênfase é nas recompensas sociais. 
As punições são raras e, quando ocorrem, são 
definidas pelos grupos. 

16,00% 9,33% 22,67% 32,00% 18,67% 1,33% 

         Fonte: pesquisa de campo, maio/2008 

 

Tabela 5 - Freqüência de respostas no item Valores éticos – Teresina (%). 

Afirmações (Teresina) 
Não se 
aplica 

Nunca 
Quase  
nunca 

Quase 
sempre 

Sempre Não respondeu 

32 Em minha dependência, os valores 
contidos na Carta de Princípios de 
Responsabilidade Socioambiental do 
Banco são respeitados no processo de 
tomada de decisão. 

2,70% 2,70% 16,22% 54,05% 24,32% - 

33 Em minha dependência, quando se 
decide sobre um determinado negócio, 
leva-se em conta a adequação mais 
eficiente entre meios e fins e também as 
questões éticas envolvidas.  

- 2,70% 18,92% 54,05% 24,32% - 

34 Em minha dependência, a forma como 
as decisões são tomadas revelam 
comportamentos autoritários, pois o 
conhecimento dos funcionários não é 
considerado. 

5,41% 35,14% 35,14% 24,32% - - 

35 Os valores contidos na Carta de 
Princípios do Banco são muito diferentes 
dos valores considerados em minha 
dependência na tomada de decisão. 

5,41% 40,54% 37,84% 13,51% 2,70% - 

36 Em minha dependência as pessoas são 
tratadas com igualdade de gênero, religião, 
opção sexual, idade, raça e ideologia. 

- - 5,41% 27,03% 67,57% - 

37 Em minha dependência, embora as 
recompensas materiais e salariais sejam 
freqüentes, a ênfase é nas recompensas 
sociais. As punições são raras e, quando 
ocorrem, são definidas pelos grupos. 

10,81% 2,70% 13,51% 54,05% 18,92% - 

   Fonte: pesquisa de campo, maio/2008 
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4.2.3 Percepções quanto ao indicador “participação”. 

 

Quanto à participação, tema central deste estudo e cujo objetivo geral é o de 

investigar como os gerentes de módulo identificam a influência que possuem na 

gestão de sua dependência, a partir da interação com o gerente geral, pode-se 

destacar algumas considerações extraídas dos resultados obtidos na pesquisa de campo. 

 

Em Fortaleza, os resultados mais positivos apontam para as questões 4 e 5, 

referentes aos indutores da participação. Nesse sentido, para os gerentes de módulo de 

Fortaleza, participar significa minimizar os conflitos pela descentralização e 

democratização das decisões e alcançar a auto-realização. Em seguida, ainda com 

relação aos indutores da participação, encontra-se o fato de ela estar vinculada à 

melhoria da eficiência e produtividade (questão 7) e também à integração e 

compartilhamento de valores (questão 8). O resultado obtido no quesito 14 reforça o 

caráter indutor da participação, no que diz respeito à necessidade de auto-realização. 

Todas essas constatações trazem efeitos positivos à empresa, seja nos aspectos 

econômico, seja no psicológico, seja no político, seja no social. 

 

Quanto à estrutura da empresa, que é considerada uma condicionante à 

participação, o resultado (questão 12) expressa que 56% dos gerentes de módulo de 

Fortaleza percebem que a estrutura organizacional precisa melhorar para propiciar a 

participação. A liderança, outra condicionante da participação, aponta em seu resultado 

que, embora 52% (“quase sempre” e “sempre”) dos respondentes reconheçam seu 

gerente como líder, o total registrado nas opções “nunca” e “quase nunca”, 45%, é 

bastante significativo e revela que existe necessidade de a empresa formar melhor o 

nível gerencial no aspecto de liderança. 

 

As questões 3 e 19, quando em confronto, revelam um aspecto interessante sobre 

as ações de capacitação: pelo resultado obtido, expressam que, embora haja o 

reconhecimento de que a capacitação é direcionada para o desenvolvimento das 

competências necessárias, parece que o plano de desenvolvimento de competências não 

é estabelecido em conjunto com o gerente geral. Estudos futuros poderiam verificar se a 

capacitação dos gerentes de módulo é imposta pelo gerente, ou é planejada 
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individualmente por cada gerente de módulo. De uma forma ou de outra, o resultado 

desnuda uma dificuldade de tratar da capacitação de forma participativa. 

 

Quanto ao grau de controle sobre as decisões, que indica a forma como as 

pessoas participam, o resultado da questão 15 mostra que a percepção dos gerentes de 

módulo sobre sua influência nas decisões da agência é dividida. O percentual entre as 

alternativas “nunca” e “quase nunca” demonstra que, para 49% dos respondentes, as 

decisões ainda são centralizadas, enquanto que para 47% dos gerentes de módulo a 

descentralização caracteriza as decisões em sua dependência.  

 
Tabela 6 - Freqüência de respostas no item Participação – Fortaleza (%). 

Afirmações 
Não se 
aplica 

Nunca 
Quase 
nunca 

Quase 
sempre 

Sempre 
Não 

respondeu 

1.Eu e meu gerente compartilhamos as 
decisões relativas à condução do 
módulo de minha responsabilidade 

2,67% 2,67% 14,67% 56,00% 24,00% - 

2.Na minha dependência há discussão 
preliminar da distribuição das 
metas/atividades. 

- 5,33% 22,67% 48,00% 22,67% 1,33% 

3.Minhas ações de capacitação são 
estabelecidas em conjunto com meu 
gerente e são direcionadas para o 
aperfeiçoamento das competências 
que necessito desenvolver. 

1,33% 20,00% 36,00% 32,00% 10,67% - 

4.Percebo que quando as decisões são 
previamente discutidas e esclarecidas, 
isso diminui o surgimento de 
conflitos. 

1,33% - 4,00% 44,00% 50,67% - 

5.Conhecer e debater as decisões a 
serem tomadas me fazem sentir 
valorizado. 

1,33% - 1,33% 25,33% 72,00% - 

6.Meu gerente discute e decide em 
conjunto ações visando à melhoria das 
condições de trabalho. 

9,33% - 29,33% 37,33% 24,00% - 

7.Sinto-me estimulado a melhorar 
minha produtividade e eficiência 
quando percebo que meu gerente 
compartilha comigo as decisões. 

1,33% 4,00% 6,67% 33,33% 54,67% - 

8.Meu gerente ouve minhas idéias e 
opiniões e procura fazer uso 
construtivo delas. 

1,33% 8,00% 30,67% 42,67% 17,33% - 

9.Existe interação amigável, sincera e 
franca entre mim e meu gerente. 

- 8,00% 17,33% 37,33% 36,00% 1,33% 

10.Existe abertura para que eu possa 
influenciar os métodos e atividades 
ligados ao gerenciamento de meu 
módulo. 

- 5,33% 21,33% 46,67% 25,33% 1,33% 

11.A empresa dá a meu gerente 
liberdade para influenciar os objetivos, 
as atividades e os métodos da 
dependência. 
 

1,33% 5,33% 24,00% 46,67% 20,00% 2,67% 
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Afirmações 
Não se 
aplica 

Nunca 
Quase 
nunca 

Quase 
sempre 

Sempre 
Não 

respondeu 

12.A estrutura organizacional da 
empresa possibilita que seus 
funcionários exerçam influência sobre 
os objetivos, os métodos e as 
atividades da dependência. 

2,67% 16,00% 40,00% 37,33% 2,67% 1,33% 

13.Na tomada de decisão, meu gerente 
leva em conta os conhecimentos 
técnicos e a experiência dos 
funcionários que estão nos níveis 
hierárquicos mais baixos. 

2,67% 2,67% 32,00% 46,67% 14,67% 1,33% 

14.Em minha empresa, as decisões 
tomadas levam em conta as 
conseqüências motivacionais para as 
pessoas que executam as decisões 
tomadas. 

5,33% 12,00% 42,67% 36,00% 1,33% 2,67% 

15.Em minha dependência, o processo 
decisório é totalmente delegado e 
descentralizado. Meu gerente define as 
políticas e controla apenas os 
resultados. 

1,33% 21,33% 28,00% 37,33% 10,67% 1,33% 

16.Em minha dependência, a 
formação de grupos é importante, pois 
o trabalho é realizado em equipes.  
Logo, a confiança mútua, a 
participação e o envolvimento grupal 
são intensos. 

2,67% 10,67% 36,00% 44,00% 5,33% 1,33% 

17.Percebo que meu gerente incentiva 
a cooperação mútua entre os colegas 
quando a dependência está com 
dificuldade em alcançar determinados 
resultados. 

2,67% 8,00% 21,33% 45,33% 21,33% 1,33% 

18.Apesar do ritmo intenso e 
acelerado das mudanças no Banco, em 
minha dependência nos reunimos pelo 
menos uma vez por mês, para 
discutirmos e re-planejarmos nossas 
atividades. 

2,67% 5,33% 25,33% 22,67% 42,67% 1,33% 

19.Minhas ações de capacitação são 
direcionadas para o aperfeiçoamento 
das competências que necessito 
desenvolver. 

2,67% 1,33% 25,33% 46,67% 22,67% 1,33% 

20.Conheço o que meu gerente espera 
de meu trabalho, pois estabelecemos 
em conjunto o planejamento do 
desenvolvimento de competências 
necessárias para meu  
encarreiramento. 

1,33% 14,67% 30,67% 34,67% 17,33% 1,33% 

21.Meu gerente comporta-se como um 
verdadeiro líder. Ele envolve as 
pessoas e valoriza as idéias e 
experiências melhores que as dele. 

1,33% 14,67% 30,67% 32,00% 20,00% 1,33% 

22.Sou incentivado a desenvolver 
minha autonomia para tomar decisões 
relativas à minha área de atuação. 

1,33% 6,67% 25,33% 46,67% 18,67% 1,33% 

Fonte: pesquisa de campo, maio/2008. 
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Em Teresina, a percepção dos gerentes de módulo sobre gestão participativa é 

muito mais presente do que naqueles lotados em Fortaleza. Isso é possível observar pela 

concentração elevada de respostas na alternativa “quase sempre” e que é inexistente em 

quatorze quesitos (63,63%) para a alternativa “nunca”. 

 

Os indutores da participação, como utilização para minimizar conflitos (questão 

4) e melhoria da eficiência e produtividade (questão 7) ficam destacados dentre os 

demais. A estrutura organizacional aparece como uma condicionante limitadora à 

participação, 64% de respostas “nunca” e “quase nunca”, contra 35% de respostas 

“sempre” e “quase sempre”. Isso indica que a gestão participativa é impactada pela 

estrutura da empresa pesquisada, onde a hierarquia reforça a manutenção da relação de 

poder em torno do gerente geral. 

 

A liderança do gerente geral é mais bem percebida em Teresina, do que pelos 

gerentes de módulo de Fortaleza e isso influencia na visão sobre participação, uma vez 

que o estilo de gestão é determinante para obtenção da participação: o estilo autoritário 

inibe a participação, enquanto que o estilo democrático congrega em torno de si a 

colaboração das pessoas no sentido de obter melhorias em várias dimensões 

organizacionais. 

 

Questões a respeito das ações de capacitação, como nos quesitos 3 e 19,  

expressam que, embora os gerentes de módulo percebam que o direcionamento de sua 

capacitação atende ao desenvolvimento das competências necessárias, mais uma vez 

fica o questionamento que parece indicar que essas ações não são compartilhadas entre 

o gerente geral e o gerente de módulo.  

 

A descentralização das decisões é fortemente percebida em Teresina, cujo 

resultado da questão 15 corresponde a 70% de respostas “sempre” e “quase sempre”. 

Isso possibilita dizer que esse grau de controle percebido pelos gerentes de módulo nas 

decisões gera efeito positivo à participação desse segmento na vida organizacional. 
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Tabela 7 - Freqüência de respostas no item Participação – Teresina (%). 

Afirmações 
Não se 
aplica 

Nunca 
Quase 
nunca 

Quase 
sempre 

Sempre 
Não 

respondeu 

1.Eu e meu gerente compartilhamos as 
decisões relativas à condução do 
módulo de minha responsabilidade 

- - 16,22% 59,46% 18,92% 5,41% 

2.Na minha dependência há discussão 
preliminar da distribuição das 
metas/atividades. 

- - 13,51% 54,05% 29,73% 2,70% 

3.Minhas ações de capacitação são 
estabelecidas em conjunto com meu 
gerente e são direcionadas para o 
aperfeiçoamento das competências que 
necessito desenvolver. 

- - 43,24% 43,24% 10,81% 2,70% 

4.Percebo que quando as decisões são 
previamente discutidas e esclarecidas, 
isso diminui o surgimento de conflitos. 

- - - 43,24% 54,05% 2,70% 

5.Conhecer e debater as decisões a 
serem tomadas me fazem sentir 
valorizado. 

- - 2,70% 21,62% 72,97% 2,70% 

6.Meu gerente discute e decide em 
conjunto ações visando à melhoria das 
condições de trabalho. 

- 8,11% 18,92% 48,65% 21,62% 2,70% 

7.Sinto-me estimulado a melhorar 
minha produtividade e eficiência 
quando percebo que meu gerente 
compartilha comigo as decisões. 

- - 2,70% 45,95% 48,65% 2,70% 

8.Meu gerente ouve minhas idéias e 
opiniões e procura fazer uso construtivo 
delas. 

- - 24,32% 48,65% 24,32% 2,70% 

9.Existe interação amigável, sincera e 
franca entre mim e meu gerente. 

- - 10,81% 48,65% 40,54% - 

10.Existe abertura para que eu possa 
influenciar os métodos e atividades 
ligados ao gerenciamento de meu 
módulo. 

- - 5,41% 56,76% 37,84% - 

11.A empresa dá a meu gerente 
liberdade para influenciar os objetivos, 
as atividades e os métodos da 
dependência. 

- 5,41% 13,51% 56,76% 24,32% - 

12.A estrutura organizacional da 
empresa possibilita que seus 
funcionários exerçam influência sobre 
os objetivos, os métodos e as atividades 
da dependência. 

- 10,81% 54,05% 32,43% 2,70% - 

13.Na tomada de decisão, meu gerente 
leva em conta os conhecimentos 
técnicos e a experiência dos 
funcionários que estão nos níveis 
hierárquicos mais baixos. 

- - 18,92% 56,76% 24,32% - 

14.Em minha empresa, as decisões 
tomadas levam em conta as 
conseqüências motivacionais para as 
pessoas que executam as decisões 
tomadas. 
 
 

2,70% 5,41% 37,84% 48,65% 5,41% - 
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Afirmações 
Não se 
aplica 

Nunca 
Quase 
nunca 

Quase 
sempre 

Sempre 
Não 

respondeu 

 
15.Em minha dependência, o processo 
decisório é totalmente delegado e 
descentralizado. Meu gerente define as 
políticas e controla apenas os 
resultados. 

- - 29,73% 62,16% 8,11% - 

16.Em minha dependência, a formação 
de grupos é importante, pois o trabalho 
é realizado em equipes.  Logo, a 
confiança mútua, a participação e o 
envolvimento grupal são intensos. 

- 2,70% 18,92% 59,46% 18,92% - 

17.Percebo que meu gerente incentiva a 
cooperação mútua entre os colegas 
quando a dependência está com 
dificuldade em alcançar determinados 
resultados. 

- 2,70% 18,92% 43,24% 35,14% - 

18.Apesar do ritmo intenso e acelerado 
das mudanças no Banco, em minha 
dependência nos reunimos pelo menos 
uma vez por mês, para discutirmos e re-
planejarmos nossas atividades. 

- - 8,11% 45,95% 45,95% - 

19.Minhas ações de capacitação são 
direcionadas para o aperfeiçoamento 
das competências que necessito 
desenvolver. 

- - 29,73% 43,24% 27,03% - 

20.Conheço o que meu gerente espera 
de meu trabalho, pois estabelecemos em 
conjunto o planejamento do 
desenvolvimento de competências 
necessárias para meu encarreiramento. 

- 2,70% 21,62% 54,05% 21,62% - 

21.Meu gerente comporta-se como um 
verdadeiro líder. Ele envolve as pessoas 
e valoriza as idéias e experiências 
melhores que as dele. 

- - 27,03% 37,84% 35,14% - 

22.Sou incentivado a desenvolver 
minha autonomia para tomar decisões 
relativas à minha área de atuação. 

- 5,41% 18,92% 48,65% 27,03% - 

         Fonte: pesquisa de campo, maio/2008 

 

4.2.4 Outras análises entre os indicadores “participação”, “comunicação” e 

“valores éticos”. 

 

Para descobrir qual é a associação entre as respostas obtidas nas duas cidades, 

utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson, que obedece à seguinte regra: índice 

de correlação igual a zero indica que não há associação entre os elementos; correlação 

negativa significa uma associação inversamente proporcional; e correlação positiva 

expressa uma associação diretamente proporcional.  
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No caso, a correlação obtida entre as respostas das duas cidades foi de 0,926. É 

importante frisar que o índice de correlação encontrado não prova a existência de 

relação causal entre as duas amostras. Apenas que elas se relacionam de maneira 

diretamente proporcional com os indicadores participação, comunicação e valores 

éticos, de forma muito forte, pois quanto maior for o valor da correlação (positiva ou 

negativa), mais forte é a associação, e é isso que acontece nesse caso. 

 

Tabela 8 - Correlação entre as respostas das cidades. 

Cidade Quesitos Correlação 
Fortaleza & Teresina 37 0,926 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em Maio/2008 

 

Da mesma forma, foram realizados testes de correlação entre as variáveis 

estudadas, cujo resultado revela que existe correlação positiva entre elas (duas a duas). 

Assim, à medida que aumenta a pontuação de uma delas, a da outra tende a aumentar 

também. Com isso, pode-se dizer que a percepção de participação dos respondentes está 

significativamente relacionada com as variáveis comunicação, valores éticos e vice-

versa. 

 

Tabela 9 - Correlações das variáveis em pares. 

Itens Questionários Correlação 
Participação & Comunicação 112 0,833 
Participação & Valores/Ética 112 0,799 
Comunicação & Valores/Ética 112 0,709 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em Maio/2008 

 
O teste t para alunos foi a técnica utilizada para verificar se existe alguma 

diferença significativa entre as médias da amostra de Fortaleza e de Teresina. O 

resultado de -8,625 indica que existe diferença significativa na média dos dois grupos. 

 

Tabela 10 - Teste t para igualdade de médias entre as cidades. 

Cidade T Gl p-valor 
Fortaleza - Teresina -8,625 36 0,000 

Fonte: Pesquisa de campo realizada em Maio/2008 
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O mesmo teste foi aplicado para verificar a diferença entre as médias das 

variáveis obtidas pelas duas cidades. Pelo resultado, percebe-se que as médias dos itens 

são significativamente diferentes nas duas cidades estudadas. Em Teresina obteve-se 

média superior em todas as variáveis, o que confirma que a percepção dos respondentes 

que trabalham naquela cidade é melhor do que a percepção dos que trabalham em 

Fortaleza. 

 

Tabela 11 - Teste t para igualdade de médias entre as cidades e variáveis. 

Item Cidade N Média Desvio-Padrão 

Participação 
Fortaleza 75 3,86 0,469 
Teresina 37 4,06 0,364 

Comunicação 
Fortaleza 75 3,51 0,522 
Teresina 37 3,78 0,416 

Valores/Ética 
Fortaleza 75 3,69 0,611 
Teresina 37 3,96 0,478 

Fonte: Pesquisa de campo, Maio/2008. 
 

Tabela 12 - Teste t para igualdade de médias entre as variáveis. 

Item T Gl p-valor 
Participação -2,488 89,673 0,015 
Comunicação -2,954 87,832 0,004 
Valores/Ética -2,601 89,18 0,011 

Fonte: Pesquisa de campo, Maio/2008. 
 

Testando as médias entre os itens, é possível perceber que todas são 

significativamente diferentes entre si. E que a média de participação é maior que a de 

comunicação (12,179) e maior que a de valores/ética (4,308). A média de comunicação 

é inferior à de valores/ética (-4,513). 

 

TABELA 13 - Teste t para igualdade de médias entre pares de variáveis. 

Itens t Gl p-valor 
Participação & Comunicação 12,179 111 0,000 
Participação & Valores/Ética 4,308 111 0,000 
Comunicação & Valores/Ética -4,513 111 0,000 

Fonte: Pesquisa de campo, Maio/2008. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A reestruturação produtiva, por suas características fortemente voltadas para a 

racionalidade instrumental, definida pela organização de meios adequados para atingir 

determinados fins, tem se preocupado minimamente com o indivíduo e transformado o 

ambiente corporativo em espaços marcados pelo abuso de poder, pela dominação e pelo 

estabelecimento de comunicações de informação, em substituição à comunicação 

dialógica, compreendida como o processo de busca do entendimento através das razões 

dos interlocutores.  

 

A gestão participativa é uma tecnologia de gestão utilizada para minimizar o 

choque causado pelas transformações trazidas pela reestruturação produtiva ao mundo 

corporativo, seja nas novas relações de trabalho, seja no novo perfil de funcionário que 

se busca, seja no sentido que o trabalho tem para a vida do homem. 

 

Entretanto, é necessário embasar esta gestão em princípios que busquem a ética 

e a valorização do ser humano, para que ela efetivamente rompa a ideologia baseada 

apenas no resultado econômico e no sucesso individual, que gera espaços em que se 

criam ambientes favoráveis para a competição contínua e sem limites, que geram 

insegurança psicológica e dificultam a relação do homem consigo mesmo, com outras 

pessoas, com a sociedade, com o planeta.  

 

Esses espaços, baseados apenas nas leis de mercado, estão muito longe de gerar 

a integração gratificante aos indivíduos. Com isso, o comprometimento e o senso de 

pertencimento ficam fortemente prejudicados e, por mais que se fale em participação, 

ela não consegue ser percebida através de suas funções positivas. 

 

A conclusão deste estudo se volta para os objetivos e hipóteses que nortearam a 

pesquisa bibliográfica e de campo sobre o assunto. Nesse sentido, é possível validar as 

hipóteses utilizadas, visto que os achados da pesquisa de campo ratificam os estudos 

teóricos produzidos. Os objetivos da pesquisa foram alcançados, na medida em que a 

descrição da percepção de participação pode ser realizada a partir da análise sobre a 

forma de comunicação e do exame sobre o acatamento de princípios éticos nas decisões. 
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A percepção da gestão participativa é mais nítida em Teresina do que em 

Fortaleza. As médias obtidas das respostas oferecidas pelos gerentes de módulo de 

Teresina revelam melhores índices sobre a comunicação, sobre os valores éticos e, por 

conseguinte, sobre a participação. Isso comprova que a racionalidade substantiva, 

orientada pela comunicação dialógica e pelo respeito aos princípios éticos, influencia 

positivamente a participação das pessoas. O resultado permite utilizar os estudos de 

Likert quanto à classificação do sistema organizacional e atribuir às agências 

pesquisadas, e sob a ótica dos gerentes de módulo, o tipo 3 de organização, que é o 

consultivo. 

 

De maneira geral, a participação naquela localidade é bem percebida. Os 

gerentes de módulo demonstram através de suas respostas que influenciam na gestão de 

suas dependências e que o gerente geral adota postura democrática e respeitosa à 

diversidade. A liderança aponta para o estilo democrático e de valorização às pessoas, o 

que valida a hipótese de que a percepção de participação está associada ao estilo de 

gestão. Quanto mais democrática for a gestão, mais perceptível é a participação. 

Quanto mais centralizadora e autoritária, menor é o grau de percepção da 

participação.  

 

A comunicação também apresenta resultado que, embora registre um forte papel 

mecanicista, apresenta índices superiores aos de Fortaleza nos quesitos referentes ao 

papel sociointeracionista da comunicação, o que favorece a percepção de participação. 

A aplicação de valores éticos nas decisões é confirmada em Teresina, em percentuais e 

médias superiores aos de Fortaleza, e isso também influencia para que a percepção 

sobre participação seja mais positiva naquela cidade. 

 

Aspectos já assinalados no subcapítulo quatro, gestão participativa e 

racionalidade substantiva no contexto da reestruturação produtiva bancária, como 

estrutura organizacional, e comunicação ascendente valem a pena ser aprofundados em 

futuros estudos, visto que, embora não retratem a percepção dominante na cidade de 

Teresina, podem influenciar negativamente na formação da percepção sobre 

participação.    
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Em Fortaleza, a liderança democrática e flexível é menos percebida pelos 

respondentes e isso influencia no resultado final sobre participação, o que também 

valida a hipótese utilizada de que quanto mais centralizadora e autoritária é a gestão, 

menor é o grau de percepção da participação. Percebe-se que a comunicação é 

fortemente orientada para princípios mecanicistas e que, embora os gerentes de módulo 

reconheçam a existência do caráter sociointeracionista da comunicação, esta é 

predominantemente instrumental, o que influencia no resultado final sobre participação 

e atesta a hipótese de que a percepção de participação é maior quando a comunicação 

flui no sentido de estabelecer o entendimento das razões postas às decisões, e não à 

imposição de alternativas.  

 

A aplicação de critérios éticos nas decisões é bem percebida em Fortaleza, 

porém em índices menores que os de Teresina. Esse fator altera negativamente a 

percepção de participação entre os gerentes de módulo e valida mais uma vez a hipótese 

trabalhada de que quando os valores éticos deixam de ser considerados, as decisões 

tendem a ser utilitárias e a percepção de participação é menor. 

 

Considerando o resultado alcançado nas perspectivas comunicação e valores 

éticos que permitem a conclusão sobre participação, é possível caracterizar o sistema 

organizacional das agências pesquisadas, segundo a visão dos gerentes de módulo, 

como do tipo 2 - autoritário benévolo, conforme classifica Likert (1979). 

 

Estudos futuros poderiam investigar a (s) causa (s) dessa discrepância entre a 

gerência média das agências varejo das duas cidades. Outros aspectos identificados e 

que também poderiam ser estudados em pesquisas futuras é a questão da comunicação 

ascendente e da estrutura organizacional, pois ambas demonstraram constituir impacto 

negativo para a percepção sobre participação. Estudos com enfoque qualitativo, com 

utilização da técnica de entrevista, por exemplo, seriam indicados para estabelecer que 

elementos da comunicação, da estrutura organizacional e da discrepância entre os 

resultados das duas cidades merecem tratamento mais apropriado.      

 

Embora o estágio em que se encontram esses aspectos demonstre que a gestão 

participativa ainda não é empregada como deveria, para produzir os efeitos positivos 

que dela se esperam, a empresa deve continuar a investir no desenvolvimento dessa 
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concepção, para que as contribuições advindas da participação dos indivíduos 

contribuam para a sustentabilidade da empresa. A ansiedade pelo imediatismo da 

aparição dos efeitos positivos da participação tem causado inúmeros desvios 

equivocados na gestão. Um deles é a retomada do estilo autoritário.  

 

É necessário tempo para amadurecer todas as pessoas envolvidas na gestão, 

sejam os administradores, sejam os demais funcionários. Uma cultura organizacional 

centrada nas relações de mando e obediência não se transforma por um toque de uma 

vara de condão. Nem passa a ser diferente por estar prescrita nos manuais internos. Para 

os adeptos ao imediatismo é difícil compreender que a mudança é feita de pequenos 

acontecimentos que ocorrem no dia-a-dia e se consolidam no longo prazo. Talvez essa 

seja a principal resposta encontrada neste estudo. Alguns funcionários parecem desejar 

que a transição de uma gestão autoritária para uma gestão mais participativa ocorra 

como que num passe de mágica e, nessa sofreguidão, nem aprendem com o novo que se 

instala silenciosamente, nem desaprendem métodos ultrapassados de interagir e de gerir, 

que há muito já deveriam ter se esgueirado das práticas administrativas. 

 

A tensão entre capital e trabalho é uma questão histórica, que continua presente 

nas relações contemporâneas do mundo capitalista. Entretanto, é possível humanizar 

essas relações pelo respeito e reconhecimento de dependência entre os representantes do 

capital e os representantes do trabalho. A empresa pesquisada passa por esse momento 

de relação instável, dinâmica e vital. É um momento de transição e, como tal, encerra 

um misto de autoritarismo e de compartilhamento que vão se alternando, parece que, a 

cada alternância, em condições mais favoráveis à participação.  
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APÊNDICE A – Termo de esclarecimento 
 
 

Prezado (a) Funcionário (a), 

  

O questionário em anexo faz parte de uma pesquisa de mestrado autorizada 

pelo Banco, onde se procura descobrir qual a percepção que os gerentes de módulo das 

agências varejo possuem sobre gestão participativa, a partir da vivência com seu 

gerente geral. 

 

Um dos fatores essenciais à sustentação de um mestrado é a qualidade das 

pesquisas, cuja viabilidade depende, em grande medida, da colaboração da empresa 

envolvida e dos respondentes selecionados, sem os quais não é possível conhecer a 

realidade que se propõe estudar. Sua participação é anônima, a fim de garantir o sigilo 

das informações colhidas. Por favor, não insira qualquer tipo de identificação no 

questionário. 

 

A devolução do questionário respondido é de vital importância e decisiva 

para a conclusão do estudo. Por favor, responda-o e remeta-o por malote, até o dia 

28/05/2008, utilizando o envelope anexado. 

 

Antecipadamente, agradecemos sua atenção e o tempo dedicados ao 

preenchimento e remessa do questionário. 
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APÊNDICE B - Questionário 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, ATUÁRIA E 
CONTABILIDADE  
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 

Questionário 
 

Gestão participativa e racionalidade substantiva no contexto da reestruturação produtiva 
bancária: percepções colhidas em Fortaleza e Teresina 

 

Instruções para preenchimento do questionário: 
 
I – Leia atentamente cada sentença numerada na tabela abaixo e assinale com um 
X no retângulo que corresponde a sua percepção, conforme escala abaixo. 
Considere as perguntas individualmente e escolha apenas 01 (uma) opção para 
cada sentença. Considere como gerente, o gerente geral de sua Dependência. 
 

1. Não se aplica (*) 

2. Nunca 

3. Quase nunca (acontece, porém a freqüência é baixa) 

4. Quase sempre (acontece, a freqüência é alta, mas não ocorre sempre) 

5. Sempre 

(*) A resposta “Não se aplica” deve ser usada quando você não tiver conhecimento ou opinião formada sobre o 

assunto. 

 

I - QUESITOS 

AFIRMAÇÕES 1 2 3 4 5 
1. Eu e meu gerente compartilhamos as decisões relativas à condução 

do módulo de minha responsabilidade. 
     

2. Na minha dependência há discussão preliminar da distribuição das 
metas/atividades. 

     

3. Minhas ações de capacitação são estabelecidas em conjunto com 
meu gerente e são direcionadas para o aperfeiçoamento das 
competências que necessito desenvolver. 

     

4. Percebo que quando as decisões são previamente discutidas e 
esclarecidas, isso diminui o surgimento de conflitos. 

     

5. Conhecer e debater as decisões a serem tomadas me fazem sentir 
valorizado. 

     

6. Meu gerente discute e decide em conjunto ações visando à melhoria 
das condições de trabalho. 

     

7. Sinto-me estimulado a melhorar minha produtividade e eficiência 
quando percebo que meu gerente compartilha comigo as decisões. 

     

8. Meu gerente ouve minhas idéias e opiniões e procura fazer uso 
construtivo delas. 
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9. Existe interação amigável, sincera e franca entre mim e meu gerente.      
10. Existe abertura para que eu possa influenciar os métodos e atividades 

ligados ao gerenciamento de meu módulo. 
     

11. A empresa dá a meu gerente liberdade para influenciar os objetivos, 
as atividades e os métodos da dependência. 

     

12. A estrutura organizacional da empresa possibilita que seus 
funcionários exerçam influência sobre os objetivos, os métodos e as 
atividades da dependência. 

     

13. Na tomada de decisão, meu gerente leva em conta os conhecimentos 
técnicos e a experiência dos funcionários que estão nos níveis 
hierárquicos mais baixos. 

     

14. Em minha empresa, as decisões tomadas levam em conta as 
conseqüências motivacionais para as pessoas que executam as 
decisões tomadas. 

     

15. Em minha dependência, o processo decisório é totalmente delegado 
e descentralizado. Meu gerente define as políticas e controla apenas 
os resultados. 

     

16. Em minha dependência, a formação de grupos é importante, pois o 
trabalho é realizado em equipes.  Logo, a confiança mútua, a 
participação e o envolvimento grupal são intensos. 

     

17. Percebo que meu gerente incentiva a cooperação mútua entre os 
colegas quando a dependência está com dificuldade em alcançar 
determinados resultados. 

     

18. Apesar do ritmo intenso e acelerado das mudanças no Banco, em 
minha dependência nos reunimos pelo menos uma vez por mês, para 
discutirmos e re-planejarmos nossas atividades. 

     

19. Minhas ações de capacitação são direcionadas para o 
aperfeiçoamento das competências que necessito desenvolver. 

     

20. Conheço o que meu gerente espera de meu trabalho, pois 
estabelecemos em conjunto o planejamento do desenvolvimento de 
competências necessárias para meu encarreiramento. 

     

21. Meu gerente comporta-se como um verdadeiro líder. Ele envolve as 
pessoas e valoriza as idéias e experiências melhores que as dele. 

     

22. Sou incentivado a desenvolver minha autonomia para tomar decisões 
relativas à minha área de atuação. 

     

23. Possuo as informações necessárias para o desenvolvimento do meu 
trabalho. 

     

24. A utilização dos canais de comunicação existentes na empresa é 
incentivada por meu gerente. 

     

25. A empresa disponibiliza informações precisas e adequadas para a 
tomada de decisão. 

     

26. A comunicação ascendente é estimulada em minha dependência.      
27. Eu me sinto à vontade para discutir de modo franco assuntos de meu 

trabalho com meu gerente. 
     

28. Em minha dependência, o sistema de comunicações é eficiente. As 
comunicações são vistas como fundamentais para o sucesso. 

     

29. Questiono abertamente, em busca de esclarecimento, as informações 
recebidas de meu gerente, quando não concordo com elas. 

     

30. A comunicação estabelecida entre o gerente e demais funcionários      
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de minha dependência contribui para minimizar os conflitos. 
31. Em minha dependência as estratégias e justificativas organizacionais 

são divulgadas aos funcionários. 
     

32. Em minha dependência, os valores contidos na Carta de Princípios 
de Responsabilidade Socioambiental do Banco são respeitados no 
processo de tomada de decisão. 

     

33. Em minha dependência, quando se decide sobre um determinado 
negócio, leva-se em conta a adequação mais eficiente entre meios e 
fins e também as questões éticas envolvidas.  

     

34. Em minha dependência, a forma como as decisões são tomadas 
revelam comportamentos autoritários, pois o conhecimento dos 
funcionários não é considerado. 

     

35. Os valores contidos na Carta de Princípios do Banco são muito 
diferentes dos valores considerados em minha dependência na 
tomada de decisão. 

     

36. Em minha dependência as pessoas são tratadas com igualdade de 
gênero, religião, opção sexual, idade, raça e ideologia.  

     

37. Em minha dependência, embora as recompensas materiais e salariais 
sejam freqüentes, a ênfase é nas recompensas sociais. As punições 
são raras e, quando ocorrem, são definidas pelos grupos. 

     

 
II– DADOS DO RESPONDENTE 

1. Sexo:  (    ) Masculino   (    ) Feminino 

2. Tempo de Banco 

(    ) menos de 1 ano (    ) mais de 1 até 5 anos (    ) mais de 5 até 10 anos 
(    )  mais de 10 até 15 anos (    ) mais de 15 anos  

3. Tempo na função de gerente de módulo (considerando qualquer categoria de gerente 
de módulo – pessoa física, pessoa jurídica ou atendimento/serviço, inclusive o tempo 

como gerex ou gerente de conta): 

(    ) menos de 1 ano (    ) mais de 1 até 2 anos (    ) mais de 2 até 5 anos 

(    )  mais de 5 até 10 anos (    ) mais de 10 anos  

4. Maior nível de escolaridade completo: 

(    ) ensino médio (2º grau) (    ) ensino superior  (    ) especialização  

(    ) mestrado  (    ) doutorado   

5. Faixa etária: 

(    ) de 18 a 25 anos (    ) de 26 a 33 anos (    ) de 34 a 41 anos 

(    )  de 42 a 49 anos (    ) 50 anos em diante  

FIM. 
MUITO OBRIGADO POR SUA PARTICIPAÇÃO! 


