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RESUMO 

As transformações do cenário econômico, político, sociocultural e tecnológico do 

Brasil podem estar influenciando e sendo afetadas pela expansão de formas participativas 

de gestão do trabalho. Buscamos, então, investigar as atitudes gerenciais em relação à 

participação dos trabalhadores na Gestão da Qualidade. Interessa-nos compreender 

o porquê e como as gerências têm buscado consolidar uma forma de gestão 

considerada mais participativa, bem como verificar quais as implicações aos 

trabalhadores, às empresas e aos representantes gerenciais. 

Esses últimos são os pnnc1pa1s interlocutores (36 entrevistados) de nossa 

pesquisa realizada em duas indústrias do Vale dos Sinos/RS (uma empresa do setor 

metal-mecânico e a outra do setor calçadista). A investigação é de natureza qualitativa, 

apresentada em estudos de casos elaborados com base em entrevistas semidiretivas. 

Na análise de conteúdo foram desagregadas as mensagens dos discursos gerenciais em 

"unidades de registro" conforme o tema a fim de possibilitar, num segundo momento, a 

comparação de resultados encontrados à luz de alguns pressupostos teóricos. 

Os a·esultados da pesquisa apontam para atitudes gerenc1a1s favoráveis à 

participação dos trabalhadores, pois a participação assume um significado básico de 

envolvimento dos trabalhadores com os objetivos da empresa, contribuindo, dessa forma, 

à efetividade organizacional sobretudo no que corresponde à capacidade das empresas 

em atenderem as exigências do mercado aonde atuam. A Gestão Participativa tem sido 

uma iniciativa da direção, sendo delimitada no cotidiano de trabalho pela gerência, que 

conta com apoio das chefias e dos grupos de trabalho. Nas empresas pesquisadas uma 

série de estratégias congruentes com a proposta participativa legitimam-na como uma 

ferramenta fundamental à Gestão da Qualidade, garantindo o controle gerencial. 
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ABSTRACT 

Changes in the Brazilian technological, sociocultural, political and econoffilc 

scenario may be both affecting and being affected by the expansion of participative 

management. The aim of this dissertation is thus to investigate managerial attitudes 

towards workers' participation within Quality Management.The special focus is to 

understand why and how management is trying to consolidate a more participative 

management style, as well as to verify its implications for worket·s, companies and 

management representatives. 

Management representatives are the mam participants o f the research (3 6 

interviews) which was conducted in two industries of the Vale dos Sinos/RS (one 

belonging to the metal and another to the shoe sector). A qualitative design was 

developed through case studies, using semi-structured interviews. A content analysis 

o f the managerial discourse was conducted, whereby messages were classified according 

to themes in arder to make it possible a comparison of the results with the theoretical 

assumptions o f the study. 

Results show favourable managerial attitudes towards workers' participation. 

Participation is interpreted by management as workers involvement with the company 

goals, contributing in this way to organizational effectiveness, especially as concerned to 

the companies' capacity of the meeting market demands . Participative management has 

been a top management initiative, which is made operational by rniddle management in 

the day-to-day operation, with the support of supervision and work groups. Case studies 

show that an array of strategies akin to participative management legitimize it as a 

fundamental tool of Quality Management, guaranteeing managerial control. 
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APRESENTAÇÃO 

O estudo baseia-se em pesquisa bibliográfica e investigações fabris , nas quais são 

apresentadas as atitudes 1 de representantes gerenciais do RS referentes à participação 

dos trabalhadores no espaço organizacional. Realizamos estudos de casos dirigidos aos 

setores metal-mecânico e calçadista do Vale dos Sinos, pesquisando a visão gerencial 

adotada em empresas inovadoras dos ditos setores. A escolha dessas empresas, buscou 

sobretudo demonstrar a possibilidade de operacionalização, no ramo industrial, de 

propostas participativas de trabalho. Essas têm como cenário a Gestão da Qualidade, o 

que nos permite demonstrar experiências de participação dos trabalhadores sob as 

formas de aplicação direta e indireta. 

Na problemática pesquisada visamos, então, verificar os fatores condicionantes 

que têm levado a gerência a adotar programas participativos de gestão, bem como 

pretendemos clarificar as suas implicações, abrangendo suas repercussões às empresas, 

aos trabalhadores e aos representantes gerenciais . 

Assim sendo, o pnme1ro capítulo trata de definir a problemática do estudo, 

incluindo seus objetivos, suposições e justificativa. O capítulo segundo serve de 

sustentação teórica ao tema. No capítulo terceiro, explicamos a metodologia aplicada 

(que é de natureza qualitativa: estudos de casos) relacionada aos sujeitos de nossa 

pesquisa. O quarto e o quinto capítulo são dedicados aos resultados da pesquisa 

1 Atit11de é entendida como "a disposição interior, referindo-se ao que o indivíduo pensa, julga ou 
sente" (Rudio, 1986, p. 98). Em outras pa lavras, "a atitude é uma pré-disposição, relativamente 
estável e organizada, para reagir sob a forma de opiniões (nível verbal) ou de atos (nível 
comportamental), em presença de objetos (pessoas, idéias, acontecimentos, coisas, etc.) de 
maneira determinada" (Bardin, 1977, p. 155). Acrescentamos a essas definições a perspectiva 
dinâmica , à medida que entendemos que a atitude está sujeita a lei da interpenetração dos 
contrários, não sendo somente uma pré-disposição a reação do indivíduo. A reação (opinião ou 
comportamento) pode provocar uma ação (comportamento ou opinião), ambas são 
complementares e até mesmo, em alguns casos, antagônicas, sendo que a atitude depende também 
de fatores extrínsecos ao indivíduo, assim como esses também sofrem interinfl.uências das 
atitudes humanas. 
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propriamente dita, ou seja, a visão gerencial das indústrias metal-mecânica e calçadista, 

respectivamente, organizados cada um deles em dois grandes blocos : Condicionantes e 

Implicações da Gestão Participativa (GP) e um bloco complementar que trata de alguns 

Desafios e Obstáculos da GP . Por fim, buscamos apresentar urna síntese comparativa das 

experiências e percepções da realidade participatória relatada pelo grupo gerencial 

entrevistado à luz dos pressupostos teóricos e encerramos com breves considerações de 

interesse acadêmico e empresarial. 

Destacamos ainda que o tema desse trabalho ainda é pouco estudado pelas 

Ciências Sociais. Na abordagem dialética, a questão da participação dos trabalhadores 

tem tratado sobretudo dos efeitos perversos ao trabalhador coletivo e individual. A 

argumentação básica circula entre temáticas inerentes ao modo de produção capitalista, 

tais como: exploração, dominação através da regulação do conflito, aceitação e controle 

do homem, apropriação do conhecimento e do saber operário, entre outras. Apesar de 

serem assuntos relevantes à compreensão do processo de reestruturação e manutenção 

da relação capital-trabalho, não nos deteremos especificamente neles. Nossa empreitada 

é dirigida a iniciar uma discussão sobre outra ótica da GP, no caso, conhecer as possíveis 

contribuições advindas dessa proposta de trabalho gerencial e também verificar as 

limitações, igualmente sujeitas a transformações conforme for a correlação de forças 

entre seus agentes sociais. 

Além disto, compreendemos a importância das rápidas mudanças dos últimos 

tempos e as readaptações constantes da classe dominante (e de seus representantes) . E 

são esses refinamentos, essas sutilezas no ambiente e no processo de trabalho que nos 

interessam conhecer mais de perto . Acreditamos ser viável o aproveitamento das novas 

oportunidades de crescimento do ser humano envolvido no processo de trabalho que 

vêm ocorrendo e sendo propagado mundialmente. 
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CAPÍTULO 1 

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

1.1 -Formulação Bás ica 

Neste bloco queremos argumentar que está havendo uma tendência de utilização 

de formas participativas de gestão no interior das organizações. Em nosso entender, uma 

série de fatores macroambientais e internos à organização têm contribuído para fortificar 

o interesse gerencial pela participação dos trabalhadores. Aspectos estruturais e 

conjunturais (como a globalização dos mercados, a maior participação dos cidadãos na 

vida política e o agravamento da problemática social do País), assim como fatores 

organizacionais (impulsionados, por exemplo, através da difusão dos métodos e técnicas 

japonesas de gerenciamento/da Gestão da Qualidade) têm passado a interferir nas formas 

de organização e gestão do trabalho2 . 

Apresentaremos, então, algumas questões centrais que fornecem um quadro 

resumido das condições de implantação da gestão participativa nas empresas do BrasiL 

Talvez essas questões estejam sendo alteradas e simultaneamente estejam alterando as 

bases tradicionais do processo de trabalho brasileiro : tendendo de um modelo de gestão 

autoritário para um mais participativo; como veremos nesse cap ítu lo subdividido em 

cinco seções. 

A pr·imeira seção busca form ular o problema, da seguinte forma: (1) trata das 

mudanças econômicas, (2) políticas e sócio-culturais no contexto nacional, depois 

2 - O trabalho consiste em "toda a atividade reali zada pelo homem civilizado" para a transformação 
da natureza através de sua inteligência (Carmo, 1992, p.l 5-1 6). O termo "trabalho" origina do 
latim tripalium que significa um instrumento formado por "três estacas utilizadas para manter 
presos bois ou cavalos diftceis de ferrar. No latim vulga r, ela significa "pena ou servidão do 
homem à natureza ." inicialmente considerado esforço de sobrevivência, o trabalho transformou
se ao longo da História em ação produtiva, ocupação e, para muitos, algo gratificante em termos 
existenciais." 
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resgata as características do (3) processo e das relações de trabalho no Brasil , o que nos 

leva ( 4) à Administração Participativa na Gestão da Qualidade; configurando assim (5) o 

ponto central de discussão relacionado com as atitudes gerenciais . A segunda seção 

desse capítulo apresenta três suposições orientadoras e conclusivas. A tea·ceira expõe os 

objetivos retratados nos Resultados da Pesquisa. E a quarta seção inicializa a 

justificativa do tema pesquisado, que é encerrada nas Conclusões. 

1.1.1 -Mudanças econômicas 

A pnon, destacamos as mudanças econômicas emergentes. Nossa política 

industrial foi marcada pela "estratégia desenvolvimentista protecionista". Cujo modelo de 

"substituição de importações" (de 1930 até os anos 70) promoveu o desenvolvimento 

econômico com base no protecionismo comercial oferecido pelo Estado (nos subsídios 

para substituir importações e para exportações, em serviços públicos e em indústrias de 

insumos) e pelos financiamentos internacionais . . O esgotamento desse modelo 

evidenciou-se com a crise econômica do País a partir dos anos 80. 

Bresser Pereira (1992, p.178-179) explica que o Brasil desde então têm sido 

pressionado a adotar uma nova estratégia de desenvolvimento. A marginalização 

crescente dos países latino-americanos em termos de investimentos internacionais tem, 

em contraposição, impulsionado o interesse desses países por meios de otimizar suas 

condições de competitividade no mercado. Ou seja, torna-se cada vez mais significativa a 

necessidade de participação da economia brasileira na estratégia internacionalista de 

competitividade. Essa vem sendo organizada pela tendência mundial de formação de 

blocos econômicos (Merconorte, Comunidade Econômica Européia, Sudeste 

Asiático e mais recentemente com o Mercosul, o qual visa unificar inicialmente o 

mercado brasileiro, argentino, uruguaio e paraguaio) . 

Segundo o autor, a retomada do crescimento econômico brasileiro ocorreria com 

uma nova estratégia de desenvolvimento orientada basicamente em três políticas: "(1) 

eliminação de subsídios e incentivos generalizados, (2) liberalização comercial e 
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subsídios ao desenvolvimento tecnológico a fim de estimular a competitividade 

internacional, e (3) privatização, que além de aumentar a eficiência na alocação de 

recursos, ajudaria a resolver a crise fiscal do Estado" (Bresser Pereira, 1992, p. 13 7) . 

Estratégia similar pode ser constatada em diferentes países capitalistas. No Leste 

Asiático, por exemplo, o desenvolvimento econômico tem sido orientado para a 

privatização e a liberalização comercial juntamente com políticas industriais consistentes 

coordenadas pelo Estado . O papel do Estado visa nesse modelo garantir o "bem público" 

e assistir, proteger suas empresas (Seiji Naya apud Bresser Pereira, 1992, p. 140). 

O que se percebe, no Brasil, nesse sentido é que a modernização da política 

industrial tornou-se mais evidente com as medidas do governo Collor, as quais reduziram 

a proteção às empresas diante da competição externa. Fazendo, assim com que a pressão 

do mercado (movida por novos padrões de mercado exportador, clientes locais, 

empresas concorrentes, influência de empresas transnacionais, etc.) levasse algumas 

empresas a buscar formas de otimizar seus desempenhos, melhorando a qualidade e 

produtividade dos produtos/serviços oferecidos. Também o Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade (PBQP) e a Política Industrial e de Comércio Exterior (PICE) 

têm dado ênfase a novos processos e práticas organizacionais (Fleury e Humphrey et al., 

1992). 

Em termos de resultados, já em 1993, como nos informam especialistas no 

assunto (Gazeta Mercantil, 03/01/94), a economia brasileira apresentou uma 

recuperação em seu crescimento (Produto Interno Bruto -PIB: 4,5%), estagnado deste 

1986 (Plano Cruzado), sobretudo no que se refere aos ganhos de produtividade em 

diferentes setores, quais sejam (Gazeta Mercantil, 03/01/94): 

• taxa de expansão da indústria: 9,1 %, 

• crescimento de 7,6% da indústria de construção civil ; 

• crescimento de 9,2% da indústria de transformação; 

• crescimento de 7,2% na atividade comercial; 

• e de 3,4% no setor de serviços; 
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• Em 1994, "a estimativa de crescimento da indústria para o primeiro trimestre é de 
8,1% e, para o segundo, de 5,8%". Constata-se também um acompanhamento da 
recuperação da fase recessiva internacional. 

É esperado que nossa economia continue em fase de recuperação, inclusive 

incrementando o comércio internacional. Contudo, a dificuldade de estabilização da 

economia brasileira em face do descontrole da inflação e da crise fiscal continuam sendo 

problemas para o efetivo desenvolvimento. Outro dado interessante é que de junho/92 a 

junho/93, a indústria brasileira cresceu em vendas (5,63%) e pagou melhor (4,36%) os 

funcionários que não tiveram seus postos de trabalho excluídos do processo produtivo -

reduziram 2,62% do pessoal (Revista Exame, no . l9, p.22 e no.20, p.76) . 

O setor privado tem buscado integrar suas empresas na internacionalização do 

mercado . E conseqüentemente, tentado responder à necessidade de aumentar a 

competitividade de modo que a produção nacional atenda aos padrões exigidos pelo 

mercado. Para tanto, inovações nas formas de gestão, dentre as quais destacamos a 

maior participação dos trabalhadores (vistas a priori como sugestões de melhorias dos 

trabalhadores que otimizam a eficiência das empresas), estão sendo reconhecidas 

progressivamente como vantagem competitiva e forma de sobrevivência empresarial. 

Porém ainda hoje sofremos muitas limitações explicadas pela instabilidade 

macro-econômica, política e governamental. De maneira geral, percebemos pouca 

capacidade gerencial de pensar em como sair da crise de maneira não imediatista, a 

formação educacional e profissional da classe trabalhadora é baixa, a redução de 

estoques de matérias-primas é algo muito arriscado devido a inflação - em 1993 , o total 

acumulado foi de 2.567% (Revista Isto É, no. 1266. p.21) e aos prazos não cumpridos 

pelos fornecedores. 

Outra preocupação é o desemprego estrutural do país, que tem assemelhado-se 

ao nível de Primeiro Mundo . O Brasil necessitaria oferecer mais de 3 milhões de novos 

empregos ao ano para alocar a mão-de-obra apta a ingressar no mercado de trabalho, 

mas cerca de somente 350.000 empregos são ofertados e assumidos por aqueles que 
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foram excluídos nos últimos anos (Revista Isto É, no. 1266, p. 21 ) . À medida que as 

novas formas de organização do trabalho, as novas tecnologias e a privatização forem 

multiplicadas, é provável que a racionalização dos postos de trabalho e da oferta de 

emprego intensifiquem-se. A campanha de âmbito nacional "Ação da Cidadania contra a 

Miséria e pela Vida" - coordenada pelo sociólogo Hebert de Souza (Betinho) - pretende 

também assumir a luta contra o desemprego, em 1994. Outro impasse estrutural é a 

grande concentração de riqueza do país, o que talvez possa ser um pouco amenizada 

com a adoção do sistema de participação nos lucros das empresas. 

Esse quadro ainda sofrerá as decorrências, não somente de ordem econômica mas 

também políticas, tecnológicas e sócio-culturais, das eleições gerais previstas para 1994. 

1.1.2 - Mudanças políticas e sócio-culturais 

Paralelo às mudanças econômicas, ao nosso ver, outros aspectos políticos e 

sócio-culturais estão alterando o contexto do País. O processo de "redemocratização" 

tem sido marcado por movimentos sociais recentes, como foi o caso do "Movimento 

pela Ética na Política" que contribuiu ao impedimento do ex-presidente Collor no 

exercício de suas funções, mesmo tendo sido o primeiro presidente eleito pelo voto 

direto nos últimos 20 anos. Em setembro/92, o povo foi às ruas exercendo sua cidadania, 

"os caras-pintadas" - como ficaram conhecidos os estudantes secundaristas - articularam

se reafirmando e representando a vontade da sociedade a favor do "impeachment" do 

então presidente, e forçando um posicionamento do Congresso Nacional. 

O plebiscito popular foi outro exemplo de participação do povo, cujo resultado 

deu continuidade ao nosso regime e forma de governo. A nível municipal, chamam 

atenção experiências tipo as desenvolvidas pela Administração Popular, em seu segundo 

mandato consecutivo na prefeitura de Porto Alegre/RS, tal como o "Orçamento 

Participativo" definido conforme as prioridades de investimentos demandadas pela 

própria comunidade portoalegrense (organizada em associações de moradores) e o 



17 

"Projeto Cidade Mais, Cidade Constituinte", fórum de debate favorável à construção da 

cidadania popular. 

Socialmente, também estamos vivendo uma época de caos nos grandes centros 

urbanos . A exemplo citamos algumas tragédias, de 1993, divulgadas pela imprensa: 

chacinas no Carandiru, Candelaria, Vigário Geral, Acari; sequestras; saques em 

estabelecimentos comerciais e tantas outras que ficam ou ficaram no anonimato . A 

marginalidade social assume proporções assustadoras para a população, não escapando 

nem mesmo os jovens das camadas mais abastadas . Gangues de jovens, indistintamente 

de classe socioeconômica, assim como também vem ocorrendo em países de Primeiro 

Mundo, dão demonstrações do agravamento da violência social. (Rev. Isto É, 1/9/93, no . 

1248, p.34-37). Os problemas sociais passam a ser de todos, exigindo a participação da 

população na lutá por uma vida, no rrúnimo, com os direitos básicos assegurados. Como 

afirma Bordenave · (1992, p .l2) : "A participação está na ordem do dia devido ao 

descontentamento geral com a marginalização do povo dos assuntos que interessam a 

todos e que são decididos por poucos." 

Crises estruturais e "emergenciais" como a fome e a miséria, que matam bem 

mats do que os acontecimentos citados anteriormente - 3 00 mil crianças antes de 

completarem um ano de idade morrem no Brasil, anualmente - também estão sendo alvo 

de mobilização, discussão e participação do povo brasileiro. A campanha citada 

anteriormente, liderada pelo Betinho, visa erradicar a fome de 32 milhões de brasileiros 

que sobrevivem em condições miseráveis. Como enfatizao documento do IPEA; "é uma 

população equivalente a da Argentina". Cerca de 70% da população brasileira é 

subalimentada, e contraditoriamente é sabido que nosso país é auto-suficiente em termos 

de produção agrícola. Só em 1992, foi desperdiçado 20% da produção de grãos no 

transcurso da colheita até o transporte, deixando de alimentar 18 milhões de brasileiros 

(Mapa da Fome/IPEA, 1993 - panfleto do Comitê Gaúcho de Ação da Cidadania) . 
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Por outro lado, tornam-se transparentes crises institucionais , tal como: a falta 

de credibilidade na Polícia Militar. A instauração de Comissões Parlamentares de 

Inquéritos (CPis) estão apurando denúncias de corrupção, fraude e suborno de alguns 

membros (e ex-membros) do Congresso Nacional (e de pessoas ligadas ao poder público 

estadual) para prestar contas à comunidade. Os conflitos não param por aí, a Revisão 

Constitucional foi uma das disputas mais recentes, cujas forças dividiram-se em duas 

facções: aquela que defende o liberalismo econômico (governo, parcela significativa do 

empresariado, partidos neoliberais), tendo portanto interesse em alterar principalmente 

os artigos "Da Ordem Econômica e Financeira" da Carta. E a outra facção, composta 

por partidos de esquerda, sindicatos e movimentos populares, que tem posicionamento 

contrário à Revisão Constitucional. 

Ainda sobre a Nova Constituição, promulgada em 1988, cabe lembrar sua 

abordagem relacionada à participação na sociedade e no ambiente de trabalho. Apesar de 

alguns dos artigos e incisos não estarem regulamentados legalmente, mostraremos 

aqueles que abrem uma perspectiva participatória (Vita, 1989). 

CAPÍTULO I -DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

Art. 5o. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão atendidas as 

qualificações proftssionais que a lei estabelecer; 
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional; 

CAPÍTULO 11- DOS DIREITOS SOCIAIS 

Art. 7o. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 

XI - participação nos lucros, ou nos resultados, desvinculada da remuneração, e, 
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei; 

XXVII - proteção em face da automação, na forma da lei; 
XXXII - proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou 

entre profissionais respectivos; 
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At·t. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos 
colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários 
sejam objeto de discussão e deliberação. 

Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição 
de um representante destes com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto 
com os empregadores. 

CAPÍTULO IV- DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Art. 218 . O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 
pesquisa e a capacitação tecnológicas. 

§ 4o. A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de 
tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e 
que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do 
salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu 
trabalho. 

No âmbito cultural, a nação tem buscado construir uma identidade baseada na 

liberdade de expressão e na transparência das informações, também estendida ao 

ambiente de trabalho, como veremos mais adiante nos estudos de casos. A nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) concebe a educação de forma avançada 

e progressista ao relacioná-la também com as relações de trabalho e com as relações 

sociais que ocorrem fora da escola. A LDB já conseguiu aprovação da Câmara de 

Deputados faltando ainda a do Senado. Apesar desse cenário permeado ora por avanços 

ora por retrocessos ou mesmo por problemas estruturais, existem algumas luzes 

indicando alterações no futuro da nação . Vejamos brevemente a trajetória do processo 

de trabalho brasileiro. 

1.1.3- Processo e relações de trabalho no Brasil 

O processo de trabalho brasileiro, desde o início da industrialização até há bem 

pouco tempo, pode ser caracterizado pelo modelo de Rotinização do Trabalho3 (Fleury 

e Vargas, 1983). Sendo comparável em vários aspectos à forma de organização e 

3 - "Rotinização do Trabalho implicava, a nível da fábrica , a criação de um sistema de apoio à 
produção que planejasse a tarefa até o ponto em que esta pudesse ser entregue a uma pessoa 
desprovida de conhecimento sobre o produto e sobre o processo. As tarefas planejadas desse 
modo, simples e individualizadas, permitiram a substituição temporária (por falta) ou pem1anente 
(por demissão) dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, a Rotinização implicava a existência de altas 
hierarquias." (Fleury, A. 1987, p.59) 
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controJe4 do trabalho de cunho taylorista-fordista. Como afirma Teiltelbaum (1990), a 

classe patronal administrou baseada num sistema de organização autoritário, "utilitarista 

e mecanicista" e em certos casos paternalista, embora eficiente aos padrões da época. A 

consequência da racionalização e intensificação do trabalho obtidas através desse modelo 

foi a desqualificação e alienação do trabalhador, pois o uso das habilidades mentais 

(planejamento e direção) restringia-se aos representantes gerenciais, restando ao operário 

reproduzir movimentos padronizados que não exigiam conhecimento técnico nem 

autonomia para participar com idéias ou sugestões no processo produtivo. 

Entretanto, há cerca de uns vinte anos teve início um processo organizacional 

diferenciado, nas modernas empresas do Brasil, originando talvez um novo rumo às 

relações do trabalhoS . A gestão baseada em tarefas rotinizadas gradualmente tem sido 

substituída nas empresas de grande e médio porte, de capital estrangeiro e nacional pela 

introdução de métodos avançados de produção, os quais têm sido implementados com 

baixos custos (Fleury e Humphrey et al. 1992; F ornasier et al. , 1993) estimulando, 

mesmo que intrinsecamente e de forma inicial, a participação e o envolvimento dos 

trabalhadores . 

1.1.4.- Administração Participativa no contexto brasileiro: Gestão da Qualidade 

Quanto à reorientação da gerência em relação à participação dos trabalhadores, 

por ser um tema pouco estudado na literatura especializada, é dificil explicá-la neste 

momento. O que constatamos, nas publicações recentes acerca dos processos e 

4 

5 

- Controle é o "processo de ga rantir que os objetivos organizacionais e gerenciais sejam alcançados. 
O controle está relacionado de perto com cada uma das outras funções de administração, 
especialmente planejamento"(Megginson et ai. , 1986, p. 422). 

Relações de Trabalho constituem uma "forma de relacionamento que se verifica entre os agentes 
que ocupam papéis opostos e complementares no processo de produção econômica: os 
trabalhadores, que detêm a força de trabalho capaz de transformar matérias-primas em objetos 
socialmente úteis, adicionando-lhes valor de uso; e os empregadores, que detêm os meios para 
realizar esse processo. As relações de trabalho são uma das formas de relacionamento social e, 
por isso, expressam características da sociedade mais ampla" (Fischer, 1987, p. l9/20) . 
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programas de Qualidade, foram indícios que podem ser relacionados à importância da 

gestão participativa. 

Os fatores motivadores e consecutivos das atitudes gerenciais voltadas à uma 

administração participativa provavelmente estão atrelados a própria configuração da 

sociedade atual. Barros (1991 , p.27), por exemplo, ao tratar da competitividade nacional 

e internacional dos anos 90, afirma que a saída para as empresas do Brasil é o 

investimento na conscientização, preparação e educação profissional do 

trabalhador, uma vez que essas carecem de recursos para desenvolver tecnologia de 

ponta ou mesmo para transferência de tecnologia. Segundo o autor: 

"Parece-nos claro que a participação das pessoas nos 
processos produtivos e administrativos, assim como a 
conscientização para a qualidade, configura-se como o mais eficaz 
e talvez o único caminho em função da competitividade que 
enfrentaremos na próxima década."(Barros, 1991, p.24) 

Entendemos que a ênfase na Gestão6 da . Qualidade e na Participação dos 

Trabalhadores são necessidades que vêm sendo encaradas conjuntamente nas empresas 

em processo de modernização. Cabe aqui uma ressalva, Fornasier, Rodrigues e Roesch 

(1993, p. l7) entendem o conceito de Processo para a Qualidade como "todo conjunto 

abrangente e planejado de ações com vistas à melhoria da qualidade e ao crescimento da 

produtividade" . Nos resultados de pesquisa, os autores mostram que o termo "Processo 

para a Qualidade Total" vincula-se a outras denominações, quais sejam: TCC, CQTE, 

sistema, programa, processo (de excelência, de aperfeiçoamento) e outros. Seguindo 

esse raciocínio, consideramos o termo Gestão da Qualidade como sinônimo também do 

Processo para a Qualidade. 

Então, a Gestão da Qualidade é um processo de melhoria contínua, permanente. 

Pois pode-se planejar "o começo" (Almeida, 1988, p.l2) de sua implantação mas "não 

tem data para terminar" (Fornasier et al. , 1993 , p. 48). Conforme esse processo vai se 

6 Fleury e Fischer (mimco, 1989, p.3) concluem que a análise de um sistema de gestão requer a 
identificação de: resultados esperados, diretrizes políticas, especificidade de técnicas e 
instrumentos usados na organização. Delinimos, a Participação dos trabalhadores como linha
mestre para a análise desses requisitos que compreendem a Gestão da Qualidade. 
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desenvolvendo, alcançando suas metas, objetivos e indicadores, surgem novos 

parâmetros de crescimento que reorientam a dinâmica da Gestão da Qualidade Essa 

forma de Gestão, utiliza-se de "metodologias gerenciais que conduzem à participação" 

de todos funcionários (Falconi7, 1990, p. l32) . Em síntese, a Gestão da Qualidade é de 

natureza participativa. Por exemplo, o TQCE - Controle da Qualidade por Toda 

Empresa - é baseado na participação de "todos os setores da empresa e de todos os 

empregados no estudo e condução do controle da qualidade" (Falconi, 1990, p.28) . 

Consideramos que o uso de novas tecnologias, culturas, políticas organizacionais 

e especificamente dos programas de Qualidade têm relação com aspectos relativos à 

mudança da sociedade contemporânea. No cenário brasileiro, a reestruturação do 

trabalho industrial com base na utilização de técnicas adaptadas do modelo japonês 

(dentre elas, destacamos : Controle Total da Qualidade -TQC, Just-in-time -JIT, 

Manutenção Produtiva Total -TPM, Círculo de Controle da Qualidade -CCQ, Controle 

Estatístico do Processo -CEP, e Manufatura Celular) buscam meios de melhorar as 

condições de competitividade. O interesse das empresas em alcançar a eficiência pode ser 

verificado através da racionalização da produção, redução de custos e desperdícios, 

flexibilização da produção e do uso da mão-de-obra (talvez também contornando 

problemas de absenteísmo, de turnover, acidentes no trabalho, pressão sindical, 

motivação pelo ·trabalho, compreensão da gerência a respeito dos conhecimentos e 

comportamentos dos trabalhadores). 

No Brasil, a maioria dos casos que revelam experiências de gestão participativa 

tem demonstrado que a participação dos trabalhadores é bastante voltada a questões 

sócio-técnicas, visando qualidade e produtividade (Revista Exame, no . l9, p.22). 

Exemplos de algumas dessas são : 

• 

7 

Cremer, de Blumenau (líder dos mercados de produtos texteis hospitalares e de 
fraldas) - que tem investido no engajamento e participação dos trabalhadores para 
sugestões de melhorias aos processos; 

A referência "Falconi" ao autor ao invés de "Campos", Vicente Falconi deve-se ao fato do 
mesmo ser mais conhecido assim no meio acadêmico e empresarial. 



• Campineira (vice-líder do mercado nacional de biscoitos -
Programa de Integração Trabalhador-Empresa, o qual 
envolvimento e fortificado sua produtividade; 
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marca Triunfo) -
tem promovido 

• Gessy Lever - Divisão Elida Gibbs (de produtos de higiene pessoal) - tem por 
objetivo "aumentar a eficiência com maior participação dos funcionários" . Em 
1992, aumentou 30% de sua produção e reduziu 35% seu quadro de pessoal. 
Outras companhias como a Cibié, a Delco, a Copene e a Xerox do Brasil estão 
optando pela gestão participativa. 

Para que os instrumentos de administração japonesa alcancem os objetivos 

esperados, ou seja, qualidade, produtividade e competitividade faz-se necessária a 

participação do trabalhador. E as mudanças na vida nacional e .empresarial descritas, 

parecem combinar com os indícios de uma reconstrução das relações de trabalho com 

base em princípios participativos. Talvez ainda um pouco incipientes, mas que podem 

estar influenciando a constituição de um novo cidadão, seja ele trabalhador ou gerente, 

mais participativo e produtivo. 

O Brasil parece não ter nada a perder inovando na gestão do trabalho . Ou será 

que ainda é possível o continuísmo do modelo tradicional de trabalho diante da nova 

conjuntura internacional e do País? Acreditamos que esse modelo não condiz mais com a 

realidade de hoje. As empresas estão despertando para formas de obter ganhos de 

produtividade, de qualidade e de lucratividade. Os trabalhadores parecem sentirem-se 

motivados, melhores reconhecidos de forma direta e indireta, suas habilidades técnicas e 

de relacionamento humano tendem a ser desenvolvidas, apesar da ameaça do 

desemprego resultante da racionalização do trabalho . E a gerência, o que pensa disto? 

1.1.5 - Ponto central de discussão 

Uma questão importante diz respeito ao processo de trabalho brasileiro . A 

industrialização surgiu baseada no modelo de Rotinização de Tarefas, sofrendo 

mudanças mais acentuadas na última década v1a a utilização de grupos de CCQs, 

Enriquecimento de Cargos, Ampliação Horizontal e Vertical de Funções, inovações 

tecnológicas (JIT, TQC, automação com base na micro-eletrônica etc .), uso da 
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flexibilidade funciona1 8 e outras práticas que requerem envolvimento, participação dos 

trabalhadores com os objetivos organizacionais. Estas técnicas e metodologias de 

trabalho sugerem um novo perfil gerencial e é oportuno investigar suas propostas de 

gestão, mais especificamente analisando os motivos que têm incentivado as gerências a 

adotar novos mecanismos participatórios e as implicações decorrentes da referida forma 

de gestão. 

É importante destacar que a preocupação básica dessa dissertação é indagar qual 

a atitude gerencial em relação à participação dos trabalhadores em face da implantação 

de inovações organizacionais. A problemática da pesquisa busca compreender, então : 

• Qual o significado da gestão participativa para a gerência? 
• Quais as razões para o uso da GP? 
• Como ela se efetiva na prática (estratégias e táticas)? 
• No que irá implicar para a gerência? 
• Qual a influência dos trabalhadores nas decisões empresariais? E qual o escopo da 

participação dos trabalhadores? 
• Quais as implicações da GP para a empresa? 

Essas questões perpassam pelas atitudes gerenctats quanto à participação dos 

trabalhadores nas decisões da empresa e em outras esferas. 

1.2 - Suposições 

I. O significado da gestão parttctpativa para a gerência é percebido como uma 
ferramenta para a obtenção da eficiência e do controle empresarial. 

II . A participação dos trabalhadores ocorre em circunstâncias delimitadas pela gerência. 

III . As principais estratégias da empresa para estimular a participação da força produtiva 
baseiam-se em investimentos na educação básica e no treinamento específico. 

8 - Flexibilidade funcional ou interna preocupa-se com os trabalhadores, com suas atividades, 
consistindo na capacidade da empresa em ajustar e organizar as habilidades de seus empregados 
na realização de tarefas com mudanças na carga de trabalho, nos métodos de produção e na 
tecnologia (Atkinson, 1985 apud Wood, 1989, p.l) 
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1.3- Objetivos 

a) Objetivo ger-al 

• Analisar as atitudes gerenciais quanto à participação dos trabalhadores em decisões 
organizacionais, verificando quais os condicionantes e as implicações da 
participação, numa empresa do setor metal-mecânico e noutra do setor calçadista. 

b) Objetivos específicos 

• Verificar o significado da gestão participativa para os representantes gerenciais; 

• Definir as estratégias de Gestão Participativa utilizadas na prática; 

• Conhecer as implicações da GP, focalizando preparação, responsabilidades e poder 
gerencial; 

• Compreender quais são as implicações da GP aos trabalhadores, no caso, 
enfocando os limites dessa participação na gestão da empresa; 

• Perceber as implicações da GP nos resultados da empresa; 

• Demonstrar os desafios e obstáculos percebidos pela gerência no processo de gestão 
participativa. 

1.4- Justificativa 

A preocupação em investigar tal tema, sob a ótica gerencial, é explicada 

sobretudo porque é a gerência quem possui o maior poder decisório de optar por um 

determinado estilo de administração em detrimento de outro. A Gestão da Qualidade tem 

sido uma iniciativa denominada "top-down" - originada do topo da estrutura piramidal, 

sendo no entanto incapaz de alcançar os resultados esperados se a base da força 

produtiva não estiver de acordo, apoiando essa forma de gestão. E especialmente por 

isso a participação dos trabalhadores se faz importante nessa forma de gestão. Além 

disso, a gerência contemporânea tem assumido o papel de "intérprete da cultura 

empresarial, orientadora das pessoas e agente de mudanças" (Matos, 1980, p.S). 

A Gestão Participativa, usualmente, é analisada pela Sociologia sob o ponto de 

vista do trabalhador, e é estudada pela Administração como uma forma alternativa de 
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gestão, tratada na maioria das vezes como uma atividade-meio, nas entrelinhas de temas 

mais objetivos. Já explicamos (na Apresentação) o enfoque dado à primeira disciplina; e 

lembramos que é comum nos estudos da Administração o enfoque de como deveriam ser 

as técnicas, as políticas e as estratégias de Administração, não aprofundando como é a 

atitude gerencial a respeito da participação dos trabalhadores. A literatura acerca da 

Gestão da Qualidade enfatiza a importância da gerência participativa no desempenho da 

empresa, apesar de tratá-la de maneira superficial (ver, por exemplo, Falconi, 1990; 

Barros, 1991). 

A justificativa teórica da pesquisa deve-se ao fato do tema ser contemporâneo 

(sem necessariamente ser um modismo passageiro) . O enfoque proposto é pouco 

debatido na literatura e merece uma reflexão mais aprofundada, porque a teorização 

permite uma análise da realidade e pode contribuir para as teorias e práticas futuras. 

Sob o prisma empresarial, o tema sugerido é relevante porque a implementação 

da gestão participativa (entre outros fatores associados a ela mas que não interessam 

nesse momento) tem possibilitado conquistar maiores espaços no mercado devido ao 

aumento de produtividade, melhora da qualidade dos produtos fabricados, redução de 

custos. A GP parece, por exemplo, permitir a resolução mais rápida de problemas e a 

redução de conflitos através de uma "política de portas abertas" de administração . 

A transformação da sociedade na vida política, econômica, sócio-cultural e 

tecnológica sugere o uso de um modelo mais democrático de gestão da mão-de-obra. 

Assim sendo, convém estudar o que tem sido efetivamente obtido através da gestão 

participativa e quais são os seus condicionantes, segundo o ponto de vista dos que têm 

maior concentração de poder para optar ecolocar em prática esta forma de gestão. 

Talvez porque pressuponha uma mudança pró-ativa no nível da qualidade de vida no 

trabalho com desdobramentos favoráveis nas relações sociais de trabalho, ou e ainda 

porque impulsione um reposicionamento dos sindicatos, um novo conceito de trabalho, 

de homem e de sociedade. 

----------------------------------------------
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CAPÍTULO 2 
DEBATE TEÓRICO ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES 

O capítulo apresenta uma revisão da literatura especializada em participação dos 

trabalhadores com o propósito de: (1) indicar alguns aspectos particulares ao estudo da 

participação; (2) demonstrar os graus, fonnas e técnicas de participação dos trabalhadores nas 

organizações, com destaque à "Gerência Participativa" e aos postulados que a antecederam; (3) 

verificar as conceituações de participação dos trabalhadores ; (4) relatar resultados de pesquisas 

sobre atitudes gerenciais quanto à participação dos trabalhadores e, (5) discutir brevemente os 

prós e os contras da Gestão Participativa no Brasil. Primeiro, trataremos a participação no 

âmbito da sociedade e num segundo momento, concentraremos as argumentações teóricas 

relacionadas à participação nas organizações. 

2.1. Aspectos Diferenciais ao Estudo da Participação 

Nas várias abordagens com que este tema vem sendo estudado, apresentam-se algumas 

características que as distingue uma das outras . Uma delas diz respeito ao aspecto temporal que 

estabelece certas qualidades à participação. Além dessa, o contexto histórico de cada país, assim 

como fatores relacionados à situação da empresa limitam significativamente a comparação das 

fonnas de participação. Outra dificuldade de agrupamento das tipologias e conceitos refere-se ao 

aspecto multidisciplinar dos estudos, o que origina interpretações com finalidades específicas. 

Na instância temporal, pode-se dizer que embora a participação dos trabalhadores 

apresente uma aparência de pós-modemidade (pela preocupação com a importância do 

pensamento e da atuação do ser individual num contexto maior) ou até mesmo de vanguardismo 

característico de virada de milênio ; não é precisamente isso o que se constata na literatura. Desde 

o século XVIII , a participação dos trabalhadores já era mencionada no discurso e na luta de 
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alguns intelectuais e operários. Hoje a participação continua a ser debatida, ao nosso ver, com 

mais intensidade e com maior racionalidade instrumental e estratégica do que no passado. 

Resgatando as ongens do pensamento participatório, vê-se que as mesmas advêm 

principalmente do Socia li smo Utópico e Libertário - movimentos de intelectuais que criticaram a 

fonna com que a emergente sociedade capitalista vinha concebendo as relações de trabalho entre 

seus agentes sociais . Estas correntes de pensamento, confonne Motta (1987, p.1l), tiveram como 

seus principais precursores Robert Owen, Charles Fourier, Louis Blanc, Ferdinand Lassale e 

Pierre-Joseph Proudhon. Vejamos um pouco de suas propostas participativas à sociedade da 

época. 

Owen acreditava que a organização da sociedade porvir se daria através de uma 

federação de comunidades cooperativas administrada pelos próprios produtores . Ele cnou a 

primeira cooperativa experimental (EUA), em 1824. Mais tarde, na Grã-Bretanha, passou a atuar 

junto ao movimento sindical, militando propostas que serviram de base ao movimento 

cooperativista. Tal movimento visava eliminar o poder dos empresários e entregar a 

administração das fábricas aos operários . Em 1833, seu modelo de sindicalismo é atacado e 

destruído pela Confederação Nacional dos Sindicatos por representar uma ameaça ao sistema 

capitalista, sobretudo à Igreja e ao Estado. 

Para o francês Fourier, o ideal de participação se concretizaria se a distribuição da terra 

e de recursos materiais fossem coletivizados. Para tanto, ele considerava importante a formação 

de comunidades. Só assim, se construiria uma sociedade com verdadeira liberdade individual. 

Surgiriam então as condições de liberdade política sem a concentração do poder econômico. 

Previa também que o Estado seria eliminado, posteriom1ente. Algumas comunidades 

cooperativas foram criadas nos EUA depois de sua morte. 

Blanc - intelectual francês - diferentemente de Fourier, defendia que o Estado deveria 

promover reformas sociais e produtivas, protegendo as classes subaltemas . Era a favor da 

estatização das principais empresas e imaginava que o Estado financiaria oficinas nacionais , que 

gradualmente reduziriam a desigualdade econômica. Em vez de revolução via luta annada, 
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pregava o desenvolvimento gradual e pacífico da sociedade. Em 1848, Blanc trabalhou para o 

governo francês. O que marcou seu trabalho, na época, foi a tentativa de implantação de uma lei 

que estabelecia o limite de um quarto dos Lucros das empresas para fonnar fundos de reserva e de 

assistência mútua a todos aqueles que necessitassem. Tentou também implantar um ministério do 

trabalho, tendo sua proposta vetada pela Assembléia Nacional. Blanc pediu demissão do governo 

e foi deportado da França, acusado de ter sido o responsável da rebelião contra a Assembléia. O 

líder trabalhista Lassalle, em 1860, retomou as idéias de Blanc quanto ao auxílio estatal para a 

formação de cooperativas de produção, influen~iando os socialistas cristãos ingleses. A partir daí 

foram criadas as oficinas autogeridas na Hungria. No Chile e no Peru, foram forn1adas oficinas 

em meados de 1960. 

Proudhm~ - intelectual orgânico - criticou fortemente o modo de produção capitalista, seu 

"despotismo econômico" (Motta, 1981) e sua organização burocrática. Propôs a autogestão, a 

supressão do Estado, a propriedade coletiva e a organização política da sociedade descentralizada 

em grupos autônomos como alternativa. Foi considerado o pai da Anarquia e da Autogestão. Um 

dos seus críticos foi Marx, que também criticou Blanc e outros socialistas libertários por 

entender que eles possuíam uma visão ingênua a respeito do desenvolvimento técnico e social do 

capitalismo: de que a igualdade entre as classes seria o futuro promovido pelo sistema capitalista 

(Ianni, 1982, p.94). 

A doutrina cristã também abordou o ideário participativo. Constatamos a influência da 

Igreja Católica, durante o século XIX, na encíclica Rerum Novarum - sobre a condição dos 

operários . Onde o Papa Leão XIII (em 1891) discorreu sobre os problemas sociais ocasionados 

pelo capitalismo e sugeriu a participação dos trabalhadores, seja através da colaboração entre as 

classes, seja por meio do trabalho, do uso devido da terra para o bem-estar de todos, do 

pagamento de salários que garantissem vida digna aos trabalhadores ou ainda por intem1édio dos 

sindicatos . 

Outros documentos e mensagens da Igreja retomaram esta problemática, enfocando mais 

diretamente o direito de participação dos trabalhadores na propriedade, na administração ou no 
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lucros da empresa . As encíclicas Quadragésimo Anna (Pio XI) e Mater et Magistra (Papa João 

XXIII) espelharam tais posições . Embora os setores conservadores do catolicismo tenham 

rejeitado essas propostas, argumentando que os trabalhadores não possuíam o direito de 

participar e que as empresas não teriam recursos pa ra implantar a co-gestão econômica, notá-se 

que a base da doutrina social da Igreja se compatibiliza em alguns pontos com a Social-

Democracia. 

Em suma, a história do desenvolvimento industrial no século passado contém alguns 

indicativos de propostas participativas de sociedade e de trabalho. Num extremo, certas 

ideologias pregavam uma reestruturação fundamental das bases da sociedade (ideário socialista); 

noutro, designavam maneiras para melhorar as condições de vida do trabalhador (Igreja). As 

idéias surgidas neste período serviram ao debate acerca da administração industrial durante a 

segunda metade do século XIX e início deste. 
' 

No século atual, o regime político que teve possibilidades de melhor aplicar e desenvolver 

a noção de participação no ambiente de trabalho foi a Social-Democracia. As lutas sindicais, 

principalmente do sindicalismo europeu (legitimado pelo Estado), orientaram-se para negociações 

coletivas facilitando concessões do empresariado (tipo a eh.'tensão da participação aos 

trabalhadores e a ampliação dos beneficios gerados pelo trabalho) em troca da aceitação do 

sistema econômico capitalista. 

Percorrendo a literatura, vê-se então que o contexto histórico (político, econômico, 

social, cultural, etc .) de cada país influencia na configuração que a participação assume num 

dado espaço. Países desenvolvidos (como é o caso da Alemanha, França, Suécia, Bélgica e 

Holanda) têm conseguido utilizar, em suas práxis, fonnas mais adiantadas de participação. A 

participação dos trabalhadores na gestão das empresas tem sido pressionada pelas forças 

produtivas fom1adas por movimentos sindicais e comunitários. E de modo mais amplo, pela 

correlação de forças entre a classe operária, o empresariado e a burocracia pública e privada 

(Motta, 1984), o que tem pem1itido transformar os processos decisórios e valorizar aspectos 

sociais na formulação "da política e dos métodos da indústria". (Friedma1m e Naville, 1973, V oi. 
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II, p. 52) . Alguns países do Tercei ro Mundo, aonde a presença de traços autoritários nas 

relações socia is começam a ser enfraquec idos, como é o caso do Bras il, encarninl1am-se à adoção 

de modelos um pouco mais participativos de gestão do trabalho . 

Com relação aos aspectos diferencia is ao estudo da participação, cabe frisar que, num 

único país ou região, fatores específicos podem intervir na forma de gestão. No caso, o tipo de 

ot·ganização e a situação da empresa (referente às condições financeiras , ritmo de trabalho, 

prazos de produção, desenvolvimento dos recursos humanos, cultura, clima organizacional e tipo 

de tecnologia) podem ou não conduzir a uma atitude gerencial a favor da participação dos 

trabalhadores . 

Exemplificaremos a influência do desenvolvimento tecnológico nas fonnas de 

participação dos trabalhadores . Na Crc{{t Production , a administração por regras era mínima e 

havia liberdade para inovação, discussão e solução de problemas da produção. A pirâmide 

administrativa achatada pennitia que os trabalhadores socializassem treinamentos manuais, 

condutas de trabalho, recrutamentos de mão-de-obra, bem como possibilitava um alto grau de 

controle sobre as decisões relacionadas as tarefas . Já na Produção em Massa havia uma 

centralização do controle e planejamento do processo de trabalho, em busca de produtividade e 

racionalização, gerida pela gerência. A divisão entre o trabalho intelectual e o manual foi 

evidenciada à medida em que os trabalhadores foram treinados especificamente para executarem 

das tarefas demandadas (Bram1en, 1983) na seqüência da linha de montagem. Consequências 

como alienação, submissão e controle ideológico (inclusive fora da esfera fabril) , substituição do 

trabalhador (explicada pela desqualificação ou baixo nível de qualificação da mão-de-obra) 

emerg1ram. Hoje, a Especialização Flexível, denominada também de Pós ou Neofordismo, 

reforça a necessidade de revisão dos pressupostos fordista-tayloristas ainda empregados na 

Produção em Massa. Caracterizando-se, por exemplo, através de investimentos em treinamento, 

autocontrole operário e cargos multifuncionais (Humphrey, 1991) que ampliam as possibilidades 

de partic ipação e envolvimento dos traba lhadores. 
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No âmbito disciplinat·, a participação tem sido objeto de estudo de diferentes Ciências 

Sociais, especialmente as voltadas ao comportamento humano, tal como a Sociologia do 

Trabalho, a Psicologia Social e a Administração. Nos deteremos mais nas teorias administrativas 

a partir desse momento, porém cabe lembrar que essa área tem tido e buscado contribuições de 

natureza psicossociológica para melhor compreensão das relações de trabalho e para 

fundamentação das tecnologias organizacionais . 

2.2 - A Participação nas Organizações 

Nessa seção serão demonstrados os possíveis graus e fom1as de participação dos 

trabalhadores nas organizações e na sociedade. Merecem destaques os antecedentes teóricos da 

Gerência Parti,cipativa e as técnicas, dessa escola, utilizadas no contexto atual. 

2.2.1 - Graus e formas de participação 

Os graus de participação nas organizações variam dentro de um continuum. Numa ordem 

crescente vê-se que as práticas gerenciais podem anular qualquer indício de participação como 

também podem variar até o seu oposto. Segundo Motta (1984), a participação em sua forma 

primária é representada através de um sistema autocrático e centralizador de gestão, onde os 

trabalhadores não possuem qualquer autoridade nas relações de trabalho. Uma fonna mais 

participativa de trabalho prevê um sistema de consulta institucionalizada entre os empregados 

da empresa. Seguindo neste continuum encontra-se um sistema no qual os trabalhadores têm 

algum controle sobre as decisões . Esse sistema mais democrático é percebido através da 

get·ência com ot·ientação às práticas participativas (denominada Gerência Participativa), seu 

desenvolvimento tenderia à co-gestão ou numa forma mais avançada ainda para a autogestão. 

A co-gestão parece ser o limite das fonnas participativas na sociedade capitalista, haja 

vista as experiências ocorridas nos países desse sistema, comenta o autor. Essa forma de gestão 

empresarial coincide com as idéias de co-decisão em todos os níveis do processo produtivo. O 
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ideário de liberdade, de responsabilidade social e individual , de colaboração entre as classes, de 

pluralismo nas relações sociais também perfazem a participação co-gestionária. 

No modelo de co-gestão9, procura-se ha rmonizar o sistema de livre iniciativa e livre 

empresa com os interesses e as necess idades dos trabalhadores. Percebe-se a institucionalização 

do conflito e a identificação do trabalhador com a empresa. É acima de tudo uma gestão por 

consenso, por coesão, que valoriza o diálogo entre os diferentes níveis hierárquicos. 

9 As sociedades que aplicam a noção de co-gestão organizam-se em Conselhos. Através dos quais 
são representados, de maneira legítima, os assalariados, os acionistas das empresas e as vezes até 
um mediador entre eles para solucionar conflitos ou preservar a "ordem" nas empresas. Também 
destacam-se as Comissões de Fábrica, que possuem um caráter consultivo-administrativo entre os 
agentes produtivos (Motta, 1984). O principal objetivo delas é tratar de questões relativas ao 
trabalhador no seu ambiente produtivo, porém estas não se desviam do interesse da empresa, quer 
dizer, envolvem decisões de mudanças na organização do trabalho, investimentos em recursos 
humanos, desenvolvimento da qualidade dos produtos, assuntos sociais, etc. Tragtenberg ( 1980) 
aborda a proibição de discussões políticas que poderiam levar a greves e outras contestações 
desfavoráveis à empresa. Isto dá à co-gestão atributos reformistas, pois não chegam a alterar a 
base estrutural do poder organizacional. 
Tal como foram concebidas na ex-URSS (durante o período de 1905 a 1917) e na Espanha 
(contra a ditadura franquista) , as comissões de fábrica já serviram como "orgão de resistência 
operária contra a dominação do capital no interior da fábrica e que, apesar de guiadas por uma 
concepção socialista, têm um caráter predominantemente sindical, visando impedir os abusos do 
capitalismo." (Antunes e Nogueira, 1981 , p.10). É importante enfatizar a distinção entre a luta 
das comissões operárias e dos sindicatos, a primeira é ligada às questões mais imediatas dos 
trabalhadores, podendo até tratar somente de reivindicações a-políticas enquanto que a luta 
sindical tende a ser mais ampla. Outro aspecto interessante é que a linha ideológica dos conselhos 
é considerada bem mais avançada que a sugerida pelas comissões de fábrica por representar uma 
real perspectiva democrática ao processo de produção industrial. 
A Itália, no início da década de 20, teve experiências neste sentido. A Polônia e a Iugoslávia, nos 
anos 50, embora estivessem atrasadas na ordem econômica, política e social, orientaram o 
desenvolvimento da participação dos trabalhadores dentro das empresas através de conselhos 
operários; denominados posteriormente na forma de autogestão. Os conselhos polôneses, devido a 
restrições impostas pelo governo, deram origens as comissões operárias. Em 1980, os conselhos 
ressurgiram sob influência da Central Operária Solidariedade. 
No Brasil, as primeiras comissões de fábrica emergiram durante o período de democratização 
(1945-1947), em São Paulo. Tendo interesse em questionar as condições de vida e de trabalho dos 
operários; bem como a estmtura sindical , que não correspondia (e ainda não corresponde) 
plenamente aos interesses da classe trabalhadora e do próprio movimento sindical. Muitas greves 
eclodiram, naquele período, sendo algumas organizadas e incentivadas pelas comissões de 
fábrica . A resposta aos movimentos grevistas, a partir deste período, foi uma política repressora 
voltada ao sindicalismo e à cassação do registro do PCB, resultando na desarticulação política dos 
trabalhadores. Em 1963 , o movimento sindica l passou a contar com a presença do delegado 
sindical nos loca is de trabalho. Mas, na época da ditadura militar, as manifestações de 
participação dos trabalhadores foram restringidas ao máximo e pode-se dizer que só após 1978 é 
que as comissões de fábrica readquirem em parte seu perfil democrático junto aos sindicatos. 
Em síntese, as comissões e os conselhos de fábrica são organizações de base que viabilizam a 
união dos trabalhadores em torno de reivindicações comuns do meio fabril e não deixam de ser 
instrumentos para aumentar a participação dos trabalhadores. 
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Seguindo o contimwm proposto por Motta, o outro modelo de participação é percebido 

sob a fom1a de autogestão. A proposta de autogestão está baseada em pressupostos de 

competência técnica e organizacional, em conscientização política e em igualdade econômica e 

social. A prop riedade da empresa é coletiva e o exercício do poder ocorre através de instituições 

representativas dos trabalhadores . Confonne a Confederação Francesa Democrática do Trabalho 

no seu 36°· Congresso (apud Motta, 1984), os princípios da autogestão baseiam-se no 

"tratamento, difusão e circulação de informações" ; descentralização da tomada de decisões; 

"eleição, controle e revogação" de órgãos que executam a política produzida de fom1a coletiva, e 

a "confrontação entre as diferentes instâncias que dizem respeito a uma mesma decisão" . 

A ideologia autogestionária emergiu, principalmente, com a contribuição teórica de 

Proudhon. Sua teoria fez uma denúncia a apropriação econômica e política que ocorre no seio da 

sociedade capitalista através de estruturas burocráticas, que impedem a participação e a liberdade 

da maioria dos agentes da sociedade. O ideário autogestionário sugere uma total transfonnação 

da sociedade e de suas instituições, pois estas passariam a ser auto-administradas e coordenadas 

por grupos autônomos não hierarquizados (Motta, 198 1) . A nível macrossocial, abrange a 

descentralização do poder, a desburocratização, a distribuição do controle nas empresas, a 

melhora da qualidade de vida do trabalhador e a democratização mais efetiva da sociedade. 

Bordenave (1992, p .31) ilustra o desenvolvimento dos graus de participação nas 

organizações de modo semelhante ao que acabamos de ver. Mas convém mostrar duas diferenças 

entre as concepções de Motta e Bordenave. Uma consiste ao patamar inicial do processo 

participativo, para Bordenave o grau mínimo é o acesso a informações fomecido pelos dirigentes 

aos membros da organização, enquanto para Motta significa a não-participação, a não-autoridade 

dos trabalhadores. A outra distinção é a delegação em decisões, isto é, certa autonomia garantida 

aos trabalhadores pelos administradores; que situa-se confom1e Bordenave entre o grau de co

gestão e autogestão. Motta, no entanto, caracteriza esse grau de participação na categoria 

Gerência Participativa, nível este que antecede a co-gestão . 



35 

Tendo em vista as considerações acima, segu1remos no presente estudo o grau 

denominado "Gerência Participativa" (etapa intermediária do continuum, que inclui a 

participação dos trabalhadores no processo decisório), com base na argumentação de Motta. 

Ressaltamos ainda algumas classificações de participação . A participação pode 

apresentar-se sob as formas indireta e direta (Lanuners, 1967 apud Guest e Fatchett, 1974) e 

pode ser caracterizada como macro e/ou microparticipação (Meister apud Bordenave, 1992). 

A participação indireta implica que os participantes subordinados tratem, por seus 

pares, com a alta gerência sobre a política geral da organização e procedimentos a serem 

adotados. A negociação coletiva é um exemplo dessa fom1a de participação, na qual os 

empregados e os empregadores possuem os seus representantes para barganhar seus respectivos 

interesses num processo de interação que pode envolver variáveis econômicas, sociais, políticas, 

culturais e ideológicas . 

Já a par·ticipação direta dá condições ao participante subordinado de comumcar-se 

pessoalmente com as chefias sobre as questões concernentes a suas tarefas e também lhe 

possibilita agir e tomar decisões que influenciam seu trabalho. A participação indireta tem sido a 

mais usada no período recente, enquanto que a participação direta demonstrou sofrer algumas 

resistências que com o passar do tempo estão tendendo a diminuir no ambiente produtivo. 

A outra classificação destaca o fato do ser humano participar de diferentes grupos 

tanto a nível micro como macro . Segundo Meister (apud Bordenave, I 992, p.24), a 

"microparticipação é a associação voluntária de duas ou mais pessoas numa atividade comum 

na qual elas não pretendem unicamente tirar beneficios pessoais e imediatos" . Exemplos dessa 

instância da participação são os contatos ocorridos em família, em associações, etc. Já a 

macroparticipação, também entendida como participação social, abrange a intervenção dos 

indivíduos em "lutas sociais, econômicas e políticas" (Bordenave, 1992, p .24) que fonnam e/ou 

alteram a história da sociedade. 
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Para o autor, uma sociedade participativa deveria ser constituída com a distribuição da 

produção, da gerência a todos cidadãos e do usufmto de bens da sociedade de maneira eqüitativa 

(Bordenave, 1992, p.25), diferentemente dos postulados encontrados da participação política. Em 

suas palanas: " .. . na democracia liberal os cidadãos tomam parte nos rituais eleitorais e escolhem 

seus representantes, mas, por não possuírem nem administrarem os meios de produção material e 

cultural, sua participação macrossocial é fictícia e não real" (Bordenave, 1992, p.26) . 

Consideramos, nesse momento, importante o resgate aos antecedentes da Gerência 

Participativa para reconstituir sua fom1ação teórica e sua prática atual. Sendo que essa última 

será melhor demonstrada nos resultados da pesquisa. 

2.2.2 - Antecedentes teóricos da Get·ência Participativa 

Na teoria clássica de Administração, vemos que o conceito de participação não se 

encontra muito presente. Taylor, apesar de sua abordagem tecnicista, mencionou a participação 

nos lucros como incentivo para o trabalho Uustificando que a mesma envolve a ambição pessoal) 

nos Princípios fundamentais da Administração Científica (Taylor, 1985) . 

Os princípios pregavam que a gerência deveria reunir os conhecimentos tradicionais e 

reduzí-los a nom1as, leis ou fónnulas (a denominação atual mais apropriada poderia ser o tenno 

Padronização/Nom1atização, empregado na visão do TQC). Destacavam a importância da 

seleção de homens apropriados ao trabalho, bem como do treinamento científico (referente ao 

modo de executar uma tarefa confom1e a gerência indicasse). Detem1inou as funções da gerência: 

de planejamento e de controle do trabalho . As idéias de divisão do trabalho, de cooperação e de 

responsabilidade entre operário e gerência também são mencionadas, sugerindo uma maior 

atuação da direção na organização do trabalho, no estabelecimento de tarefas para impor a ordem 

da produção. 

O princípio taylorista pertinente ao tema estudado é a necessidade de "estímulo especial 

ou incenti,·o" do empregado . Tal prática era vi sta como a única altemativa para o patrão obter a 

iniciativa de seus empregados . O estímulo ou persuasão, visava induzir o trabalhador a usar o 
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máximo de sua capacidade fi sica c mental/sua iniciativa, e em troca o administrador deveria 

oferecer um incentivo, através de perspectivas de promoção, de melhoria do salário, das 

condições de trabalho, poss ibilidades de premiação, etc. (Fleury e Vargas, 1983) . Ao nosso ver, 

estas orientações estão sendo resgatadas novamente através de planos qu e contribuem para a 

"recuperação social dos trabalhadores", como denominou Ruas ( 1992) . 

De fato , a importância da participação dos trabalhadores na administração passou a ser 

admitida no ambiente de trabalho a partir do final da década de vinte, quando então deu-se início 

a pesquisa de Elton Mayo, Roesthlisberger e Dickson na Westem Electric Company Hawthome 

Works, em Chicago. Nesses estudos foram demonstradas a importância da organização informal, 

do grupo de trabalho e de "sentimentos de reconhecimento, participação e crescente 

autoconsideração" (Carvell , 1982, p .67) . O conhecimento sobre as necessidades e motivações dos 

indivíduos, enfim sobre a importância do fator social no trabalho, buscaram novas fonnas de 

aumentar a produtividade, elevar o moral dos traball1adores e diminuir a tensão na relação 

capital-trabalho. 

As pesquisas (de 1927 a 1932) coordenadas por Mayo, na Hav.rthorne introduziram a 

linha humanista na Administração: a Escola de Relações Humanas . Adotando uma oposição aos 

princípios tayloristas quanto à participação, no caso, defendiam que a ausência da participação 

dos trabalhadores na definição de metas causava mais indiferença e resistência do que dedicação 

e produtividade dos empregados (Hampton, 1983, p.l44) . 

McGregor ao teorizar sobre o modo pelo qual a administração das pessoas é conduzida 

nas empresas retratou o contraste entre esses dois paradigmas da administração: a Administração 

Científica e a Escola de Relações Humanas na Teoria X e Teoria Y . Numa organização orientada 

pela Teoria X, o trabalho é tido como desagradável , impessoal, punição para uns e recompensa 

para outros que identificam-se com o modelo tradicional de comando. Já na empresa 

comprometida com as premissas da Teoria Y o que predomina é estilo . de administração 

participativo. Nessa visão, o autor defende pontos como: ( l) descentralização e delegação; (2) 
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ampliação do cargo e maior significação do trabalho; (3) participação c administração consultiva 

e (4) auto-avaliação do desempenho (Chiavenatto, 1986, p.326). 

O comportamento dos trabalhadores foi estudado também pelos cientistas soc1a1s 

Maslow e Herzberg. Eles trataram dos fatores de satisfação pessoal que atendem as necessidades 

humanas e concluíram (por diferentes caminhos) que a interação das metas dos indivíduos com os 

objetivos da organização depende das possibilidades que o trabalho oferece em tennos de 

desenvolvimento pessoal, estímulo e gratificação (Chiavenatto, 1986, p.318). 

A teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas (de Maslow) mostra que o 

comportamento humano é influenciado por elas . Confonne são satisfeitas as necessidades 

básicas, criam-se outras (superiores), que passam então a detenninar um novo comportamento 

humano. À medida que o indivíduo (ou se pensannos a nível macro, a sociedade) vai se 

desenvolvendo, as necessidades primárias (fisiológicas e de segurança) passam a ser controladas 

e alcançadas . Assim sendo, de fonna gradativa e hierarquizada, as necessidades secundárias 

ganham preferência. Cabe lembrar que por se tratar de uma conquista individual nem todos 

atingem os níveis mais elevados das necessidades apontadas por Maslow. Também destacamos 

que as necessidades humanas são complementares, não se excluem e as necessidades secundárias 

requerem um ciclo. motivacionalmais longo do que as necessidades primárias . 

A teoria Motivacional (de Herzberg) aborda também os fatores extemos ao indivíduo, se 

diferenciando nesse sentido da teoria de Maslovv (fatores intemos) . Herzberg enfatizao ambiente 

e o trabalho em si para que exista satisfação no cargo. Os fatores motivacionais (intrínsecos ao 

conteúdo do cargo ou à natureza das tarefas) são: realização, reconhecimento, responsabilidade, 

crescimento e trabalho desafí ante. Os fatores higiênicos (extrínsecos ao cargo) são: política da 

empresa, tipo de chefia, condições de trabalho, beneficios, salários e trabalho limitado. Herzberg 

concluiu que esses últimos não motivam significativamente o trabalhador, apenas reduzem sua 

insatisfação no trabalho. Portanto, a sati sfação no cargo advém do conteúdo e/ou das atividades 

desafiadoras (fatores motivadores), tanto é que o Enriquecimento de Cargos (sugerido pelo autor) 

busca sobretudo ampliar os conteúdos dos cargos c por conseguinte suas responsabilidades, 
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participação, etc . Herzberg destacou que os investimentos empresariais nos fatores higiênicos são 

mais comuns do que nos verdadeiros fatores motivadores. 

Nos anos 50, outros pesquisadores da Universidade de Michigan (Katz, Maccoby e 

Morse) estudaram o comportamento dos supervisores de uma companhia de seguros e chegaram 

a seguinte conclusão: os supervisores com alta produtividade eram caracterizados como 

centralizados nos empregados, ou seja, percebiam as relações humanas como o aspecto 

primordial de seus trabalhos; enquanto que os supervisores com baixa produtividade eram 

centralizados na produção (Carvell, 1982, p.70). Nas décadas de 50 e 60, então, o interesse de 

estudiosos acerca dos processos de gmpo, dos métodos de supervisão e de tomada de decisões 

tomou-se mais evidente. Novas teorias foram desenvolvidas abrangendo temas ligados aos 

aspectos sociais do trabalho, como estilos de liderança na indústria, no comércio, em instituições 

militares. 

Vários são os fatores que motivaram os estudiosos organizacionais a proporem um 

paradigma mais flexível de controle e organização do trabalho. Dentre eles estão falta de 

interesse, de satisfação pessoal, de responsabilidade individual e gmpal pelo trabalho, pouca 

integração entre os funcionários , comunicação insuficiente, dificuldade de identificação e 

resolução de problemas. Teóricos da gerência como Likert, Simon, Selznick, Deutch e Krauss , K. 

Lewin e Argyris também deram contribuições para a expansão das idéias de democracia 

industrial e de participação dos trabalhadores, no âmbito organizacional. 

Likert, por exemplo, propôs uma classificação dos sistemas de administração das 

organizações humanas, que variam de uma forma mais autoritária a uma mais participativa. Essa 

última, segundo o autor, apresenta maior chance de otimização da produtividade, das relações de 

trabalho e da rentabilidade em relação as demais formas . Sua classificação é a seguinte: 

• Sistema l: Autoritário e forte (pouca confiança nos subordinados, pouca comunicação, 
recompensas e punições ocasionais e decisões centralizadas na cúpula); 

• Sistema 2: Autoritário benévolo (confiança condescendente, pouca comunicação e interação 
humana, castigos potenciais e algumas decisões centralizadas); 
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• Sistema 3: Participativo consultivo (maior confiança apesar de não ser total , algumas 
recompensas, interação humana moderada, baixo envolvimento pessoal e algumas decisões 
descentralizadas) ; 

• Sistema 4: Participativo de grupo (completa confiança, liberdade de ação e pensamentos dos 
subordinados, participação e envolvimento gmpal e responsabilidade em todos os níveis da 
organização) 

O enfoqLie (ao qual a teoria de Likert enquadra-se) apresentado pelo Desenvolvimento 

Organizacional (DO) : de mudança e de capacidade adaptativa da organjzação frente ao ambiente 

em mudança foi aquele que, dentre todas as teorias administrativas, mais ressaltou a importância 

da participação dos trabalhadores. Os pressupostos básicos do DO advogam que "o indivíduo, o 

gmpo, a organização e a comwlidade são sistemas dinânlicos e vivos de adaptação, ajustamento e 

reorganização, como condição básica de sua sobrevivência em um ambiente de mudança" 

(Chiavenatto, 1986_, p.317). É possível relacionar a premissa do DO: de que as pessoas são os 

únicos meios capazes de processar os demais recursos da organização e que em todos as áreas e 

níveis se fazem necessários com a concepção da Teoria Y, pois de certa fom1a ela serve de 

suporte ao DO (Chiavenatto, 1986, p.326) . 

O Grid Gerencial (Blake e Mouton, 1989) é uma técnica da linha do DO que defende 

uma concepção voltada para as pessoas e para os resultados/produção. Os pesquisadores 

fonnularam uma grade que pennite caracterizar diferentes estilos de liderança nas organizações. 

As principais categorizações são: 

• 9,1 ~ ênfase na produção e pouco interesse nas pessoas 
• 1 ,9~ ênfase nas pessoas e pouco interesse nos resultados 
• 1, 1 ~ pouco interesse na produção e nas pessoas, o mínimo para pennanecer na empresa 
• 5 ,5~ é o meio-tem1o, busca resultados médios, sem muito esforço das pessoas 
• 9 ,9~ elevada preocupação pela produção e pelas pessoas que produzem. É a tendência da 

excelência. 

2.2.3 - Técnicas utilizadas pela Ge1·ência Participativa 

A base teórica do DO sustenta técnicas orientadas ao modelo participativo de gestão. 

As mais conhecidas são: (I) Método de realimentação de dados ou f eedback; (2) 

Desenvolvimento de equipes; (3) Enriquecimento e ampliação de cargo; (4) Treinamento da 

sensitividade e, (5) Consultoria de procedimentos (Chiavenatto, 1986). 
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O Método de realimentação de dados ou f eedback atende ao propósito de fornecer 

conhecimentos, trocar infonnações entre os indivíduos para que esses tenham maior poss ibilidade 

de "organizar os dados e agir criativamente" , contribuindo ass im ao crescimento organizacional 

(p .3 19) . No Desenvolvimento de equipes, o objetivo não é muito diferente, pois na medida em 

que promovem treinamento, seminários, discussões entre os participantes, espera-se que empresa 

e funcionários sejam beneftci ados . Esta técnica busca a a lteração comportamental a partir de 

atividades específtcas a um detenninado grupo, coordenado para incentivar "seus processos 

internos de metas, participação, liderança, decisões, confiança, criatividade, etc." (Chiavenatto, 

1986, p .32 1) . 

A proposta de Em·iquecimento e Ampliação de Cargos estabelece, as vezes em 

programas de treinamento, o redesen.ho de cargos isolados . O cargo passa a contar com maior 

número de tarefas visando incrementar o interesse do indivíduo na organização, o que repercute 

na eftciência da empresa. Neste caso, o gerente delega algumas responsabilidades ao trabalhador 

e acompanha o trabalho pelo processo de feedback para auxiliar na aprendizagem da força 

produtiva (Fleury e Vargas, 1983) . No método de Enriquecimento de Cargos existe a Ampliação 

Horizontal e Vertical de Funções. Enquanto que a técnica de Ampliação Horizontal de Funções 

indica o reagrupamento de "diversas tarefas de mesma natureza nwn único cargo", a Ampliação 

Vertical de Funções ocorre à medida em que há a integração de "tarefas de diferentes naturezas e 

responsabilidades num cargo" (Fieury e Vargas, 1983) . 

Os grupos de Treinamento da sensitividade são uma ferramenta-chave dos programas 

de desenvolvimento gerencial e de treinamento de equipes, combinados com outras técnicas do 

DO . Segundo Chiavenatto (1986, p.323), essa técnica é muito favorável ao descongelamento de 

"atitudes inadequadas de executi vos" e os torna "mais predispostos a outros tipos de intervenção", 

no caso, melhora a competência interpessoal, reduz a ansiedade e o conflito interg rupal. 

Na Consultot·ia de procedimentos são tratados os processos humanos da organização 

com o auxílio de um especiali sta externo. O apoio de um consultor é destinado especialmente aos 
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processos infonnacionais, decisórios, bem como a questões relativas à liderança, a resolu ção de 

problemas, a grupos de trabalho, etc. que afetam os serviços e produtos da organização. 

Outras técnicas relacionadas à participação dos trabalhadores no espaço organizacional 

são: a Rotação de Postos e o Grupo Semi-Autônomo. A Rotação de Postos promove o rodízio 

entre as "pessoas envolvidas nas tarefas de um processo produtivo. Embora cada pessoa tenha de 

desenvolver mais de uma tarefa, ela tem somente uma função para realizar por um detenninado 

espaço de tempo, quando então, troca de posto de trabalho" (Fleury e Vargas, 1983) . O Grupo 

Semi-Autônomo consiste em "uma equipe de trabalhadores que executa, cooperativamente, as 

tarefas que são designadas ao grupo, sem que haja uma pré-definição de funções para os 

membros" (Fleury e Fischer, 1987). O Grupo procura encontrar soluções técnicas e econômicas à 

empresa através do trabalho coletivo . Para tanto, é garantida uma relativa autonomia de 

organização o trabalho. As limitações da autonomia do grupo são determinadas pelo prazo em 

que a tarefa deverá ser efetuada, pelo custo da produção e pela qualidade exigida. Constata-se 

que os Semi-Autônomos alteram o lay-out, fazendo com que as tarefas sejam as vezes executadas 

num sistema de rodízio (Hillesteim et ai., 1988). Tanto esses grupos como a prática de rotação de 

postos enriquecem o conteúdo do cargo. 

Quanto às técnicas mais recentes de gestão da mão-de-obra que institucionalizaram a 

importância da participação dos trabalhadores nos locais de trabalho, citamos aquelas que têm 

sido sugeridas pelo modelo de administração japonês . Essas técnicas, ao nosso entender, 

conjugaram alguns dos princípios básicos da Administração Científica com os sugeridos pela 

Escola de Relações Humanas e pelo Desenvolvimento Organizacional , adequando com as 

variáveis conjunturais da atualidade. Resultando numa sistema de trabalho organizado, 

controlado e "participativo". Wood ( 1990) apresenta como elementos principais da organização 

da produção, no Japão, o Just-in-time (JlT) e o Controle Total da Qualidade (TQC). 

O JIT é conhecido como um sistema que "puxa" a produção através do cliente, ou seja, 

pela requisição do operador que ocupa o posto seguinte na cadeia produtiva, possibilitando com 

que os estoques intermediários sejam reduzidos (estoque zero) . A noção que orienta a produção é 
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a de realizar somente trabalhos que agregam valor ao produto (Antunes J r. ct a i. , 1989) . Sendo 

que a preocupação com qualidade, produtividade e cumprimento de prazos de entrega não se 

resume somente a esfera fabril , poi s seus fornecedores externos também passam a atender 

confonne as normas especificadas. 

Esse sistema apoia-se em técnicas, como: Kanban e o Sistema de Co11trole Autônomo. O 

Kanban é o sistema visual de comunicação que determina o andamento da produção, facilitando o 

que Bordenave classificou como o primeiro nível de participação: a infom1ação. O Sistema 

Autônomo de Controle prevê o controle individual da qualidade do produto (Wood, 1990), ou 

seja, sugere a delegação de alguma autoridade e responsabilidade aos trabalhadores por parte de 

uma Gerência Participativa. No modelo japonês, a reordenação o lay-out fabril em células de 

manufaturas e minifábricas (Antunes J r. et a!. , 1989), condiciona a uma organização do trabalho 

nos moldes de grupo de trabalho/equipe e também favorece a construção de uma força produtiva 

polivalente através do rodízio dos postos de trabalho . 

Pressupõe, dessa maneira, uma administração baseada no consenso e na cooperação entre 

a gerência e os demais trabalhadores . Assim, a participação grupal, seja através de Atividades em 

Pequenos Grupos (APGs), Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), Kaizen, Grupos de 

Solução de Problemas (GSP) ou seja por meio de outros programas de melhorias contínuas, é 

necessária e usual (Freyssenet e Hirata, 1985 ; Roesch e Antunes, 1990; Fomasier Neto et a!. , 

1993) . 

A participação dos trabalhadores nestes gmpos é dita "voluntária" , embora na literatura 

seja comum o debate sobre caráter compulsório . Originalmente, no Japão, o propósito dos grupos 

era controlar a qualidade; hoje os mesmos estão também voltados para melhorar a produtividade, 

diminuir custos e racionalizar o trabalho (Freyssenet e Hirata, 1985). Na amostra de empresas 

pesquisadas no RS (Fornasier, Rodrigues e Roesch., 1993) foi demonstrado que a maioria dos 

grupos de CCQs é de caráter voluntário, enquanto que os GSP são mai s compu lsórios . Enfim, 

chamamos atenção que essas últimas técni cas apresentadas estão inseridas no grau "Gerência 
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Participativa", proposto por Motta. Uma questão implícita até aqui é: o quer di zer Participação 

dos Trabalhadores? 

2.3 - Conceituações de Participação dos Trabalhadores 

Etimologicamente, participação origina-se da palavra parte, "do latim participatione. 

Ato ou efeito de participar" (Ferreira, Aurélio B. de H. , 1986, p.l273-1274). Participar é "saber 

fazer ; infonnar, anunciar, comunicar.. .associar-se pelo pensamento ou pelo sentimento .. . ter 

traço(s) em comum, ponto(s) de contato, analogia(s) ... ". Participação é fazer pa1·te, tomar parte 

e/ou ter parte (Bordenave, 1992, p.22) . 

Alguns princípios esclarecedores de participação foram apresentados por Bordenave 

(1992, p. 7 6-81) . Resumidamente, a participação é entendida como wna necessidade humana, 

constituindo portanto um direito das pessoas. Então, para o autor, seu uso não se aplica somente 

"para cumprir mais eficientemente certos objetivos; ela deve ser promovida ainda quando dela 

resulte a rejeição dos objetivos estabelecidos pelo promotor ou uma perda da eficiência operativa" 

(Bordenave, 1992, p. 77) . O processo participativo é capaz de desenvolver a consciência crítica e 

a aquisição do poder, ou melhor, uma distribuição do poder através da descentralização da 

autoridade. O povo ao participar do "planejamento e execução de uma atividade ou processo" 

(Bordenave, 1992, p.77) sente-se co-responsável pelo mesmo. Assim, a participação é um 

processo de aprendizagem e aperfeiçoamento, que inicia-se de uma maneira diretiva (podendo ser 

provocado e organizado, sem ser manipulado necessariamente) para mais tarde adquirir 

"flexibilidade e autocontrole até culminar na autogestão'' 

A participação, pela sua natureza coletiva, pressupõe organização e comunicação para o 

aproveitamento eficiente dos esforços individuais . Também, o autor, frisa que é necessário 

respeitar as diferenças individuais na fonna de participação de cada um. Algumas das limitações 

da participação são: "a participação pode resolver conflitos mas também pode gerá-los" , pois 

"dentro do gmpo haverá pessoas que, mesmo admitindo que todos são iguais, consideram-se 
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'mais iguais' que os demais. " (Bordcnavc, 1992, p.SO). E "não se deve 'sacralizar' a pa1t icipação; 

ela não é panacéia nem é indi spensável em todas as ocas iões ." 

O conceito de participação, nas teo rias administrati vas, está implícito numa sén e de 

outros conceitos, tais como: estilo de liderança, poder, autoridade, participação no processo 

decisório, delegação de ta refas, cooperação no ambiente de trabalho, pressão do grupo, etc. A 

seguir veremos a:Jguns deles, que em certos momentos são apresentados em tipologias . 

Confonne Mendonça (1 987) a participação "é uma variável que define e indica o quê e 

como alguém faz a lgo numa organização". O conceito de participação, para o autor, é um 

conceito centi·al, pois por um lado revela qual a parte tomada por cada pessoa numa ação 

coletiva e, por outro lado, implica em importantes temáticas , tais como a transmissão de 

ideologia, a distribuição de poder, de autoridade, de responsabilidade socia l, bem como "de 

trabalho, mecanismos de coordenação e integração e processo de tomada de decisão" (p .22) . 

Mendonça classifica as concepções sobre participação nas seguintes categorias: socialista, 

democrática, de relações e desenvolvimento humano, e de produtividade e eficiência . Seu modelo 

é muito aproximado da tipologia proposta por Greenberg, a qual descrevemos adiante. 

Greenberg (1 975 apud Storch, 1987, p. l 36) aponta quatro escolas de pensamento quanto 

às fonnas de participação e suas consequências, demonstrando as diferenças entre a Escola 

Gerencial, os Psicólogos Humanistas , os Democratas Clássicos e a Esquerda Participatória . 

A Escola Gerencial trata a pal"ticipação dos trabalhadores como "um me10 de 

melhot·ar o desempenho organizacional, seja em tet·mos de aumento de produtividade, seja 

através da maior capacidade de adaptação às mudanças" . Esta abordagem, como já foi dito, 

fundamenta-se em técnicas como o Enriquecimento de Cargos para aumentar a sati sfação e 

estimular a criatividade do trabalhador. O modelo de administração japonês enquadra-se nesta 

concepção de participação. 

A Escola dos Psicólogos Humanistas atenta para "os efeitos do trabalho sobre o 

desenvolvimento pessoal e a saúde mental do trabalhador" . A idéia de humani zação da relação 
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capital-trabalho foi baseada em estudos como: a Teoria das Necessidades (de Maslow), onde o 

trabalho passa a ser concebido como o meio pelo qual se satisfazem as necessidades humanas; a 

Teoria de Organização e Personalidade (de Argyris) , na qual se constata que as organizações não 

buscavam desenvolver características de personalidade adulta em seus empregado , gerando 

ineficiências e indivíduos psicologicamente problemáticos; a Teoria dos Fatores Motivadores e de 

Higiene (de Herzberg), que também procurou reduzir o grau de insatisfação profissional e 

motivar as pessoas para o trabalho. 

A Escola dos Democratas Clássicos defende a tese de que a participação possui um papel 

político no ambiente de trabalho num regime democrático, ou seja, "as pessoas somente adquirem 

comportamentos democráticos se viverem em todos os níveis e em todas as esferas de atividade, 

especialmente aquelas mais centrais em sua vida cotidiana, tais como a escola e o local de 

trabalho ." 

Já a corrente da Esquerda Participatória percebe a participação como um canal de 

educação para a construção de uma sociedade socialista. As classes dominadas deveriam exercer 

a participação de maneira ampla, tratando também de questões globais da empresa e da econonúa 

e não somente daquelas ligadas à situação de trabalho . 

Cabe aqui uma observação, dentre essas quatro escolas sobre participação, iremos nos 

deter na Escola Gerencial por certos detemünantes, como a sua aplicabilidade nas organizações 

do Brasil e do mundo. Politicamente, tentaremos amarrar algumas idéias inseridas nas demais 

escolas, que ao nosso entender, dão sustentação, mesmo que indiretamente e a longo prazo, à 

gerência contemporânea. 

A concepção de Gérard Fortin sobre participação (1979 apud Melo, 1987, p.l77) 

apresenta também significados distintos percebidos na sociedade. A primeira concepção é a 

participação ativista, verificada pela presença em associações, cargos ocupados, reuniões 

assistidas, intervenções verbais, etc. Em segundo lugar, existe a participação integ•·ativa, que é 

considerada como participação passiva (de aceitação de nom1as e valores impostos por grupos 

detentores de poder) e a-crítica. A terceira enfoca o caráter ideológico e manipulativo da 
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participação, po is este tipo indu z os indi\íduos a ação voluntária, porém não distribui o poder. A 

última fom1a de participação propicia a participação real ati·avés da divisão de podet· e da 

influência na tomada de decisões coletivas . 

Tabb e Goldfarb (1975 , apud Motta, 1984) cnaram uma tipologia de sistema de 

participação, onde são encontradas quatro categorias distintas . Podendo referir-se ( 1) à 

pat·ticipação nos lucros da empresa, (2) à participação dos tt·abalhadores ou de seus 

t·epresentantes em práticas consultivas, (3) à pat·ticipação direta ou através de 

rept·esentantes nas decisões administrativas, ou ainda (4) à pat·ticipação dos trabalhadores 

na tomada de decisões dentro de determinada área de aut01·idade. Essa tipologia está baseada 

em critérios que dependem de regras e nom1as da estrutura organizacional, da amplitude da 

participação (número de pessoas envolvidas na administração e no processo decisório da 

empresa), do grau de participação (autonomia) da força produtiva e das recompensas materiais 

oferecidas para os trabalhadores . 

Bernstein (1981) identifica (apud Storch, 1987, p . 147-148) três dimensões da 

participação. O autor comenta, por exemplo, que o grau de influência do trabalhadot· varia de 

um grau mínimo até um máximo: do direito de receber informações até o direito de tomar 

decisões autônomas . Detecta, no escopo da participação, as questões em que os participantes 

exercem algum tipo de influência, distinguindo participação sociotécnica de participação política. 

Bernstein argumenta que a participação nos níveis organizacionais mais altos da hierarquia 

refere-se a questões de política empresarial e que nos níveis inferiores diz respeito a problemas de 

âmbito sociotécnico. Essa última dimensão refere-se às instâncias de participação confom1e o 

nível hierárquico . 

Tmmenbaum (1966 apud Guest et al. , 1974) adotou uma definição de participação 

usando o contt·ole como base para a tomada de decisão em grupos de tt·abalho . Ou seja, é o 

poder que o indivíduo ou o grupo possui para dctcnninar o comportamento de outros 

trabalhadores. Na pseudoparticipação, o trabalhador pode "participar" , entretanto as decisões 
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são detem1inadas pela gerência. O trabalhador, na verdade, não exerce controle sobre a 

administração de seu trabalho. 

A revisão das conceituações das formas participatórias, com certeza, não se encerra por 

aí. Mas devido ao nosso objeto de estudo, consideraremos participação dos trabalhadores na 

administração da empresa como a possibilidade de esta1·em engajados no p1·ocesso decisório, 

além de terem acesso às inf01·mações que lhe interessam e possuírem alguma autonomia e 

poder dentro do seus espaços de trabalho . A participação também é caracterizada pela ação 

compartilhada com outros agentes, isto é, pelo processo de produção grupal através do qual 

subordinados também são capazes de exercer alguma espécie de controle e influência sobre suas 

atividades, não somente no que se refere a questões técnicas mas também as de cunho 

econômico, social e político das relações de trabalho. A participação efetiva ocorre na medida em 

que todos os envolvidos no processo produtivo passam a ser vistos e a perceberem-se como 

sujeitos das suas próprias histórias de vida. Não desconsideramos porém, os limites da 

participação dos trabalhadores em questões de natureza mais ampla impostos pelo status quo e 

provavelmente pela própria atitude gerencial. 

2.4 - Atitudes Gerenciais quanto à Participação dos Trabalhadores 

Dentre os estudos relacionados com a questão tratada, as atitudes gerenciais quanto à 

participação dos trabalhadores são pouco questionadas, principalmente se levarmos em 

consideração a grande influência gerencial nos graus, fomms e técnicas de gestão aplicadas no 

interior das organizações. Relacionamos, a priori, a teoria de McGregor para referendar a 

mudança das atitudes gerenciais com relação à participação: de comportamentos/opiniões 

tradicionais quanto à administração das pessoas (Teoria X) para opiniões/comportamentos mats 

participativos (Teoria Y). 

Alguns gerentes, como explica Carvell (1 982, p.217), ainda resistem a participação dos 

trabalhadores pela pouca familiarização com este tipo de gestão, pela ameaça que representa aos 

que nunca a utilizaram e até mesmo pela dificuldade em desvencilharem-se dos sistemas 
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tradicionais de liderança (conforme a Teoria X) . Atitudes gerencia is opositoras à participação 

dos trabalhadores podem ser justificadas pelos resultados que os mesmos ainda conseguem obter 

utilizando métodos de trabalho não-participativos. Carvell (1982, p. 2 17) defende a proposição 

de que, a longo prazo, os gerentes serão levados a adotar conceitos e práticas modernas de 

administração participativa como maneira de responder com eficiência e rapidez "aos desafios 

das condições em mutação sob as quais devem operar" . Mas atualmente ainda não estão 

formadas as evidências necessárias para provocar uma mudança substancial da atitude gerencial. 

De modo geral, é possível dizer que a gerência participativa pressupõe um conteúdo 

politicamente democrático, uma vez que sugere atitudes gerenciais caracterizadas como mais 

"igualitária" em relação aos trabalhadores . Mas a relação democratizada no ambiente de trabalho 

não é essencialmente "pura". Carvell (1982, p.220), por exemplo, lembra que gerentes e 

supervisores não são escolhidos por seus subordinados, o mesmo também não também não ocorre 

nos níveis superiores da empresa. O mais freqüente num ambiente de trabalho "democrático" é o 

encorajamento das chefias para que o grupo forneça soluções de problemas. As sugestões podem 

estar associadas a tomadas de decisões, nas quais o gmpo de trabalho possui alguma 

responsabilidade. Normalmente, as decisões pertinentes aos altos escalões da organização 

envolvem custos ma10res e são orientadas para aspectos políticos do todo da empresa. A 

democracia participativa desenvolvida pela gerência no ambiente cle trabalho permite 

principalmente um fluxo mais eficiente de informações. 

Tentaremos resunur as argumentações sobre o assunto, com base em pesquisas 

realizadas em outros contextos. Uma categorização pertinente (Guest e Fatchett, 1974) demonstra 

duas orientações relacionadas às atitudes gerenciais participativas: a o1·ientação distributiva e a 

orientação integ1·ativa. A primeira aplica-se a uma situação de trabalho em que há o 

reconhecimento do conflito como algo inevitável e busca, com base nisso, formas de participação 

que pern1itam uma melhor distribuição de poder entre trabalhadores e gerência. Na segunda 

orientação, o confl ito é secundarizado pela importância da produtividade, da sati sfação no 

trabalho . A participação é percebida antes de qu alquer coisa como um meio de aumentar a 

eficiência organizacional. Nesse caso, é esperado que o trabalhador sej a motivado a aceitar os 
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objetivos organizacionais devido ao envolvimento nas decisões sobre a execução de tarefas e ao 

grau de controle que lhe é concedido pela gerência, o que pressupõe a participação direta. 

Outra categorização (Brannen, 1983) classifLca as relações industriais em três modelo 

distintos : unitát·io, dicotômico e pluralista. O modelo denominado unitário enfatiza a ham1onia 

e cooperação entre gerentes e trabalhadores. Os administradores que seguem este modelo tendem 

a valorizar a hierarquia, entendida como necessária à eficiência. Entre outras coisas, eles se 

opõem ao sufrágio industrial, embora estimulem fom1as parciais de participação através do 

melhoramento da comunicação, da satisfação do trabalhador e da prática de trabalho em equipe. 

O modelo dicotômico de relações industriais entende que os interesses dos trabalhadores é 

oferecer trabalho em troca de salário, pressupondo também que os gerentes exercem influência na 

hierarquia e na eficiência da empresa. Numa relação de trabalho dicotômica, a participação é 

rejeitada. E o modelo plm·alista mostra que existem diferentes relações legítimas (contrato e 

compromisso) no comportamento organizacional. Neste modelo a hierarquia também é 

enfatizada, entretanto a participação é concebida como um meio de equilibrar os interesses, o que 

aumenta a eficiência. 

Brannen (1983) realizou um estudo, no qual tratou de uma série de fatores estruturais e 

normativos que podem afetar a orientação dos administradores em relação à participação. Na 

revisão da literatura, o autor mostra como as atitudes gerenciais com relação à participação dos 

trabalhadores podem ser afetadas pela mudança tecnológica e organizacional, pelo aumento da 

complexidade e do profissionalismo da administração da empresa. A tese principal de Bratmen é 

que a participação é considerada pela administração somente quando há ameaça da autoridade 

gerencial, e paradoxalmente para manter a ordem estabelecida. Ele concluiu que mesmo havendo 

um interesse da comunidade na participação dos trabalhadores, a gerência tem tido pouco 

interesse em estender os limites da participação de modo que estes venham a afetar a estrutura de 

autoridade da empresa. 

Estudos rea lizados (Bra1men, 1976 apud Bra1men, 1983) durante a década de setenta, na 

Europa, sobre esta temática demonstram que muitos gerentes expressaram interesse na idéia de 
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participação. No entanto, a noção de participação concebida pelos mesmos é de" .. . comt11Úcação 

e consulta num significado de envolvimento da força de trabalho e acréscimo de seus 

comprometimentos para aumentar a eficiência". Poucos foram os gerentes que defmiram 

participação em tem10s de divisão do processo de tomada de decisão com a força de trabalho . 

Brmmen (1983) argumenta que as conclusões dos estudos indicam que a participação 

pemúte que os gerentes conheçam as opiniões dos trabalhadores e lhes dêem infom1ações. 

Segmentando o nível gerencial, os pesquisadores constataram diferenças de concepções 

relacionadas à participação. Os gerentes afim1aram buscar reciprocidade de infom1ações . Os 

diretores demonstraram preocupação com a hannonia da empresa. E os gerentes juniores 

revelaram sentimentos de ameaça quanto à sua autoridade e profissionalismo, principalmente no 

que tange a decisões técnicas. Também, a maioria dos gerentes justificou a adoção da gestão 

participativa através de considerações de eficiência. Outros estudos seguiram esta linha de 

pesquisa, reafirmando tal proposição. 

Marchington (I 980 apud Bra1men, 1983) ao tratar dos problemas da noção de 

participação, verificou que quanto menos importante é a situação, maior é a probabilidade de que 

o controle seja repartido . Ele observou que os gerentes se consideram com habilidades superiores 

para a tomada de decisão, acreditam que são mais objetivos que os delegados sindicais e que 

possuem um conhecimento mais amplo e maior volume de infonnações. O autor concluiu, 

confom1e os depoimentos dos gerentes, que faltava habilidade e treinamento aos empregados para 

que pudessem contribuir de fonna mais efetiva nas decisões . E que a introdução de esquemas de 

participação poderia minar a posição da gerência autoritária. 

Cressey (apud Brmmen, 1983) pesquisando as opiniões dos gerentes, em 1978, constatou 

que a participação tem dois papéis. Um deles é o educacional, que viabiliza infonnar melhor a 

força de trabalho sobre a situação da empresa. E o segundo papel da gerência participativa é 

conhecer atitudes e conhecimentos dos trabalhadores e seus processos de tomada de decisão. 

Clegg et ai. ( 1978 apud Bra1men, L 983) numa pesquisa pelo correio, perceberam que a maioria 

dos gerentes preferem a participação de forma direta, pois ela é capaz de aumentar a eficiência, 

reduzir o conflito e aumentar a satisfaçã.o do trabalhador. Apenas uma minoria da amostra se 
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opôs à gestão pa1ticipativa. Eles concluíram que as atitudes à participação estão relacionadas à 

orientação política dos gerentes. 

Esta seção sofreu restrições devido a escassez de literatura condizente com a 

especificidade do tema. Utilizamos, em nossa pesquisa, uma das categorias da tipologia sugerida 

por Tabb e Golfarb, no caso, a que trata da participação dos trabalhadores na tomada de decisões 

dentro de determinada área de autoridade. Dentro deste enfoque, estudamos a opinião da gerência 

no que se refere às duas dimensões mencionadas por Bemstein: (1) o grau de influência dos 

trabalhadores nas decisões e; (2) o escopo da participação. 

A fom1a de participação direta, que ocorre não somente com o envolvimento dos 

trabalhadores mas também com a atuação da gerência será exemplificada mais detidamente no 

estudo de caso do setor metal-mecânico. E a outra fom1a, a participação indireta, será abordada 

através da pesquisa na indústria calçadista via a experiência em comissões representativas 

(empresa-funcionário). Por último, recuperamos brevemente a teoria sobre a Gestão Parti.cipativa 

no Brasil. 

2.5 - Gestão Participativa no Bt·asil 

As fom1as mais avançadas de participação dos trabalhadores, tal como as comissões ou 

conselhos de fábrica, que sugerem a organização de base nos locais de trabalho na luta por 

reivindicações comuns (Antunes e Nogueira, 1981) não são representativas no cenário brasileiro . 

Alguns dos exemplos marcantes na história das relações de trabalho são as experiências de 

Comissão na Cobrasma (Osasco/SP, anos 60), na Yolkswagen (ABC/SP, 1980) e na Ford (São 

Bernardo do Campo/SP, 1981)10. 

lO A comissão da Cobrasma foi organizada por iniciativa dos operários, sendo que seus estatutos 
foram discutidos em assembléia por todos trabalhadores e negociados com a empresa. Na 
Volkswagen, a empresa "estabeleceu um 'sistema de representação', cuja finalidade era de 
promoYer a 'integração e harmonia no ambiente de trabalho'." (Antunes e Not,rueira , 1981 , p.109). 
A comissão Ford foi fruto de uma greve que garantiu a estabilidade (por 120 dias) no emprego 
aos trabalhadores e elaborou um estatuto com a participação do sindicato dos trabalhadores e da 
direção da empresa (Silva, 1987, p.207). 
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A tese de doutorado de Lo rena H. da Silva ( 1992), nos mostra uma experiência particular 

em termos de cooperativas industriais do Brasil. Como explica a autora, com a falência da 

Metalúrgica Walling, em 198 1, seus funcionários adotaram uma postura de recusa ao fechamento 

da empresa, constituindo mais tarde duas cooperativas em Porto Alegre/RS. Nelas seus 

proprietários passaram a ser também seus trabalhadores-dirigentes. Confonne Silva: 

" ... não se tratando de um movimento de ruptura com a organização do 
trabalho e da sociedade capitalista, se apresentava como uma experiência 
inovadora de gestão, num empreendimento no qual todos os integrantes 
eram proprietários, não submetidos a um patrão, mas tão somente as 
regras por eles mesmos adotadas." (p .l4) 

Apesar da proposta inicial de igualdade e participação de todos nessa forma de gestão, a 

autora concluiu que relações desiguais entre os associados, sobretudo entre os fundadores das 

cooperativas (antigos trabalhadores da empresa) e os "novatos" , foram se consolidando na 

prática. 

O que de fato caracteriza as fonnas mais participatórias de gestão no cenário brasileiro é 

a participação dos "colaboradores na gestão, fonnação de um espírito de equipe, orientação para 

resultados convergentes" 11 (Moura, 1990, p.83). Então veremos agora alguns dos prós e dos 

contras das técnicas participativas, citadas anterionnente, nesse sentido. 

Por um lado, a gestão participativa apresenta uma perspectiva de transfom1ação na luta 

dos trabalhadores por seus direitos . Podemos perceber tal perspectiva se considerannos, por 

exemplo, a diferença entre um trabalhador de uma linha de montagem fordista e um trabalhador 

de uma célula de manufatura. Ou seja, o novo perfil de trabalhador é constituído por uma visão 

mais global do trabalho e um conhecimento genérico do funcionamento do todo da fábrica, isso 

pode ser um caminho para o trabalhador compreender sua situação e sua importância no conjunto 

da sociedade. 

11 - Argumentações extraídas de entrevista concedida pelo Diretor Superintendente dos Laboratórios 
B. Braun S. A. , Mário Kossatz. na qua l ele explica os princípios da gestão participativa 
praticados na referida empresa. 

---------------------------------- ------------------------------------~ 
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A gerência participativa poderia promover um desenvolvimento, levando em conta as 

práticas autoritárias e conservadoras que ainda são comuns na maioria das empresas industriais 

do BrasiL Gerando um avanço social como resultado do processo de trabalho participativo, tendo 

em vista que talvez ele facilite o desenvolvimento da consciência crítica dos trabalhadores, crie 

condições propíc::;ias para a democracia de base na esfera organizacional. No entanto, como 

afirma Silva (1987), isto poderia colocar em "questionamento a inoperância das burocracias 

sindicais" . 

Storck (1987) aborda um questão interessante, ao argumentar que os gerentes 

desconsideram que a oportwlidade de participar libera demandas reprimidas dos trabalhadores, 

sendo que a motivação ülicial de poder participar na tomada de decisão do processo produtivo 

pode ser anulada devido a tais demandas . Vale lembrar a visão de Maroni (1982) sobre o 

ambiente de trabalho: o espaço fabril não é somente um cenário econônlÍco, mas que também 

poderá vir a ser um espaço de luta política do operariado, confom1e for orientado o movimento 

dos trabalhadores e dos sii1dicalistas brasileiros . 

No âmbito fabril , a participação dos trabalhadores sugere uma mudança de concepção do 

trabalhador, pois ao invés de ser encarado como alguém que está vendendo sua força de trabalho, 

que busca através do salário manter seu poder aquisitivo e por conseguinte ser um consunlidor; o 

trabalhador passa a ser visto como um produtor que necessita de boas condições de traball1o para 

atingir os propósitos organizacionais (Silva, 1987) . Acrescentamos ainda a noção de cliente

fomecedor, que promove uma forte interligação entre os agentes produtivos. 

Walker e de Bellecombe (1967 apud Guest et ai. , 1974) ao tratarem de participação, 

afinnaram que as pessoas que são administradas poderiam ter alguma coisa a dizer sobre as 

decisões que lhes afetam, daí parte de sua importância; algo que algumas gerências do Brasil 

est.:'io buscando. Loveridge ( 1980 apud Fleury et ai. , 1987) aponta a importância da educação 

para desenvolver a consciência participativa, além dos mecanismos estntturais da organização 

(redesenho dos cargos, redistribuição de responsabilidades decisórias), que também têm sido 

constatados no cenário empresarial brasileiro . 
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Fleury e Humphrey et. a i. (1992), destacam alguns aspectos favoráveis numa pesquisa 

reali zada em empresas do Rio Grande do Sul e de São Paulo. A adoção de técnicas do modelo 

japonês, apesar da crise do país, têm reduzido a rotatividade de pessoal em face da política de 

estabilidade de mão-de-obra utilizada, embora esta não seja oficializada pelas empresas. Os 

pesquisadores constataram que a introdução de técnicas japonesas na produção foi acompm1hada 

de treinamento, geral e específico. Tais investimentos em capital humano justificam a política de 

estabilização da mão-de-obra. Além disto, estas empresas também pagam os melhores salários e 

possuem critérios ma is exigentes de seleção, a exemplo contratam trabalhadores com grau de 

escolaridade superior ao requisitado anteriom1ente. 

Apesar do debate acadêmico apresentado apontar uma perspectiva favorável à classe 

trabalhadora, a administração participativa também é vista sob outro enfoque. Sendo então 

percebida como uma fom1a mais contemporânea encontrada pelo capital para perpetuar a sua 

dominação sobre a força produtiva, inclusive é uma fonna mais sofisticada porque pressupõe o 

uso do saber e do fazer operário para lnelhorar o desempenho, a lucratividade da empresa. 

Para a obtenção da eficiência organizacional são necessárias estratégias de mudança, que 

na maioria das vezes são elaboradas pela alta gerência. Storck (1987) e Fleury, Humphrey (et ai. 

1992) sugerem que as mudanças tendem a gerar resistências em todos os níveis hierárquicos, 

além de que não é possível generalizações, tipo de que todos os trabalhadores têm condições de 

participar com sugestões para melhorias e/ou para solução de problemas, como também é 

provável que alguns não desejem a responsabilidade que acompanha a participação nas decisões. 

Poole (apud Fleury et ai. , 1987), concordando com a Teoria da Soma Zero, afinna que a 

participação serve apenas para reforçar a estrutura de poder organizacional, a menos que a 

estrutura hierárquica seja modificada. O achatamento hierárquico viabiliza, para aqueles que 

possuem algum tipo de poder, ações mais rápidas e menores dificuldades de comunicação. 

Faria (1985), conclui que a gestão participativa "convoca os indivíduos a escolher o 

escolhido", argumentando que o caráter autoritário da relação capital-trabalho é mascarado pela 

suposta identidade de interesses, sendo que esta é fonnulada pelos dirigentes para tomarem-se 

interesses dos dirigidos. A participação nos lucros, segundo o autor, não elimina o conflito na 

relação capital-trabalho, mas dissimula a expropriação do excedente. E o trabalhador engana-se, 
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recompensando com fidelidade e paciência e produzindo maiores lucros, que mantém o sistema 

capitalista. 

Oliveira (1990) em uma pesquisa junto a uma das comissões de fábrica de São Bernardo, 

definiu o CCQ como um organismo de controle ideológico, dizendo que trabalhar em equipe é 

uma tentativa de enfraquecer a organização e união sindical. Segundo a autora, os CCQs são 

prejudiciais à classe trabaU1adora porque geram desemprego por meio da racionalização da 

produção. Outros aspectos apontados, referem-se a forma de participação, isto é, a participação 

não é voluntária (como a que ocorre nos sindicatos, partidos políticos, etc.) e sim motivada por 

prêmios e pressionada, dirigida pela empresa, que inclusive orienta os assuntos a serem 

discutidos pelo grupo. Entre o meio sindical existem reservas quanto às práticas participativas do 

gênero solução de problemas e planejamento de micromudanças organizacionais . 

Em suma, há evidências na literatura de que as novas técnicas adotadas pelas gerências 

do Brasil, conseguiram mais do qualquer outra coisa racionalizar o trabalho, intensificando seu 

ritmo e controlando de maneira indireta os trabalhadores (Carvalho, 1987; Fleury, A. et al. , 

1983; Fleury, M.T. et al. , 1987). Como demonstramos, existem diversas críticas sobre o sentido 

destas técnicas quando aplicadas à realidade. Portanto, o propósito deste trabalho é verificar, nos 

casos investigados, se há convergências em relação à literatura ou se é possível refutar algumas 

de suas proposições no que tange à participação dos trabalhadores . 
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CAPÍTULO 3 
METODOLOGIA QUALITATIVA: estudos de casos 

A dissertação mostra dois estudos de casos de diferentes setores da economia gaúcha. Em 

ambos os casos foram investigadas empresas que possuem fom1as de gestão avançadas, 

independentemente do atual estágio em que se encontra a maioria das empresas do setor a que 

pertencem, por verificannos tendências de expansão no uso dessas fonnas de gestão nos setores . 

O interesse em estudar particularidades de setores distintos é explicado pela busca de evidências 

convergentes relacionadas com as proposições teóricas do tema pesquisado. 

Uma das empresas investigada faz parte de um setor mats adiantado em tennos de 

organização e controle do trabalho, no caso, pertence ao setor metal-mecânico. E a outra empresa 

é de um setor mais tradicional, ou seja, o calçadista. Ambas situam-se na região do Vale do Rio 

dos Sinos. Foi utilizada, neste estudo, uma metodologia de natureza qualitativa. Procuramos 

captar a perspectiva dos pesquisados sobre o tema através de entrevistas sem.idiretiva e, a partir 

daí, analisamos os modelos teóricos existentes . 

"( ... )A técnica de G. Michelat apresenta a vantagem de evitar, na 
entrevista, a predefinição das respostas pelas perguntas, na 
interpretação, a incorporação forçadas do conteúdo em categorias. Isto 
corresponde ao que J. Ma.ltre define como "estratégia de retardamento da 
categorização" . Uma outra vantagem consiste no fato de que a técnica 
proposta, contrariamente à análise quantitativa de conteúdo, não admite 
a criticável hipótese segundo a qual a importância de um tema, ou item 
no c01pus, depende apenas da sua frequência." (Thiollent, 1985, p.87) 

3.1 -Método de Investigação 

O modo pelo qual a investigação foi orientada, então, é o estudo de caso. Este método 

foi escolhido, pois como afirma Bardin ( 1977) o mesmo "se presta para estudo das motivações, 

atitudes, valores, crenças, tendências". 
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Com base na argumentação de Bunge (1 967 apud Bruyne et a i. 1977) , este método 

"coloca problemas, sugere conjeturas, refuta-as , ilustra uma teoria, mas não pode gerar esta 

última". Outros estudiosos de Metodologia de Pesquisa, como por exemplo Yin ( 198 1 ), não 

concordam com tal afirmação, acreditando que o estudo de caso deve estar fundamentado no 

desenvolvimento de uma teoria preliminar. Após investigar cada empresa, realizamos um estudo 

comparativo, posto que: 

"A comparação "intensiva" de um pequeno número de casos similares 
pennite, melhor do que um único caso, teorizar a respeito da própria 
organização. O estudo comparativo de casos emprega uma linguagem de 
conceitos e categorias para apreender os fatos . Tal abordagem, de 
natureza essencialmente qualitativa, contribui, por outro lado, para a 
elaboração de tipologias que estão estreitamente ligadas, ao mesmo 
tempo, aos resultados da pesquisa empírica e às exigências da teoria. 
(Bruyne, 1977, p .229) . 

A pesqmsa não teve a pretensão de ter resultados representativos, pots não buscou 

generalizações estatísticas e sim analíticas . A proposta analítica pretende demonstrar aspectos 

particulares da gerência em empresas em processo de modernização através dos depoimentos de 

um número restrito de entrevistados . 

3.2 - Os Participantes da Pesquisa 

Neste sub-bloco, trataremos de algumas especificidades preliminares dos setores 

pesquisados, do pedil das emp•·esas selecionadas e dos níveis gerenciais entrevistados. 

3.2.1 - Os seto•·es industi·iais 

Os dois setores industriais pesquisados são significativos na economia brasileira e em 

particular ao desenvolvimento socioeconômico do RS . A focalização dos setores, metal-mecânico 

e calçadista, deve-se sobretudo à implementação de inovações nas fom1as de reorganização do 

processo de trabalho, que pressupõem a administração participativa. 
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Vale ressaltar que historicamente constatamos uma diferenciação marcante entre os 

setores. O setor metal-mecânico distingue-se por ser dinâmico e vanguarda em termos de 

inovações, pois várias empresas já implementaram fom1as de gestão avançadas inclusive servindo 

de exemplo para outras organizações (Ruas, 1992). E o setor calçadista é caracterizado por ser 

tradicional , contudo, hoje apresenta alguns indícios de estar se modernizando em tennos de 

organização e controle do trabalho . Sua atenção está se voltando ao modelo de administração 

japonês, no qual a participação dos trabalhadores é um dos elementos-chave (Ruas, 1992). 

Setor Metal-Mecânico 

O setor metal-mecânico há ma1s tempo do que o calçadista vem se preparando e 

investindo em mudanças organizacionais . Já na década de 70, houve um período de expansão da 

produção industrial com o decorrente aumento do contingente de trabalhadores. Segundo Leite 

(1987) este é um dos setores mais importantes da indústria nacional. 

A crise econômica no i..túcio dos anos 80 e o processo de abertura política colocaram em 

cheque os pressupostos do modelo de organização do trabalho, no caso, do modelo de 

Rotinização do Trabalho (Fleury et al. , 1983). O problema a partir desta época passou a ser 

também "qualidade de produção" para competir com a nova ordem de mercado, agora marcada 

pelo aumento de exportações e de concorrência no mercado interno . 

Quanto ao padrão tecnológico, observa-se a introdução de novos produtos e processos 

relacionados com a difusão da micro-eletrônica, embora a inovação deste setor seja mais de 

caráter organizacional que em tennos de equipamentos micro-eletrônicos em face do volume de 

investimentos necessários (Moraes Neto, 1986; Salerno, 1990). Em pesquisas efetuadas no RS 

nesse setor, vê-se que as novas técnicas de organização da produção são basicamente as mesmas 

do setor calçadista, isto é: TQC, Manufatura Celular, Just-in-time, Kanban, CEP, CCQ, SET

UP, etc. 

Ruas et a i. ( 1990), por exemplo, apontam aspectos como o aumento de comprometimento 

com atividades que até então não eram atribuições específicas dos trabalhadores (manutenção e 
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qualidade) e mecanismos informais de envolvimento entre trabalhadores e empresa. Segundo os 

autores, os beneficios oferecidos por essas empresas têm reduzido a "resistência operária à 

mudança na organização" , inclusive competindo com a atuação do sindicato dos trabalhadores . 

Em outro estudo (Roesch et ai. , 1990) foi verificada também a importância da participação dos 

trabalhadores no exercício da multifuncionalidade. Para tanto, investimentos em educação e 

treinamento fizeram-se necessários . 

Rodrigues (1991 , p.43), afirma que esse setor parece ser o que mais tem se voltado para 

inovações no trabaU10 (exemplo: JIT). Ela mostra algumas estratégias de envolvimento dos 

trabalhadores, quais sejam: treinamento, assembléias coordenadas pelo presidente da empresa, 

Projeto S.O.L, Kaizen, Atividades em Pequenos Gmpos, reorganização do espaço fabril e do 

trabalho . Essas promoveram a cooperação dos trabalhadores, entretanto os mesmos não tiveram 

o devido retomo por parte da empresa: "Perderam emprego, segurança, credibilidade, apego à 

empresa, salário, entre outros" (p.l68) . 

Fleury e Humphrey et ai. (1992) demonstram também que as grandes empresas do setor 

metal-mecânico são aquelas que mais têm investido em novos métodos de Qualidade e 

Produtividade, evidenciando a importância da participação dos trabalhadores, por exemplo via 

práticas estabelecidas em gmpos de melhorias e debates com a gerência. Por último, ressaltamos 

uma publicação recente sobre TQC no RS (Fomasier Neto et ai., 1993), na qual o setor metal

mecânico destaca-se como vanguarda de inovações tecnológicas e gerenciais. 

Setor Calcadista 

O setor calçadista brasileiro expandiu-se a partir da década de 70 face as exportações . 

Junto ao seu crescimento, houve uma forte influência de seus importadores, em especial dos 

americanos, que traziam modelos prontos, detem1inavam os preços dos produtos e os próprios 

sistemas de produção de calçados. 

A partir da década de 80, as empresas do Vale dos Sinos (que contribuem 

significatinmente na produção nacional), começaram a se modemizar procurando flexibilizar 
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sua produção, reduzir custos e incrementar a qualidade de seus calçados, segundo os padrões 

internacionais. No início da década de 90, o Bras il atinge o lugar de quarto maior produtor de 

calçados do mundo, produzindo cerca de 600 milhões de pares/ano, com aproximadamente 4.000 

indústrias . Das empresas, noventa por cento são de porte micro/pequeno e médio . Sendo que na 

região sul do país encontram-se boa parte das indústrias de calçados, 33 ,70% (STC, 1992). 

Cerca de cento e cinqüenta milhões de pares/ano são dirigidos à exportação, fazendo com que o 

país ocupe a sexta posição no ranking dos exportadores (Lançamentos, 1990). No segmento de 

calçados de couro, o Brasil destaca-se como o terceiro maior exportador mundial (SCT, 1992). 

O setor calçadista/RS é produtor de cerca de 75% dos calçados tipo exportação, 

principalmente dos femininos , feitos em couro. Em 199 1, estava gerando aproximadamente 

100.000 empregos diretos, em cerca de 400 empresas cadastradas no sul do país . 

Hoje, o setor calçadista/RS, como todos os outros, ressente-se com a crise econômica. 

Entretanto, vários empresários continuam resistindo às mudanças dando continuidade a 

orgatúzação, que segundo a psicóloga Ida Ioschpe Gus, é baseada num modelo tradicional, no 

caso, "autoritário benevolente" (Likert) de administração, com chefias e gerências detentores de 

baixa capacitação para delegar tarefas e distribuir poder. (Tec1úcouro, 1988) . As características 

de emprego predominantes indicam baixos salários, grande contingente da força de traball1o com 

pouca qualificação, alta rotatividade de pessoal e baixa produtividade (SCT, 1992). Outros 

empresários mais profissionalizados, entretanto têm buscado soluções alternativas para contornar 

e superar a cnse. 

Assim como as indústrias metal-mecânicas, algumas têm reorganizado seu processo 

produtivo, adotando novos métodos de planejamento e controle da produção, bem como estão 

introduzindo novas tecnologias (Tecnicouro, 1990). Várias técnicas japonesas têm sido utilizadas 

buscando aumentar a produtividade e economizar mão-de-obra e materiais (Lançamentos, 1989a 

e 1989b), tais como: TQC, Just-in-time, Kanban, CCQ, e Kaizen (Grupos de Melhorias). Em 

pesquisa com 18 empresas do setor calçadista/RS (Ruas e Antunes, 1993), verificou-se que o 

emprego de novas tecnologias relacionadas à especialização flexível (tipo: trabalho em grupo, 
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redução de estoques intermediários, manutenção preventiva, simplificação dos produtos, controle 

operário da qualidade) tem sugerido, na maioria dessas , alterações nas atribuições dos 

trabalhadores, envolvendo maior participação e responsabilidades . Estas têm sido acompanhada 

de uma valorização dos recursos humanos, demonstrada por salários mais competitivos, redução 

da rotatividade da mão-de-obra e maior comprometimento com o trabalho . 

A automação industrial também vem se desenvolvendo, nas empresas de grande e médio 

porte, concentrando-se basicamente em máquinas de costura e de corte, além das máquinas 

secadoras de couro e injetoras. Tem sido utilizada a infom1ática pelas mesmas para controle de 

matérias e da produtividade (sistema CAD). A organização da empresa em minifábricas 

configura, em parte, uma nova tendência de organização fabril. 

Os grupos de trabalho constituem outras das práticas adotadas no setor calçadista (desde 

a década de 80) substituindo as linhas de montagem fordistas (Ruas e Antunes, 1991) . No Brasil, 

o Vale do Rio dos Sinos é considerado a região aonde se localiza o maior número de empresas 

calçadistas adeptas aos grupos de trabalho. (Lançamentos, 1988). A organização do trabalho em 

grupos deteml.Ína mudanças "no lay-out (formato U), no fluxo de trabalho ("mão-a-mão"), na 

aproximação dos postos de trabalhos, na preparação dos trabalhadores para a multifunção e para 

uma perfommnce mais coletiva." (SCT, 1992). 

Confonne exposto na Revista Setor Couro (1989) os empresários do Vale estão se 

preocupando em fazer "um trabalho com suas chefias médias e operadores quanto à melhoria da 

qualidade do produto e economia do material..."- Cabe ainda lembrar a importância de 

estudannos a alta e média gerência para compreendem10s o que vem sendo proposto por e com 

ela. 

Em suma, preocupações com produtividade, qualidade, redução de custos, entregas mais 

rápidas, maior flexibilidade da produção, fonnação e aperfeiçoamento da força produtiva e 

gerencial no setor calçadista estão aumentando para enfrentar a concorrência atual e futura 

promovida pela política de abertura do mercado extemo e para satisfazer as necessidades dos 

clientes. 
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3.2.2 -As empresas selecionadas 

Tendo em vista que ex istem evidências em pesquisas publicadas (Fieury e Humphrey, 

1992; Ruas , 1992) de que a gestão participativa constitui um instrumento para incrementar a 

qualidade e a produtividade industrial, procuramos selecionar empresas com o seguinte perfil : 

• possuidoras de estratégias competitivas de qualidade e produtividade; 

• inovadoras em termos de tecnologia organizacional, como por exemplo: CQT, JIT, CCQ, 
células de manufatura, etc.; 

• detentoras de um sistema de trabalho participativo implantado, mesmo que parcialmente; 

• e empresas de médio e/ou grande porte. 

3.2.3 - Os níveis gerenciais 

Os entrevistados são membros da administração intennediária e de pnme1ro nível, 

atingindo. a gerência operativa e parte da administrativa - essa ligada à Produção (Megginson et 

al. 1986, p .24). Visamos, dessa fonna compreender a atitude gerencial frente às inovações na 

indústria e perceber as motivações e efeitos diferenciais entre cada um dos níveis gerenciais 12. 

Mais especificamente, seguimos o perfil amostrai utilizado por Fleury e Humphrey et al. (1992) 

para conhecer as opiniões do: 

• Gerente Industrial/Administrativo (estratégia da empresa e fonna de gestão adotada) ; 

• Gerente de Recursos Humanos e responsável por Treinamento e Desenvolvimento (políticas 
de Administração de RH, estrutura hierárquica da organização, treinamento e 
desenvolvimento); 

• Gerentes e Supervisores de Produção (modelo de administração da produção - técnicas e 
relações sociais a nível de chão-de-fábrica); 

• outros Técnicos de Apoio aos Programas Participativos e de Qualidade, como por exemp lo: o 
Engenheiro responsável pela Qualidade (fonnas de controlar a qualidade versus gestão 
participativa), Assistente Social, Psicólogo, etc . 

12 - Os níveis gerenciais são segmentados, normalmente, em três camadas, no caso: "No primeiro 
nível, estão os administradores tipicamente mencionados como líderes. contramestres e 
supervisores. No segundo nível , os administradores são chamados de superintendentes, gerentes 
de departamento, e assim por diante. No terceiro nível são encontrados administradores e 
executivos com títulos como chefe de divisão, presidente, diretor e vice-presidente. O único 
indivíduo no ápice da pirâmide pode ser chamado de diretor, presidente, presidente do conselho 
administrativo, governador ou administrador. "(Megginson et ai. , 1986, p.25.) 
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3.2.4 - Perfil dos entrevistados 

O perfil da amostra dos representantes gerenciais é composto majoritariamente por 

homens, na faixa etária dos 30 aos 39 anos, com escolaridade superior (formação predominante 

em Engenharia e Administração de Empresas). A quase totalidade dos entrevistados tem menos 

de lO anos de tempo de empresa. No total, foi possível uma amostra com 36 entrevistados, 

alocados nos cargos indicados na tabela a seguir. 

Quadro 1 - Segmentação amostrai por cargo 

EMPRESAS 
CARGOS METAL-MECÂNICA CALÇADISTA 

Diretor Ind./ Adm./ 
Qualid./ Assessor da 03 01 
direção 

Gerentes: Produção/ 
RHffreinamento/ 03 07 
Segurança/ Alimentos 

Supervisores: 
Produção/Qual id./ 08 06 
TPM!freinamento 

Técnicos: RHI 
03 03 

Assist. SociaV 
Psicólogo/Engenheiro 

Encarregado/ 
01 

Superv.Linha 01 

TOTAL 18 18 

Fonte: Elaborado pela autora com base em pesquisa de campo. 

Os gráficos representam o perfi l da amostra, por empresa, segmentado por sexo, faixa 

etária, escolaridade e tempo de empresa. 

----------=---------------------------------------------------------~ 



Figura 1 - Segmentação dos entrevistados da indústria metal-mecânica por sexo 

Masculino 

94% 

Feminino 

6% 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora corúom1e resultados da pesquisa de campo. 

Figura 2 - Segmentação dos entrevistados da indústria calçadista por sexo 

Feminino 

22% 

Ma sc ulino 

78% 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora confom1e resultados da pesquisa de campo. 
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Figura 3 - Segmentação dos entrevistados da indústria metal-mecânica por idade 

40-49 anos 
28% 

30 - 39 a nos 
56% 

+ 50 anos 

a nos 
11 % 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora confonne resultados da pesquisa de campo. 

Figura 4 - Segmentação dos entrevistados da indústria calçadista por idade 

40-49 anos 
11 % 

61% 

+ 50 anos 
11 % 

20-30 anos 
17% 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora conforme resultados da pesquisa de campo. 
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Figura 5 - Segmentação dos entrevistados da indústria metal-mecânica por escolaridade 

Supeior lncomp. 

5'1. 

2o. Grau 2o. Grau lncomp. 
6'1. 

Superior 
72'/, 

1 o . Grau ou menos 

6'/, 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora confonne resultados da pesquisa de campo. 

Figura 6 - Segmentação dos entrevistados da indústria calçadista por escolaridade 

2o. Grau lncomp. 
6'/, 

2o. Grau 
6'/, 

17% 

1 o. Grau ou menos 
27'/o 

44'/, 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora confonne resultados da pesquisa de campo. 
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Figura 7 - Segmentação dos entrevistados da indústria metal-mecânica por tempo de empresa 

11-15 anos 

1 7 % 

n ão 

re s pond e u 

27% 

56 % 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora conforme resultados da pesquisa de campo. 

Figura 8 - Segmentação dos entrevistados da indústria calçadista por tempo de empresa 

6 - 1 O a n o s 
39% 

+ de 1 6 
a n o s 

1 7 % 

anos 
44% 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora conforme resultados da pesquisa de campo. 
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3.3 - Co leta dos Materiais 

Na coleta dos dados foram agmpados dados primários e secundários. Os dados primários 

foram colhidos através de pesq uisa exploratória e da pesquisa de campo propriamente dita, 

efetuada com entrevistas de profundidade aos gerentes das empresas (ver, em anexo, ROTEIROS 

DE ENTREVISTAS). Aplicamos entrevistas semidiretivas orientadas por roteiros estruturados, mas 

que ofereciam uma margem de liberdade para o locutor expor experiências e percepções 13 a 

respeito das atitudes gerenciais, incluindo as suas próprias. 

Os dados secundários são oriundos de relatórios e documentos da empresa, bem como de 

artigos, reportagens e pesquisas já realizadas que tratam do assunto e das empresas em questão. 

A coleta dos dados das duas empresas pesquisadas foi feita no final de 1992 e início de 1993 . 

Cada entrevista foi aplicada pessoalmente e gravada, para que posterionnente fosse transcrita e 

analisada. 

3.4 - Tratamento e Análise dos Matet·iais 

A princípio, fizemos uma pré-análise individual das mensagens de cada entrevista, 

destacando as citações mais relevantes para a compreensão de nossos objetivos . Nessa etapa 

organizamos os principais temas e escolhas dos discursos, que atendessem de fonna razoável aos 

critérios de objetividade - "tentativa de reproduzir a realidade assim como ela é; mais do que 

como gostaríamos que fosse". (Demo, 1985, p.l6), coerência, consistência e representatividade. 

Especifican1ente, na pré-análise, elaboramos algumas das categorias orientadas pela 

teoria (em certos momentos até ampliadas) e confinnadas pelos materiais obtidos na pesquisa. Na 

13 Percepção "é o processo pelo qual os indivíduos selecionam, organizam e dão significado ao 
mundo que os cerca; é influenciada por fatores ambientais como o gmpo de referência de uma 
pessoa, seu papel, a interação com os outros, e os antecedentes culturais" (Megginson et ai. , 1986, 
p. 527) . 
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análise do material , consolidamos a categori zação, desagregando as mensagens em "unidades de 

registros" 14 confonne o tema (Richardson, 1985, p.l88). 

Nesse momento foi feita uma análise global de cada empresa, para posteriormente, 

cmzannos as convergências de ambos casos . Em outras palavras, utilizamos tanto a análise 

horizontal como vertical do conteúdo. A análise transversal processou-se à medida que as 

entrevistas foram recortadas por "tema-objeto" , isto é: "tudo o que foi afim1ado acerca de cada 

objeto preciso no decorrer da entrevista, foi transcrito ( .. . ) seja qual foi o momento em que a 

afim1ação tenha tido lugar." (Bardin, 1977, p. 66) 

A interpretação dos dados baseou-se dessa fonna nas técnicas de análise de conteúdo das 

entrevistas (Michelat apud Thiollent, 1985). Segundo Bardin (apud Trivifios, 1992), a análise de 

conteúdo é: 

"um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, obter indicadores quantitativos ou não, que pemutam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 
(variáveis inferidas) da mensagens". 

3.5 - Limitações da Metodologia 

Consciente das limitações ocasionadas pelo fato do estudo focalizar: (I) atitudes mais do 

que resultados concretos, fatos objetivos ; e (2) op iniões gerenciais, ou seja, de somente uma das 

partes que compõem a relação de trabalho, a pesquisa pode incorrer numa visão fragmentada ou 

individualizada da empresa e da própria personalidade e vivência gerencial. Procuramos, então, 

na medida do possível, conferir infom1ações por meio de dados oftciais da empresa e de outros 

entrevistados, quando o assunto nos pareceu importante. 

As restrições quanto à coleta de dados refere-se à disponibilidade dos entrevistados em 

conceder a entrevista, bem como ao tempo que foi possível despender nesse trabalho. A pesquisa 

14 As unidades, conforme o autor, podem ser variadas. Optamos como unidade a ser seguida o 
"tema". Existem outras unidades de resgistro, como a a "palavra ou símbolo" , a "frase ou oração", 
o "autor" , o "documento ou item" (Richardson, 1985, p. l88 a 190). 
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na indústria metal-mecânica foi realizada com todos os representantes gerenctats previstos em 

nossa proposta inicial. Nos foi concedida uma sala, na qual entrevistamos individualmente os 

gerentes . Durante aproximadamente dois meses realizamos a pesquisa de campo, conciliando os 

horários livres dos entrevistados . Algumas vezes, as entrevistas foram adiadas, e em outros casos 

tivemos de efetuá-la em dois ou até três encontros por interesse do entrevistado em relatar suas 

experiências de trabalho. O tempo passado nessa empresa foi intercalado por entrevistas, visitas 

na área industrial, transcrições de fitas e conversas infonnais, também assistimos a um evento 

denominado "Convenção Intema dos Grupos de CCQs" . 

O interesse da empresa pelo estudo foi bastante acentuado. Acreditamos que 

contribuíram a isto o fato de· estarem habituados a interagirem com o ambiente acadêmico, 

concedendo entrevistas e realizando cursos. Outro aspecto é que a empresa possui um programa 

de visitas na fábrica aberto ao público extemo, inclusive recentemente o Sindicato dos 

Metalúrgicos local solicitou e foi atendido em seu pedido de visita e reunião com dirigentes da 

empresa para compreenderem melhor as técnicas japonesas e a forma de administração aplicada 

na mesma. Cabe mencionar que simultaneamente a coleta de dados desse estudo, a empresa 

havia encomendado uma pesquisa sobre a visão do pessoal operacional a respeito da Qualidade 

de Vida no Trabalho, então a idéia de investigar as opiniões gerenciais foi fortificada, uma vez 

que lhes permitiriam ter uma compreensão mais totalizadora da empresa. 

Quanto ao desenrolar da pesqUisa de campo na indústria calça.dista, o que chamou 

atenção foi o ritmo de trabalho, aparentemente era mais agitado e voltado aos resultados, isto é, 

à produção . Como consequência, não foi possível entrevistar todo o quadro gerencial da área 

manufatureira. Essa limitação ocorreu por detenninação da Diretoria da empresa, que alegou não 

ter tempo necessário para este tipo de atividade face o acumulo da produção no período da 

pesquisa. Assim, as pessoas entrevistadas foram aquelas que, segundo o representante da 

Diretoria, teriam maiores condições de fomecer infom1ações concementes ao tema em questão . O 

restrição do número de entrevistados também está atrelada ao seu grande porte (mais de 5.000 

fimcionários). 
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Houve alguns desvios da população-alvo que é importante destacar, profissionais como: 

Gerente de Segu rança, Gerente de Alimentos e outros que não estavam relacionados no 

planejamento da pesquisa foram contatados, como forma de contrabalançar a restrição 

mencionada. Focalizamos, então, não tanto as questões ligadas à gestão do trabalho industrial e 

sim o discurso gerencial em se tratando de administração participativa de forma mais abrangente. 

Nos detivemos nas opiniões gerenciais e da chefia intennediária. O que também foi predominante 

na pesquisa com a metalúrgica. 

Normalmente, as entrevistas eram marcadas com antecedência pelo Assessor da Diretoria 

e as idas à empresa eram bem aproveitadas no que se refere às entrevistas. Não sobrou quase 

tempo ocioso ou que pudesse ser aproveitado para quaisquer outras atividades que viessem a 

somar na pesqmsa. 

Outra limitação, além do número de pessoas e da própria indicação personalizada do 

entrevistado, foi a detenninação da durabilidade da entrevista, o tempo estipulado não deveria 

ultrapassar trinta minutos . Isto não serviu de motivo para abandonar a empresa, pois tendo em 

vista as características do setor calçadista essa empresa é considerada moderna, além de atender 

o perfil proposto . É importante esclarecer que o tempo de entrevista com gerentes não foi 

cumprido porque na medida que houve uma familiarização com os entrevistados, a liberdade de 

ação foi aumentando . Tanto é que a visitação da área industrial que também havido sido rejeitada 

a princípio, foi possível na terceira semana de pesquisa, quando então tivemos condições de 

conhecer todas instalações da empresa, acompanhar o processo produtivo, observar o clima de 

trabalho e até conversar, ainda que brevemente, com alguns operários. A visita na fábrica foi 

dirigida pelo gerente de segurança. 

Não obstante, foi impossível seguir rigorosamente as diferentes fases pela qual perpassa 

a análise de conteúdo tradicional, no caso: (I) codificação; (2) categorização; (3) quantificação 

das infom1ações . Optamos por utilizar uma sistemática qualitativa. Atentando, pois, para 

questões que demonstraram ser significativas seja pela ênfase que receberam nos diferentes 
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discursos gerenciais, seja pela importância dada na literatura em voga. Com isto, pretendemos 

mostrar particularidades das categorias analíticas apresentadas. 

A análise de conteúdo de cunho basicamente qualitativo buscou agregar questões numa 

discussão estmturada sobre a temática. Apesar de não tennos seguido de forma ortodoxa tal 

metodologia de análise, ela serviu de arcabouço para agrupar os critérios mais expressivos . A 

prioridade das questões analisadas baseou-se, então, na "presença/ausência" dos elementos. Na 

seleção dos itens não seguimos uma única tipologia. 

Com o objetivo de aprofundar a compreensão das expressões usadas, chegamos a 

conclusão de que a quantificação das citações/palavras não seria o procedimento mais adequado . 

O que tentamos manter foram algumas das categorias já elaboradas conforme as teorias, que 

combinadas aos materiais coletados apresentaram algum resultado relevante. 

O principal fator limitante foi o volume de informações, cerca de 51 horas gravadas com 

depoimentos gerenciais (28 h. da metal-mecânica e 23h. da calçadista), que nos levou a decisão 

de não utilizar o recurso de quantificação das frequências das palavras . Sendo de caráter não

obrigatório, a quantificação das mensagens foi descartada. 
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RESULTADOS DA PESQUISA 

A organização temática dos capítulos 4 e 5 (que versam sobre os resultados da 

pesquisa no setor metal-mecânico e calçadista) é a mesma estrutura. Primeiramente, 

abordaremos os fatores condicionantes e em segundo plano serão tratadas as implicações 

da Gestão Participativa (GP) . 

Então, no tópico Condicionantes é explicado (1) o desenvolvimento histórico 

de cada empresa, que em certa medida influenciou a forma de gestão aplicada, depois (2) 

a conceituação imaginária seguida da conceituação efetivada de GP sob a ótica da 

gerência entrevistada, e (3) umframework das principais estratégias de gestão para 

aumentar a competitividade empresarial. 

O mapeamento organizado, com base em trechos recortados (conforme a técnica 

metodológica de unidade de registro "tema") do discurso gerencial acerca das 

estratégias, pode ser assim esboçado: 

a) Estratégia Organizacional: gestão da qualidade (e produtividade); 

b) Estratégia Gerencial: estrutura hierárquica e estilo de liderança; 

c) Estratégia de Produção: técnicas e demais ferramentas da "administração 
participativa", como: minifábrica, TQC, JIT, TPM, grupos de CCQs e PDCA; 

d) Estt·atégia de Sensibilização: mecanismos de envolvimento e cooptação dos 
trabalhadores, como educação, treinamento, plano de beneficios, política salarial e 
programa de premiação, distribuição dos resultados e programa de Certificação; 

e) estratégia social: a inter-relação da empresa com a comunidade que lhe vende a 
força de trabalho e com outras instituições sociais citadas : sindicatos, cooperação 
com outras empresas gaúchas. 

Concluímos a primeira parte dos resultados de pesquisa destacando os pontos-

chave influenciadores da participação conforme as informações dos entrevistados. No 

item procedente, buscamos conhecer as implicações da GP aos representantes 
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gerencia is no que se refere (I) a prepar·ação recebida e suas r·esponsab ilidades 

advindas das inovações organizacionais e também introduzir um debate acerca de suas 

percepções sobre (2) a questão do poder e contr·ole na formação desse ambiente de 

trabalho participativo . Quanto às implicações da Gestão Participativa (3) aos 

trabalhadores, tentamos apreender a opinião gerencial acerca da delimitação da 

participação através de dois tópicos extraídos da literatura (Bernstein, 1981 apud Fleury 

et al. , 1987) : 

I - Grau de influência dos tt·abalhadores sobre as decisões da empr·esa: 

a) na troca de informações 

b) no direito de apresentação de sugestões e de oposição às decisões 

c) no direito de decisões autônomas 

II- Escopo da Par·ticipação dos trabalhadores: 

a) participação econômica: distribuição dos resultados/salário/premiação 

b) participação organizativa: condições e organização do trabalho 

c) participação produtiva: execução das tarefas 

d) participação estratégica: crescimento da empresa e dos produtos fabricados 

O fechamento do item Implicações fornece resultados obtidos pela empresa via 

participação dos trabalhadores; apresenta os impactos sociais, incluindo os relativos às 

relações de trabalho e aqueles que atingem o trabalhador individual e, por fim, aborda as 

implicações tocantes à gerência entrevistada. 

A síntese parcial dos condicionantes e das implicações é exposta no último bloco 

de cada um desses capítulos, aonde estão indicados alguns dos principais desafios e 

obstáculos da Gestão Participativa conforme a visão gerencial. O capítulo 6 totaliza o 

restante da síntese desses, ao traçar uma síntese comparativa entre as convergências 

encontradas na pesquisa de campo e na teoria. 
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CAPÍTULO 4 
A VISÃO GERENCIAL NA EMPRESA METAL-MECÂNICA 

4.1 - Condiciona ntes da Gestão Pa•·ticipativa 

Para a compreensão dos condicionantes da forma de gestão estudada partiremos, 

conforme foi explicado, do desenvolvimento histórico da empresa, verificando depois o 

significado que a Gestão Participativa assumiu nesse contexto e suas estratégias e táticas 

utilizadas nos últimos tempos, que nos fornecem uma visão da práxis relatada pela 

gerência. 

4.1.1- Caracterização e Contextualização da Empresa 

A empresa pesquisada é subsidiária de um grupo europeu, que possui fábricas na 

Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Austrália e Brasil, além de possuir mais de trinta 

unidades comerciais espalhadas pelo mundo e vários representantes. A filial brasileira é 

de médio porte, contando com aproximadamente seiscentos funcionários . Por ser uma 

indústria metal-mecânica faz uso intensivo de maquinários e equipamentos, o que lhe 

permite ter um quadro médio de pessoal e uma capacidade industrial razoável. Na linha 

de montagem produzem cerca de 400 máquinas/dia, tendo uma capacidade de produção 

de até 150.000 máquinas ao ano . No momento da pesquisa, a empresa fabricava quatro 

produtos metal-mecânicos. E com o intuito de diversificar mais sua produção, estava 

sendo testado um produto que é fabricado pela matriz, a fim de verificar, também, sua 

aceitação no mercado nacional. 

As modificações ma1s recentes, que trataremos neste capítulo, reduziram os 

custos e incrementaram a qualidade dos produtos, chegando inclusive a superar os 

indicadores de desempenho da matriz. Segundo os entrevistados, que estiveram 
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recentemente na sede da ho/ding , existem especificidades que favorecem a aplicação do 

novo paradigma industrial na filial. 

A grosso modo, na Europa e em particular no país onde situa-se a matriz, o custo 

da mão-de-obra é elevado, há maior estabilidade no emprego e a função ocupacional é 

cumprida conforme o contrato trabalhista. Já na empresa do Brasil este quadro é 

diferenciado, por exemplo, é comum o uso multifuncional da força produtiva, ou melhor, 

da flexibilidade funcional no chão-de-fábrica e as demais características citadas são 

mversas. Na matriz, 80% da mão-de-obra é formada por estrangeiros oriundos do 

mercado periférico de trabalho, o que dificulta a comunicação entre chefias e 

trabalhadores; algo priorizado pelos entrevistados. Estas particularidades provavelmente 

estejam favorecendo ao avanço da empresa, apesar do atraso tecnológico de seu parque 

industrial. 

Nos últimos anos, a subsidiária brasileira vêm causando bons impactos à matriz e 

o interesse do Grupo a qual pertence tem aumentado, inclusive técnicos estrangeiros 

virão aprofundar seus conhecimentos nas técnicas, políticas e estratégias de gestão 

praticadas. Estas estão baseadas principalmente nos postulados de participação e 

envolvimento dos trabalhadores . Para explicar a forma de organização do trabalho 

baseada em programas dessa natureza, faremos uma breve retrospectiva do período 

definidor de sua situação atual. 

A pnme1ra metade da década de 80 foi caracterizada pelo fácil crescimento . 

Conforme um dos diretores, a empresa passou por "um período que se achava o 

máximo" em face aos excelentes resultados financeiros que obtinha, apesar de oferecer 

uma qualidade e uma produtividade inferiores as atuais. Isto foi atribuído ao fechamento 

de mercado, pois com a falta de concorrência se podia praticar qualquer preço e 

monopolizar o mercado, deixando o consumidor sem muitas opções. Concomitante ao 

bom desempenho financeiro, aspectos desproporcionais para o tamanho da empresa 

ganharam forma, como o elevado número de pessoas com poder de gerenciamento. 
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Tendo como cenário a euforia inicial gerada pelo Plano Cruzado (1986), que 

aumentou o volume de vendas no mercado nacional gerando uma situação confortável à 

empresa, seria justificável que fosse mantido o modo de gestão da produção em curso, 

no entanto não foi isto o que ocorreu . A busca por melhorias constantes nos processos 

produtivos foi estimulada, conforme a opinião dos entrevistados. A admissão do atual 

diretor industrial naquela época parece ter sido decisiva à retomada dos projetos de 

modernização e racionalização industrial. 

Com vistas às experiências e ao nível de desenvolvimento em que se encontram 

atualmente, os representantes gerenciais apreciam aquele momento como uma fase de 

vários problemas internos à organização: 

"Havia pouca integração dentro da empresa, vanas 
implantações, tinha vontade de ser moderna, qualquer onda que 
pintava (SIC) no Brasil tentávamos. E houve o fracasso das 
implantações de alguns conceitos, por serem implantados dentro 
de um modismo." (diretor) 

A gerência da área Industrial foi a que mais sofreu trocas de pessoal, bem como 

as principais modificações no processo e nas relações de trabalho também tiveram início 

nessa área. Como explica um dos gerentes: "A grande locomotiva disto tudo é a área 

industrial, porque a empresa é fabril, 80% é fabricação ... " 

Em meados dos anos 80, a empresa deu os primeiros passos visando promover o 

aprimoramento das condições de competitividade a nível internacional. A princípio, 

alguns programas para obter ganhos de produtividade, tipo CEP, grupos de CCQs 

(existentes desde 1980) e Programa de Administração Participativa, foram implantados 

de forma isolada. Somente com a implementação do TQC é que houve uma integração 

de todos os programas institucionalizados na última década, como veremos mais adiante. 

Tiveram apoio de uma empresa de consultoria na elaboração e implantação 

desses programas e mais precisamente na reorganização do layout de uma fábrica-piloto, 

que passou a ser em células de manufatura. Com os resultados dessa experiência foi 
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possível alterar o layout das demais fábricas, dando origem a organização em função do 

processo e não mais pelo produto . A importância das células, com o decorrer das 

modificações, foi cedendo espaço ao conceito de minifábricas. Ao todo, existem oito 

minifábricas na empresa com processos produtivos e configurações fabris diferenciadas e 

descentralizadas. Cabe frisar, como argumenta um representante gerencial, que: 

"No sistema celular só nasceram os processos, com as 
minifábricas nós mudamos conceitos gerenciais e não mexemos no 
chão-de-fábrica." (gerente) 

Nessa época, os dirigentes da empresa perceberam que os custos estavam muito 

altos e eram transferidos ao mercado. O fato que parece ter contribuído a esta 

ponderação foi o fim do Plano Cruzado, que trouxe uma nova conjuntura econômica e 

financeira ao país. Destacamos também, o grau de exigência do consumidor, que passou 

a ser mais rigoroso ao adquirir consciência de seus direitos tanto em se tratando de custo 

dos produtos como qualidade e prazo de entrega. 

Com relação às vendas, houve uma inversão no mercado. Nos anos 80, o 

mercado era 80% interno; no final de 1992, 75% da produção já era destinada à 

exportação. Tendo em vista essa alteração, a empresa tem sido condicionada a tornar-se 

mais flexível em termos de volumes de produção, também tem dado ênfase a questão da 

qualidade para atender as pressões do mercado internacional, seguindo os padrões da 

IS0-9000. 

Tem sido possível conquistar uma parcela considerável de vendas na África, 

América Latina, e países de Primeiro Mundo, em particular nos Estados Unidos, Canadá, 

Austrália e Alemanha. Esse último país é quem centraliza a maior parte das vendas e 

quem emite um plano de vendas que orienta a produção da filial pesquisada. A única 

exceção feita é para os países da América Latina; nesses a subsidiária tem autonomia 

para realizar suas próprias transações comerciais. 
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Dando continuidade à seqüência histórica das mudanças, um programa que 

marcou a memória dos entrevistados foi o Treinamento e Desenvolvimento Gerencial ( e 

das chefias), no que tange ao caráter mais comportamental, realizado em 1988. Esse 

programa foi denominado de Programa de Administração Participativa. No ano seguinte, 

urna experiência de participação direta foi efetivada com a aproximação da Engenharia 

Industrial (através do contato dos processistas) com o pessoal de chão-de-fábrica. Foi 

feita, então, "quase uma auditoria de sistemas" . Ocorreu que os processistas foram à 

fábrica conferir como eram feitos os processos, comparando com o que eles haviam 

teoricamente projetado. Em muitos casos tiveram que modificá-los com base na 

experiência de trabalho e no conhecimento operário. Iniciativas como essa tiveram como 

suporte instrumentos e princípios da administração japonesa, como mostraremos no 

bloco que trata sobre Estratégias de Gestão. 

Além de utilizar metodologias japonesas de administração, a empresa também 

não compara seus indicadores de desempenho com os parâmetros da indústria nacional. 

Preferindo utilizar como referência de excelência as firmas japonesas. Os entrevistados 

destacam a importância do desenvolvimento contínuo do processo de inovações 

organizacionais baseado no modelo de administração japonês. A fundamentação teórica 

segue duas premissas de Derning, ou seja: "saber o que fazer - estabelecer constância de 

propósito e então fazer o melhor possível - e manter a constância de propósito" (apud 

Scherkenback, 1991 , p.6-7) . A constância de propósito consiste no estabelecimento de 

um plano de ação também voltado ao futuro e a consistência de propósito busca diminuir 

a dispersão durante o curso. 

" ... em cinco anos, nós desenhamos urna linha e estamos nesta 
linha. Agora tem que acreditar, tem que achar que esta é uma 
coisa que trás beneficios para a empresa, que garante crescimento 
e sobrevivência da empresa; então você tem que manter. E não 
entrar em todos os modismos, porque aí você perde a sua linha." 
(diretor) 

A administração atual, segundo os entrevistados, possui uma visão bastante 

voltada à qualidade, apesar de não relegarem o fato de que a subsidiária teve sua origem 
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já priorizando este conceito, por influência da matriz. Desde que foi formulada a missão 

da empresa (há 18 anos), a idéia de participação sempre esteve presente, sendo que a 

operacionalização do conceito ficou mais evidente com a implementação das células de 

manufatura, em 1986. 

O ápice da mudança na área Industrial foi em 1989, quando então introduziram o 

programa de premiação do pessoal operacional. Com esse programa foi possível 

aumentar a participação de todos os operários das minifábricas para o atingimento dos 

objetivos propostos, afirmam nossos entrevistados. Paralelo a isso, o Controle de 

Qualidade deixou de ser um "fiscalizador" , um "inspetor da qualidade", passando a 

conceder responsabilidades de liberações de máquinas ao pessoal da Produção, de 

controle da qualidade ao operador. 

O que também parece ter contribuído significativamente para a mudança 

organizacional foi uma das metodologias utilizadas, no caso, os grupos de PDCA. Cada 

uma das minifábricas começou a receber recursos de apoio focalizados por intermédio de 

grupos constituídos por técnicos voltados à implantação e implementação de melhorias 

contínuas. 

Quanto à área de Manutenção, a consideram "o patinho feio da fábrica" , embora 

tenha um potencial de ganho elevado porque a empresa gasta quase dois milhões de 

dólares por ano na referida área. Desta forma, a mais recente inovação vêm atender a 

essa demanda via a implantação do sistema TPM (Manutenção Produtiva Total). No 

final de 1992, o sistema TPM foi testado com projetos-pilotos em duas minifábricas. 

Estes últimos assuntos serão retomados no item Estratégias de Gestão. 

As ferramentas gerenc1a1s utilizadas vem de encontro com a filosofia 

participativa. O alcance da eficiência organizacional, lembra um dos diretores, depende 

de saber utilizar o máximo possível do potencial de cada pessoa. Daí se explica em parte 

a importância dada à administração participativa. A missão da empresa consiste no 

seguinte: "qualidade: de produtos, serviços, processos e de vida dos seus funcionários" . 
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Acompanhada com a perspectiva de crescimento: "dos negócios, resultados e pessoas". 

Os gerentes consideram que a cultura organizacional está baseada: " .. na qualidade com 

uma filosofta orientada para o aspecto humano da organização" . 

Tendo em vista as alterações no processo de trabalho industrial, um dos 

supervisores sintetiza a percepção gerencial da empresa dizendo que hoje a empresa tem 

"uma cara muito diferente, tem uma harmonia dentro da fábrica" . Antes havia um 

confronto direto entre Produção, Controle da Qualidade e Engenharia Industrial. Em 

destaque, a Produção hoje trabalha com uma concepção uniforme, no caso : 

"Todo mundo tem que pegar junto, aquela idéia que tem 
que ter estrela na Produção está muito baixa. A grande mudança 
da Produção é que ela não discute mais, ela acredita que ela está 
ganhando, quer dizer, tu tens um clima de confiança. A mesma 
coisa acontece com as pessoas da Qualidade, quando o operador 
mede, nós também confiamos. Os próprios operadores, quando 
vêem que alguma coisa está saindo fora eles tomam uma ação, 
eles não vão procurar o encarregado ou o supervisor; dentro 
daquilo que sentem que está na alçada deles eles agem." 
(supervisor) 

O relato acima nos dá margem aos seguintes questionamentos: o que de fato quer 

dizer este clima de confiança, credibilidade, autonomia, integração intra e 

multidepartamental? O que significa participação dos trabalhadores para a gerência? 

4.1.2- Conceituação de Gestão Participativa 

O entendimento do que significa participação dos trabalhadores pode ser melhor 

apreendido através dos relatos de representantes gerenciais, por isso não poupamos 

citações. Em primeiro plano, tentaremos percorrer o que a gerência entende que deveria 

abranger a GP . Depois faremos uma exposição do significado concreto da participação 

na empresa. 

Na abstração gerencial da GP, verificamos que seu entendimento refere-se a uma 

forma de melhor utilizar o potencial do trabalhador naquilo que lhe diz respeito 

diretamente, isto é, participar significa estar envolvido com suas tarefas, apresentando 

L~~~~~--------------------------
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sugestões num ambiente caracterizado pelo respeito mútuo entre chefia e funcionário . 

Admitida como uma forma de resgatar o conhecimento operário para otimizar os 

resultados da empresa, também é esperado que o beneficio que traz à empresa seja 

revertido em desenvolvimento para todos participantes do processo de trabalho . A GP é 

encarada como uma concessão gerencial conveniente; como podemos conferir nas 

transcrições de suas falas : 

"Administração Participativa é permitir que todo mundo 
participe. Participar naquilo que eles tem a ver ... " (supervisor) 

"Participação é ter condições de dar opiniões." (supervisor) 

"É eu (supervisor) ter respeito pelo trabalho que o operário 
faz. E o chefe também respeitar e saber ouvir as pessoas." 
(supervisor) 

"A participação busca qualidade de vida das pessoas, que 
não é somente conforto também é a parte de crescimento das 
pessoas" (gerente) 

Cabe ressaltar que o significado da GP atrelado à participação nos lucros, nos 

resultados da empresa foi mencionada por somente dois dos dezoito entrevistados. Mas 

como o que nos interessa efetivamente não é saber o que a GP deveria ser, e sim como 

ela se estabelece no espaço organizacional investigado, passamos agora a esboçar as 

percepções gerenciais da GP aplicada na empresa. 

Essa forma de gestão permite a troca de conhecimentos. Constatamos que a 

gerência reconhece a utilização do conhecimento operário. Simultaneamente, possibilita 

que o acesso a informações empresariais e que a compreensão do universo de trabalho 

sejam ampliados para a força produtiva. O significado, quase que consensual, fornecido 

por diretores, gerentes e supervisores, sobre a GP esbarra quando chega no limite da 

participação em sugestões, não englobando a participação efetiva no processo decisório . 

" ... um operador numa célula ( ... ) tem um conhecimento enorme, 
prático, destas coisas e com participação eu busco valorizar e 
abrir este conhecimento muito detalhado, muito rico para 
beneficio da firma, porque a firma precisa somar tudo o que tem 
para andar para frente." (diretor) 
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"A participação das pessoas é em primeiro lugar ela saber 
por que está aqui, para que objetivos, porque produzimos, porque 
do trabalho. Segundo lugar: saber fazer, executar suas tarefas com 
bastante autonomia, saber identificar quais são os pontos mais 
fracos do nosso processo e depois (. .. ) poder participar com 
idéias, com soluções para que isto seja modificado ." (supervisor) 

Acesso a informações, sugestões para melhorias e, em casos eventuais, a 

colaboração rio processo de tomada de decisões referente à esfera específica na qual o 

trabalhador opera resumem o significado da participação dos trabalhadores . A 

participação do trabalhador dá-se a nível da tarefa, auxiliando a manter a estabilidade da 

fábrica sobretudo em momentos críticos. Além disso, limpeza, organização, segurança, 

contribuições na elaboração dos padrões de trabalho e nos testes de rotina para a 

garantia da qualidade também são influenciadas pela participação direta do trabalhador. 

A necessidade de que o trabalhador entenda e participe no contexto rio qual está 

inserido, contudo, abre um leque de possibilidades nas relações do trabalho, liberando 

demandas reprimidas que se depreciadas podem ser um foco gerador de conflitos à 

empresa (Storch, 1987). Mas a gerência pró-ativamente tem se preocupado em encontrar 

formas para aumentar o comprometimento e envolvimento dos trabalhadores. As falas 

transcritas abaixo demonstram o conteúdo de tantos outros que ressaltaram o sinôrnino 

da GP como envolvimento e motivação no processo de trabalho e nas melhorias do 

mesmo, aspectos esses fundamentais ao controle da gestão. 

"Participação é estar envolvido com as coisas que estão 
acontecendo. A medida que uma pessoa participa e que tem algum 
eco ( ... ) é auto-motivante, vai querer fazer isto mais vezes." 
(supervisor) 

"A administração participativa é criar o espaço aonde as 
pessoas se sintam motivadas a interagir com todos aqueles que 
tem a ver com os processos que ela opera e cria ... esta interação 
não se dá no limite estreito dos processos, mas também no limite 
de melhorias dos processos." (gerente) 

Outro aspecto interessante é que a idéia de participação parece pertencer a um 

esquema elaborado com o propósito de não abalar a estrutura empresarial, em particular 
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a estrutura de poder gerencial. Participar, antes de mais nada, é importante para atingir 

os objetivos organizacionais e garantir a continuidade das prerrogativas gerenciais . 

"Trazer as pessoas mais para perto do que tu queres 
chegar...nós continuamos conduzindo as idéias ... " (gerente) 

"A administração participativa é trabalhar junto, não quer 
dizer que é só abraçar e blá-blá-blá com os amigos ( ... ) as vezes 
pode ser definido como E 1 (Estilo de Liderança: autoritário -
Hersey e Blanchard, 1986, p.248), mas com muito respeito e com 
um sistema que permite estas ligações. Não quer dizer que a gente 
só joga futebol e come churrasco, fazemos muito isto também, 
porque faz parte da integração. Mas sabemos ser duros no 
trabalho . Temos regras que não têm muito desvio." (diretor) 

"A administração participativa não é uma liberalidade ou 
uma benesse, ela é uma ferramenta gerencial. É um caminho, é um 
método que eu utilizo para chegar a um determinado fim.;: " 
(supervisor) 

A GP é compreendida corno contingencial, situacional. Apesar da importância do 

clima de companheirismo, do espírito de equipe nem sempre ocorrem relações de 

parcerias entre pessoas de diferentes níveis hierárquicos. Nesse caso, dependendo da 

situação o chefe pode e deve adotar atitudes e comportamentos diretivos e autoritários, 

desde que estes favoreçam os objetivos da empresa. 

De modo geral, a participação é encarada como uma ferramenta gerencial para 

obter eficiência na empresa. Faz-se necessário, portanto, um aparato gerador de 

condições, a princípio dedicado aos representantes da empresa e posteriormente aos 

subordinados. Didaticamente, é possível pressupor que, no nível estratégico, a diretoria e 

as gerências devem ter a iniciativa a fim de estimular a concretização dos ideários 

participativos, ou melhor, a cultura organizacional proposta por esse grupo deve atender 

a necessidade de adaptação externa e de integração interna (Schein apud Chiavenatto, 

1987). A nível tático, as chefias precisam acreditar nos objetivos organizacionais e na 

cultura proposta, só assim transmitirão credibilidade, motivação e confiança nos métodos 

e metas que estão sugerindo. E a nível operacional, se faz necessário que o clima 



86 

organizaciona11 5 seja condizente a fim de facilitar a motivação, aceitação e adaptação das 

mudanças em curso visando os resultados. 

Segundo os entrevistados, a transparência das informações e sobretudo a 

exposição dos problemas são condições essenciais para o estabelecimento · do clima 

provocativo à participação. Com isto conseguem envolver o trabalhador e' obter idéias 

para melhorias, mesmo que sejam de "menor complexidade" que as apresentadas pelo 

grupo técnico. Para tanto existem mecanismos como o PROFIT e os grupos de CCQs; 

nos quais os operários são guiados em sua participação através de indicadores, objetivos 

e resultados. 

As concepções de GP foram quase que lineares, demonstrando pouco interesse e 

em alguns casos até despreparação gerencial, principalmente nos níveis intermediários, 

para receber críticas dos operários e conviver com a diversidade e a complexidade dos 

problemas abafados pelo sistema de produção. A exemplo, segue um depoimento 

ilustrativo: 

" ... quero que eles façam críticas, tipo um probleminha no 
equipamento que está incomodando. Eu acredito que eu dei esta 
abertura para o funcionário . É um pouco perigoso, porque muitas 
vezes eu sinto que o número de problemas é maior até que a 
capacidade que a gente tem de resolvê-los ( ... ) Dar oportunidade 
da pessoa fazer observações, não críticas, a respeito da célula que 
ele trabalha. Acho que isto talvez seja o principal, não tanto uma 
filosofia maior de administração, acho que a coisa é muito mais na 
hora, no local, no dia-a-dia .. . " (supervisor) 

Cabe dizer que, nos escalões mais altos da hierarquia, foi possível verificar uma 

atitude menos receosa com relação à participação dos trabalhadores. A diretoria da 

empresa considera fundamental comunicar e ouvir as opiniões dos funcionários, quando 

é implantada alguma mudança. 

15 Segundo Chivenatto, o clima organizacional depende de condições econômicas da empresa, do 
estilo de liderança utilizado, das políticas e valores existentes, da estrutura organizacional, das 
características dos funcionários, da natureza donegócio e do estágio empresarial. (1987, p.277) 
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"Se vai ser mudado alguma coisa na empresa eu acho que a 
gente tem que ouvir todo mundo, desde a faxineira até o diretor. 
Se não fizer assim tem grandes possibilidades de não dar certo ... " 
(diretor) 

A aceitação das mudanças é garantida pelo fato ou pela sensação do trabalhador 

ser considerado um dos articuladores das inovações. Os representantes gerenciais 

mencwnam com ênfase traços psicológicos que contribuem para que o trabalhador 

coopere com os planos da empresa, para tanto a condição necessária parece ser o 

envolvimento emocional. 

" ... Eu costumo dizer que qualidade e produtividade antes 
de usar as mãos dos homens, parte do princípio que o homem tem 
um cérebro que pode e deve usar e depois ele tem que estar 
envolvido, motivado pelo coração (. .. ) A confiança é 

.- fundamental... isto se conquista, se constrói no dia-a-dia." (diretor) 

Nos últimos anos, experiências na empresa deram indicações à gerência sobre a 

inviabilidade de projetos feitos em gabinete, principalmente aqueles que são 

operacionalizados na área de Manufatura. Pois, ao colocá-los em prática era comum que 

seus executores não se dedicassem da maneira esperada devido ao baixo envolvimento. 

A gerência pondera que hoje os trabalhadores vêm trazer espontaneamente e de 

forma objetiva a sua contribuição, por entender o contexto de competitividade que a 

empresa está inserida. "Participação", "compromisso com o resultado da empresa" e 

"envolvimento dos funcionários" significam meios de sobrevivência do Grupo como um 

todo. Essas idéias têm sido bastante difundidas aos funcionários . A ideologia dirigida 

aos trabalhadores, de forma simplificada, resume-se no envolvimento pessoal com o todo 

organizacional. Na proposta teórica acerca da participação do CQTE (Falconi, 1990, 

p.132) busca-se : (a) "captar em conjunto as idéias de todos os elementos do grupo e 

com elas formar também em conjunto, um plano gerencial" e (b) "comprometer todos os 

elementos do grupo com os objetivos deste plano gerencial" . 

A participação é basicamente um conceito correlato com o envolvimento. Haja 

vista que participação nas decisões é algo incipiente face as padronizações que orientam 
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e determinam as atividades operacionais . Em síntese, a gestão participativa é 

predominantemente um instrumento para se consegutr o envolvimento das pessoas e 

desta forma obter melhorias. A gerência possui um discurso determinado de que os 

trabalhadores são os elementos-chave no atingimento do desempenho esperado . 

O próximo relato nos fornece uma visão que foge dos fundamentos 

participativos hegemônicos na empresa, uma vez que admite o controle e a falta de 

autonomia dos trabalhadores, usualmente reconhecidas no processo de trabalho 

industrial brasileiro : 

"Eu acho que os trabalhadores até hoje eles são torcedores 
deste processo ( ... ) isto já mudou um pouco, mas a ação deles é 
limitada. Não que eles não possam ter ação, mas a participação 
deles é mais como executantes. Eles são totalmente dirigidos, eles 
têm espaço para tomar uma decisão, mas eles não ocupam est~ 
espaço . A participação se limita a executar aquilo que o grupo 
técnico da minifábrica decidir. (supervisor) 

Cabe questionar o que faz com que os trabalhadores não ocupem o espaço que 

possuem para tomar decisões que de certa forma pode afetar suas próprias vidas. Seria 

porque o grupo técnico historicamente carrega consigo a imagem de autoridade e 

competência do saber? Ou por que os trabalhadores não têm condições técnicas, sócio-

culturais, etc? Somente poderíamos ter conhecimento das causas da não-participação e 

da participação limitada realizando um estudo mais pontual que incluísse também a visão 

operária. Mas a opinião geral da gerência neste respeito aponta como razões a baixa 

capacitação, pouca especialização e falta de conhecimentos técnicos da força produtiva; 

as mesmas já haviam sido percebidas por Marchington (1980 apud Brannen, 1983). 

"A participação nas decisões é limitada, é muito pouco até 
porque a especialização, a capacidade deles, o conhecimento que 
eles têm mesmo sobre o trabalho é pequeno. Quer dizer, acho que 
a participação é proporcional ao conhecimento que eles têm e 
também acho que pode ajudar o treinamento para o trabalho, mais 
o fato de repetir este trabalho sistematicamente deve trazer um 
conhecimento mais profundo daquilo que eles estão executando ." 
(supervisor) 

Na área de Planejamento da Manufatura, por exemplo, quando uma idéia nova 



89 

começa a ser desenvolvida pelos seus técnicos; os superv1sores e os encarregados 

também participam da elaboração do projeto. No momento em que o desenho geral do 

projeto está finalizado , então repassam aos operadores a fim de que possam tomar 

conhecimento e dar contribuições. A forma com que se dá o desenvolvimento de novos 

projetos, ao nosso ver, também constitui uma limitação à participação dos trabalhadores, 

bem como um resquício do modelo tradicional de administração. 

Mesmo ass1m, os dirigentes afirmam buscar o engajamento de todos, todavia 

existem por parte de alguns entrevistados dúvidas do que a direção entende por 

participação. Foi acentuado como aspecto desfavorável a baixa apreciação da diretoria 

acerca da importância do retorno material que a empresa deveria proporcionar a seus 

funcionários . Apesar do reconhecimento material deixar a desejar no :entender de alguns 

entrevistados, a empresa investe em outros mecanismos estratégicos para conseguir a 

"participação" de seus funcionários. Para concluir o significado da GP parafraseamos um 

dos diretores: 

"Os objetivos da administração participativa seriam 
envolver as pessoas, somar, aproveitar os conhecimentos." 
(diretor) 

4.1.3- Estratégias de Gestão 

Neste bloco além de discorrer sobre as estratégias de gestão, apresentaremos 

explicações de como elas se realizam no espaço fabril , ou seja, quais as táticas utilizadas 

para atingir os objetivos. O que orienta o planejamento estratégico da empresa é, 

principalmente, a preocupação com a competitividade. As citações nos mostram que a 

interface empresa-trabalhador é acentuada através de estratégias que mobilizam a força 

produtiva frente aos objetivos da empresa. Em outras palavras, programas de cunho 

técnico e comportamentalista têm buscado aumentar a eficácia na utilização da mão-de-

obra repercutindo na eficiência organizacional. 
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Assim sendo, a empresa espera de seus funcionários : participação/cooperação, 

iniciativa, entusiasmo, lealdade, honestidade, orgulho da empresa, respeito às pessoas, 

capacidade proftssional, identiftcação com a empresa, resultados/cumprimento dos 

objetivos. empenho/desempenho, disciplina às regras e normas, predisposição a assumir 

riscos e responsabilidade com despesas/custos/resultados. Em contrapartida, ~credita que 

os anseios dos trabalhadores para com ela são os seguintes: remuneração acima da média 

do mercado, bom ambiente fisico de trabalho, manifestações de reconhecimento, espaço 

para se manifestar/ser ouvido, empregos seguros e atrativos, apoio proftssional e 

emocional, oportunidades iguais, treinamento, desenvolvimento profissional, linhas 

filosóficas definidas/estáveis e comportamento do superior coerentes com os princípios 

, apregoados. Em linhas gerais, o planejamento estratégico da empresa consiste nessa 

proposta. Veremos agora como ele tem sido desenvolvimento de maneira mais 

particularizada. 

a) Estratégia Organizacional 

A estratégia organizacional consiste em ser uma empresa competitiva, eficiente, 

ter condições de integrar o mercado internacional, encarando até mesmo a matriz como 

concorrente a ser superado. A ênfase na mudança é explicada pelo "perigo de ficar para 

trás" . As citações adiante demonstram qual a estratégia que vem sendo utilizada, 

segundo a concepção dominante do discurso gerencial, para atingir este objetivo: 

"A empresa espera alcançar através do crescimento do ser 
humano, maior competitividade e, em consequência disto, a 
garantia da sua sobrevivência." (diretor) 

"Ser a melhor do Grupo ." (gerente) 

Foi comentado, pelos níveis gerene1a1s supenores, de que não há proteção 

governamental para a indústria, então a saída encontrada tem sido buscar alternativas 

internas para competir mundialmente, garantindo assim o crescimento das oportunidades 

empresarial. O discurso gerencial chega em alguns momentos a tornar-se apelativo e 

repetitivo, atrelando a sobrevivência da empresa com a oferta de trabalho e a garantia de 
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emprego . A garantia de emprego, distinta da estabilidade na empresa garantida pela 

legislação trabalhista brasileira em casos específicos, depende de fatores como o aumento 

da qualidade dos produtos, conforme os entrevistados: 

"A pessoa que trabalha aqui já sabe que se a empresa não 
for competitiva ela está fora do mercado." (supervisor) 

Daí poderíamos supor um dos impactos da competitividade empresarial ao 

trabalhador, no caso, a tão divulgada necessidade de sobrevivência da empresa numa 

época de recessão, o impulsionaria a produzir de modo mais eficaz em todos os sentidos. 

Quer seja, por exemplo, reduzindo os custos através de atenção especial aos 

desperdícios, quer seja aumentando sua produção diária como meio de manter seu 

emprego. Então, de certa maneira a empresa está beneficiando-se do cenário recessivo .· 

em que vivemos, pois a crise econômica que assola o país gera uma ansiedade ao 

trabalhador, tornando-o suscetível e até mesmo submisso às condições e ao ritmo de 

trabalho que a empresa indica. O que não chega a ser problemático no caso desta 

empresa porque as inovações organizacionais implantadas têm favorecido à qualidade de 

vida no trabalho, conforme indicam resultados de sondagens com os operários de uma 

das rninifábricas dessa empresa16 . Mesmo assim, a bandeira de competitividade, segundo 

os entrevi~tados, se não for bem administrada pela gerência, pode correr o risco de 

tornar-se uma ameaça constante ao trabalhador, inclusive podendo afetar sua saúde 

mental. 

A busca de maior competitividade através da participação dos trabalhadores tem 

dois referências básicos: qualidade e produtividade. O conceito de qualidade aplicado 

significa conformidade às especificações do produto, custo, atendimento, moral do 

grupo/do negócio e segurança do produto/funcionários/consumidor" (gerente). Após ter 

conseguido a mesma qualidade e até superado a matriz em alguns indicadores, mesmo 

com equipamentos "ultrapassados"; a empresa brasileira, em 1992, redirecionou seus 

16 - QVf -Qualidade de Vida no Trabalho, pesquisas realizadas por mestrandos do PPGNUFRGS sob 
a orientação da Profa. Dra . Eda Conte (1991 e 1992). 



92 

esforços para a redução de custos operaciOnais, sobretudo aqueles originados de 

desperdícios (sucatas, material auxiliar, etc). 

Não obstante, o controle de qualidade não deixou de existir. Mas a maneira com 

que se controla a qualidade foi alterada. Inicialmente, buscavam melhorar a qualidade da 

fabricação por intermédio de grupos de CCQs. No momento da pesquisa, porém esses 

grupos estavam mais dirigidos a redução de custos. 

E o controle da qualidade tem sido feito basicamente em duas etapas: a primeira é 

feita pelos próprios operadores, que ao executarem suas tarefas verificam se o que estão 

produzindo atende as especificações. A segunda forma de controle da qualidade dá-se 

por meio de audit9rias, realizadas por inspetores, em diferentes fases do produto . O 

inspetor verifica se o que foi planejado ~stá sendo feito no processo produtivo. Confere 

se a peça está dentro da conformidade, neste caso ele audita um número menor de peças 

do que o operador. A auditoria possibilita checar desgastes, desvio, etc. Cerca de 3% da 

produção diária é auditada, se ocorre algum problema a amostragem é maior e 

dependendo da gravidade do defeito comunicam ao operador e ao encarregado da 

Produção. 

Mas não é somente este sistema de controle da qualidade que permitiu que a 

· empresa conquistasse o padrão de qualidade em seus produtos. Outros fatores 

influenciadores da qualidade e da produtividade alcançadas são: a padronização, o 

programa de Certificação dos operadores e o CEP. Mora isto, as funções tornaram-se 

mais flexíveis e dinâmicas, requerendo "envolvimento das pessoas" no processo 

produtivo . 

A motivação dos funcionários para a focalização dos objetivos de qualidade e a 

produtividade é apreciada como fundamental. Para motivar o pessoal de chão-de-fábrica 

estes itens estão sendo explorados como fator de segurança. Com o pessoal de nível 

técnico, médio e superior, a tática é outra: o sentimento de valorização profissional 

parece ser a expectativa, pois foi comentado que à medida que conseguem superar um 
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indicador de performance do produto ou alguma técnica acreditam que estão crescendo, 

experimentando idéias novas e trabalhando de forma mais profissionalizada. 

"As pessoas têm necessidades de aprender novas coisas e 
esta busca das novas coisas que vai criando nelas uma sensação de 
maior conhecimento, de mais autonomia, elas sentem que 
crescem" (diretor) 

A teoria motivacional nos auxilia na compreensão do enfoque adotado para 

influenciar o comportamento das pessoas. Por um lado, aqueles trabalhadores alocados 

nos níveis mais baixos da estrutura organizacional estão sendo "motivados" via a 

satisfação das nec~ssidades primárias, denominadas por Maslow como necessidades 

fisiológicas e de seguranças ou entendidas por Herzberg como fatores higiênicos, isto é, 

fatores extrínsecos · ao cargo que reduzem a· insatisfação no trabalho apesar de não 

motivarem o trabalhador. Por outro lado, os funcionários com níveis superiores aos 

citados acima, por já possuírem uma certa garantia das necessidades primárias, estão 

sendo atingidos pelas necessidades secundárias (sociais, de auto-estima e auto

realização, conforme Maslow) ou fatores motivacionais (realização, reconhecimento, 

responsabilidade, crescimento e trabalho desafiante, segundo Herzberg) . 

As necessidades sociais também estão sendo desenvolvidas através dos grupos 

de trabalho. A nível operacional, sendo consolidadas pelas células de manufatura e pelos 

grupos de CCQs; e a nível técnico, pelos grupos de PDCA, de acordo com as diferenças 

individuais, em particular as culturais. Hampton (1983 , p.SO) explica que a hierarquia das 

necessidades pode apresentar variações conforme as particularidades culturais do país 

onde se desenvolve. A exemplo, no Japão, a gerência é mais voltada à satisfação das 

necessidades sociais e de segurança do que à de auto-realização. Nos EUA e na 

Inglaterra, as necessidades de estima e de auto-realização seriam mais focalizadas do que 

as primárias. 

No caso, dessa indústria formada por uma força produtiva originada do campo, 

vemos que as necessidades primárias são predominantes. E que os funcionários com 

alguma "vantagem cultural" são aqueles motivados com trabalho desafiante na satisfação 
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de suas necessidades. Veremos o que motiva os funcionários nos tópicos subseqüentes 

desse bloco com base nas expectativas motivacionais exploradas no clima organizacional, 

na visão da gerência. Por último, ressaltamos que para que a estratégia organizacional se 

concretize existe uma estratégia gerencial que dá o respaldo necessário à gestão da 

qualidade e da prC?dutividade. 

b) Estratégia Gerencial 

De modo geral, os entrevistados consideram que não houve mudança na 

estratégia gerencial, o que houve foi um rearranjo . Além da implementação da est(Utura 

biológica, reduziram o quadro gerencial na sua totalidade, as gerências da área industrial 

foram aglutinadas e o estilo de liderança foi reforçado . A exposição das reformas segue 

essa ordem. 

Embora a pirâmide hierárquica da empresa não tenha sido alterada, como sugere 

a literatura, houve uma alteração funcional em busca de maior produtividade através do 

uso da estrutura biológica. Essa estrutura tem o propósito de adotar uma concepção de 

trabalho semelhante a do JIT (esse porém voltado ao produto) : " ... é ter a pessoa certa, 

no lugar certo, na hora certa"; não interessando a posição ocupacional formal do 

trabalhador. Ou seja, o trabalhador que estiver mais envolvido com determinado 

processo pode gerenciá-lo, inclusive contando com o apoio de outros que poderão até 

mesmo estarem situados num rúvel hierárquico superior ao seu, mas que no referido 

processo serão coordenados por seu subalterno. Essa organização agrupa indivíduos 

com capacidades técnicas especializadas (Kwasnicha, 1981, p.182) . O quadro abaixo nos 

indica as diferenças provocadas pela estrutura biológica, conforme a concepção da 

empresa: 
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Quadro 2 - Estrutura Formal versus Estrutura Biológica 

Estrutm·a Convencional Estrutm·a Biológica 

* regras, normas * flexibilidade 

* dependência * independência 

* relacionamento formal * relacionamento informal 
- hierarquia vertical -competência/hierarquia cruzada 

* autoritário * autoridade 
- status/poder -competência/talento/cooperação 

* visão parcial/departamental * visão global da empresa 

* construindo feudos * construindo parcerias 

* fluxo de informações * fluxo de informações 
- hierárquico, restritivo -informal, amplo/aberto 

* gera especialistas/experts * gera talentos multidisciplinares 

* recompensa obediência * recompensa resultados 

Fonte: Elaborado com base nos resultados de pesquisa. 

A conveniência dessa estrutura funcional, explica um gerente, é a ma10r 

polivalência dos indivíduos em relação ao trabalho. Nessa forma de organização, a 

dificuldade é que o trabalhador ftca sujeito a ter mais de um chefe, sendo que podem 

ocorrer discordâncias entre eles sobre a importância das atividades do funcionário 

subalterno, ou m~lhor, confrontos interdepartamentais. Por parte dos trabalhadores 

surgem dúvidas quanto ao oportunismo dessa estrutura, que pode dificultar até a 

ascensão do empregado: "a estrutura biológica só funciona quando convém" 

(depoimento de um técnico) . Ratificamos o que Farias (1978, p.60/61) ao tratar da 

"estrutura funcional" 17 aponta, isto é, ela favorece ao nível de especialização mas gera a 

competição dos recursos da organização . 

O enriquecimento das tarefas e a rotação de postos, percebidas como vantagem 

dessa estrutura, permitem uma racionalização de pessoal, sem reduzir níveis 

hierárquicos . Nagestão participativa dessa empresa não foi necessário eliminar escalões 

intermediários de sua hierarquia. O contato direto, a intercomunicação, a postura de cada 

17 - Para o autor, na estrutura funcional "um cargo ou uma unidade administrativa tem autoridade 
sobre outro cargo ou outra unidade de um campo restrito e especializado, mesmo que não haja 
relação de linha" (p.61) 
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integrante do grupo são considerados mats primordiais do que o achatamento da 

pirâmide hierárquica. 

Foi mencionado, por alguns entrevistados, que a estratégia gerencial tem sido a 

de simplificar a estrutura da empresa a fim de extinguir as funções ocupacionais que não 

agregam valor ao produto, sem contudo alterar a hierarquia: 

"Algumas empresas reduzem as suas estruturas 
hierárquicas por modismo, dizem que reduz custo. Outras 
reduzem porque ... facilita a comunicação, eu te digo que o que 
facilita a comunicação basicamente é a cultura da empresa, 
independente dos rúveis que tu tens, por exemplo, com os 
programas que nós temos: PROFIT, PDCA, CCQ, a participação 
de todos já num planejamento dos objetivos, nós não temos 
problemas de comunicação aqui." (diretor) 

Aconteceu de reduzirem um rúvel de decisão em diferentes patamares da gerência 

e da supervisão nas diferentes áreas, exceto na industrial. Porém nessa área existe uma 

possibilidade de eliminação da função do encarregado (considerada por um representante 

do RH como "deformidade do sistema", mas pelo gerente da Produção como necessária) 

que é o subordinado direto do supervisor de Produção. Foi a partir de 1990 que a 

empresa começou a enxugar seu quadro gerencial, demitindo supervtsores, 

encarregados, diretores. As justificativas do enxugamento são que existiam muitos 

"chefes, tanto é que saíram estas pessoas e a fábrica está rodando igual ou melhor" 

(diretor) e que era necessário aproximar o rúvel administrativo do operacional. A 

gerência média foi reduzida, um gerente diz que o que houve: 

"Foi um ajuste para acabar com os velhos sonhos 
gigantescos e também se preocupar com a produtividade 
de todos ." 

Outra explicação é a empresa sofreu alguns problemas com funcionários que 

assumiram posição de dirigentes sem tornarem-se "líderes" (não conseguiam influenciar e 

motivar o comportamento dos trabalhadores) ou com os que adotavam perfis diferentes 

do proposto pela empresa. Nos últimos dez anos, chegaram a haver algumas demissões 

em razão do ambiente democrático e participativo que está em construção. É entendido, 



97 

pelos entrevistados, que aqueles que não conseguiram se adaptar as mudanças saíram ou 

foram eliminados espontaneamente pelo próprio ambiente. 

Com relação aos níveis de comando, são dois : diretoria e gerência. A área 

Industrial é uma exceção, pois nela existem três níveis: conta a presença da diretoria, da 

gerência e da supérvisão das minifábricas. Na gerência da área Industrial, cabe ainda 

explicar que a mesma era subdividida em três : Engenharia, Produção e Controle de 

Qualidade. Com as alterações foram simplificadas para duas: uma denominada de 

Gerência da Operação (responsável pela Produção e Manutenção), e a outra que se 

encarrega da Engenharia e Qualidade (que controla e fornece os meios da produção e da 

Garantia da Qualidade seja através da medição, do controle dos índices de sucatas ou do 

' 
monitoramento dos processos). 

Como vimos, de fato, foram efetuadas alterações no gerenciamento que talvez 

não tenham afetado a estrutura de poder. Quando questionamos, pois, se sentiram 

mudanças nas estratégias gerencm1s, a maioria dos entrevistados respondeu 

negativamente. 

No que diz respeito ao estilo gerencial, ele está sendo aprimorado e não é 

previsto que adotem outro enfoque tão cedo. O estilo gerencial vigente foi avaliado 

como algo institucionalizado, sendo que não percebem razões para mudá-lo. A sua forte 

influência dentro do ambiente de trabalho deve-se ao Programa de Desenvolvimento 

Gerencial, que focalizou o estilo de Liderança Situacional. Esse programa atingiu desde 

o topo da pirâmide até o escalão das chefias. Participaram diretores, gerentes, 

supervisores e encarregados da Produção. O estilo de Liderança Situacional é avaliado 

como o que melhor se coaduna com os objetivos e a cultura da empresa. Os 

entrevistados ainda afirmam que o clima e a cultura organizacional são caracterizados 

pelos princípios democráticos. Mas, um gerente explica o lado mais atrativo do estilo de 

liderança situacional: 

" ... Eu acho que a nível gerencial esta foi a grande marca 
porque se tirou o mito de ser autoritário . Ser autoritário quando 
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se tem que ser autoritário e ser democrático tem hora também." 
(supervisor) 

Os representantes gerenciais afirmam que os atributos básicos do estilo adotado 

são confiança, lealdade, respeito mútuo e humildade gerencial, inclusive no que tange a 

admitir seus próprios erros. Esse último é considerado uma importante forma de 

aproximação gerencial aos seus subordinados. 

Na teoria da Liderança Situacional, a premissa participativa é a seguinte "quanto 

mais elevado for o nível de maturidade na tarefa de um indivíduo ou grupo, tanto maior 

será a probabilidade de que a participação seja um a técnica gerencial eficaz. Quanto 

mais baixa a maturidade na tarefa, tão menor será a probabilidade de que a participação 

seja uma prática gerencial eficaz." (Hersey e Blanchard, 1986, p. 209). A participação 

como ferramenta gerencial é mais favorável à medida que ultrapassa os níveis de 

maturidade baixo para moderado. Pois a participação nas tomadas de decisões nos níveis 

inferiores pode ser ineficaz devido a "ignorância" dessa força de trabalho, afirma o autor 

em que os gerentes se fundamentam. No entanto, a participação tende a satisfazer às 

necessidades de afiliação e estima. 

Ainda sobre a forma de gerenciamento, um diretor menciona o que já havíamos 

constatado no estudo exploratório citado sobre QVT (1991) com os operários dessa 

empresa, isto é, a presença de uma distância social entre os ocupantes dos cargos 

intermediários de comando e os seus subordinados, apesar da cultura da empresa. O 

afastamento evidencia-se à medida em que os profissionais adquirem um status mais 

elevado, fazendo com que, por exemplo, o operário prefira dirigir-se ao encarregado 

(seu chefe imediato) do que ao supervisor. Em pesquisa neste mesmo setor, apresentada 

na dissertação "Just-in-Time: Nova Forma de Organização do Trabalho", foi apontado o 

mesmo problema, porém desta vez detectado pelos operários 18(Rodrigues, 1991, p . 

148). Vejamos a percepção da direção : 

18 - Segundo a autora: "O supervisor é realmente distante da realidade do trabalhaodores de chão-de
fábrica na empresa. Ele normalmente é engenheiro, ou está estudando para ser, e tem uma 
identificação muito clara com o staff técnico. Diferente do encarregado que era um trabalhador de 
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"O operário brasileiro é a maior barbada liderar, gerenciar 
nos níveis mais baixos é mais fácil. Os gerentes e diretores são 
bem mais complicados, eles são um pouquinho nariz prá cima, 
auto-suficientes demais, então quanto mais preparo o brasileiro 
tem, mais complicado é para gerenciá-lo. Os problemas vêm mais 
de cima do que de baixo( ... ) O mal deste país é a cabeça do grupo 
gerencial, eles se acham um pouquinho bom demais, não (são) 
muito dispostos a olhar para dentro, se autocriticarem. Eles, como 
se formaram numa universidade, fazem questão de se distanciar do 
seu povo, do seu operador, nem cumprimentam os operários em 
muitas firmas. Aqui 1 00% dos operários me cumprimentam, eu 
acho que eu não perco nada da minha posição, nenhum deles está 
ameaçando minha cadeira por causa disto e para o nosso produto 
sair daqui eu preciso deles. Eu preciso mais deles que eles de 
mim .. . " (diretor) 

Uma das atitudes gerenciais relatada, com a finalidade de construir esse ambiente 

participativo, é diariamente divulgar, estimular a reflexão e tentar colocar em prática 

conceitos de administração contemporâneos. O conceito mais ouvido, no momento da 

pesquisa, deriva da corrente sociológica dialética, a nível empresarial é identificado com 

o pensamento de Deming: "Nada existe de permanente, a não ser a mudança." 

Para finalizar as estratégias gerenc1a1s, destacamos os seguintes tópicos 

mencionados pelos entrevistados: 

• A própria cultura organizacional dirige em parte as atitudes gerenciais em relação a 
participação dos trabalhadores. Ela reforça as seguintes atitudes: compartilhar o 
saber, mostrar o pretendido, solicitar e estimular sugestões e delegar 
responsabilidades individuais conforme o processo no qual o trabalhador atua. A 
Liderança Situacional os orienta a adotar tratamentos diferenciados conforme a 
maturidade da pessoa na busca do envolvimento e da participação, tentando 
compatibilizar uma liderança ora centrada na tarefa via o controle baseado nas regras 
e normas de produção ora centrada nos trabalhadores através do autocontrole 
operário dos resultados planejados. 

• O gerente passou a controlar mais os resultados do que o processo propriamente 
dito . Deve, entretanto, atuar no mesmo participando ativamente para o bom 
desempenho das atividades através da orientação, motivação e influência no 
comportamento dos trabalhadores de todos os níveis. 

• O gerenciamento participativo voltado aos funCionários "desenvolvidos", por um 
lado, é percebido como "mais fácil" em decorrência da independência que alcançaram 

chão-de-fábrica que por al!,'llm motivo, tempo de serviço, competência ou bom relacionamento 
com a gerência, recebeu uma promoção." 
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no trabalho; por outro lado, pode ser mais trabalhoso levando-se em conta o nível de 
questionamento desses trabalhadores . 

• Está emergindo a necessidade de redução das funções intermediárias a fim de que 
concentrem-se mais no negócio básico da empresa com agilidade nas decisões . 

• O fato dessa forma de gestão ser "top-down" ("efeito chuveiro" : metas de cima para 
baixo), reforça a importância das estratégias gerenciais para alcançar e controlar a 
base dos trabalhadores. Portanto, passaremos a tratar das ferramentas de produção 
traçadas pela gerência para obter o envolvimento e colaboração dos trabalhadores. 

c) Estratégia de Produção 

As técnicas e conceitos do sistema fabril estão embasados na participação e no 

envolvimento dos funcionários . Segundo a leitura consensual dos entrevistados, "sem o 

envolvimento não se consegue resultado nenhum" . Partindo então do pressuposto de 

que "todas as técnicas requerem participação", ilustramos um exemplo: na produção é 

importante que o operador saiba verificar o que está fazendo a fim de executar ações 

corretivas quando necessário for. Essa iniciativa é uma das formas de participação direta 

durante o processo produtivo, isto é, avaliação individual sobre o andamento e 

desempenho do seu trabalho. 

De modo geral, os entrevistados consideram que todos os níveis hierárquicos da 

organização participam da gestão da empresa. O que fortalece esta integração e auxilia 

no envolvimento das pessoas é a comunicação que circula dentro da empresa, mostremos 

os comentários: 

"Existe uma linguagem comum .. . do operador ao diretor baseada 
no Controle da Qualidade de Toda a Empresa" . (supervisor) 

"Agora o nosso presidente traçou as grandes diretrizes para 1993 
e passou estas diretrizes para o grupo de diretores e gerentes da empresa. 
Estas diretrizes vão ser desdobradas agora em objetivos específicos de 
cada área. Tanto os grupos de PDCA como os operários via o PROFIT 
(reuniões relativas ao programa de premiação) vão ser envolvidos. Nós 
vamos esclarecer para todo mundo onde nós temos que chegar em 1993 e 
porque que nós temos que chegar lá." (gerente) 

A idéia de gerir cada processo como se fosse uma pequena empresa (minifábrica) 

juntamente com a formação de grupos multidepartamentais que auxiliam na solução de 
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problemas e por conseguinte no alcance dos objetivos focalizados em cada "fábrica" faz 

com que a participação dos trabalhadores, em diferentes instâncias, se estabeleça; seja 

através de sugestões, acesso a informações, por meio da responsabilização com a 

qualidade produzida. 
·' 

A organização fabril passou a ser baseada no sistema Just-in-time, uma das 

rninifábricas também utiliza Kanbans através de cartões de controle que "puxam a 

produção" e de um sistema de visualização com luzes que indica se o operador necessita 

(luz vermelha) ou não fornecer (luz verde) ou ainda preparar-se (luz amarela) para o 

fornecimento de peças. Em 1991 , introduziram o conceito de autocontrole do operador. 

Autocontrole significa que o operário gerencia o seu próprio trabalho, para tal coisa ele 

recebe capacitação desde a preparação do equipamento até a monitorização de seu 

subsistema de trabalho. Essas metodologias denotam uma reorientação das relações de 

trabalho e o desenvolvimento de know-how próprio no sentido de proporcionar uma 

maior "liberdade" ao trabalhador, porém controlada. 

Anteriormente, cabia a Produção tão somente a entrega dos itens, enquanto que a 

questão da qualidade era responsabilidade da área de Controle de Qualidade, que 

limitava-se a fazer o controle de qualidade tradicional. Outra prática considerada 

participativa pelos representantes gerenciais é a atividade dos grupos de CCQs. 

Atualmente, a empresa tem cerca de 20 grupos de CCQs. Esses grupos não 

recebem a intervenção direta da gerência nem das chefias intermediárias, em seus 

trabalhos. Mas as reuniões dos grupos de CCQs são dirigidas por um cronograma de 

projetos ou de sugestões de melhorias. Como afirma Oliveira (1990, p. 57), é a empresa 

que escolhe os assuntos que irão beneficiá-la. Sendo que o grupo possui autonomia para 

se organizar e executar os projetos. A intervenção do supervisor no grupo se dá quando 

solicitado, inclusive sua participação nos encontros não é muito freqüente. Seu papel 

constitui-se mais como um intermediador entre as áreas envolvidas numa determinada 
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questão. Semestralmente, o diretor industrial, gerentes, supervisores, encarregados e 

operadores fazem uma avaliação dos trabalhos. 

Os objetivos formais do CCQ na empresa são: "desenvolvimento do homem, 

melhoria da qualidade e aumento da produtividade" . As reuniões dos grupos de CCQs 

são quinzenais, tendo uma hora de duração durante o horário do expediente ou fora, 

nesse caso pagam hora-extra aos participantes. Cada grupo pode ter de 2 a 1 O 

integrantes. Nos encontros são formuladas novas idéias e posteriormente são 

apresentadas sob a forma de proposta de implantação para consentimento gerencial. Os 

circulistas recebem um treinamento básico ministrado pelo coordenador de CCQ, que 

engloba os seguintes assuntos : "visão geral do CCQ, conceitos, objetivos, políticas, 

estrutura e funções dos grupos, técnicas de avaliação dos trabalhos, técnicas de reuniões, 

método PDCA, técnicas de criatividade e ferramentas básicas para análise de problemas: 

histogramas, Pareto, lshikawa, Diagrama de Causa e Efeito, Check list, método Gut." 

Realizam uma convenção dos trabalhos de CCQs, anualmente, com intuito de 

fazer uma cerimônia (apresentação dos trabalhos, seção de fotos e coquetel) na qual seja 

possível promover o reconhecimento dos grupos de CCQs e dos indivíduos para 

estimular as práticas participativas na empresa. A banca avaliadora é formada por 

profissionais de Recursos Humanos ou dedicados aos CCQs de outras empresas. Cabe 

destacar que a apresentação dos trabalhos na Convenção, que tivemos oportunidade de 

assistir, segue uma espécie de padronização, ou seja, todas as exposições decorreram na 

seguinte ordem: (1) apresentação do grupo, (2) explicação da situação anterior e atual 

conforme o projeto tratado, (3) filme a respeito da modificação in loco, (4) a relação 

custo-beneficio para a empresa, e por último (5) mensagem do grupo para elevar o moral 

dos funcionários da empresa. O grupo vencedor da Convenção concorre a nível estadual 

com outros circulistas. 

Os grupos de CCQs sofrerão uma alteração no decorrer de 1993, pois visando 

aumentar os trabalhos produtivos, todos os operários terão de participar, uma vez que os 
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resultados estarão vinculados ao programa de premiação relativo aos resultados obtidos 

em cada minifábrica. Ou seja, a participação dos operadores nos CCQs abdicará do seu 

caráter voluntário para assumir formalmente a participação de forma obrigatória. 

Talvez o que tenha contribuído para essa decisão seja a quantidade de trabalhos 

implantados nos últimos anos . Constatamos uma redução ~ignificativa, de 272 ( 1991) a 

84 (1992), apesar de uma pequena queda no total de participantes (de 153 a 148 

circulistas, nos respectivos anos) . Em termos de investimentos, no ano de 1988 foram 

aplicados 19 mil dólares nos trabalhos dos grupos de CCQs, resultando numa economia 

de US$ 73 .000. Em 1989, os resultados foram maiores ainda, US$ 34.000 de 

investimentos e US$ 305 .000 de economia. Analisando os trabalhos desenvolvidos, em 
' 

1992, pelos grupos verificamos que os mesmos têm sido mais voltados à redução de 

custos do que propriamente a questão da qualidade. A exemplo citamos a proposta de 

compra de um trator, pois gastavam 1.200 litros de gasolina por ano com a roçadeira 

para cortar a grama das dependências da empresa e com o trator reduzirão 3 00 litros de 

consumo de gasolina e só necessitarão de um trabalhador em vez de três, o excedente de 

mão-de-obra será aproveitado para outros serviços (lavagem de automóveis, manutenção 

de relógio-ponto da Produção, etc), garante um dos circulistas com quem conversamos. 

Em 1990, foi estimulada a criação de grupos de CCQs na área administrativa, 

mas a iniciativa não teve sucesso. A partir de algumas visitas em empresas japonesas, a 

gerência concluiu que o mecanismo mais adequado é o TQC para que consigam o 

envolvimento do pessoal administrativo também. No momento do estudo, cerca de 260 

funcionários estavam passando por um treinamento sobre os conceitos do TQC. O 

diretor industrial tem contribuído neste processo proferindo palestras, sendo o que 

chamam de um "facilitador" aos colegas para que a qualidade seja total na empresa. Com 

a implantação do TQC/JIT, a participação não sofreu alteração, segundo um Engenheiro 

de Processo o que ocorreu foi uma melhor direção das pessoas, melhor liderança. 
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Quanto à área de Manutenção, como já foi mencionado, é uma área-problema 

dentro da fábrica devido a seus gastos, cerca de dois milhões de dólares anuais . Isto fez 

com que um dos técnicos visitasse empresas de outras regiões e realizasse cursos para 

instrumentalizar-se a fim de desenvolver e implantar a ferramenta japonesa de 

Manutenção na empresa, o TPM. Esta metodologia é denominada produtiva porque faz 

com que a qualidade dos equipamentos melhore, com custo baixo e ao mesmo tempo 

busca delegar capacidades às pessoas, ou melhor, permite o domínio sobre o 

equipamento . 

"Mais uma vez vamos fazer um trabalho científico e com 
grande envolvimento das pessoas. Se estamos desenvolvendo o 
lado da Engenharia de Manutenção, por outro lado estamos 
começando já a implantar o piloto do TPM, que é justamente 
onde há o engajamento do operador, sendo desenvolvido para 
cuidar do seu equipamento, trabalhar de forma preventiva, fazer 
as limpezas, pequenos reparos, lubrificações." (supervisor) 

A partir de 1986, o operador passou a ter multifunções rio seu trabalho diário, no 

entanto como não existiam métodos pré-estabelecidos e treinamento que orientassem as 

atividades voltadas à Manutenção, essas não englobaram o rol das novas atribuições 

operárias na época. A mudança do momento refere-se ao idéia de que os operadores 

passarão a ser os mecânicos de seus próprios equipamentos, enquanto que os mecânicos 

eletrônicos exercerão "atividades um pouco mais nobres" , manutenções de maior 

complexidade. Para tanto, o sistema de funcionamento do TPM está sendo testado com 

planos-pilotos em duas rninifábricas . A Engenharia de Manutenção e os mecânicos 

eletrônicos estão preparados tecnicamente, bem como os operadores, que atualmente 

além de operarem a máquina, a preparam e auditam a qualidade obtida através da 

máquina. 

O treinamento para o pessoal operacional visará desenvolver capacidades 

técnicas. Ou seja, descobrir anormalidades na máquina, restaurar o equipamento, 

estabelecer condições de trabalho (temperatura, pressão) para manter o equipamento 



105 

funcionando . O CCQ será utilizado para desenvolver parte dessa capacitação técnica. 

Portanto, é mais uma integração de programas independentes que está para acontecer. 

Na pnmerra etapa do TPM serão colocadas etiquetas nas máquinas, onde os 

problemas ficarão externados. Os problemas estarão distinguidos sob duas formas: 

etiqueta azul e vermelha. A etiqueta azul conterá problemas de encargo do operador, e a 

etiqueta vermelha será de responsabilidade dos técnicos da Manutenção . A identificação 

dos problemas far-se-á pela inspeção dos operadores, tendo início no momento da 

limpeza do equipamento. Caberá ao operador, ao mecânico e à Engenharia de 

Manutenção desenvolver a Manutenção Preventiva. As Manutenções Programadas se 

dedicarão às melhorias nos equipamentos para reduzir os tempos de manutenção. 

Pretendem cnar um pequeno centro de treinamento com máquinas usadas e 

chamar uma entidade (talvez o SENAI) para ministrar cursos ~écnicos e específicos aos 

interessados. O TPM possibilitará que cada célula de manufatura (formada por 4 a 6 

operadores) tenha um responsável pela manutenção e detectação de problemas do 

equipamento e resolução de alguns destes. Enfim, os entrevistados percebem o TPM 

como mais um objetivo da empresa. E que: 

" ... o que pode existir num futuro é uma pequena equipe de 
Manutenção. Hoje trinta pessoas formam a equipe de Engenharia 
de Manutenção. O perfil do técnico em manutenção é mais 
qualificado que anteriormente. Em detrimento da mudança que 
estão sendo implantada, somente dois funcionários antigos ficaram 
na área ... a modificação deu-se para agilizar as reclamações. Desde 
o plano Collor, essa área tem sido uma das mais prejudicadas, a 
Manutenção Preventiva sofreu as consequências da cnse 
econômica. Está prevista uma redução de 500 mil dólares na 
Manutenção em 1993 ." (supervisor) 

Para tornarem-se mais produtivos, garantindo simultaneamente a qualidade, os 

representantes gerenciais consideram fundamental o interesse de quem está fazendo, 

"não pelo policiamento ou pela fiscalização", mas por intermédio da "vontade, interesse e 

entendimento da pessoa". As condições informativas acerca da realização do trabalho 

são baseadas em regulamentos, normas e procedimentos definidos majoritariamente 
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pelos grupos gerencial e técnico. A padronização tem permitido o controle do processo 

através do sistema de informações técnicas e administrativas voltado ao trabalhador 

individual (Juran apud Falconi, 1990, p.161). Os conceitos referentes às mudanças fabris 

foram divulgados dando origem a 2300 normas, essas fundamentaram o programa de 

Certificação. 

11 
.. . existem desenhos exatos que não deixam dúvida de como a 

peça tem que ser feita .. .informações dos produtos e dos 
processos. Nós temos que definir que características cada uma das 
máquinas pode trabalhar: com velocidades, avanços, técnicas 
diferentes e nós temos que buscar o ideal que nos garante esta 
melhor qualidade e produtividade. Isto está sendo documentado, é 
auditado, tudo faz parte do plano, dos padrões, das normas ( ... ) 
Há 3 anos estamos fazendo isto, e só neste campo nós refizemos 
mais de 5000 documentos da empresa, antes existiam mas não 
havia entendimento, alguns eram até em ... (no idioma da matriz), 
não eram uniformes. Uma vez tendo estas normas técnicas elas se 
tornam material de capacitação ... 11 (diretor) 

Outra metodologia utilizada é o ciclo PDCA de controle de processos. Conforme 

Falconi (1990, p. 42), o ciclo PDCA é formado por quatro etapas de controle: 

planejamento, execução, verificação e atuação corretiva. Esse método gerencial tem 

buscado otimizar a resolução de problemas encontrados em cada rninifábrica através do 

apoio de um grupo formado por técnicos (encarregado e programador da Produção, 

processista, projetista, analista de Treinamento, e pelo supervisor da rninifábrica, que é 

também o coordenador do grupo de PDCA. Outros profissionais como: analista de 

qualidade, responsável pela área de Suprimentos, ferramenteiro , mecânico e operador 

também participam, eventualmente) . As fases percorridas nessa metodologia são: (1) 

identificação de problema, (2) levantamento de dados, (3) análise, (4) ação, (5) 

verificação do resultado, (6) padronização das ações evitando assim a reincidência do 

problema e, (7) avaliação. 

Mostremos dois exemplos dos beneficios alcançados com contribuições 

importantes dos trabalhos desenvolvidos pelo PDCA: o índice de sucata em 1990, era de 

1 0%; em 1992, foi de 0,9%. A Eficiência Global (aproveitamento dos equipamentos) em 
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1990, era de 50%; já em 1992, passou a ser 100%. Numa das minifábricas investigadas, 

a abordagem focalizada por projeto tem sido o volume de sucatas e retrabalhos, 

pretendiam também racionalizar o processo de fabricação de seu produto, em 1993 . 

Assistimos a uma das reuniões de PDCA que tratou desses assuntos. A reunião foi 

orientada com uma pauta de tarefas técnicas especificadas para cada integrante do grupo, 

conforme a competência profissional dos mesmos. 

Uma das dificuldades apontadas dos grupos PDCA recai também na estrutura 

biológica, citada no item Estratégia Gerencial. É comum que o supervisor e a equipe 

técnica que compõe o grupo de PDCA concordem com as necessidades de trabalho das 

minifábricas, embora nem sempre os chefes hierárquicos dos integrantes do grupo 

tenham a mesma percepção de um determinado problema, isso tem obstaculizado a 

priorização dos pontos a serem atacados. Para minimizar esta dificuldade foram, 
' 

apresentadas duas alternativas. A primeira sugere que a equipe técnica poderia passar a 

ser subordinada ao supervisor, dissolvendo portanto a estrutura biológica. E a segunda 

alternativa estima um melhor entrelaçamento entre os objetivos da área e os objetivos 

específicos dos grupos de PDCA, a partir da avaliação da alta gerência no tocante a 

viabilidade dos projetos dos grupos conforme as necessidades levantadas e os recursos 

disponíveis . Isso significaria uma retomada a estrutura formal de poder, imperrando 

ainda mais a proposta de descentralização .'administrativa que ainda não permite 

autonomia decisória. Apesar disto, a empresa tem investido em outras estratégias para 

cooptar e sensibilizar os trabalhadores. 

d) Estratégia de Sensibilização 

As estratégias de sensibilização estão baseadas no aprimoramento das políticas de 

Recursos Humanos da empresa, vistas como "meios para atingir os objetivos" . A 

relevância da área de RH para desenvolver atitudes gerenciais e dos trabalhadores 

favoráveis à participação foi evidenciada em vários momentos de nossa pesquisa. Boa 

parte do trabalho gerencial tem sido destinado às atividades de sensibilização dos 



108 

trabalhadores no que se refere a orientação para qualidade e produtividade, cuja tônica 

consistem em conscientizá-los para que percebam que seus desempenhos e esforços 

serão recompensados, possibilitando a satisfação de suas necessidades. A teoria da 

Expectativa (Hampton, p.61 , 1983) explica esse raciocínio . No depoimento abaixo 

vemos como os trabalhadores estão sendo sensibilizados. 

"Se gasta muita energia em cima das pessoas para mostrar 
que é importante nós termos produtividade, termos qualidade (. .. ) 
Não é exatamente um programa, são todas as manifestações desde 
a mais alta direção ... a direção passa a ser uma referência para as 
pessoas, elas acreditam que os diretores sabem qual é o melhor 
caminho ( ... )Então passam a aceitar esta necessidade. Também se 
explora o fato de que a produtividade e a qualidade vai trazer 
maior garantia ou maior estabilidade na vida de todos, garantia de 
emprego. Então passam todos a participar, a torcer pelo programa 
porque vêem beneficios bem próximos no programa e como a 
segurança é um dos valores mais importantes das pessoas nos dia 
de hoje ... " (gerente) 

A estratégia de sensibilização para participação dos trabalhadores mais acentuada 

baseia-se em investimentos em educação básica e em treinamento específico : "O 

engajamento, primeiro é um trabalho de educação." 

Cabe destacar que ao reportarem-se à educação, os gerentes não estão tratando 

tão somente de educação básica; mas sobretudo de "educação para o trabalho" . 

Inicialmente, os diretores e os gerentes receberam preparação na Fundação Christiano 

Ottoni. Depois cada gerente treinou o seu grupo de trabalho. No caso específico da 

Produção, o livro "Gerência de Qualidade Total" (Falconi, 1990) serviu de guia básico 

para debates, apresentações e exercícios de interpretação de textos entre gerentes, 

supervisores e encarregados da Produção, em 1991. No ano seguinte, o mesmo 

treinamento foi passado a todo corpo técnico de apoio e administrativo da empresa. 

Além do treinamento voltado à qualidade na visão do TQC, os gerentes 

concluíram que a educação básica necessitava ser estimulada. Ou seja, trabalhar com 

base nesses novos conceitos passou a significar que o trabalhador não poderia mais 

restringir-se no sentido de operar sua máquina mecanicamente. 
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" ... o pessoal tem que saber ler, calcular um pouquinho para 
preencher o seu papel. Esta é a abertura que a empresa dá para 
ele . Nós entendemos isto que é qualidade da vida. O operador 
pode pensar, participar e tem abertura de sugerir alguma coisa, ele 
tá promovido a assumir este papel." (diretor) 

Entretanto, a delegação dessa autonomia de decisão, transmitida parcialmente no 

treinamento, é acompanhada do que os entrevistados denominaram de "educação e 

treinamento acerca de valores". Essa preparação auxilia no processo de aculturação dos 

trabalhadores no sentido de estimulá-los a "vestir a camiseta da empresa" . No chão-de-

fábrica faz-se necessário que os operadores conheçam o processo, seus impactos e 

principalmente a importância de manter certos aspectos rigorosamente sob controle. 

O treinamento é realizado por instrutores internos preparados com noções de 

didática (técnicas de apresentação, etc.) e escolhidos pelo dorrúnio do conhecimento e 

capacidade de transmissão. São eles: gerentes, processistas, analistas de treinamento, 

supervisores e encarregados. Com a utilização de seus próprios recursos humanos, nos 

últimos 4 anos, reduziram US$ 150.000 (US$ 200.000 para US$ 50.000). O recurso 

destinado ao treinamento representa somente 0,09% do faturamento . Um custo bastante 

baixo se considerarmos que no Japão gastam cerca de 10% e nos EUA 4% do 

faturamento em treinamento, além disto aumentaram o número de horas-aula e de 

instrutores. 

No processo de treinamento, a priori, é feito um pré-teste sobre a operação da 

máquina e condições de segurança. Após isso, dão treinamento específico amparado por 

um manual exclusivo para cada posto de trabalho da minifábrica (elaborado pelo 

processista), no qual constam informações como cargo, número de horas de 

treinamento, normas operacionais (procedimentos da máquina) e normas técnicas 

(regulagem da máquina) . Durante o treinamento é possível que o operador participe 

apresentando sugestões de melhorias à padronização com base na sua experiência de 

trabalho . Depois de concluído o treinamento, os operadores refazem o teste. 
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Após o treinamento surge outra forma de sensibilização participativa: o Programa 

de Certificação (ver por exemplo, Falconi, p. l27, 1990) A Certificação dos operários 

treinados dá-se através do check-list feito e avaliado pelo encarregado da Produção, o 

que habilita o trabalhador a operar em determinadas máquinas. Depois de um ano, o 

encarregado deve revalidar o Certificado do operador. 

A importância que a educação e o treinamento assumem nesse contexto é 

fundamentada na teoria de Falconi (1990), que argumenta serem essas as bases de 

sustentação do CQTE e da continuidade do processo de melhorias. No "Decálogo da 

Educação e Treinamento" (p.l23) apresentadas pelo autor, verificamos concordâncias 

literais com os depoimentos de nossos entrevistados. Resumidamente, destacamos: 

Primeiro: "A delegação é a base da educação", no entanto a preparação do indivíduo 
para assumir novas posições com delegação só ocorre quando o funcionários 
domina o novo processo de trabalho. 

Segundo: "A participação é a palavra-chave para despertar o desejo de ser treinado'', "a 
vontade de aprender mais" e assim "contribuir mais" . Desta forma, o 
treinamento terá o efeito esperado. É importante mostrar ao trabalhador o 
resultado de seu bom trabalho. 

Terceiro: "O treinamento na tarefa decorre de procedimentos operacionais" e manuais de 
treinamento (padronização). 

Quarto : "O treinamento é um meio utilizado para atender a um objetivo." 

Quinto: 'Todo treinamento deve ser acompanhado da aplicação prática dos 
conhecimentos e habilidades adquiridas." 

Sexto: ''Ensinar é a melhor maneira de aprender", portanto convém utilizar instrutores 
internos (chefias) . 

Sétimo: Os cursos, com o tempo, devem ser padronizados de modo que a "mensagem 
transmitida seja sempre a mesma." 

Oitavo: É necessário haver um "plano de doutrina, educação e treinamento", sendo 
gerenciado através do Ciclo PDCA a fim de atender os objetivos da empresa e 
ao plano de carreira. 

Nono: "Todo treinamento conduzido na empresa é de responsabilidade total da chefia. 
"Decorrem do treinamento no trabalho, a delegação, a formação de grupos 
(CCQs) e a rotação de cargos (polivalência). 

Décimo : O conhecimento caminha na direção do elogio. 
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Em termos de participação, envolvimento e comprometimento dos trabalhadores 

aos objetivos organizacionais, estima-se que a área de Manufatura está bem mais 

avançada que a área Administrativa. E a isto atribui-se o investimento feito na educação 

formal e específica dos operadores. Atualmente, a área Industrial está trabalhando em 

equipe. Já a área administrativa está num estágio mais inicial, reformulando seus 

conhecimentos e tratando dos conceitos de TQC. 

O sistema de premiação por aumento de produtividade e qualidade também 

contribuiu para a fixação e aceitação das mudanças nas práticas fabris . Esse mecanismo 

foi criado para obter o envolvimento das pessoas e unir os "3Ms" (mão-de-obra, 

materiais e máquinas), buscando melhor aproveitamento das mesmas, conforme a 

gerência. Denominado PROFIT- Programa de Focalização Industrial Total- o programa 

originou-se, em ~989, sendo que seu mentor inicial foi o diretor industriaL A formulação 

da proposta foi feita por um comitê representativo das áreas: Industrial, RH, Financeira e 

de Planejamento Estratégico). 

"O PROFIT tornou-se fórum de comunicação, eu acho que 
nós somos uma das melhores empresa do Brasil se pensarmos 
neste mecanismo de avaliação mensal, onde sempre está o 
supervisor, encarregado e diretor, falando cara a cara só para 
aquela minifábrica sobre a avaliação do mês, como que andamos 
(. .. ) nós criamos um hábito que todas as reuniões mensais, o 
gerente de produção fala e eu (diretor industrial) sempre falo 
alguma coisa. É um fórum natural, os operários esperam que a 
gente fale. E imagina que mecanismo de sincronizar os conceitos, 
os pensamentos, que canal de comunicação é este? .. .Isto é uma 
coisa do envolvimento das pessoas, se você quer envolvimento 
tem que trabalhar junto, marcar presença, estamos juntos cada um 
no seu cargo, cada um nas suas tarefas. Eu tenho 90 reuniões, ao 
ano, só do PROFIT" (diretor) 

O PROFIT utiliza alguns conceitos da minifábrica, no caso, a idéia de dividir e 

focalizar por áreas industriais seus indicadores. Os indicadores são dados quantificados 

que auxiliam à administração dos objetivos das minifábricas. Os gerentes entrevistados 

acreditam que "o que não podem medir, não podem melhorar, tudo pode ser medido" 

(Deming) . Então, os objetivos focalizados, em 1992, foram : Contribuição (desperdícios 
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X faturamento) , Sucata, Cifra de Qualidade, PME (Performance do Mix de Entrega), e a 

Eficiência Global (eficiência/ociosidade do equipamento) . Esses indicadores são 

contingências, pois dependendo dos resultados atingidos, novos indicadores substituem 

aqueles zerados. Em 1993, redirigiram-os para a redução dos custos, introduzindo 

indicadores relacionados à manutenção, material direto, retrabalho e segurança. O 

PROFIT permite com que os operadores tenham uma influência direta na gestão através 

do envolvimento com as metas da empresa e os com resultados advindos da premiação 

que o programa oferece, argumentam os entrevistados. Uma das preocupações atuais é 

elaborar indicadores que permitam a ação/participação direta do pessoal de chão-de-

fábrica, por isso substituíram o indicador custo de material direto por índice de sucata, 

esse proporciona maior ingerência operária. 

"O caminho para nós que deu certo, efetivamente é um 
atalho das informações, é um guarda-chuva que abriga as 
informações é o PROFIT, lá participam todas as pessoas 
interessadas que tem envolvimento com o resultado, focalizadas 
nas fábricas que elas têm a ver. Todo mundo tá atualizado em 
relação as informações, em relação aos problemas enfrentados, em 
relação aos novos desafios, o porquê dos novos desafios. Então 
problemas de comunicação não temos." (gerente) 

Em 1993, pretendiam integrar o PROFIT aos CCQs como já foi mencionado, isto 

é percebido como "parte do ajuste, da flexibilidade em acertar ainda mais porque as 

necessidades da emp,resa mudam também", como é o caso dos indicadores do PROFIT. 

Os CCQs focalizariam seus trabalhos para melhorar os resultados das rninifábricas, 

avaliados no PROFIT. 

O ALAS (Avaliação de Limpeza, Arrumação e Segurança), assim como o 

PROFIT, também é considerado um programa educativo e participativo ao trabalhador 

produtivo . Nesse programa existe uma premiação para a minifábrica que atingir a melhor 

pontuação na avaliação (US$ 25) e um prêmio-extra para todos funcionários (US$ 7). A 

avaliação é feita por uma auditoria imprevisível no local de trabalho realizada pelos 

gerentes (Produção e RH) . 
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Quanto à política de remuneração, praticam uma média acima do mercado (no 

mínimo 30%, têm casos de profissionais que chegam a receber mais de 70%), repondo 

mensalmente as perdas geradas pela inflação. Apesar desta vantagem, alguns 

entrevistados afirmam que a política salarial ainda é injusta. As empresas vizinhas 

parecem não aprovar plenamente a política diferenciada, comenta um gerente: 

"Nós estamos no limite, os outros vizinhos aceitam mas 
estão rosnando um pouquinho, eles aceitam também que os 
nossos conceitos são diferentes." (gerente) 

O Plano de Cargos e Salários determina que os funcionários enquadrados entre o 

nível máximo até o nível intermediário (grau 14) têm direito à participação nos 

resultados da empresa. Abaixo desse grau e sendo trabalhador da área produtiva, o 

beneficio financei~o é a premiação conforme os indicadores do PROFIT. Cabe aqui uma 

ressalva, pois os funcionários que não pertencem a um desses grupos (pessoal 

administrativo e auxiliar) são prejudicados, porque não recebem incentivo adicional 

pelas suas atividades. 

O Plano de Carreira foi elaborado em 1989, no ano seguinte foi implantado e 

desde então vem sendo revisado para compatibilizar o crescimento dos funcionários com 

a capacidade d'e absorção da empresa. Essa preocupação visa não gerar frustrações de 

ascensão profissional. A Avaliação de Dest(Jllpenho também foi alterada visando 

adequar-se mais a visão do TQC. Hoje, perderam o viés pragmático de avaliação por 

objetivos, aderindo a avaliação por processo também ligados aos objetivos e as 

metodologias de trabalho. A Avaliação de Desempenho busca verificar a relação com 

seus pares, clientes e subordinados, se for o caso . Esse modelo, entretanto, não tem sido 

aplicado em sua integra e existem objeções quanto à subjetividade dos avaliadores. 
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Com a implantação das células de manufatura notaram que o nível de exigência 

ao operário foi elevado, pois ele teve que deixar de preocupar-se somente com a 

produção de seu posto, passando a interessar-se pelo resultado de toda a fábrica. Isto 

venho a requer um novo perfil de operário e fez com que os menos capacitados fossem 

realocados e/ou demitidos. A política de remuneração diferenciada da empresa é 

explicada também pelo próprio perfil de profissional, pois os trabalhadores são mais 

cobrados em suas funções : "o operário não é mais um apertador de botão" . A gestão 

participativa não requer um "homem-máquina" (gerentes). O programa de Certificação 

também contribui para a formação desse novo perfil, oferecendo condições para que o 

trabalhador produtivo passasse a ser polivalente e ao mesmo tempo especialista em uma 

atividade preferencial. 

Os facilitadores (ou sensibilizadores) das mudanças são aqueles que geram os 

meios para a execução de projetos. Os principais "facilitadores" para as minifábricas são: 

pessoal do treinamento, coordenador do CCQ e coordenador do grupo de PDCA (que 

também ocupa o cargo de supervisor da Produção). 
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A sensibilização dos funcionários é feita também por me10 de cerimônias . 

Algumas já citamos, apresentaremos outras: o funcionário que completa de 10 anos de 

casa (a empresa tem 18 anos) recebe um cheque correspondente à dois salários entregue 

pelos diretores, gerentes e supervisores no seu próprio posto de trabalho, juntamente 

com uma carta de agradecimento da empresa, uma placa gravada e um jantar com a 

diretoria e sua família no final do ano . A premiação dos melhores trabalhos 

desenvolvidos pelos grupos de CCQs também é envolta de homenagens simbólicas: 

fotos, cerimônia para entrega do troféu, destaque no jornal interno, bem como a festa de 

final de ano para funcionários e familiares e, o plebiscito para escolha dos uniformes dos 

operários. 

A empresa é conveniada a um centro de atendimento médico e no caso de haver 

necessidade de exames médicos onerosos oferece financiamento. Outros empréstimos em 

casos emergenciais são liberados e depois abatidos do salário do funcionário. Na época 

da pesquisa, estava sendo estudada a possibilidade de mudança do sistema de saúde, 

influenciada por reclamatórias informais dos trabalhadores. A proposta de um Plano de 

Saúde próprio gerido com o apoio de uma Administradora também foi cogitada. Em 

suma, a sensibilização dos trabalhadores é estimulada por recompensas individuais e 

coletivas que têm impacto na sociedade em face do aperfeiçoamento profissional, 

educacional, maior retorno financeiro (prêmio e salário) e práticas dé convívio coletivo. 

e) Estratégia Social 

Um dos papéis sociais da organização é desenvolvido através de um programa de 

visitação na área fabril aberto à comunidade empresarial e acadêmica. Consideram que "o 

tempo perdido é válido, se os visitantes vierem para aprender" . A idéia é preparar as 

pessoas para as mudanças na relação de trabalho, em particular na indústria. No 

momento estavam questionando se o número de visitantes que recebem é conveniente à 
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empresa. Consideram que o programa de visitas (que possibilita a divulgação das 

inovações implantadas) faz parte da missão da empresa, pois ela foi uma das pioneiras 

ao integra-se no programa Qualidade/RS, e o governo do Estado a tem indicado como 

uma das "empresas-modelo" de métodos e gestão da Qualidade do sul do país. 

Com o programa de visitas esperam estreitar o relacionamento, a troca de 

informações inter-empresas e contribuir para mudanças nas relações de trabalho da 

indústria gaúcha. Para tanto, consideram necessário a presença de no rrúnimo um 

integrante da diretoria da empresa visitante, "porque senão é impossível que haja alguma 

mudança" (gerente) . 

"Contribuir com o Rio Grande do Sul, com o Brasil e tirar 
esta imagem que aqui só se faz porcaria, mostrar que aqui também 
a gente sabe trabalhar.. ." (diretor) 

Outra forma de inter-relação com empresas e profissionais ligados aos programas 

de Qualidade é através da Convenção Interna e Estadual dos grupos de CCQs. Com 

relação a mão-de-obra da região, foi comentado por um representante gerencial que seu 

grupo identificou algumas características próprias do povo do RS (baixa instrução 

escolar, oriunda da zona rural, sem experiência industrial) . Esses aspectos orientaram a 

formulação das estratégias de administração participativa: 

" ... geralmente é a primeira geração na indústria, então traz todas 
as características da pessoa que trabalha no campo: que tem uma 
liberdade muito grande de pensar, de agir, não tem disciplina - que 
é muito importante na indústria, no campo não é tanto. Por outro 
lado, as pessoas são muito orgulhosas, têm comportamentos 
cooperativos, elas procuram se ajudar umas as outras então 
facilita trabalhar em grupo." (gerente) 

Com base nestas características, decidiram algumas que necessitavam de 

desenvolvimento, por exemplo: baixa instrução: promoveram treinamento, ofereceram 

supletivos e aplicaram o Programa de Certificação. Detectaram valores importantes na 

indústria, como o orgulho; para tanto foi estruturado um programa na área produtiva 

utilizando tal fundamento para beneficio da empresa. Ou seja, para evitar que as peças 
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não-conformes saíssem de dentro da fábrica, passaram a expor todas as peças sucateadas 

em cada célula de manufatura, o que em certa medida provoca constrangimento ao 

trabalhador de origem rural: 

"Então fizemos em forma transparente tudo aquilo que 
estava não-conforme porque isto atinge o orgulho das pessoas. 
Nós vamos na fábrica e vemos que todas as nossas 'cacacás ' estão 
expostas em lugares nobres da fábrica. Qualquer coisa aparece, 
não é escondida e as pessoas têm orgulho que aquilo baixe. 
Começou a se desenvolver a idéia de gráfico, aqui dentro tá cheio 
de gráficos, as pessoas aqui interpretam melhor gráficos que 
palavras escritas. Cerimônia do CCQ, premiação do PROFIT, 
competição com o resto do mundo também mexe com o orgulho. 
O outro passo foi criar equipes de trabalho explorando a 
característica de serem cooperativos. Uma característica dificil 
para nós é que as pessoas não sabem dizer não ou dizer não sei." 
(gerente) 

Provavelmente essa última característica seja mais favorável do que propriamente 

"dificil" para a ' aceitação das mudanças, objetivos e metas da empresa. No que diz 

respeito à relação da empresa com o sindicato dos trabalhadores local, consideram que 

sempre foi "transparente e de papéis bem definidos" (gerente) . E que o sindicato não 

representa uma preocupação da empresa. Existem representantes da diretoria do 

sindicato que trabalham na empresa. Nunca houve greve e sabotagens. Além disto, 

houve um pedido de uma delegação sindical para conhecer o ambiente de qualidade, de 

competitividade e a nova base conceitual que estão adotando na empresa. Um dos 

gerentes percebe essa solicitação e a aceitação por parte da empresa como 

demonstrações da evolução de ambas as partes, inclusive argumenta que o bem-estar 

social é uma luta comum para eles: 

" ... nós avaliamos e achamos que seria o momento de capitalizar 
algumas coisas junto ao sindicato. É necessário caracterizar o que 
a gente entende por Sindicato dos Empregados, é aquele órgão 
que está imbuído de um propósito de trabalhar em prol de 
melhorias para seus representados ... não pode ser confundido com 
sindicato qualquer vinculação político-partidária, que é muito 
comum ( .. . ) Se tu reconheces a primeira definição que eu dei não 
tem dificuldade nenhuma o nosso relacionamento com o Sindicato 
porque o nosso propósito é o mesmo, também queremos melhores 
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condições de trabalho para todas as pessoas que estão conosco . A 
diferença está nos meios e nas prioridades, isto que nós temos que 
negociar.. .Por exemplo : o Sindicato busca estabilidade de 
emprego, a empresa quer dar estabilidade de emprego só que ao 
invés de dar estabilidade de emprego nós queremos conquistar 
estabilidade de emprego. Como? Tornando-os competitivos, 
estáveis e dessa forma nós podemos preservar o emprego. Nós 
não temos diferenças nenhuma nos fins . 11 (gerente) 

Alguns dos entrevistados, consideram que o Sindicato está a margem do 

processo de mudança empresarial, no caso, não tem conseguido acompanhar o 

reposicionamento das empresas no que se refere a busca de produtividade, qualidade, 

eficiência, competitividade, envolvimento dos trabalhadores e 

reconhecimento/valorização da importância do trabalhador nesse processo. 

"Nas palavras dos Sindicatos, eles estão se dando conta 

agora que não tem outra alternativa. Então, eles nos procuraram 

para ver no local, na prática como se procede, porque eles nos 

tinham como referência de uma empresa que tem uma relação 

capital-trabalho evoluída. 11 (diretor) 

4.1.4- Observações finais acerca dos condicionantes da Gestão Participativa 

Como mostramos na primeira parte desse capítulo, os condicionantes da GP se 

explicam pela estratégia principal: a busca da sobrevivência da empresa no âmbito 

internacional. A conclusão gerencial é que para alcançar a competitividade efetiva é 

necessária uma interação forte para um determinado fim, a qual só é possível com a 

participação de todos trabalhadores. 

Fatores que contribuíram à consolidação da forma de gestão baseada numa 

política mais participativa foram influenciados pelo contato da diretoria e das gerências 

com especialistas em programas de qualidade e produtividade, assim como viagens ao 
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Japão e a países de tecnologia industrial avançada. A partir dessas experiências, a 

diretoria investiu com convicção nesta linha de trabalho. 

A valorização dos operadores foi ocorrendo gradualmente, exigindo com que as 

chefias passassem de um estilo mais centralizador para um mais "democrático" e 

"delegador" . Sendo que a iniciativa de tornar a empresa "mais transparente" e o clima 

"mais participativo" emergiu da vontade da alta cúpula da organização, que acredita que 

ao tornar os problemas visíveis são criadas as condições propícias para atingir os 

objetivos. Ficando entendido no quadro gerencial que era inconcebível segmr as 

diretrizes e estratégias sem que houvesse o engajamento e compreensão das diferentes 

etapas do processo de trabalho por parte do trabalhador direto . O próprio perfil do 

pessoal produtivo foi um dos condicionantes à participação, ou seja, o nível cultural e 

educacional dos Ôperários, apesar de baixo, é considerado superior ao exigido em outras 

empresas do setor ou no passado da própria empresa. 

A atitude gerencial adotada foi , então, a de acreditar que uma das coisas mais 

importantes à empresa é justamente a participação dos trabalhadores. Isto os fez 

reconhecer que o compromisso de produzir corretamente não era e não é mais uma 

responsabilidade exclusiva das chefias. 

Apesar da empresa caracterizar-se pela antecipação de certas necessidades, o 

mercado foi percebido como o principal elemento de pressão no processo de 

modernização industrial. Um exemplo claro da atitude pró-ativa da empresa em relação 

ao mercado ocorreu em 1989, quanto então começaram a trabalhar com os princípios e 

ferramentas do TQC, e ainda não existia o programa governamental voltado à 

Produtividade e Qualidade (PBPQ), os padrões de qualidade da IS09000 não haviam 

sido incorporados às normas técnicas brasileiras, assim como nenhum de seus 

concorrentes havia implantado tais inovações. 

Mesmo assim, a gerência concluiu que as mudanças em curso foram estimuladas 

principalmente por condições externas à empresa. O mercado exigiu melhora de 
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qualidade dos produtos e aumento da produtividade, e a empresa teve de se reciclar a fim 

de que seus parâmetros de competitividade alcançassem níveis mais elevados de 

concorrência, em especial no mercado externo. 

A necessidade de buscar uma redução das perdas dentro da área industrial 

(sucatas, retrabalhos, etc) também ficou emergente quando o Governo Collor assumiu, 

porque o mercado do produto caiu drasticamente e a diretoria da empresa brasileira pode 

certificar-se de que estava indo no caminho certo: a possibilidade de sobrevivência era 

mesmo o mercado de exportação, afirmam os entrevistados. Para isto tiveram de baixar 

os custos e melhorar a qualidade. No momento da pesquisa, a maioria dos entrevistados 

afirmou que podiam competir em todos os indicadores com a matriz, exceto em 

tecnologia, pois o maquinário é obsoleto. Cabe ainda esclarecer que a empresa-mãe 

estava investindo numa renovação tecnológica de um dos componentes do produto 

principal que fabricam, e talvez com isso a subsidiária seja ultrapassada em termos de 

custo e qualidade. Portanto, a empresa brasileira deve começar a preocupar-se com isto, 

argumenta apenas um entrevistados. Todos os demais estão relativamente seguros 

quanto à vantagem competitiva de sua empresa. 

Outra razão que levou a empresa a buscar a racionalização com mais intensidade, 

foi o custo do produto se comparado com outras empresas do exterior, cuja mão-de

obra é mais cara que no Brasil. O que encarecia o produto nacional eram principalmente 

os desperdícios com sucatas, retrabalhos, bem como a baixa qualidade do produto que 

refletia em sua aceitação e confiabilidade no mercado externo. 

Para mmmuzar estes problemas foram implantados programas e ações de 

Qualidade e Produtividade baseados na teoria de administração japonesa. A empresa 

estimulou o operário a dedicar-se aos resultados através de prêmios fixados 

(semestralmente, paga 120 mil dólares em forma de bônus de supermercado através do 

PROFIT) segundo as metas da minifábrica que está alocado, dando maior acesso a 

informações, desenvolvendo campanhas de conscientização, nas quais foram enfatizados 
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os valores humanos (orgulho, solidariedade) entre outras cotsas já apresentadas. E 

também a participação dos trabalhadores foi influenciada pelo contato diário com as 

chefias (elogios e f eedbacks, por exemplo). 

Os níveis gerencial e técnico foram incentivados à orientação participativa de 

trabalho devido as expectativas de realização de suas ambições profissionais, de 

crescimento com os novos desafios e também pelo direito adquirido à participação nos 

resultados da empresa. Daí pode-se inferir o maior comprometimento gerencial e até 

mesmo suas atitudes de cobrança aos operadores para maximizar a produtividade e 

qualidade produzidas. 

Por último, destacamos a importância dada às estratégias, pelo grupo gerencial, 

sobretudo aquelas que fornecem uma metodologia operacional que os possibilita 

controlar e organizar o trabalho de uma maneira "científica" e participativa. As 

estratégias apresentadas, a grosso modo, têm contribuído à gerência da seguinte forma: 

(1) determinam o que é certo e o que é errado; (2) identificam as prioridades a serem 

seguidas; (3) permitem e fornecem uma vasta quantidade de dados aos grupos de 

trabalho para que os resultados sejam atingidos. As estratégias de sensibilização também 

têm um peso considerável na efetividade da gestão participativa aplicada. 

"A participação tem que existir de uma forma organizada, 
se ela não estiver organizada pode ser que não contribua em nada 
para o teu resultado, tu tens que ter um plano, uma estratégia de 
como tu vais obter estas coisas, têm que ser planejadas, não 
adianta as pessoas terem a vontade de melhorar a qualidade ou 
tornar as pessoas participativas porque eu quero . Acho que é 
importante. Acho que é bom. Se tu não tiver uma estratégia para 
conduzir isto e obter resultado ." (gerente) 

4.2 - Implicações da Gestão Participativa 

4.2.1 -Impactos para a Ger·ência: preparação e novas responsabilidades 

O grupo entrevistado possui um bom nível de qualificação profissional e 

educacional. Visitas e estágios na matriz têm contribuído no desenvolvimento gerencial. 
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O apoio de consultorias também tem auxiliado na formação do grupo para tornar-se 

"agente de mudança" , como os entrevistados se percebem. 

Os diretores, gerentes e a maioria dos supervisores da Produção possuem cursos 

de nível superior, principalmente nas áreas de Engenharia e Administração de Empresas. 

Realizam cursos de atualização externos com frequência, tendo interesse centrado em 

técnicas de gerenciamento, relações humanas e língua estrangeira. É provável que a 

globalização do mercado esteja influenciando no interesse por esses aperfeiçoamentos. A 

seguir trataremos da visão da diretoria sobre a preparação e as responsabilidades 

gerenciais, depois mostraremos a ótica dos demais níveis entrevistados. 

Os papéis gerenciais são distribuídos na empresa de modo semelhante ao modelo 

teórico proposto por Hersey e Blanchard (1986) . Ou seja, as habilidades requeridas aos 

escalões superiores são mais voltadas à estratégia global da empresa, demandando 

concentração de trabalho nas características conceituais que orientam a gestão da 

empresa. As atribuições da gerência são enfatizadas pelas habilidades humanas como a 

motivação necessária para a realização de melhorias. E os escalões intermediários 

(supervisores) necessitam atentar, mais do que seus superiores, para as habilidades 

técnicas. 

Quadro 4- Habilidades administrativas conforme o nível gerencial 

Cargos 

DIRETOR 
GERENTE 
SUPERVISOR 

Habilidades Gerenciais 

CONCEITOS 
MELHORIAS 

ROTINA 

Fonte: Elaborado com base nos resultados de pesquisa. 

Portanto, em relatos de executivos dos níveis mats altos, destacamos como 

responsabilidades principais: pensar novos conceitos e formas de operacionalizá-los, 

entre eles encontra-se o ideário de participação dos trabalhadores: 

"Eu defini quando eu entrei aqui meu trabalho não é .. . (o 
produto fabricado) e sim 500 novas cabeças, traçar diretrizes, 
conceitos e promover a integração de todos os elementos ... alguém 
tem trabalhar em cima destas coisas, tentar puxar estas coisas .. . " 
(diretor) 
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"Eu tenho que tentar dirigir e criar alguns novos conceitos 
que dão resultados melhores, porque negócio que não se muda tá 
ferrado . Não existe receita, o jeito é inovar". (diretor) 

É possível perceber que a divisão entre o trabalho manual e intelectual não foi 

descartada nas atitudes gerenciais dos níveis superiores. No novo discurso, contudo, 

aparecem leves evidências da diminuição da diferença acerca da natureza do trabalho 

entre as funções gerenciais de planejamento, direção, controle, organização (e 

motivação) e as atividades operacionais de execução do trabalho . 

"Minha filosofia é não me meter no trabalho duro das 
pessoas ... é ir valorizando o conhecimento da pessoa e 
promovendo, mostrando que ela é um elemento importante, é 
especialista e a empresa para andar para a frente precisa somar 
todos os seus conhecimentos." (diretor) 

Já nas responsabilidades gerenciais, o enfoque de gestão é outro. O cargo do 

gerente da Produção, por exemplo, se destina a controlar a fabricação, os supervisores e 

a manutenção dos equipamentos. Um gerente de Planejamento da Manufatura determina 

quanto será produzido, como e quando fazer. Mas suas atividades operacionais são 

acompanhadas por um papel educativo, que é a nova habilidade do grupo gerencial 

pesquisado. Os gerentes então, têm buscado desenvolver um processo de mudança de 

atitudes, que na maioria das vezes dá-se fora das salas de aula. A mudança atitudinal 

abrange desde a postura da diretoria em relação a participação dos trabalhadores até os 

níveis intermediários, sendo refletida na abertura à participação no chão-de-fábrica. Para 

tanto, desenvolveram uma série de conceitos e estão tentando consolidá-lo no dia-a-dia 

de trabalho . Uma das habilidades do chefe para estimular melhorias é "saber perguntar" . 

" ... o gerente não é aquela pessoa que tá na linha de montagem ou 
produzindo equipamento . A ferramenta de trabalho do gerente é 
fazer a cabeça, é vender as idéias, motivar, facilitar para que as 
coisas aconteçam, orientar e educar. É muito mais neste sentido 
do que simplesmente dizer faz assim, faz assado, dar ordens, claro 
gerenciar também é controlar ... " (gerente) 

O grupo gerencial autodenomina-se de "facilitador", pois são eles quem fornecem 

os meios para os trabalhadores possam desenvolverem-se e executarem suas atividades. 



124 

O depoimento a seguir demonstra uma síntese da percepção gerencial a despeito de suas 

responsabilidades : 

"Como gerente tenho que preparar as pessoas para que 
elas possam organizadamente participarem, e eu também sou um 
dos trabalhadores que participa. Afinal o sistema que nós temos 
aqui não vem de fora, ele é local e é fruto especificamente da 
iniciativa deste grupo gerencial que taí. Há 6 anos atrás quando se 
formou esta equipe gerencial, começamos a discutir os caminhos, 
visitamos outras empresas e praticamente este grupo que está 
gerenciando é que foi o idealizador destas medidas. Não teve uma 
pessoa que foi o idealizador, agora o que permitiu que isto 
ocorresse, que deu ouvidos a estas idéias, foi o diretor industrial, 
que soube escutar e deu autorização para que isto pudesse 
ocorrer." (gerente) 

Segundo os gerentes, suas contribuições para estimular a participação se dão 

quando trazem novidades ao setor, realizam reuniões periódicas, estimulam o 

questionamento para .melhorias e até cobram desempenho dos trabalhadores. Outra 

forma bastante destacada é a importância de se ter um time de líderes sintonizados com 

os objetivos da empresa e comprometidos com o que fazem. O exemplo constitui uma 

maneira de educar, ou seja, a preocupação com a disciplina deve começar pelo chefe. A 

aprendizagem comportamental também ocorre via exemplo. 

"Você tem que ter monitoramento do teu sistema, estar 
muito ligado às questões do ambiente, não é um controle 
policialesco, para que você possa detectar em tempo hábil 
eventuais deformações no teu sistema ... é preciso estabelecer 
pontos de controle, os devaneios de postura (comportamento 
autocrático) não podem acontecer na alta cúpula porque aqueles 
que estão nos níveis inferiores ficam desorientados" (gerente) 

Cabe ao gerente então orientar os trabalhadores. Treinamento, informações claras 

à respeito do que necessitam e esperam dos trabalhadores, percepções acerca das 

deficiências do pessoal para atingir os objetivos são os caminhos para prepará-los para 

a execução de suas atividades. Os "agentes facilitadores de mudanças" ou "agentes de 

rompimento com o passado" entendem que perderam a concepção controladora, 

rompendo com o status quo, posto que acreditam mais na capacidade e na experiência 
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daqueles que executam as tarefas cotidianamente (ver, por exemplo, Falconi, 1990, p. 

29-30,). 

"O gerente hoje da empresa deve abdicar do individualismo 
e entender que é mais uma peça de um todo maior, deve ter 
espírito de equipe." (gerente) 

A interação entre o grupo gerencial e os demais trabalhadores não ocorre 

somente no plano material e operacional, como já vimos. Ela utiliza-se também da 

ideologia para atingir os indivíduos e/ou grupos nela envolvidos. A ideologia gerencial 

diz que é necessário envolver as pessoas, ou seja, "ser amigo das pessoas, conversar, 

cumprimentar, porque daí existe uma abertura e os trabalhadores não se sentem 

rebaixados." O uso de metodologias como: CCQs, PDCAs e células de manufatura 

também contribuem para trazer idéias à empresa e para a prática do convívio grupal. 

É interessante perceber a conotação existente com relação à função gerencial. No 

caso dessa empresa, todos os gerentes e chefes entrevistados, independentemente da área 

que ocupam, estão conscientes de que juntamente com o monitoramento técnico que 

executam, tem outro papel importante: são gerentes informais de RH, dada a política 

empresarial de valorização das pessoas. Nossos entrevistados consideram que apesar de 

gerente e líder não significar a mesma coisa, todos aqueles que possuem função gerencial 

são considerados líderes. 

Hersey e Blanchard (1986, p.4 e p. 133) explicam que sempre que há influênCia 

do comportamento de outra pessoal ocorre a liderança, o que significa poder. Portanto, 

liderança é um conceito mais abrangente que gerência. O conceito de líder, no entender 

de um dos diretores consiste no seguinte: 

"... aquele que tem uma função gerencial embora as pessoas 
lideradas por ele tenham vontade e queiram seguir o que ele 
coloca, é como se o poder fosse delegado de baixo para cima e 
não de cima para baixo. O perfil de líder é também voltado para as 
pessoas ... " 
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Cabe lembrarmos o que já foi mencionado no subitem Estratégia Gerencial, no 

caso a Liderança Situacional é a considerada mais adequada pelo quadro gerencial, 

principalmente por ser dirigida às tarefas e/ou às pessoas, dependendo do nível de 

maturidade profissional e cultural do trabalhador. Numa avaliação feita pelos 

entrevistados, no momento de nossa pesquisa, os estilos do líder E3 e E4 (Hersey e 

Blanchard, 1986, p. 325) são os que predominam dentro da empresa. O E3 caracteriza 

por aquele líder que costuma trocar idéias e auxilia na tomada de decisões. E o E4 é o 

líder que tem condições de delegar responsabilidades de decisão e de execução. 

"O líder que precisa ser muito El (autocrático) está 
provando a incapacidade dele de desenvolver a equipe." (gerente) 

A responsabilidade dos supervisores da Produção que é bastante similar a dos 

gerentes na medida em que também desempenham atividades de administração geral do 

pessoal e da produção da fábrica: (entrega dos itens, qualidade, manutenção dos 

equipamentos, eficiência dos equipamentos em termos de horas efetivas de trabalho, 

sucatas). O supervisor de uma minifábrica tem responsabilidade por uma Administração 

de Rotina e uma Administração de Melhorias. 

A Administração de Rotina é efetuada com apoio do encarregado - subordinado 

mais imediato - o que permite um contato estreito com os operadores para garantir a 

previsibilidade do processo produtivo. Além disso, o supervisor também possui 

responsabilidade com o trabalho dos seguintes técnicos: mecânicos, eletricistas, 

estagiários e ferramenteiros, a nível de rotina. Em se tratando de Melhorias, a estrutura 

biológica proporciona a atuação sobre as necessidades da minifábrica que somam no 

desempenho competitivo da empresa através dos grupos de PDCA. Simplificando, 

poderíamos afirmar que a preocupação do Supervisor, independentemente do turno que 

trabalhe, é monitorar o sistema produtivo como um todo, com ajuda do encarregado, e 

detectar problemas via indicadores encaminhando os meios para a resolução desses. 

A preparação dos supervisores para o trabalho em equipe foi feita através das 

atividades do PROFIT e dos grupo de PDCA - trabalho direto em equipe, além do 
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embasamento conceitual da tecnologia de gerenciamento TQC (Falconi, 1990). Cabe 

ainda acrescentar que o desenho do sistema produtivo dá ao cargo de supervisor uma 

responsabilidade muito grande comparada com as responsabilidades dos demais 

funcionários da empresa, segundo os entrevistados. A cobrança direta sobre os 

supervtsores parece ser bem acentuada, independentemente da sua esfera de 

competências. A- exemplo, se o Controle de Qualidade não for eficiente em sua área 

aparecerão reflexos indiretos nos indicadores da Produção, os quais são responsabilidade 

da supervisão. A sugestão é que indicadores similares ao do PROFIT sejam estendidos a 

todas áreas, conforme a visão da Qualidade Total da Empresa. 

Em suma, as responsabilidades dos supervisores e dos encarregados são vistas 

pelos entrevistados como uma função mediadora "de troca de informações entre a 

diretoria e a gerência (que estabelecem as diretrizes de crescimento da empresa) com o 

pessoal operativo", de "coordenação de equipes em busca do estabelecido pela empresa" . 

Dando origem a forma de controle e poder baseada ria troca de informações horizontais 

e verticais. 

4.2.2. - Gerência Participativa: distribuição de poder e aumento de controle 

De maneira geral, a receptividade da gestão participativa entre o quadro gerencial 

entrevistado tem sido satisfatória. Partindo dos pressupostos que a efetiva participação 

dos trabalhadores está relacionada com a distribuição de poder (principalmente do poder 

decisório) e com a redução de controle direto, apresentaremos as percepções a respeito 

das implicações da GP enfocando a esfera específica do poder e controle gerencial no 

trabalho. 

Os representantes gerenciais consideram que não foram destituídos da autoridade 

e do poder de chefe19, além de que existe um controle mais rigoroso (em particular, da 

19 - O poder do chefe é entendido como "potencial de influência" (Rogers, 1973 apud Hersey e 
Blanchard, 1986, p.218) . 
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qualidade) com a administração participativa. Sentem-se mais informados, e mais do que 

ISSO: 

" ... tenho as pessoas mesmo se policiando para que não samm 
coisas erradas." (gerente) 

A GP, segundo nossos entrevistados, provocou um acréscimo no nível de 

questionamento e de informações circulantes, requerendo portanto maior dispêndio de 

tempo para o gerenciamento de pessoal sobretudo para tornar decisões num grupo bem 

informado. Apesar disto, consideram que o tempo total do planejamento até a execução 

dos projetos adquiriu maior agilidade. 

Os gerentes, então, têm procurado estabelecer práticas inovadoras, estimulando 

os trabalhadores no seu "crescimento" e mostrando que quando eles passam a dominar as 

mudanças sentem-se "mais seguros, mais desenvolvidos". Essa reorientação objetiva 

"obter resultado através das pessoas" . As gerências receberam um treinamento especial 

para conviver com o poder intrínseco nessas relações de trabalho. No treinamento foi 

discutido o poder do chefe em relação aos seus subordinados. Segundo um dos 

entrevistados: 

" ... o único poder que o chefe tem é o hierárquico, seria a capacidade de 
demitir e admitir, o resto são as pessoas que concedem a ele. Então, a 
primeira coisa que tu tens que saber é qual a expectativa que os 
subordinados têm em relação a ti ." (gerente) 

A orientação da gerência para exercer o poder é explicada pelo fato de "acreditar 

na capacidade das pessoas", "brigar pelos interesses deles (dos subordinados) quando 

isto realmente é possível" . Consideram que o poder do chefe não é promovido por um 

chefe dominador, paternalista ou laissez-faire, pois o chefe precisa atingir resultados 

através das pessoas, corno afirma um gerente. É possível que o perfil do chefe tenderia 

para o estilo democrático. 

O controle do trabalho não é algo privativo do chefe, corno anteriormente. Os 

gerentes argumentam que o maior controle é feito pelo "cliente" do trabalho através de 

feedbacks transmitidos pelos colegas. A Produção adotou a noção de "cliente-
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fornecedor", sendo organizada de modo que um operador é encarado como fornecedor 

que abastece o colega do posto mais próximo ao seu, sendo que seu cliente será também 

considerado fornecedor para um outro operador e assim sucessivamente, englobando 

diferentes áreas produtivas. Desta maneira, o controle além de ser efetuado 

individualmente também passa a ser responsabilidade do grupo. O conceito utilizado na 

empresa é explicado por Falconi (1990), no caso a relação cliente-fornecedor busca a 

satisfação total do consumidor através da garantia de qualidade ampla, custo e 

atendimento. 

O controle direto sobre o trabalhador diminuiu, mas o controle sobre os custos 

produtivos aumentou, segundo os gerentes. Uma das funções gerenciais é justamente 

atuar onde existe potencial para redução de custos. O redirecionamento do poder de 

mando do chefe pod"e ser percebido através do uso dos indicadores do PROFIT. O chefe 

então passou a atuar sob a forma de "um número", afirma um supervisor, pois não 

exerce pressão direta sobre os funcionários para o atingimento das metas. 

Periodicamente, o trabalho é avaliado por meio dos indicadores estipulados, fazendo 

com que o próprio grupo de operários e de técnicos sejam coagidos a controlar, 

fiscalizar quaisquer falhas que eventualmente possam ocasionar demérito nos objetivos, 

nos números que coordenam suas ações. Daí advém a necessidade gerencial em "delegar 

poder" aos trabalhadores como forma paradoxal de manter o seu próprio poder. 

"A gerência, com a participação, teve que abrir mão do 
poder. .. Conceder espaço a participação é delegar poder para 
alguém se expressar, opinar. Isto na essência foi fonte geradora de 
problema na empresa, porque têm pessoas que não aceitam abrir 
mão do poder. Mais problema com a participação foi na gerência 
porque o pessoal retinha tudo com truquezinhos, porque a 
retenção de informação é poder, conhecimento é poder. Ali 
surgtram resistências que provocaram mudanças na gerência." 
(gerente) 

Os representantes gerenciais que perderam poder foram apontados como aqueles 

que tentavam tornar resultados coletivos em motivo de promoção pessoal. Estes estão 

sendo rejeitados pelos pares e por seus subordinados. Os supervisores não consideram-se 
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destituídos de poder com estas mudanças, e acreditam que as chefias dos técnicos que 

trabalham nos grupos de PDCA foram as que perderam o poder de gerenciamento. Isto 

se deve a conflitos entre o que esses chefes desejam que seus subordinados imediatos 

façam e as necessidades emergenciais da minifábrica a qual focalizam suas atividades e o 

aproveitamento de suas capacidades. Ou seja, ser um chefe direto do programador ou do 

processista não ii?plica em exclusividade no acompanhamento de suas atividades, pois os 

mesmos dividem o seu tempo de trabalho nas minifábricas coordenadas pelo supervisor 

da Produção (estrutura biológica). 

Outro aspecto interessante, declarado por nossos entrevistados, é que 

dificilmente um lote de fabricação que não esteja em perfeitas condições, mesmo que a 

necessidade de entrega seja urgente, consegue passar diante dos trabalhadores e dos seus 

pares. Porque a qualidade tornou-se uma questão pública na Produção. Se um chefe 

tentasse fazer isto teria que dar muitas explicações aos seus funcionários e arriscaria sua 

própria carreira. Neste ponto consideram que até perderam poder: 

" ... as vezes eu gostaria de consentir algumas coisas e não consigo 
mais; é tudo tão transparente, eu quero permitir uma coisa que 
não tem a qualidade conforme, mas ainda está num nível aceitável, 
isto não tem." (gerente) 

Entretanto, antes a qualidade de vida dos gerentes dentro da fábrica era mais 

desgastante. Um gerente explicou como pensa que era percebido pelos trabalhadores: 

" ... a toda hora eu estava bloqueando as peças, então eu era visto 
como um urubu dentro da fábrica. A pessoa que apontava o que 
tava certo, errado, pessoa antipática. Hoje eu não faço mais isto. 
As pessoas estão se autocontrolando e vendo quais são os seus 
limites." (gerente) 

O supervisor também passou a ser mais um orientador dos funcionários indiretos 

(traça diretrizes gerais aos técnicos) . Com relação ao operariado, ainda existe controle 

direto feito pelo encarregado e pelo supervisor através de auditorias . Aqui cabe uma 

ressalva, que talvez pudesse ser objeto de um estudo mais aprofundado, pois conforme 

foi comentado, a gestão participativa por mais institucionalizada que esteja e por mais 
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"conscientizados" que estejam os trabalhadores sobre a importância da qualidade, o 

controle constante do processo produtivo ainda se faz necessário, segundo informações 

gerenciais. 

"Aquilo que não é auditado por um mês reduz seu padrão, 
embora eles saibam que aquilo é responsabilidade deles e que o 
que é solicit~do dá um bom resultado." (gerente) 

O controle foi considerado um dos maiores atos falhos da gerência. O que 

ocorre é que após planejar e comurucar os novos planos, a gerência algumas vezes 

"superestima" a capacidade dos trabalhadores na execução dos mesmos, e 

posteriormente dá-se conta das limitações desses . Faz-se então necessário verificar se os 

operários estão habilitados a executar os planos; se não estão, devem ser treinados e 

acompanhados a fim de que seja realizado o previsto no planejamento. O controle 

gerencial é entendido com uma conotação mais sutil, ou seja, através do 

acompanhamento das atividades dos trabalhadores. 

"É aí que a gente falha, acompanhamento, não controle 
sobre a pessoa, sobre o espaço. Este perfil dentro deste conjunto 
de conceitos, muda completamente. O gerente é acima de tudo um 
facilitador, é um orientador, é um educador." (gerente) 

Depoimentos indicam que o supervisor parece ter mais poder porque hoje ele 

administra uma empresa, no caso, a minifábrica. Quem fazia o controle da qualidade 

também não sentiu perda de poder, porque continua um pouco a frerite da Produção no 

planejamento de melhorias e no controle sistemático do trabalho. 

"Na época nós definimos um Plano de Qualidade, que tinha 
o apelido de Nescau - íamos dissolver, sem bater porque não 
vinha de fora, ninguém ia nos impor nada e de certa forma íamos 
dissolver o departamento de Controle de Qualidade, porque nós 
pegamos os nossos inspetores e focalizamos eles nas minifábricas, 
pegamos os analistas da qualidade e colocamos em cada 
minifábrica, ao mesmo tempo nós exigíamos que estas fábricas 
que daríamos estas condições de autocontrole apresentassem 
determinadas características de um plano. Então tinha um 
programa mínimo que cada fábrica teria que atender, foi liberado a 
pessoas que controlassem, mas exigia-se que tivessem registro do 
seu controle, permitimos que usassem os instrumentos, mas era 
necessário que fossem certificados para usar os instrumentos, 
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exigia-se deles que apresentassem um programa de soluções de 
problemas, levantar os problemas e serem resolvidos também. 11 

(gerente) 

O perfil atual dos representantes gerentes não chegou a abalar seus 

reconhecimentos técnico e social frente aos subalternos, consideram eles. E as chefias 

consideram que passaram a ter mais influência do que antes sobre os trabalhadores . A 

luta pelo poder no grupo gerencial, entretanto, é notória. Nos foi relatado que alguns 

representantes gerenciais possuem práticas incoerente com o discurso da empresa e seus 

próprios, sobretudo quando se trata de possibilidade de promoção pessoal utilizando-se 

de trabalhos realizados pela sua área, sem reconhecer a colaboração individual na 

tentativa de se destacarem diante da direção. A questão subjetiva que aparece nestas 

circunstâncias é como motivar o pessoal se na hora de reconhecê-los isto não ocorre 

efetivamente. Outro problema destacado pelas chefias da área produtiva é o poder de 

demissão concebido (e não aceito por eles) à área Administrativa. 

Em 1992, sérios problemas de relacionamentos entre ocupantes de cargos de 

comando (gerentes e diretores) ocorreram devido a luta pelo poder. Os supervisores 

foram considerados aqueles que têm uma conduta mais democrática entre todos os níveis 

gerenciais. A argumentação teórica sobre a resistência dos supervisores não é um fator 

problemático nessa empresa. Mas eles já perceberam a disputa de alguns de seus 

superiores e afirmam que se a situação continuar assim provavelmente sairão da empresa 

devido a tensão provocada no ambiente de trabalho. Apesar das vantagens que a 

empresa oferece, eles ponderam que, por exemplo, o encarregado que sai da empresa 

tem assumido como supervisor em outras grandes empresas da região, acreditando que 

poderão obter colocações no mercado de trabalho superiores as que possuem . 

Traduzimos com o seguinte depoimento a respeito desse assunto : 

11 
••• a situação da empresa tá pegando fogo, esta panela daqui a 

pouco vat estourar. De gerente para cima a coisa tá assim. 11 

(técnico) 
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Concluímos que a gestão participativa em vez de provocar uma distribuição do 

poder dos chefes, ela ampliou o trabalho de gerenciamento, descentralizando 

inteligentemente um poder pouco significante e tornando o controle do trabalho mais 

eficiente. A exemplo vemos o caso de um supervisor da produção, que antigamente 

preocupava-se tão somente com a questão técnica da produção; hoje ele tem um 

compromisso que ultrapassa o limite do chão-de-fábrica, pois além de preocupar-se com 

a qualidade dos produtos, com o custo da produção, coordena o pessoal operacional e 

também orienta o grupo de apoio técnico . Os supervisores acreditam que seu cargo "se 

assemelha muito ao cargo de um gerente" . Os gerentes também concordam com esse 

posicionamento, acrescentando que ao descentralizar o poder das chefias se conquistou 

um novo papel, "o de orientador" . O papel educativo da gerência tem contribuído para 

manter o controle numa relação de trabalho mais "participativa" . 

4.2.3 - Implicações aos Trabalhadores: os limites da participação 

I - O Grau de Influência dos Trabalhadores sobre as Decisões da Empresa 

Neste item apresentaremos a visão gerencial sobre as implicações da GP aos 

trabalhadores, mostrando o grau de influência que os trabalhadores exercem nas 

decisões. Os resultados da pesquisa versam sobre influências nas decisões, abarcandb os 

seguintes aspectos : troca de informações, direito de se opor às decisões e apresentar 

sugestões e direito de tomar decisões autonomamente. Cabe ainda frisar que 

especificamente no estudo dessa empresa realizamos uma sondagem sobre a percepção 

operária da Qualidade de Vida no Trabalho (QVT, 1992) com os trabalhadores diretos 

( 41) de uma das oito rninifábricas, que nos permite confrontar parcialmente as opiniões 

gerenciais com as dos operários. 

a) Quanto à troca de info•·mações 

Segundo os gerentes, a empresa procura facilitar o acesso a informações para 

todos seus funcionários utilizando-se de vários recursos. Dentre eles, destacamos a 
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comunicação visual (painéis com indicadores das minifábricas) e a comunicação oral 

(com os superiores). São realizadas reuniões mensais dirigidas à cada minifábrica, nas 

quais participam funcionários de todos os níveis ligados à Produção . Nesses encontros, 

via PROFIT, cabe a cada um dos representantes gerenciais trazer informações 

relacionadas com suas atribuições ao pessoal operacional. 

Resumidamente, o diretor expõe os objetivos da empresa, o gerente costuma 

abordar a situação de mercado na qual a empresa encontra-se, e o supervisor estimula o 

debate centrado nas condições e projetos focalizados na minifábrica em questão. Estas 

reuniões, posteriormente, são desdobradas em discussões periódicas no local de trabalho. 

Consideram ainda que a transparência das informações faz parte da cultura da empresa. 

E que a troca de informações é um dos pontos mais fortes na gestão "participativa" 

adotada. 

Essa opinião é consensual entre os entrevistados. O que vana, entretanto, é a 

visão do que e de como devem ser transmitidas as informações. Assim, alguns 

consideram que os trabalhadores, para participarem mais na empresa, devem receber 

informações gerais, não detalhadas, tais como: situação geral da empresa, indicadores do 

PROFIT, quanto e o que têm que produzir, feedback de visitas à matriz, etc. Outros 

argumentam que mesmo que todas as decisões sejam comunicadas por intermédio da 

hierarquia formal, o canal de comunicação mais eficiente é a "rádio peão", ou seja, a 

comunicação informal que acontece com frequência em casos, por exemplo, de questões 

ligadas a aumentos salariais, em que o pessoal de fábrica fica sabendo rapidamente, antes 

mesmo das chefias serem comunicadas pelos seus superiores. 

Na sondagem, verificamos que a maioria dos operadores entrevistados concorda 

com a opinião da gerência, isto é, acreditam que estabelecem uma troca de informações 

satisfatória e eficiente. Segundo eles, o canal de comunicação é promovido por reuniões 

mensais e anuais (quando é apresentada a avaliação da empresa e projeções ao próximo 

ano), cursos, grupos de CCQs, jornal interno, diálogos no local de trabalho, entre outras 
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coisas. Uma pequena parcela da amostra declarou sentir-se desenformada, sobretudo 

aquela que trabalha a noite. Nessa minoria, um grupo de operários mais qualificados 

também afirmou estar descontente com a atitude gerencial de só transmitir informações 

para oficializar decisões já tomadas. 

De maneira geral, os operários consideram que recebem as instruções necessárias 

ao processo de trabalho . A organização do trabalho é bem programada e eles costumam 

acompanhar o. desenrolar da produção em quadros fixados na fábrica. O fluxo de 

informações entre as pessoas, quer seja entre diferentes níveis ou no mesmo nível 

hierárquico é suficiente. Eles declararam que existe facilidade de intercomunicação, 

embora notamos algumas evidências nos relatos do cotidiano de trabalho de que 

possuem restrições de aproximarem-se à alta gerência e ~o supervisor, preferindo 

reportarem-se aos encarregados. 

b) Quanto ao direito de apresentação de sugestões e de oposição às decisões 

Os representantes gerenciais declararam que quando a decisão trata de algum 

assunto pertinente ao trabalhador, o mesmo costuma ter a possibilidade de contestar tal 

decisão e colocar a sua proposta em forma de sugestão. Se a sugestão é viável, as chefias 

providenciam os recursos. É comum também que haja uma discussão antes de se efetivar 

alguma mudança na empresa, sendo que isto implica diretamente no envolvimento dos 

trabalhadores . Os grupos de CCQs constituem canais para apresentação de sugestões à 

empresa. 

"Apresentar sugestões não só podem como devem" . 
(gerente) 

"Uma sene de pequenas alterações a nível de processo 
surgiram de sugestões dos operadores, exemplo: descobriram que 
um modelo de encerto (ferramenta de usinagem) produzia mais 
peças que outro modelo, determinando a compra futura. Outras 
sugestões como dispositivos foram dadas a fim facilitar a 
operação da máquina." (supervisor) 
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Foi mencionado que as soluções apresentadas pelo grupo técnico normalmente 

são mais complexas do que as emitidas pelos trabalhadores diretos. Sendo que as 

soluções mais simples, em vários momentos, foram tão eficazes quanto as complexas. 

Porém, não existe recompensa individual pelas sugestões, por maiores que sejam os 

resultados proporcionados à empresa. A única exceção é a premiação da melhor idéia 

anual do CCQ, nesse caso o grupo vencedor é recompensado com uma viagem 

interestadual. A gerência não considera desmotivador o fato de não haver prêmios 

pessoa1s. 

Quanto à oposição as decisões, o trabalhador pode questionar (especialmente 

durante o treinamento) as normas técnicas e os procedimentos específicos de seu posto, 

com base em sua experiência. Quando surge alguma posição contrária ao que está sendo 

proposto, então a gerência faz uma avaliação se existe real necessidade de alteração. 

Mesmo assim, a decisão final é top-down e o trabalhador só participa com idéias de 

melhorias dentro das atribuições de seu cargo, não chegando a confrontar-se 

abertamente diante das decisões gerenciais. 

A grande ma10na dos operadores afirmou que existe espaço para o diálogo. 

Usualmente, eles têm condições de apresentar sugestões, seja via reuniões dos grupos de 

CCQs ou no seu local de trabalho, quando o problema é mais simples. Alguns criticaram 

a falta de atenção das chefias no tocante a concretização das sugestões. O tópico 

"Participação produtiva: execução das tarefas" fornecerá outros elementos acerca da 

participação dos trabalhadores em sugestões e até mesmo na oposição das decisões de 

seus supenores. 

c) Quanto ao di•·eito de decisões autônomas 

De forma geral, foi dito que não é que os membros da empresa tomem decisões 

de forma isolada, nem mesmo aos diretores cabe tal procedimento . Então, quando o 

trabalhador tem um problema de ordem operacional que diz respeito ao ambiente onde 

ele está inserido, só toma decisões "independentes" quando sabe que padrões segU1r, 
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porque foi treinado para tanto . No caso de ocorrer alguma coisa que fuja do padrão de 

sua rotina de trabalho, tem instruções para chamar seu superior lúerárquico e discutir a 

situação. Em outras palavras, os funcionários tomam "decisões" autônomas somente 

naquilo em que estão devidamente capacitados, com efeito não correm nenhum risco de 

afetar o processo de trabalho como um todo. 

Em nossa pesquisa comprovamos o que foi apontado na literatura, ou seJa, as 

exceções de decisões autônomas referem-se a liberdade em algo pouco relevante. Na 

verdade, quanto menor a importância da tarefa/ação a ser decidida maior é a 

possibilidade do operário decidir (Marclúngton, 1980 apud Brannen, 1983). Na 

Montagem, por exemplo, o operário pode decidir em que lado colocará as caçambas de 

peças, desde que se sinta facilitado em sua operação, mesmo assim seus superiores 

informam de antemão onde consideram o local mais adequado. 

A maioria dos operadores ratificou esse argumento, pois acreditam que possuem 

autonomia para tomar decisões relacionadas às suas tarefas, desde que a mesma não 

implique em algo muito complexo. Caso encontrem-se em tal situação, recorrem as 

chefias, sobretudo ao encarregado de seu turno . Em suma, a liberdade de ação existente 

é limitada pela normatização do processo. 

ll - Escopo de Participação dos Trabalhadores 

Esse sub-bloco demonstra os diferentes alvos nos quais os trabalhadores têm 

possibilidades de participar ou não, com graus de influência variados. 

a) Participação econômica: nos resultados/salário/premiação 

O grau de maturidade dos funcionários, conforme o Plano de Carreira, determina 

a participação ou não dos resultados da empresa. Normalmente, são os funcionários que 

já ingressaram na carreira técnica . ou gerencial que usufruem de tal benefício. O 

depoimento de um supervisor ilustra o descontentamento com a pouca eqüidade interna 

em detrimento dos ocupantes dos níveis mais baixos de chefia. 
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"Esta participação (nos resultados) é ruim porque a nível 
de diretoria é uma, a nível de gerente é outra, e a nível de 
supervisor é outra. Eu ouço falar, .. . que os supervisores ganharam 
um salário a mais, os gerentes ganharam três vezes e meio o 
salário deles, e os diretores ganharam oito vezes o salário deles . 
Isto eu acho um exagero principalmente pela responsabilidade do 
supervisor. o mais agravante é que determinadas áreas não têm 
supervisores, só tem gerente e este gerente administra três, quatro 
pessoas apenas. Como supervisor administro mais de 50 pessoas, 
com todos estes indicadores que tem que ser cumpridos. E em 
relação ao gerente que tem quatro pessoas e não tem nenhum 
supervisor para administrar. Isto é uma discrepância gritante! E os 
supervisores no final do ano ganham menos." (supervisor) 

Interferência do pessoal operacional no que diz respeito à obtenção de um 

rendimento financeiro mais elevado está relacionada com o grau de escolaridade, 

portanto aqueles que ainda não ultrapassaram o nível 4 do Plano de Carreira sabem que 

devem concluir o ensino de 1°. Grau para receber promoção de grau. A empresa 

subsidia a educação ao trabalhador através de convênio com uma das melhores escolas 

particulares da região . Outra forma de incentivo dependente da participação dos 

operários é o sistema de premiação semestral (conforme os resultados de cada 

minifábrica avaliados pelo PROFIT), que permite um ganho semestral de até 65% do 

valor do salário sob a forma de bônus para compras em supermercado. Essa premiação 

não é incorporada ao salário. Conforme a opinião gerencial, esta é uma das interferências 

mais diretas do trabalhador sobre o seu rendimento. Também há intervenção dos 

trabalhadores correspondente à garantia de emprego, visto que esta é influenciada pelos 

resultados da empresa, na compreensão dos entrevistados. 

"A situação do país tem uma repercussão muito positiva na 
empresa. Nós temos um encontro mais formal todos os meses no 
PROFIT, onde exatamente estas questões são analisadas e são 
debatidas. E aí uma parte deles (operários) vêem que o irmão 
·perdeu o emprego, a esposa perdeu o emprego, o amigo perdeu o 
emprego. Eles vêm pedir para nós para darmos uma mão para 
alguém que tá fora, passando necessidade. Eu admiti pessoas aqui 
que estavam em situações desesperadoras. E eles assistindo na 
televisão, no seu bairro, na sua rua, seus parentes, seus irmãos, etc 
e paralelamente eles levam daqui o prêmio PROFIT para a casa. 
Com base no que eles conseguem isto? Nós não estamos 
demitindo nenhum funcionários por falta de trabalho. Porque 
estamos conseguindo exportar, porque nós aumentamos nossa 
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qualidade, nossa produtividade trabalhando com o envolvimento 
de todos ." (gerente) 

Na sondagem com operadores, o salário foi um dos tópicos que recebeu 

avaliação negativa, levando-se em conta que a tradição da empresa pesquisada é de 

oferecer uma das melhores remunerações do setor metal-mecânico local. Os operários 

consideram seus salários insatisfatórios, justificando que hoje assumiram um número 

maior de tarefas e de responsabilidades. Outra explicação dada foi a política econômica 

do país, que desprivilegia a justa distribuição de renda à classe trabalhadora. 

Com relação à premiação oferecida ao pessoal operativo, os trabalhadores a 

encaram como sendo boa. A explicação refere-se ao fato de que há um "incentivo", um 

"estímulo" para dedicarem-se mais à produção . Há uma dualidade nas opiniões dos 

trabalhadores com relação à premiação. Por um lado, alguns mencionaram que ambos, 

empresa e empregados, são beneficiados. Por outro lado, mais de um terço da amostra 

concluiu que a maior favorecida é a empresa, pois sua lucratividade aumenta 

significativamente enquanto que o trabalhador passa a ser mais cobrado pelas chefias e 

intensifica seu ritmo de trabalho, preocupando-se também com a qualidade dos produtos, 

sendo que isto não chega a ser considerado em seu pagamento. 

Este segmento amostra! sugenu que os prêmios fossem incorporados aos 

salários, mensalmente. Outra alternativa proposta foi o reconhecimento individual por 

intermédio de promoção ou ainda que o prêmio máximo fosse correspondente a 100% 

do salário em bônus de supermercado ao invés de 65% e o prêmio mínimo 50% e não 

25%. O pessoal de nível técnico e gerencial não participa dos prêmios, mas em 

compensação têm participação anual nos resultados da empresa, afirmam os operários. 

No que se refere a garantia de emprego, ma1s da metade dos operadores 

entrevistados acredita que a empresa tem condições de oferece-la devido ao sistema 

sazonal de trabalho . O sistema sazonal visa intensificar o trabalho quando a demanda de 

seus produtos é maior, geralmente no inverno, e reduzí-lo na época em que a produção 
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decai, sem matares prejuízos à força produtiva pots existe um acordo coletivo 

institucionalizando-o. 

Os trabalhadores argumentaram que o risco de demissão existe, embora não seja 

assustador porque percebem que a empresa não tem interesse em dispensar o pessoal. 

Pouco menos da metade dos entrevistados posicionaram-se de outra forma, explicando 

que atualmente não existe emprego seguro e que depende muito do desempenho 

individual. A falta de garantia no emprego também foi mencionada como sendo uma 

questão atrelada à instabilidade econômica no âmbito nacional. 

b) Participação organizativa: condições e organização do trabalho 

·No dia..:a-dia, as pessoas orgaruzam o seu . próprio trabalho; um gerente 

argumenta: "temos que iesp~itar a individualidade ... ". Com contribuições dos operários, 

tem sido melhorada as condições e a organização do trabalho, nos últimos anos. As 

sugestões dos trabalhadores são aceitas sempre que possível. Ilustremos com um efeito 

da participação dos trabalhadores. 

"Em um projeto chamado Organização, para eliminar o 
óleo, a sujeira da pior área: Fundição, trabalhamos (gerência) seis. 
meses e não tivemos sucesso nenhum ( .. . ) Aí chegamos a 
conclusão que estávamos cometendo somente um erro : não 
estávamos envolvendo estas pessoas. A partir de então nós 
começamos a pegar todos os funcionários da Fundição das 8:00 às 
1 O:OOh da manhã, levávamos para o auditório e lá nós colocamos 
três inimigos da Fundição: o cavaco sujo pelo chão (pó da 
usinagem), o óleo e o desmoldante. Aí nós colocamos o que 
podiam fazer e eles deram as idéias deles. Estas pessoas têm boas 
idéia, porque elas vivem o dia inteiro em frente da máquina, 
conhecem a máquina, sabem os problemas que têm. Durante dois 
anos trabalhamos na Fundição e pintamos toda a Fundição. E a 
gente sabia que se pintasse a Fundição, automaticamente pintava 
toda a fábrica (piso), porque era o pior lugar." (gerente) 

Conforme as opiniões dos operadores, constatamos que os métodos de trabalho 

têm sido aperfeiçoado cada vez mais em decorrência do uso de instrumentos de 

controles pelos próprios operadores. As melhorias da organização e das condições de 
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trabalho têm possibilitado a minifáb rica aumentar a qualidade de seus produtos e reduzir 

os desperdícios. 

c) Participação produtiva: execução das tat·efas 

Na opinião dos representantes gerenciais, a distribuição das tarefas na área 

administrativa é controlada conforme a maturidade de cada funcionário, pois mesmo as 

tarefas sendo semelhantes existem variações de complexidade. Já na área produtiva, 

existe uma normatização das tarefas. No entanto, se ocorrer alguma sugestão de 

melhoria, as normas técnicas do processo podem ser alteradas. O ideal para os 

representantes gerenciais é que tudo fosse padronizado, mas por não conseguirem 

colocar num papel todos os detalhes das operações fabris, 'os trabalhadores contribuem 

com decisões informais na execução das tarefas. Eles têm oportunidades para tirar 

dúvidas relativas às tarefas propostas durante a fase de treinamento. 

Normas técnicas de processo são os parâmetros usados na operação da máquina. 

Operadores com mais conhecimento no seu posto de trabalho participam com os 

processistas na elaboração delas. Ao contribuírem na elaboração das normas 

automaticamente ficam comprometidos com a sua execução, explicam os representantes 

gerenciais. 

As normas técnicas de processo evitam que o operador tome decisões autônomas 

e contrárias as mesmas. Ele deve seguir os parâmetros de operação da máquina, caso não 

o faça, o encarregado ao realizar a auditoria de rotina detectará quaisquer falhas. O 

procedimento considerado correto na execução do trabalho é que o operário, ao 

observar qualquer problema comunique ao encarregado. Se ele desobedecer as normas 

será chamada a sua atenção para que não prejudique os indicadores do PROFIT, 

linguagem essa que o operário já assimilou. 
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A pesquisa com operadores mostra que eles consideram-se responsáveis pelo seu 

trabalho, pois afirmam que recebem preparação para executarem as tarefas, o que 

acentua a responsabilidade individual sobre o que fazem. 

d) Participação estratégica: de crescimento da empresa e dos pr·odutos 

Na área administrativa, os funcionários têm condições de contribuírem para a 

formulação das estratégias operacionais anuais. A exemplo, o objetivo de chegar a 70% 

dos cargos certificados em 1993 - no momento da pesquisa apenas 30% dos operários 

possuíam cursos e certificados para operarem em determinadas máquinas - foi planejado 

pelos funcionários da área de RH (cada um ficou responsável pelo desenvolvimento e 

treinamento da força-de-trabalho de uma determinada minifábrica), dando oportunidade 

de definirem o plano de ação juntamente com o pessoal produtivo . 

A área operacional tem uma participação restrita na formulação de estratégias da 

empresa, nem mesmo a Engenharia de Produção pode influenciar muito na criação de 

novos produtos. Quanto à estratégia de crescimento da empresa, a abertura não é tão 

limitada, porém ainda é restrita pois a matriz possui ingerência nesse assunto. 

Os operadores concluíram que a estratégia de crescimento e a expectativa futura 

da empresa são de progresso contínuo. Eles citaram com mais ênfase as seguintes 

variáveis de crescimento: melhoria da qualidade dos produtos, redução dos custos da 

produção, aquisição de maquinário avançado/avanço tecnológico, diversificação de 

produtos e profissionalização de seu quadro funcional. Um dos operadores sintetizou sua 

opinião acerca dos efeitos da forma de gestão adotada, afirmando: 

"A empresa vai estar melhor no futuro : maiS máquinas 
importadas, menos pessoas, mais produção e menos custos" 
(operário) 

4.2.4- Resultados finais sobr·e as implicações da Gestão Participativa 

A guisa das conclusões mostraremos, os resultados essenciais nos quars a 

gerência atribui um papel relevante da Gestão Participativa concernentes primeiro às 
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implicações para a empresa; em segundo lugar, as alterações nas relações de trabalho e 

por último, as influências da GP nas atitudes gerenciais. 

Em termos dos efeitos mais significativos provocados à empresa, a gestão 

participativa tem contribuído ao desempenho econômico da empresa. Mesmo a 

economia brasileira estando em crise, a empresa viveu um ano bom, conseguindo algo 

inédito desde a sua instalação no Brasil. Há dezesseis anos que a empresa exportava 

somente para o mercado latino-americano e somente há cerca de quase dois anos é que 

ela se tornou capaz de exportar para o Primeiro Mundo, competindo no mercado 

externo com outras fábricas do grupo ao qual pertence e conquistando novos clientes 

nos EUA, Alemanha, Canadá e América Latina. 

"Há 5 anos nós exportávamos 15% da produção da fábrica 
e o mercado brasileiro sumiu, hoje nós temos 1/3 dos volumes que 
nós tínhamos em 86, então imagina como ficaríamos se nós 
dependêssemos só do mercado nacional." (diretor) 

A administração participativa foi um dos meios para consolidar a empresa no 

mercado externo. Em face das novas tecnologias organizacionais de cunho participativo, 

a empresa adquiriu maior versatilidade e velocidade para atender as demandas do 

mercado. Os principais resultados são avaliados a partir da resposta do mercado, no 

caso: do atendimento no prazo, baixo custo e boa qualidade. 

Mais precisamente, os entrevistados argumentaram que todos os indicadores de 

avaliação dos resultados da fábrica melhoraa·am. Os indicadores analisados são : Cifra 

de Qualidade, Eficiência Global, Performance do Índice de Sucata, Contribuição e 

Performance do Mix de Entrega. Foram feitas adaptações no modelo de administração 

japonês, por exemplo: no Japão o indicador de Eficiência Global é calculado através do 

número de peças produzidas, sucateadas e peças deixadas de produzir devido à 

Manutenção; a empresa trocou este indicador pelo somatório de horas. No caso, avaliam 

quantas horas foram necessárias para produzir peças boas nos equipamentos, número de 

horas perdidas com peças em sucatas, quantas horas a máquina ficou parada. O índice de 
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Eficiência Global, no Japão, é no mínimo 85%. Em 1986, quando foi implantada na 

empresa, era de 48 a 54%, após 6 anos de trabalho foi atingido o índice de 85%. 

Os índices objetivados derivam de indicadores de países industriais avançados, 

buscando uma aproximação gradual. Uma vez atingido o objetivo, formula-se outro a 

fim de continuar motivando os trabalhadores para melhorias constantes. O diretor 

industrial oferece, anualmente, um churrasco ao pessoal da Montagem e da minifábrica 

que atinge a melhor Cifra de Qualidade. No indicador de Qualidade, a empresa do Brasil 

já ultrapassou a matriz, e procura alcançar os padrões japoneses. 

Outro resultado atingido foi que o giro de estoques, que anteriormente eram na 

ordem de 45 diaS' passou a ser em torno de 12 dias, representando uma redução de 

capital imobilizado. Tudo o que se refere a desperdícios teve uma redução bastante 

grande (sucata, material auxiliar) . Apesar de nos últimos dez anos, o parque fabril não ter 

sido renovado; a maneira de lidar com os equipamentos foi reciclada, permitindo 

com que nos últimos quatro anos o plano anual de produção fosse cumprido . 

A busca em ser os melhores do mundo naquilo que fazem, para os 

representantes gerenciais, tem sido uma realidade bastante próxima, tanto é que já 

ingressaram no nível de qualidade e produtividade empresarial do Primeiro Mundo e, em 

alguns casos, estão superando indicadores existentes dentro do seu Grupo europeu. 

Alguns modelos de máquinas fabricadas chegam a ser 3 0% mais baratas que as 

produzidas pela matriz. 

Grande parte disto foi atribuído ao programa de Qualidade implantado, no qual a 

par·ticipação dos trabalhadores é uma condição sine qua non para o êxito da 

empresa. As citações gerenciais que seguem ratificam essa afirmação. 

"Estamos chegando num estágio que esta participação 
surpreende com os resultados" (supervisor) 

"O que diferencia a empresa em relação a Matriz européia 
é o investimento no elemento humano . O que tem garantido 
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excelentes resultados à empresa é a participação, envolvimento 
das pessoas .. ''(gerente) 

"Lucro, muito lucro, cada vez mais, isso dá para ver pelos 
indicadores do PROFIT. Que quer dizer lucro eles (operários) 
sabem disto, mas é bom para eles ." (supervisor) 

"A gerência da Qualidade foi quem começou a denunciar 
as falhas existentes, nós nos organizamos para obter uma boa 
conformidade do produto e neste momento inicial nós procuramos 
exercer uma força até um pouco policialesca de não permitir que 
saísse sem a conformidade, então houve uma quebra com o que 
existia antes, que era de aceitar com que produtos com não 
conformidade cruzasse os portões da fábrica. Gera bastante atrito, 
a qualidade de vida baixa neste momento. Isto foi apoiado pela 
empresa. Depois deste primeiro passo, há cinco anos atrás, as 
pessoas sentiram que isto era irreversível, que deveria andar por 
aí, então passamos a apresentar estes problemas de forma bastante 
clara e em doses que fossem possíveis serem assimiladas para 
poderem corrigir, foi feito um cardápio dó que poderia ser 
apresentado de período a período. Nós tínhamos, no ano de 90, 
catorze dólares de desperdícios em sucatas no nosso produto que 
custa uns duzentos dólares; em setembro de 92, tivemos 1,63 
dólar por cada produto, muita coisa foi removida. Este é um dos 
efeitos deste programa. Outro efeito é que no final de 92 foram 
retirados setenta equipamentos sem reduzir a produção, estas 
máquinas operavam em função das sucatas e retrabalhos e 
tornaram-se excedentes." (gerente) 

Quanto às implicações nas relações de trabalho, os representantes gerenciais 

explicam que quando a organização industrial era por linha, por processo (e não com o 

conceito de tecnologia de grupo, de manufatura celular, por produto) era muito mais 

dificil identificar e tratar os problemas. A melhor·a da produtividade e qualidade 

ocorreu na medida em que houve maior transparência dos problemas e que a 

participação dos tr·abalhadores foi estimulada, "de uma forma organizada" . A 

proposta participativa de trabalho favoreceu a "convivência em harmonia com as novas 

técnicas" (supervisor) e simultaneamente gerou um "grande envolvimento com os 

objetivos da empresa" (supervisor) . 

"Quando os trabalhadores começam a participar neste 
processo, eles têm uma aparente satisfação, porque eles têm uma 
sede de criações muito grande. Quando eles conseguem que suas 
criações sejam realizadas, eles passam a ser meio cúmplices do 
processo todo. É este efeito que dá, as pessoas se sentem 



146 

responsáveis pelo que estão fazendo . Isto é interessante! No 
processo que tínhamos antes o operador entregava a peça, um 
inspetor controlava esta peça e dizia se ela tinha condições de 
iniciar ou não a produção, quando se mudou isto houve uma 
grande queixa, ou uma grande preocupação dos operadores com a 
nova responsabilidade que estavam assumindo, se sentiam 
preocupados com a responsabilidade de não ter ninguém que fosse 
olhar a peça, só numa auditoria mais tarde. Eles foram treinados 
para fazer isto, foram certificados e aos poucos adquiram 
confiança e foram vendo que dava para ser feito ." (gerente) 

O fato dos trabalhadores tornarem-se mais críticos devido o acesso a informações 

fo i percebido como algo que a gerência tem procurado especialmente para diminuir os 

trabalhos não-produtivos e mal conduzidos. Cabe prestarmos atenção para o tipo de 

sujeito crítico que agrada a gerência: crítico no que diz respeito a esfera de trabalho 

do operador. Mesmo assim, há cerca de cinco anos atrás quando surgia um problema a 

primeira coisa feita era acusar o culpado, atribuir a culpa aos outros, "a palavra culpa era 

uma coisa muito usada" , no entanto para vencer o medo de tratar os problemas, "as 

oportunidades de melhorar" (como dizem os entrevistados) foram criadas condições 

para que os problemas fossem discutidos. 

"Deficiências do nosso sistema gerencial mais amplo, eles 
não são resultado da má intenção do indivíduo. E isto é uma 
grande mudança, é uma quebra de um paradigma muito bitolado 
das pessoas. Hoje nós falamos das oportunidades de melhorias -
não são problemas, nós queremos, fazemos, classificamos, 
fazemos os Paretos e trabalhamos,. Nós somos mais produtivos e 
agora temos os mecanismos para buscar, para apontar com mais 
naturalidade ... com sistemas do PDCA, do grupo do TQC com 
metodologias para tornar mais produtivas as soluções destes 
problemas. 11 (gerente) 

Outro resultado verificado na relação de trabalho foi o consolidação de um 

controle industrial mais sutil, dominado pelo espí.-ito de equipe, pela cooperação e 

colaboração dos trabalhadores que vêm atender a priori os interesses e objetivos da 

empresa. 

"Melhorou muito, até o próprio relacionamento entre as 
fábricas, já passou aquela idéia entre cliente e fornecedor, de um 
setor para o outro e até de uma máquina para outra. E eles sabem 
que se um tá fazendo sucata, tá desperdiçando o grupo vai 
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cobrar. .. E a gente viu no processo de Certificação, nós levávamos 
as pessoas para salas de aula e chegavam a dar 40, 50 idéias de 
melhorias para a fábrica" (gerente) 

"Existe um espírito de equipe muito grande, quer dizer, a 
pessoa trabalha em colaboração, em equipe, trabalha com o 
objetivo de ajudar e isto é fundamental." (supervisor) 

As inovaÇões organizacionais, nos últimos 5 anos, resultaram na redução de 

um quarto do quadro de pessoal. A racionalização dos desperdícios passa inclusive 

pela redução do capital humano : em 1987, o total de efetivo contratado era de 800 

funcionários, sendo que ano a ano vem sendo observado um enxugamento de pessoal. 

No final de 1992, empregavam 600 funcionário. Também reduziram os investimentos 

em treinamento. 

Apesar disto, não podemos ignorar que a proposta participativa tem contribuído 

para o aperfeiçoamento profissional dos operários, bem como tem se mostrado uma 

tentativa de humanizar as relações de trabalho. O nível operacional tem recebido uma 

gama substancial de informações sobre inovações tecnológicas e novos princípios de 

gerenciamento. Também existe a possibilidade de planejarem e discutirem propostas de 

·trabalho das suas áreas, o que de certa forma aponta para um incremento no nível de 

profissionalismo operário. No processo de inovações organizacionais, a maturidade em 

relação ao trabalho cresceu, afirmam os entrevistados. Por exemplo, os conhecimentos 

que os trabalhadores vêm adquirindo no decorrer dos últimos anos em função do 

treinamento e da própria convivência priorizando o respeito às opiniões de todos 

no ambiente de trabalho têm contribuído ao profissionalismo da força produtiva. 

No próprio estabelecimento das metas, os trabalhadores são envolvidos para 

entenderem o porquê de suas atividades. O envolvimento dos trabalhadores, segundo os 

gerentes, é essencial nessa proposta de trabalho, pois a participação só ocon·e quando 

há comprometimento, quando o trabalhador sabe porque está fazendo determinada 

atividade, está consciente de sua responsabilidade. 

"Eu acho que houve uma evolução muito grande neste 
sentido, porque no momento em que as pessoas passam a 
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entender o ambiente onde elas estão situadas, no momento em que 
ao invés de comunicar ordens se colocam os porquês das coisas, 
tu elaboras com elas; as tuas estratégias, o teu conjunto de ações 
necessárias para atingir os objetivos fica muito mais fácil e tu tens 
a certeza de que as pessoas estão comprometidas contigo . Ao 
invés delas serem uma carga que tu tens que puxar, é ao contrário. 
É como se fosse um exército que vai lutar por uma única causa, 
muda completamente está questão." (gerente) 

"A nível operacional, a mudança fundamental que a gente 
sentiu foi o alargamento em termos de horizonte de visão. Eles 
têm uma amplitude de visão do macrossistema onde eles estão 
envolvidos muito maior. Isto quer dizer que a chance deles 
cometerem erros diminuiu na mesma proporção. Eles entendem 
que devem considerar que tudo faz parte do mesmo processo. O 
que tu faz aqui empata lá. Então não adianta passar algo mal feito, 
porque lá na ponta, que é o que interessa, não vai acontecer nada 
de resultado ... " (supervisor) 

O espaço participativo parece estar contribuindo para o crescimento das pessoas, 

segundo os entrevistados. A busca da satisfação total de todos que trabalham na 

empresa, independente do rúvel hierárquico, também foi uma questão mencionada. 

"A empresa neste aspecto (relações de trabalho) ajuda 
bastante. O salário das pessoas é bastante bom se comparado com 
outras fábricas a nível de operadores também .. . as pessoas têm um 
empenho maior, uma motivação maior. A fábrica procura ter 
beneficios: médico, dentista, um bom refeitório, um sistema de 
transporte acho que acima da média da região. Quem está na 
empresa sabe disto, então a pessoa reconhece. (técnico de apoio) 

Os gerentes percebem que os trabalhadores sentem-se mais motivados, "mais 

dispostos para participarem" e também "orgulhosos do que fazem e de onde 

trabalham ... se eles sentem orgulho é porque estão identificados ... " Eles explicam que a 

motivação é estimulada pelo fato dos trabalhadores serem reconhecidos como 

importantes no contexto, como "parte integrante do todo", "eles não são uma extensão 

da máquina" , "vestem a camiseta" . O sentimento de orgulho vem atrelado a 

cumplicidade estabelecida para o desempenho da empresa. 

Nem mesmo a conjuntura de instabilidade do país e a perda do poder aquisitivo 

(mesmo sendo melhores remunerados que a média de mercado) refletem-se 

negativamente no envolvimento dos funcionários. A recessão nacional lhes tem sido 
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favorável neste aspecto, contam os entrevistados, porque pr·ovoca uma valorização das 

ações da empresa em beneficio de seus empregados na medida que tomam conhecimento 

da situação de trabalho do seu grupo social fora do trabalho . A rotatividade de pessoal, 

por exemplo, é baixa (no mês de outubro/92 foi de O, 17 e o total acumulado nesse 

mesmo ano foi de 0,87). 

"Quando se fala em participação, envolvimento e mais 
espaço; isto é motivador porque você mexe com auto-estima, 
reconhecimento, com expectativa de desenvolvimento, de 
crescimento. Isto não volta atrás." (diretor) 

Nas reuniões do PROFIT, os gerentes têm explicado que além dos prêmios do 

Programa, os operários também ganham outras coisas através das conquistas de melhoria 

d~ produtividade e qualidade. Pois a participação deles tem permitido a confiança da 

matriz para liberação de exportações, com isso ganharam algumas novas tarefas, novos 

mercados e novos produtos. O maior prêmio é que não demitiram a mão-de-obra direta 

por falta de serviço nestes anos. 

" .. . além deles receberem os seus envelopes, eles têm emprego 
garantido, eles recebem Décimo Terceiro antecipado, agora nós 
partimos para as férias, na volta das férias ganham os prêmios do 
PROFIT, vai ser 130 mil dólares em janeiro que nós vamos pagar e 
já pagamos outros 130 mil dólares em junho, depende dos 
resultados. Nós vamos pagar 260 mil dólares neste ano para eles, 
isto não é pouco porque o público-alvo é mais ou menos 430 
pessoas." (diretor) 

A relação entr·e os operários é de amizade, sendo que alguns compartilham até 

nos momentos de lazer, com a presença de seus familiares . O relacionamento entre 

superior e subordinado parece ter melhorado a partir de 1990, quando então 

começaram a revelar mais suas opiniões e "até criticar", mas como diz um gerente: 

"Eu dei esta liberdade para eles ( ... ) não precisa ser em 
reunião (. .. ) eu fico feliz que eles venham me dar algum retorno, 
porque com isto eu vou estar evoluindo também." 

Quanto às implicações da GP na atitude gerencial, concluímos que é bastante 

favorável por motivos pragmáticos apresentados no decorrer dos resultados da pesquisa. 

O interesse em "democratizar" o ambiente de trabalho não foi diretamente relacionado à 

perspectiva de mudança política, social ou tecnológica do país. O enfoque abordado é 
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dirigido para a eficiência empt·esal'ial relacionada com uma preocupação social, essa 

considet·ada como meio de chegar a eficiência . Mostraremos a seguir as implicações 

mais relevantes à gerência: 

" ... hoje é muito dificil a gente errar, porque não se trabalha 
sozinho . Até pode idealizar sozinho, mas aí tu começas a envolver 
as pessoas, aí tem mais cabeças pensando, dando idéias, 
opiniões ... O TPM começou assim, o PROFIT também, começou 
com 4, 5 pessoas sentadas numa sala, tivemos uma idéia e 
conversamos, colocando no papel, daí saiu um esboço, se discutiu 
em toda área Industrial. Montamos o placar, nós tivemos que 
fazer um treinamento para todos os supervisores das fábricas, eles 
treinaram o pessoal da parte técnica, se elaborou um plano-piloto 
para duas rninifábricas e os supervisores e os técnicos treinaram 
todo pessoal da rninifábrica. Então quando foi implantada foi um 
sucesso, não teve problema algum" (gerente) 

A gestão participativa é um conceito "top-down" . Fazendo com que a gerência 

tome as iniciativas de mudanças, sem perder o controle da situação nem o poder de 

gerenciamento. Inclusive à medida que a participação passou a ser mais estimulada, o 

trabalho de gerenciamento no seu conjunto foi facilitado . Top-down é uma expressão 

usual entre os entrevistados, o exemplo deve vir do topo para que a base seja envolvida. 

" ... se o top não acredita então não vai. Primeiro você tem que 
garantir um grupo de religiosos ( ... ) e quando você vende esta 
idéia pregando as coisas para as pessoas, elas notam logo se você 
é um padre falso ou se você fala do coração, acreditando nestas 
coisas." (diretor) 

Outra implicação é a nova postura do chefe, ou seja, o compromisso de ser um 

orientador do trabalho, educador do trabalhador, de seduzir o operário para ser 

mais um adepto da proposta que visualizaram, e não mais um fiscalizador. 

"Não é mais um fardo que tu tens que carregar, tu tens que 
ser um orientador, um educador, e não mais aquele cara que tem 
que andar atrás com um chicote. Tu passas a dedicar o teu tempo 
com ações mais produtivas para a empresa, ao invés de estar se 
preocupando só com apagar o incêndio. Tu passas a te preocupar 
em como tu vais agregar mais valor à empresa." (supervisor) 

A atitude gerencial em relação à participação dos trabalhadores é percebida 

com objetividade, no caso, é um meio para chegar aos resultados, que requer tempo 

gerencial investido para preparação de todos . A GP é uma ferramenta que tem como 

referência o crescimento das pessoas: 
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"Crescimento das pessoas não é fachada, as pessoas sabem, 
isto é transparente. Ninguém está enganando ninguém. As pessoas 
crescem e o resultado vai melhorar e isto vai vir em beneficio 
delas ." (diretor) 

"Só tem coisas boas. Esta coisa não nasce por si mesmo . É 
um investimento, um trabalho, por exemplo : na implantação do 
PROFIT minha ferramenta de trabalho era a boca, eu palestrei 
dentro desta casa mais de 200 horas em um ano só . Tem que falar, 
tem que gastar tempo, tem que investir ( ... ) Se vocês quer mudar 
um novo produto, um novo conceito gerencial ele tem seu custo . 
Neste caso o custo é trabalho do diretor, do gerente, de alguma 
equipe ... tem que ter disponibilidade para isto tanto da firma como 
das pessoas que têm que se comprometerem. Quando se fala 
destes novos conceitos (. .. ) você tem que conquistar. (diretor) 

Entre os pares de nível gerencial existe uma competição pelo poder em alguns 

c.asos; em outros percebem o crescimento profissional e pessoal em face dos novos 

conceitos utilizados. A mudança principal é que antigamente percebiam que um pequeno 

grupo gozava de privilégios especiais. No momento da pesquisa, entretanto, eles 

acreditavam que existia um espaço maior para manifestarem suas idéias num 

ambiente de trabalho mais "harmonioso" . 

" ... se tu mostrar uma coisa boa todo mundo vai ouvir, tá se dando 
mais abertura para todas as pessoas, acho que antes existia muito 
mais intriga do que hoje, disputas pelo poder, inveja, etc ... " 
(supervisor) 

Em suma, a gestão participativa pode ser sintetizada pela e para a visão gerencial 

no depoimento que segue: 

"Acho que a administração participativa pode abrir a 
cabeça de todos os gerentes, a cabeça deles era totalmente 
diferente, eles não se preocupavam com o lado humano, era mais 
trabalhar. Hoje o pessoal tem a preocupação de conversar, tentar 
mostrar as coisas novas que estão acontecendo, dar mais 
liberdade ... " (gerente) 

4.3 - Desafios e Obstáculos da GP na Ótica Gerencial 

Apesar da maioria dos entrevistados considerar que não existem dificuldades e 

obstáculos porque empresa tem se modernizado processualmente e por conseguinte seus 

funcionários estão adaptando-se aos poucos ao novo processo de trabalho, passaram 

também a acreditar mais facilmente no que os representantes gerenciais propõem devido 

as experiências participativas vivenciadas, foi possível distinguir alguns pontos críticos 
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que representam desafios à continuidade do projeto de crescimento dessa indústria. 

Consideramos que a importância desse bloco consiste numa tentativa de apresentar o 

lado crítico e até negativo da GP, mesmo após tantos relatos favoráveis mencionados no 

decorrer no estudo. O sentido desse bloco é trazer alguns subsídios à transformação do 

processo produtivo em questão e sobretudo das relações sociais de trabalho de uma 

maneira mais justa e igualitária. Vejamos, então : 

• ATRASO TECNOLÓGICO VERSUS A V ANÇO/LIMITE NO GERENCIAMENTO 

HUMANO: A preocupação com as pessoas é necessária mas não suficiente para 
manter a competitividade. É certo que o único que consegue modificar a máquina e 
a matéria-prima é o homem, como argumentam os entrevistados, ao justificarem a 
importância no investimento humano. No entanto, a defasagem tecnológica já é 
sentida como um entrave para o avanço subseqüente. Mais precisamente, um dos 
supervisores declara: 

"Nós chegamos num patamar...limite do desenvolvimento 
das pessoas, para dar um salto tem que investir em máquinas." 
(grifas nossos) 

"Nós já estamos chegando a um ponto em que o número 
de problemas está diminuindo e a gente tem que pensar como 
fazer para continuar melhorando porque este caminho de 
aperfeiçoamento contínuo não tem volta, se você parar você vai 
começar a regredir e vai voltar a patamares tão ruins quanto o que 
você tinha há cinco, seis anos atrás." (supervisor) 

Além disso, pretendem continuar aplicando ferramentas "climatizadas" do 
modelo de administração japonês , adequando-as à realidade da empresa e do 
país. Também foi dada uma atenção especial ao aperfeiçoamento gerencial, mais 
precisamente com relação às técnicas de gerenciamento, em contraparte não foi 
percebida tanta intensidade de interesse no que diz respeito ao conhecimento 
técnico, específico do negócio. 

• RACIONALIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO E DOS TRABALHADORES: 0 
Programa de Qualidade foi reconhecido como simples pela gerência: "tu tens que 
produzir mais com menos, no momento que tu não tens este acréscimo, só tem que 
tirar o menos - reduzir recursos, máquinas, isto a gente faz tranqüilo". Mas quando 
se trata de gerenciar o excedente de trabalhadores, a situação torna-se crítica: "isto 
foi construído com pessoas, tu estás retirando pessoas que participaram, te 
ajudaram a construir, estavam construindo, então isto é doloroso". O processo de 
racionalização está em pleno curso. A gerência percebe que esta é uma das 
questões a ser mais estudada, ou seja, devem ser ponderados os beneficios que os 
trabalhadores estão trazendo à competitividade empresarial. 
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" ... nós aumentamos nossa competitividade, devemos ganhar 
maior participação no mercado e vamos ocupar estas pessoas 
que estão fazendo ou vamos nos preocupar em fazer um outro 
produto ou outra linha ou permitir que estas pessoas saiam 
daqui e montem o seu próprio negócio, que sejam talvez até 
fornecedores da empresa? Até agora não houve este efeito, 
mas um dia as pessoas vão começar a notar que esta coisa 
está se voltando muito contra elas e não foi feito nada. O 
Planejamento não contempla estas coisas por enquanto'' 
(gerente) 

Uma fonte de perda da mão-de-obra tem sido provocada pelas recentes 
modificações da área de Manutenção. No caso, com a implantação do TPM a 
força produtiva dessa área tornou-se "desajustada" em termos de conhecimentos 
técnicos e práticas operacionais. A solução que a empresa optou foi terceirizar o 
Setor. Com isto, a maioria dos 30 mecânicos será demitida e uma pequena parcela 
será realocada em outras áreas . Está questão inclusive tem sido criticada pelo 
Sindicato dos Metalúrgicos da região, colocando em cheque a modernidade 
defendida pela empresa porque não condiz com o que está sendo feito aos 
funcionários. A empresa está crescendo em lucro e está reduzindo o pessoal, é 
o comentário de alguns representantes gerenciais. 

• ROTATIVIDADE VOLUNTÁRIA DA MÃO-DE-OBRA: Apesar de que o turnover é 
baixo, um ponto qualitativamente importante é que "bons funcionários" da 
empresa, aqueles que trabalharam muitos anos e desenvolveram suas capacidades e 
potencialidades no ambiente de trabalho tornam-se cientes que podem ascender 
profissionalmente e não recebendo a promoção desejada optam por um cargo de 
chefia (superior ao que ocupavam) noutra empresa com uma remuneração igual 
ou superior, gerando uma evasão por espontaneidade. A explicação apresentada 
pela pouca valorização desses profissionais consiste em modificações 
necessárias, que já estão sendo tratadas, do Plano de Carreira. 

• DESAFIO SINDICAL: O sistema produtivo abordado tem sido excludente no sentido 
de colocar as lideranças sindicais contrárias ou desinformadas sobre às inovações da 
empresa a margem do processo de trabalho e de suas implicações. Os entrevistados 
informam que nem mesmo o pessoal de chão-de-fábrica está aceitando o discurso 
do "mal sindicalista", chegando ao ponto desses solicitarem a seus chefes que os 
demitam (supervisor) . A compr·eensão e participação sindical no novo ambiente 
fabril, que também é um espaço político de ação, consiste num desafio cuja 
importância não poderá ser abdicada. Talvez até mesmo para repensar o 
Pl:'Pel sindical nas empresas que antecipam demandas. 

• MEDO DAS MUDANÇAS: Entre as expectativas dos chefes (supervisores, 
encarregados e gerentes) no que se refere à empresa e/ou a suas atividades, foi 
destacado o medo ger·ado pelas mudanças, o medo do desconhecido. 
Consideram que todos os níveis gerenciais sentiram-se ameaçados, principalmente 
as chefias intermediárias, pois estas além de serem cobradas por seus superiores 
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também sofrem pressões dos grupos que coordenam. Entretanto, a empresa 
procurou criar uma estrutura que lhes dá respaldo na exposição das fragilidades do 
sistema produtivo e também buscou capacitá-los para trabalharem dentro do estilo 
gerencial proposto. 

Quanto à resistência dos ope1·ários, constatou-se que a dificuldade encontrada foi 
similar a das chefias, isto é, o medo das consequências das modificações ocorridas. 
Por exemplo; podemos citar a redefinição do perfil do cargo de operador após a 
implementação das células de manufatura. Muitos operadores não haviam se 
enquadrado nos novos requisitos e alguns "entraram em pânico", segundo o 
representante de RH; coube à empresa esclarecer que eles teriam dois anos para 
conseguirem se adaptar, sendo auxiliados por programas de desenvolvimento e 
treinamento de pessoal. 

O medo não pode ser a base de sustentação da administração participativa, mesmo 
que os sindicatos estejam enfraquecidos pelo medo dos trabalhadores de serem 
demitidos numa época de recessão . Assim é entendido, pelos entrevistados, que o 
medo, sobretudo aquele causado por uma variável externa não pode ser a base de 
apoio para que se produza qualidade e produtividade, pois à medida que o medo 
fosse eliminado a base de gerenciamento seria enfraquecida. 

• RECOMPENSAS AOS FUNCIONÁRIOS VERSUS RESULTADOS DA EMPRESA: 0 
conflito em termos de recompensa refere-se principalmente à eqüidade 
interna, até porque não é possível comparar com o mercado de trabalho local 
devido ao fato que seus funcionários podem conquistar uma colocação melhor 
nesse. A cada ano os resultados estão aumentando : os lucros da empresa, as 
melhorias, as exigências e esforços requeridos pela Gestão da Qualidade mas o que 
os funcionários estão tendo de retorno proporcional a isto? 

Para 93 , é provável que a premiação também seja estendida à área Administrativa, 
o problema encontrado é que a premiação é ligada a performance do produto, 
sendo normalmente mensurada como é de costume na área de manufatura. Mas a 
empresa já tem um sistema que está sendo analisado pela matriz, no qual todos os 
funcionários da empresa deverão ter algum tipo de premiação, gratificação 
relacionadas aos indicadores do PROFIT ou aos indicadores da empresa como um 
todo. 

• BAIXA PARTICIPAÇÃO DO PESSOAL ADMINISTRATIVO: A área Administrativa 
está mais atrasada em termos de pa1·ticipação dos trabalhadores que a área 
Manufatureira. Somente aqueles que têm contato direto com o pessoal da 
Produção, tal como os funcionários de Desenvolvimento de RH é que já 
encontram-se numa etapa mais avançada conceitual e empiricamente. A melhoria 
de processos está tendo início na área Administrativa através de palestras e 
discussões inter-setoriais. 

• RECONHECIMENTO INDIVIDUAL: Uma das dificuldades vivenciadas com a 
administração participativa é a forma com que os funcionários estão sendo 
reconhecidos pelos seus esforços . Um entrevistado conta o que lhe aconteceu 
mais de uma vez, resultando em desmotivação para a criação de melhorias na 
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empresa. No caso, desenvolveu um projeto incluindo levantamento de custo e 
beneficios à empresa e aos trabalhadores. Seu superior hierárquico aprovou o 
projeto e solicitou que preparasse a apresentação do mesmo à diretoria. No 
momento de oftcializá-lo, apresentou como um trabalho da área, deixando o autor 
do projeto no anonimato. Com isto a imagem de alguns chefes parece ficar 
privilegiada diante da diretoria, enquanto que frente aos seus subordinados é 
enfraquecida. Argumentações como: "Isso fere todos os princípios"; " ... não foi isto 
que apre~demos" ; "tu na qualidade de nosso chefe tem que dizer (à diretoria): 'eu 
discordo de apresentar sozinho'." "Como é que vou motivar o pessoal se na hora 
de aparecer é o chefe que aparece." "Tem que dizer quem fez o trabalho." Estes 
depoimentos remetem-nos a importância do sujeito histórico como ser singular. 
A satisfação gerada por pertencer a uma coletividade, tal como o orgulho de 
trabalhar numa empresa de •·enome intemacional, não basta por si só. Outro 
gargalo acerca dessa questão refere-se ao reconhecimento dos beneficios trazidos 
pelos funcionários à empresa: 

"Eu acho que pelo que a empresa dá condições de desenvolver 
algum trabalho, dá autonomia, existe liberdade, o pessoal gosta do 
ambiente: comenta, dá sugestões, toma decisões, isto é 
participação. Agora tudo isto tem o outro lado da moeda: que é o 
reconhecimento da participação e isto eu acho que a gente ainda 
está muito falho . A empresa entende que como já está dando a 
opção do cara participar, acabou, isto chega .. " (técnico) 

Um dos diretores argumentou que não é costume apontar quem foi o mentor de 
alguma idéia, projeto ou quem causou determinado problema. Falconi (1990, 
p.132) prega que para comprometer o grupo e captar suas idéias, um dos 
princípios é justamente esse: "a coletânea de idéias já organizadas num plano, não 
tem autor." Aliás, um dos motivos de descontentamento no trabalho tem sido o 
fraco reconhecimento individual daqueles que participam com sugestões para 
melhoramentos do processo de trabalho. 

Portanto, a obtenção da satisfação pessoal e profissional, que também se dá 
também de forma exclusiva e com base em experiências individuais são necessárias. 
Reconhecimento pessoal e retorno financeir·o são contrapontos que 
certamente demandam maior· atenção na gestão participativa. 

• EFETIVIDADE DO PLANO CARREIRA: ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - Em 
relatos gerenciais foi comum a visão de que a empresa cresceu e começou a criar 
chefes para atender a expectativa do funcionário de grau médio. A valorização 
num primeiro momento estava atrelada ao fato de ter o status de chefe. Passado 
esse estágio a empresa percebeu que não haviam condições, a nível de estrutura e 
de suporte econômico, para dar prosseguimento a essa política. A saída parece ter 
sido a elaboração do Plano de Caneira, atingindo os técnicos e demais 
funcionários. A pretensão do Plano era que todos aqueles que tivessem os 
requisitos de um determinado grau fossem enquadrados no mesmo, no entanto isto 
não foi possível. A empresa por um lado não teve como acompanhar o crescimento 
de todos os funcionários e por outro, alguns trabalhadores não-qualificados (como 
os Serviços Gerais) não tiveram nenhum enquadramento no Plano. A idéia, 
divulgada aos funcionários, de que aqueles que estudasse cresceriam dentro da 
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empresa não foi veriftcada na prática. O pessoal de grau médio foi apontado como 
o mais insatisfeito pelo Plano, enquanto que o pessoal operacional não parece 
problematizar tanto essa questão dada a visão limitada que tem do Plano de 
Carreira. O Plano constitui um dos desaftos da empresa, conforme os 
entrevistados. 

• ESTRUTURA BIOLÓGICA: Ao permitir que um funcionário seJa tecnicamente 
subordinado a um chefe, e burocraticamente a outro foi vista, por alguns 
entrevistados atingidos diretamente pelos seus efeitos, como desfavorável. Sendo 
considerada um fator de trancamento à ascensão proftssional em face de um 
funcionário contar com dois ou mais chefes. 

• TRABALHO EM EQUIPE: A proposição de trabalho em grupo ainda necessita de 
aprimoramentos. Porque a proposta de focalização industrial criou indicadores (de 
avaliação dos operários por níveis alcançados) fazendo com o pessoal produtivo 
se voltassem demasiadamente aos números, aos resultados. Então, muitos 
trabalhos ditos em grupos são rotulados dessa forma sem efetivamente o serem. 
·Na verdade, ocorrem casos em que o alcance dos objetivos do grupo não depende 
de todos, um operário do grupo detém o papel fundamental (é polivalente, líder e 
até multidepartamental) enquanto os demais são simples executores ou somente 
observam e comentam o trabalho que está sendo feito (conforme depoimento de 
um supervisor da Produção). O espaço do grupo é entendido como um lugar onde 
as pessoas se reúnem para ver se tem a mesma idéia do que a empresa espera 
daquela minifábrica. Futuramente, esperam que o grupo de trabalho esteja mais 
voltado ao planejamento do futuro da fábrica, acompanhamento do que está sendo 
realizado e dos históricos para tentar resolver problemas existentes do que 
trabalhar fundamentalmente com dados quantitativos. 

• POLIV ALÊNCIA ou POLITÉCNIA? O programa de Certificação não vai contra a · 
idéia de polivalência porque o operário pode ser habilitado a operar em várias 
máquinas e a ocupar diferentes postos. A idéia de polivalência consiste no 
operador saber trabalhar "com a sua máquina e mais uma ou duas máquinas" , 
entretanto há poucos processos que permitem o operário manusear mais de uma 
máquina. Estão tentando modernizar o processo para eliminar estas máquinas e 
estruturar células que minimizem o desperdício de movimento do operário . 

• OUTRAS DIFICULDADES NO GERENCIAMENTO PARTICIPATIVO: "0 nível de 
participação tem limites, embora os funcionários julguem-se bastante 
competentes, segundo os entrevistados, e acreditem que podem "participar de 
tudo", falta preparo e informações suftcientes para tanto . Então, começam a 
haver algumas frustrações, porque certas iniciativas são cortadas ou não são 
apreciadas, levadas a efeito pelos seus super·iores. Os Funcionários incumbidos 
de elaborar um novo processo também são afetados, pois a GP os fez 
preocuparem-se mais com "satisfações", informações que devem fornecer aos 
operários ao desmanchar quaisquer processos de trabalho. A alternativa tem sido 
estabelecer com precisão as funções e os meios de gerenciamento do processo 
proposto. 
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Foi reconhecido que a gestão participativa provoca maiores dificuldades de 
gerenciar às pessoas devido ao volume de informações que os trabalhadores 
possuem e ao espaço para criticar e até mesmo cobrar dos chefes quando está 
acontecendo alguma anormalidade. Embora isto seja encarado de forma positiva e 
gratificante pelas cheftas, não foi considerado como algo fácil de ser exercitado no 
dia-a-dia. 

Uma minoria dos entrevistados abordou uma questão substancial também 
mencionada na literatura (Salerno, 1987), isto é, que a participação elevará o grau 
de exigência dos trabalhadores para com a empresa, a exemplo: a participação 
deverá abranger participação nos lucros, possibilidade de crescimento real através 
de um Plano de Carreira mais efetivo do que o existente, coerência de todos. Os 
trabalhadores também não estarão tão suscetíveis a manipulações. Acreditam que 
reconhecimentos simbólicos como churrascos e elogios não atenderão a motivação 
dos funcionários. 

Um gerente ao comparar a relação de trabalho da subsidiária com a matriz chegou 
a conclusão que no futuro é provável que o trabalhador brasileiro torne-se mais 
profissionalizado e menos integrado, envolvido com os objetivos da empresa à 
medida que a legislação trabalhista ampare seus reais direitos, tal como o que 
ocorre em alguns países europeus. Então, por enquanto existem condições 
propícias a gerência brasileira para utilizar a gestão participativa devido a fraca 
consciência dos direitos e garantias individuais e coletivos . 

• DISTÂNCIA SOCIAL ENTRE CHEFES E SUBORDINADOS: 0 quadro gerencial está 
sendo desenvolvido com ênfase nas relações interpessoais com os subordinados. 
Mas o dia-a-dia dos supervisores é mais voltado para o planejamento e resolução 
de problemas técnicos, não restando muito tempo para contato direto com os 
operários. O pessoal de chão-de-fábrica tem mais contato com o encarregado . A 
área de RH e o Serviço Social também tem pouco contato com o pessoal 
operacional. 

• PRÁXIS GERENCIAL: IDEOLOGIA VERSUS PRÁTICA- A presença de um discurso 
hegemônico, composto por um conteúdo modernizante de ruptura com o 
passado, fica evidenciada através das falas de representantes gerenciais de 
diferentes níveis . Foi comum o uso das mesmas palavras e até das mesmas 
metáforas para exemplificar algo. 
Quando analisamos a uniformidade e impessoalidade da práxis gerencial, 
verificamos que existe uma lacuna entre o discurso e a prática~ principalmente em 
se tratando da área Administrativa, pois anualmente tem sofrido cortes 
orçamentários dificultando a valorização dos funcionários (recebimento de 
beneficios), priorizada na missão da empresa. Na empresa como um todo, o 
discurso é o mesmo, entretanto o compor·tamento de alguns gerentes entra em 
contradição . Isto pode ser atribuído à formação , experiência, enfim pela história 
de vida de cada um. O destaque dado a este problema é justificado pela ameaça de 
desestabilização do projeto maior· da empr·esa. Entre a diretoria determinados 
pontos são conflitantes e transmitidos ao resto da estrutura organizacional: "Os 
objetivos da empresa não são claros, nestes anos todos ela vem dando metas." E 
segundo um dos entrevistados: "falta uma afinidade e em determinadas coisas 
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somos muito lentos nas ações".. Têm algumas atividades não é possível obter o 
empenho conjunto devido a competição entre pares. 

O jargão da produtividade: 'faça mais com menos', tem colocado em dúvida a 
eficiência de alguns profissionais no que tange a sua contribuição, isto é, o 
"espírito do negócio" ge•·a sentimentos de inoperância ao desconsiderar que 
nem sempre é possível racionalizar custos sobretudo quando se trata da 
paradoxal questão: a valorização das pessoas num ambiente de 
racionalização de desperdícios. 

• LUTA PELO PODER: Outro desafio refere-se aos problemas de relacionamento 
entre os pares gerenciais . Alguns entrevistados estão sentindo que a luta pelo 
poder aumentou e que não sabem o que isso pode ocasionar à empresa. Essa 
disputa, ainda que não seja algo significativamente problemático, normalmente, 
tem sido atribuída a estrutura, como comenta um supervisor: "ainda há gorduras". 

Quer dizer, existe muitas pessoas que ocupam cargos de nível intermediário . 
Nesse segmento (de gerentes, chefias e técnicos), alterações da administração 
provocaram luta pelo poder, o que "atrapalha" o processo de mudanças. Um 
exemplo pode ser dado com a preocupação em se diferenciar dos pares: "o que eu 
vou apresentar a mais de trabalho". Segundo relatos, em alguns casos particulares 
o ataque chega a ser levado para o questionamento da competência pessoal. 

Com relação à diretoria também foi constatado o problema, porém com menor 
intensidade: "acho que a diretoria tem um estrutura inchada, existe espaço para a 
competição e ela existe, esta tentativa de ganhar poder, ganhar um pouquinho do 
outro." O interesse em diminuir a disputa pelo poder pode vir a favorecer o 
crescimento do volume da produção, variedade de produto, tipo de negócio, etc. 
Com relação aos operários, verificamos que eles tentam não se expor muito, por 
exemplo: a eleição da CIPA (em 1992 foi diferente do que ocorreu nos últimos 
anos), contou com um número pequeno de candidatos. A suposição embora 
contraditória tem sua lógica, isto é, as pessoas não queriam aparecer porque a 
CIPA permite estabilidade no emprego. Então, se acontecer de não se elegerem 
correm o risco ficarem visadas ·por seus chefes. Apesar disso, os supervisores 
consideram que o pessoal de chão-de-fábrica "participa" e sentem que houve uma 
"evolução positiva", apresentando poucos indícios de disputa pelo poder. Quando 
questionamos se o PROFIT abria espaço a isso, obtivemos como resposta que o 
mesmo não induz a competição entre os operários, porque o Programa busca uma 
competição mais voltada à auto-superação dos problemas de cada minifábrica e à 
melhora em relação a si próprio . Tanto é que as metas e os objetivos são 
diferenciados para cada uma das minifábricas de acordo com seus últimos 
patamares alcançados. 

• AUTONOMIA DE DECISÃO AO PESSOAL GERENCIAL E OPERACIONAL: Os 
entrevistados esperam que a autonomia de decisão acerca das atividades 
operacionais se torne ainda mais focalizada para as minifábricas. O perfil de média 
gerência visado é de pequenos empreendedores, "empresários" que administrem 
"sua" minifábrica como se fosse um negócio deles . Pretendem continuar 
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investindo no nível operacional para o enriquecimento do perfil do operano, 
compatibilizando-o com o potencial de crescimento da empresa e de capacitação 
profissional dos trabalhadores. 

• PARTICIPAÇÃO NAS VANTAGENS E DESVANTAGENS: A participação, segundo o 
grupo gerencial, não obteve ainda a bilateralidade desejada pelos representantes 
gerenciais. Por um lado, os funcionários querem participar com idéias e ações, bem 
como desejam retorno da empresa, por outro, no entanto não estão preparados 
para compartilhar os prejuízos, os erros, expor suas fragilidades individuais, etc. 
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CAPÍTULO 5 
A VISÃO GERENCIAL NA EMPRESA CALCADISTA2o 

5.1 - Condicionantes da Gestão Participativa 

Optamos por seguir a ordem do capítulo anterior em razão da sistematização 

facilitadora à compreensão dos objetivos desse trabalho. As diferenças do cenário no 

qual está sendo desenvolvida a forma de gestão estudada serão oportunamente 

apresentadas. 

5.1.1 -Caracterização e Contextualização da Empresa 

A segunda empresa investigada, indústria de calçados femininos da região do 

Vale dos Sinos/RS, é bastante peculiar se comparada com as demais firmas de seu ramo 

industrial. Sua política de gestão é fundamentada em investimentos nos recursos 

humanos. É entendido, pelo quadro gerencial, que a política da empresa busca a 

"melhoria das pessoas" que lá trabalham, em consequência disto esperam a "melhoria da 

qualidade" , a "melhoria dos resultados". 

A empresa em seus trinta e cinco anos de existência passou de uma administração 

familiar para uma profissionalizada e orientada para decisões conjuntas via 

representatividade dos funcionários e acionistas. Sendo considerada uma das maiores e 

melhores fabricantes de calçados do país. Em 1992 e 1993, integrou o ranking das 100 

maiores empresas do país, destacando-se entre as 20 primeiras em lucros líquidos 

(Revista Amanhã, set/93, p.70). Foi escolhida, no último ano, a melhor empresa do setor 

de confecções (Revista Exame Melhores e Maiores, 1993, p.151-153). 

20 - Um dos entrevistados faleceu durante o período de análise do material. Mantemos alguns de seus 
depoimentos por serem elucidativos e fruto de uma experiência de 16 anos de empresa. 
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A indústria pesquisada é de grande porte, oferecendo emprego a 

aproximadamente 8.500 trabalhadores. Só no último ano aumentou 18% seu volume de 

mão-de-obra. Na matriz, objeto de nosso estudo, em 1992 encontravam-se cerca de 

5.000 funcionários. O grupo fabricava 75.000 pares de calçados/dia e 14.000 em facções 

conveniadas à empresa, no final de 1992. Em 1993, sua produção diária foi de 90.000 

pares. Nos deteremos na última década, quando então o interesse central, segundo os 

entrevistados, deixou ser tão somente a produção de calçados. O planejamento 

estratégico passou a ser guiado pela gestão participativa em busca da qualidade e 

produtividade. 

Diferencia-se das demais empresas do seu setor também por sua produção 

verticalizada que vem ao encontro dessa estratégia competitiva. Além de fazer calçados, 

fabrica outros produtos, tipo : componentes dos calçados, galvanoplastia, injetados; tem 

gráfica própria para impressão de embalagens; curtume para beneficiamento do couro e 

produz suas próprias matrizes de calçados. Uma prática comum no complexo coureiro-

calçadista do RS é a subcontratação desses serviços e produtos (Ruas e Antunes, 1993). 

Destina 95% de sua produção de calçados ao mercado interno. O volume 

exportado é caracterizado por "seus modelos próprios e sua marca" . O que também não 

é usual entre as fabricantes de calçados da região (SCT, 1992, p.45). Seus produtos são 

basicamente sandálias, mocassins femininos, chinelos e calçados de linha jovem. Esses 

são desenvolvidos através de pesquisa de consumo no mercado brasileiro, italiano, 

francês e inglês, com base majoritária em tecnologia importada. 

É interessante perceber que apesar das diferenças setoriais, a empresa metal-

mecânica - tratada no Capítulo 4 - viveu e vive situações bastante similares à indústria 

calçadista em decorrência da conjuntura nacional e regional. A citação que segue 

demonstra claramente isso : 

"Quando eu entrei, há três anos atrás, nós estávamos 
naquela época de produzir. Tudo que produziam, vendiam. O 
consumidor comprava independente de qualidade, de custo. E 
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agora as coisas mudaram, o consumidor está mais exigente: 
olhando mais, pesquisando mais. Então houve a necessidade de 
mudar, porque diziam que o nosso sapato era mais caro e hoje 
para a gente competir... tem que ter um produto de qualidade com 
um bom preço .. " (gerente) 

Até mesmo os períodos em que ocorreram algumas tentativas de modernização 

industrial foram semelhantes. O período áureo das indústrias calçadistas do Vale dos 

Sinos foi até 1984, dizem os entrevistados que, naquela época os "donos de fábrica" 

eram os mais ricos do Estado . Mas com o crescimento das importações (por exemplo, 

tênis e sapatos importados principalmente da China), a competitividade nacional e 

internacional fez com que algumas empresas ainda que tardiamente iniciassem a busca 

da modernização do processo e das relações de trabalho nesse setor. 

Em meados da década de 80, ocorreu a primeira experiência em direção ao que 

estão buscando. Foram implantados cerca de 50 grup~s de CCQs, contudo houve pouco 

apoio da cúpula da empresa e as atividades não tiveram o resultado esperado. Ou 

melhor, nas palavras de um entrevistado: "os grupos acabaram criando pinduricos ... ". O 

período subseqüente foi uma fase, que os representantes gerenciais consideram, de 

aprendizagem sobretudo nos anos 89/90 (na empresa metal-mecânica, o treinamento e 

desenvolvimento gerencial ocorreu em 88). Já no início dos anos 90, a direção da 

empresà juntamente com as gerências, as chefias e o setor de Treinamento incentivaram 

a implantação do TQC. 

A produção de calçados é formada por três setores: corte, costura e montagem. 

E desde a sua fundação até seis meses antes da pesquisa, a organização do sistema 

produtivo teve uma só forma. Porém atualmente está passando por um processo de 

mudança. Esse tem priorizado a "qualidade, versatilidade, rapidez do serviço e custo" . O 

setor de Corte acumulava muito serviço até entrar na Costura. No entanto, hoje o 

trabalhador já não assume mais o pedido de um talão para produzir sozinho, pois a 

ordem de produção passou a ser realizada por uma equipe de trabalho, agilizando a 

produção, reduzindo estoques de material na fábrica e custos. 
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O sistema Just-in-time também foi aplicado, procurando principalmente eliminar 

estoques (dois dias em média) . A orientação da organização do trabalho baseia-se, 

segundo os entrevistados, na educação, em conversas com o pessoal produtivo e 

principalmente na exposição da "política da empresa e do que se pretende" com a 

mesma. 

Segundo nossos entrevistados, o que mudou é que os trabalhadores sentem-se 

melhor agora. E por quê? Eles explicam que o layout atual permite com que os operários 

trabalhem um na frente do outro (tecnologia de grupo de trabalho), aumentando a 

cooperação interna nas relações de trabalho. Até 1990, os operários trabalhavam em 

linha, isto é, em sistema de esteira, que o modo tradicional e mais comum de organização 

da produção de calçados no Brasil. O corte, a costura e da montagem dos calçados eram 

feitos separadamente. Em 1991, as respectivas etapas produtivas sofreram mudanças, 

inicialmente testadas na fábrica de chinelos, sendo que no final do referido ano, 

expandiram para as demais fábricas da empresa. O trabalho em esteira, no momento da 

pesquisa, foi reconhecido pela gerência como um sistema que "poda" o desenvolvimento 

da pessoa, porque o trabalhador se aperfeiçoa numa determinada tarefa, o que não 

convém mais para as necessidades da empresa. 

A mudança do layout foi então acompanhada da implantação do trabalho em 

grupo, bem como das células de manufatura, Controle Estatístico do Processo (CEP), 

redução de estoque, aperfeiçoamento de algumas máquinas e mudanças na forma de 

manutenção dos equipamentos (TPM), entre outras coisas. Dentro de um grupo de 

trabalho, por exemplo, existem no máximo doze máquinas que são utilizadas por oito ou 

nove integrantes. Alguns deles operam em mais de uma máquina, apesar de que o mais 

comum é trabalharem quase sempre nas mesmas máquinas. 

No dia-a-dia de trabalho procuram fazer uso da flexibilidade funcional. O próprio 

sistema em grupo facilitou a troca de postos de trabalho, principalmente para suprir 

pessoal em casos de absenteísmo. A especialização flexível também tem facilitado a 
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diversificação dos modelos de calçados produzidos. Pois, trabalham em função de venda, 

da demanda do mercado que faz variar bimestralmente a modelagem de calçados para 

satisfazer ao consumidor. Sendo que a lógica anterior era produção antecipada e depois 

a preocupação com. a venda dos produtos. 

Os representantes gerenciais da fábrica começaram a estudar o TQC em 1987/88 

e passaram a adotá-lo parcialmente na rotina produtiva de um pavilhão industrial. Em 

1991/92, o sistema de trabalho em grupo foi implantado em toda a área industrial. Nesse 

último ano foram vivenciadas dificuldades em virtude do mercado que exigiu mudanças 

muito freqüentes de produtos. Mesmo assim já haviam conseguido bons resultados em 

termos de melhora da qualidade, produtividade, desperdícios, retrabalhos e entrega dos 

produtos. É importante somar a isto, que a implantação do TQC teve início no segundo 

semestre de 1992, seis meses antes do início da pesquisa. 

"Tudo é resumido pelo Controle de Qualidade Total de 
toda a Empresa (TQCE): TIT, Kanban e gestão participativa ... " 
(supervisor) 

Além disso, estavam implantando, na Produção, o sistema de Garantia da 

Qualidade, no qual todas as operações são consideradas importantes para que o produto 

final atinja o padrão esperado. Neste sistema, um trabalhador faz o controle de uma 

"maneira mais participativa", segundo os entrevistados, porque acompanha o chefe na 

avaliação de suas operações. A avaliação, durante o processo, busca verificar se os 

operadores estão seguindo o padrão estabelecido, bem como serve para conscientizá-los. 

Nessa etapa do trabalho, as chefias têm chance de explicar a importância da correção dos 

erros e fornecer estímulos para dar continuidade ao trabalho certo. A idéia é que cada 

operário torne-se um gerente de sua própria qualidade. 

A mudança foi feita com envolvimento dos trabalhadores e conscientização para 

participarem mais no que diz respeitos às suas atividades. Nos reportamos a experiência 

da área de Manutenção para exemplificar o uso da participação direta dos trabalhadores. 
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Quando a empresa surgiu, há mais de três décadas, não existia um departamento 

de Manutenção, tampouco mecânicos. Desta forma, os operadores é que faziam as 

regulagens nas máquinas, inclusive troca de modelagem, acertos nos equipamentos e 

consertos em peças quebradas. O trabalho era feito por par de calçado ou por peça, 

então era de interesse do operário conservar a máquina em boas condições. À medida em 

que a fábrica expandiu foi se automatizando e, houve a necessidade de criar um 

departamento de Manutenção. 

Com a estruturação dessa área, no final da década de 70, os operadores foram 

proibidos de consertar as máquinas e aí começaram a surgir vários problemas relativos à 

divisão do trabalho : "eu (mecânico) conserto a máquina e tu (operador) faz sapato" . O 

afastamento do operário com relação a sua máquina foi ficando cada vez maior, e como 

conta um entrevistado: "os trabalhadores deixaram de fazer o mínimo necessário, que era 

a limpeza." Em 1980, foi então criada a Manutenção Preventiva, ou seja, cada máquina 

uma vez por ano saía da Produção, mesmo serri apresentar problemas, para ser 

totalmente desmontada. Com esse procedimento muitas peças eram trocadas sem 

necessidade, o que representou custos à empresa. 

Em 1 986/87, a direção, as gerências da Produção e a Manutenção da empresa 

participaram de seminários sobre TPM, levando~as a começarem a estudar esse sistema. 

No início de 1990, então os supervisores da Manutenção foram chamados e 

comunicados que não trabalhariam mais nos pavilhões das fábricas . Havia sido 

organizada uma Central de Manutenção, na qual os mecânicos passaram a trabalhar. 

Houve muita resistência da parte da supervisão: 

"Puxa, se com os mecânicos lá dentro não funciona, como 
é que tirando eles lá de dentro, vai funcionar?" (supervisor) 

Mas foi explicado aos supervisores e aos operadores que daquela forma ocorriam 

perdas de peças, de tempo do mecânico e do operador para fazer a regulagem da 

máquina, etc. O problema parecia ser que os mecânicos trabalhando na Produção 

encarregavam-se de serviços que os operários tinham plenas condições de fazer, tipo 
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trocar a agulha de uma máquina de costura. O que sobrecarregava-os a tal ponto que não 

conseguirem dar vencimento a demanda. Foi, portanto, solicitada colaboração ao pessoal 

produtivo através de uma campanha de conscientização para a conservação e limpeza do 

maquinário e dos' equipamentos. 

No momento da pesquisa, os entrevistados consideraram que ainda encontram-se 

na fase de implantação do TPM, acreditam que falta mais uns dois anos para que 

implantação seja total e efetiva. Mais precisamente, estão numa segunda etapa de 

implantação do TPM, preparando o pessoal que já trabalha no que denominam de 

"Manutenção Autônoma". Há na Manutenção uma divisão de áreas: (1) Manutenção de 

Costura, (2) Manutenção Pesada, que abrange Corte, Montagem e Pré-Fabricado, (3) 

Manutenção de Componentes, que envolve borracha, injetora, PU e galvanoplastia e ( 4) 

o Centro de Usinagem, que faz a fabricação de peças, máquinas e alguns equipamentos. 

Trataremos mais um pouco desse assunto no sub-bloco Estratégia de Produção . 

Outro marco que vale destacar no histórico de desenvolvimento da empresa em 

direção às inovações organizacionais, foi em 1990, quando a empresa teve a única greve. · 

A partir daí a relação de trabalho parece ter sido alterada, assumindo a proposta de 

participação indireta dos trabalhadores (comissões de fábrica), conforme os 

representantes gerenciais. Na época, a direção não cogitava a possibilidade de que os 

funcionários pudessem fazer greve, porque a percebiam como resultado de um fator 

exclusivamente monetário, além de adotar "uma linha muito paternalista" (gerente) em 

relação a seus funcionários . Já existia participação nos resultados, sendo que a empresa 

foi a pioneira (1983) dessa política dirigida aos funcionários na região. A gerência 

explica, entretanto, que não foi realizada uma campanha esclarecendo o porquê da 

distribuição dos resultados e como ocorre, qual a origem desse lucro. Somente foi 

comunicado que se ocorresse lucro operacional, os trabalhadores participariam de O a 

10%. Então a participação dos lucros não foi considerada efetiva, pois os trabalhadores 

não participaram do processo, tornando-a "praticamente é um aprovisionamento de 

Décimo Terceiro e Férias" (gerente). 
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Em síntese, a participação do trabalhador tornou-se fundamental , porque a gestão 

da produtividade e qualidade desenvolvida, quer seja via TQC via TPM, requer mais 

esforços dos trabalhadores. Os entrevistados concluíram que antigamente a empresa 

dava atenção espec~al ao nível gerencial e a supervisão de linha, no entanto não atingia 

os resultados de forma tão eficaz: 

" .. . nós começamos a acordar e vimos que para conseguir tem que 
chegar na pessoa, só que é um processo lento. Sempre existiu a 
preocupação com a pessoa, só que a coisa não era executada, 
estava muito em termos de cabeça e na hora do fazer, a emoção te 
levava para outro lado, até pelo próprio nível cultural do setor 
calçadista. Trabalhar com pessoas que não têm informação 
nenhuma. Então é muito dificil a pessoa entender e era um sistema 
mais autocrático. Agora estamos com intensivo lo. e 2o. Grau, 
estamos dando condições para poder atingir alguma coisa." 
(gerente) 

Outras ponderações que levaram a gerência a repensar suas atitudes diante do 

trabalhador foram: 

" ... quem conhece mesmo é aquele que faz, então ele tem que 
participar." (supervisor) 

" ... a qualidade de vida do produto depende da qualidade de vida 
do funcionário ." (gerente) 

5.1.2- Conceituação de Gestão Par·ticipativa 

A nível conceitual a GP deveria ser uma "oportunidade" que a empresa 

concede aos trabalhadores, a qual permitiria-lhes fazer parte de um grupo de trabalho, 

com direito de opinar, dar alternativas. E também saber porquê, como, para onde se 

destinam os produtos que fabricam, qual o "objetivo e direção que a empresa toma" . 

Seria poder ser ouvido e também ouvir, contribuir na elaboração de programas, na 

resolução de problemas, enfim de medidas organizacionais que se fizerem necessárias 

para tornar mais democrático o ambiente e as relações de trabalho a fim atingir os 

objetivos empresariais. 

J 
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" ... o fundamental é ouvir o que eles têm para falar, acho que existe 
muita criatividade na participação dos funcionários que poderiam 
ajudar a empresa." (gerente) 

A gestão participativa estaria também atrelada aos conceitos de envolvimento, 

engajamento, responsabilidade, "sentimento de pertencer a uma instituição". Seria um 

resgate aos fundamentos teóricos da Escola de Relações Humanas através da 

importância da motivação, reconhecimento e satisfação pessoal e profissional. 

"Eu entendo que isto é o futuro, a participação, o 
envolvimento das pessoas. Não só exigir que as pessoas façam 
mais ou melhor, elas têm que participar daquilo ali. Elas têm que 
entender também. Hoje não é mais possível, só se exigir das 
pessoas, elas têm que estarem satisfeitas com aquilo que estão 
fazendo e ao mesmo tempo elas têm que se sentirem motivadas 
também." (gerente) 

"Eu vejo a participação também para resolver problemas 
do dia-a-dia, trazer elas, envolver elas num processo para que tu 
consiga garantir que aquilo aconteça. E não como a gente 
trabalha, que a coisa vem de cima para baixo, o produto é isto e 
tem que ser feito daquela maneira. Daí as pessoas não se sentem 
satisfeitas de fazer daquela maneira, mesmo porque elas conhecem 
outra maneira que dão custo melhor e uma qualidade melhor. 
Então elas querem participar daquela maneira também. Isto é feito 
muito pouco na empresa." (supervisor) 

Cabe destacar a questão do entendimento operário, po1s segundo a gerência 

entrevistada, a participação auxiliaria a compreensão do processo produtivo. Isto é, a 

colaboração do trabalhador seria mais efetiva à medida que ele entendesse o 

funcionamento do sistema de produção. A participação constituiria um canal para nivelar 

por cima a compreensão, as habilidades e as capacidades dos trabalhadores devido a 

facilidade de comunicação proporcionada, particularmente, em pedir ajuda quando 

necessário. 

Para tanto, mas ainda descrevendo como deveria ser uma gestão participativa, foi 

lembrado que é importante realizar um marketing interno, tendo em vista que o mais 

comum é promover a imagem externa da empresa. Instrumentos que poderiam 
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contribuir ao endomarketing senam aqueles que facilitariam a comunicação entre 

trabalhador e empresa, como murais de aviso . Outro fator essencial : 

" ... seria a gente (gerência) tentar ser o máximo de transparente 
para com os nossos subordinados para que eles também sejam 
para com a gente. A gente tentar botar eles na parada para que 
eles também dêem o feedback ." (gerente) 

"Vejo que o conceito é mais trabalhar de igual para igual, 
então seria a participação de trocas de idéias, ser o mais aberto 
com as pessoas ( ... ), não considerar a pessoa como uma máquina 
que está lá parada, que não pensa, que não age, porque a própria 
pessoa que trabalha na função sabe muitas vezes melhor do que a 
gente pensa que ela sabe." (gerente) 

A oportunidade de participar na resolução de problemas e na manutenção da 

rotina também foram mencionadas como forma de resgatar o conhecimento operário. O 

mesmo foi percebido pela gerência da outra empresa, nos mostrando que a forma de 

participação dessas empresas não é promovida pela base e sim origina-se de uma 

determinação da cúpula da organização. Embora existam estratégias e mecanismos que 

estimulam a colaboração do trabalhador em projetos, motivando-o e fazendo-o se sentir 

co-responsável, co-autor da inovação. A citação a seguir é mais explicativa: 

"Nós (gerentes) temos que criar sistemas para que as 
pessoas possam participar na solução de problemas. CCQ, pura e 
simplesmente, é uma coisa que não tem muita força dentro da 
empresa porque CCQ é algo que vem de baixo para cima. Então 
começando por TQC, que é uma coisa que vem de cima para 
baixo, ele cria um ambiente e cria essa oportunidade de fazer com 
que as pessoas possam participar na solução de problemas." 
(gerente) 

A visão gerencial reducionista também aparece de forma clara em alguns 

depoimentos, só abordando os deveres do trabalhador sem cogitar seus direitos. 

"Participação é aquele funcionário que vem para a fábrica 
com vontade de trabalhar, que procura fazer a tarefa bem feita, 
que procura ajudar o colega quando tem dificuldade, é aquela 
pessoa que quando vê uma coisinha errada traz, ajuda. Isto eu 
entendo como participação e isto está acontecendo na fábrica ... " 
(gerente) 
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Verificamos que a conceituação idealizada de gestão participativa no sentido de 

dar condições, oportunidades ao trabalhador foi mencionado como algo que já está 

sendo difundido no discurso gerencial, porém a p.-áxis é ainda incipiente no local de 

trabalho: 

"A empresa dá toda abertura possível para o 
funcionário ... Acho que existe muito mais uma abertura para as 
pessoas virem colocar as suas idéias (no Serviço Social) do que no 
próprio setor. Porque na Produção elas estão o dia todo 
trabalhando e só procuram o seu supervisor no caso de terem 
algum problema. O contato dentro da fábrica depende de cada 
supervisor, têm supervisores que conversam bastante e tem outros 
que não." (técnico) 

A maioria do que foi sugerido como participação dos trabalhadores ainda não se 

efetivou completamente. Para os entrevistados esse é um processo lento que está 

começando a acontecer. Trataremos de apresentar agora os que eles afirmam estar 

tentando aplicar. O trabalho em grupo é uma das tentativas participatórias, estimulando a 

aprendizagem e a flexibilidade funcional, bem como buscando uma aproximação do 

aspecto citado: "de igual para igual" entre a chefia e o subordinado. Conforme um 

supervisor de linha, na fábrica existem princípios que orientam os setores de Corte, 

Costura e Montagem do calçado, entretanto em cada modelagem de calçado fabricado 

existe um método de trabalho, elaborado principalmente pelo supervisor e pelo PCP 

(Planejamento e Controle da Produção). E é justamente no método que ocorre a 

participação dos trabalhadores produtivos, sobretudo quando apresentam sugestões de 

melhorias. 

Então, a participação tem sido opinar naquilo que diz respeito ao trabalho do 

operador, nas dificuldades do cotidiano com potencial de aprimoramento . A prática mais 

comum para apresentarem sugestões se dá através do contato direto com o supervisor. 

" ... As pessoas têm que participarem da maneira mais 
simples possível, por exemplo: um produto que tem que ser feito, 
é claro que a direção vai dar o objetivo deste produto, onde a 
gente tem que chegar, a quantidade, o material usado. Agora 
como fazer, eu vejo que é esta a participação das pessoas, numa 
determinada operação fica muito dificil a gente determinar como 
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vai ser feito. Então, reunir o grupinho que vai fazer e colocar para 
eles: 'nós temos isto aqui para ser feito ' e deixar vir a sugestão ... " 
(supervisor) 

A aceitação das mudanças advindas dos níveis superiores tem sido garantida pelo 

trabalho em equipe. Cria-se assim uma homogeneidade grupal que atua coercitivamente 

sobre aqueles que assumem posições mais desviantes, no caso, os que ainda não se 

integraram no espírito de colaboração da empresa. 

"Participação é sugerir, principalmente trabalhar em equipe 
porque a maneira com que se está trabalhando na fábrica é muito 
importante saber aceitar o outro, saber buscar coisas novas, 
porque as pessoas as vezes se limitam porque falta visão de 
conjunto ... " (gerente) 

Mais uma vez fazemos referência à pesquisa na empresa metal-mecânica, para 

enfatizar que a participação no processo de tomada de decisões aqui também aparece 

timidamente no interesse gerencial. O interesse central é garantir a consolidação das 

mudanças planejadas. 

"Vejo a participação das pessoas como um fator muito 
importante e necessário para nós conseguirmos vencer esta série 
de mudanças que tem pela frente ... " (gerente) 

"Não necessariamente para tomar a decisão final porque as 
decisões finais sempre vão depender de um grupo menor, não 
pode ser feita em massa. Mas de poder participar na elaboração de 
medidas efetivas que melhorem, resumindo : a qualidade de vida. 
Para mim a essência de tudo o que nós fazemos e para que 
trabalhamos e produzimos é para melhorar a vida das pessoas, 
porque se tu vais bem no fundo da questão; o que cada um de nós 
estamos fazendo neste planeta? .. . " (assessor da direção) 

Os depoimentos dos representantes gerenciais indicam uma unanimidade de 

atitudes favoráveis à participação dos trabalhadores, mas isto não garante de imediato 

um comportamento participativo. Foi comum que os entrevistados se mostrassem 

receptivos ao ideário participativo da Escola Gerencial (Greenberg apud Storch, 1987), 

enfatizando a importância participação dos trabalhadores em sugestões. Entretanto 

também apareceram ressalvas com relação ao comportamento de seus pares: 
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"Eu sempre fui um que lutou muito por isto, eu vi 
acontecer.. .muitas coisas boas que a fábrica trouxe, e normalmente 
vem da direção, e quando chega na supervisão a coisa morre, 
estanca. E o operador sempre ficava de fora ou chega no operador 
muito destorcido ou as vezes um terço do que ele tinha aprendido. 
Então eu sempre era contra isto e hoje a gente está vendo no 
TPM, no TQC, os resultados no chão-de-fábrica são fantásticos, 
as pessoas querem fazer e infelizmente têm alguns supervisores 
que bloqueiam a coisa." (supervisor) 

5.1.3 - Estratégias de Gestão 

Para combater as resistências à proposta participativa (que não é tão recente 

porém sua aplicabilidade sim) estão desenvolvendo seu quadro gerencial/chefias e os 

demais trabalhadores via investimentos em educação, novas formas de organização do 

trabalho baseadas nas técnicas da administração japonesa (TQC/JIT) e outros 

mecanismos que veremos nesse bloco . Os investimentos feitos na empresa nos dão 

indícios da valorização das estratégias competitivas: 1.3 milhão de dólares, em 1992; 3 

milhões de dólares, em 1993. 

a) Estratégia Organizacional 

A estratégia organizacional, conforme os representantes da empresa, está 

orientada para a mudança de pensamento empresarial, mais especificamente para a 

concepção da "relação capital-trabalho" . São enfatizados fatores a serem trabalhados 

como: oportunidade, integração, espaço para pessoas e participação dos trabalhadores. 

Isto parece ter sido condicionado pelo status quo, não sendo por livre arbítrio : 

"Queira ou não queira, a empresa que não for nesta 
direção .. . vai desaparecer, não vai ser uma empresa competitiva. E 
pode ter certeza, se nós chegarmos a esse resultado nós 
disputamos mercado com qualquer empresa do mundo. Já 
disputamos, mas nós podemos chegar muito mais. Nós temos que 
estrategicamente fazer um plano de conscientização." (gerente) 

O caminho para a sobrevivência empresarial é entendido como uma nova direção 

na relação capital-trabalho, Para tanto, acreditam que precisam preparar as pessoas para 
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o futuro , fornecendo uma visão global da empresa, distribuindo e trocando informações. 

A estratégia de futuro é: 

" ... envolvendo as pessoas, considerando as pessoas como seres 
humanos, para que eles tenham uma vida digna. Nós temos que 
eliminar esse 'funcionário ', eles são colaboradores. Nós teremos 
colaboradores satisfeitos, tratados como seres humanos, com vida 
digna, com espaço para participação dentro de uma sociedade e 
muito mais pessoas com interesse em trabalhar na nossa empresa." 
(gerente) 

"Eu quero pessoas que saibam o todo da empresa, eu não 
quero pessoas especialistas." (gerente) 

Isso passa por uma mudança da cultura organizacional, fruto de mais de três 

décadas em que trabalharam "olhando um para a nuca do outro", em linha de produção . 

Os trabalhadores não se conheciam. Os entrevistados avaliam que não é possível esperar 

a iniciativa dos trabalhadores, sem que sejam envolvidos no processo e enquanto 

desenvolvem sua educação. A importância educacional surge por causa · de uma 

necessidade emergente: "a competição força a empresa a mudar imediatamente." 

A exigência do mercado, foi bastante ressaltada nessa empresa. Só que aqm 

destacaram o mercado interno ao invés do externo, como na indústria metal-mecânica. O 

mercado brasileiro está mais segmentado, exigindo adaptações constantes na área 

industrial da empresa para vender seus 90.000 pares de calçados diariamente. 

"Para conseguir atender este mercado tem que ter um 
layout flexível. Nosso calçado leva no máximo três horas para 
fazer, saí do corte e está na expedição. A evolução produtiva 
direta está muito mais avançada que a parte administrativa, então 
nós temos que agora reverter este quadro com a parte 
adrninistrati v a." (gerente) 

O processo de modernização industrial tem a preocupação de atender bem tanto 

o cliente externo como interno (da fábrica). É provável, por exemplo, que o sistema self-

service do refeitório seja adotado em todas as empresas do grupo, mas para tanto será 

necessário alterar o layout e comprar novos equipamentos. Isto está sendo estudado 

pelos responsáveis da área de Alimentos, que consideram importante a redução do custo 
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da alimentação como forma auxiliar de redução do custo do sapato. A gestão da 

qualidade perpassa até por questões ambientais que de certa forma afetam os resultados 

finais , inclusive para os trabalhadores. 

"A pessoa tem que saber: lá tem um consumidor, para 
uma empresa ser moderna ela tem que saber o que está 
acontecendo com o consumidor. Ela tem que ter respeito com as 
pessoas, com os consumidores. Tem que ter respeito com o meio 
ambiente, quando ela gera lixos. De 100% do lixo gerado, 40% é 
reaproveitado, nós vendemos papel, o refeitório está sendo gerado 
todo com a sobra de vapor, a tubulação leva o vapor até os fogões 
industriais, as sobras de EVA (material sintético) são moídas e 
geram energia. Se você botar o lixo fora, você está jogando uma 
folha de pagamento fora, e uma folha de pagamento da empresa é 
mais de 20 bi (vinte bilhões de cruzeiros em novembro de 1992)." 
(gerente) 

Vários programas visando otimizar tanto a produtividade como a qualidade estão 

sendo implementados. O controle de qualidade é realizado por duas vias: pelo sistema de 

Garantia da Qualidade via processo conforme as diretrizes do TQC e pela inspeção final. 

O primeiro é feito por profissionais que trabalham especificamente para isto junto às 

chefias na operação do processo. São avaliados os padrões da execução da tarefa em 

relação à máquina, ao controle de materiais e de métodos de trabalho. Diariamente, 

também as chefias fazem um levantamento sobre o controle de produção, produtividade, 

faltas e atrasos do pessoal, enviando ao Setor de PCP, que conferem os dados e os 

emitem à Engenharia e Gerência da Produção. A outra forma de controle da garantia da 

qualidade é feita pela última trabalhadora que trabalha com o calçado, a encaixotadeira. 

Ela faz o controle de qualidade final do produto. 

A Garantia da Qualidade via Processo tem sua particularidade para a gerência 

entrevistada. Porque o termo Controle de Qualidade não é bem visto internamente, eles 

acreditam que a palavra "controle" transmite a idéia de policiamento, o que não desejam 

que ocorra. Portanto preferem o termo "Garantia'' da Qualidade ao invés de "Controle" . 

Ademais, o método de trabalho (ao determinar a especificação do couro, da agulha e da 
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linha usadas na costura, etc.) fornece o controle para garantia a qualidade via processo . 

Vejamos mais de perto como os gerentes percebem isso: 

"Para tudo temos padrão, não digo para uma costureira se 
está fazendo certo ou errado, pode estar dentro do padrão ou fora 
do padrão. É diferente, muda a linguagem e sempre que tu faz 
isto, as pessoas não te recebem como se tu tivesse cobrando e sim 
ensinando, ajudando, explicando, educando ... Então a pessoa que 
faz a Garantia da Qualidade é uma pessoa benvinda, não é aquele 
chato que vem cobrar, não . Vem aquela pessoa que tira as 
dúvidas, vem te ajudar, vem te trazer informações." (supervisor) 

A verificação da qualidade ocorre tendo em vista o seguimento do método de 

trabalho previamente elaborado, na grande maioria das vezes, pelo supervisor. Enfim, a 

estratégia organizacional - de busca das melhorias na qualidade e produtividade dos 

produtos fabricados e da vida daqueles que tornam a empresa capaz de ser mais 

competitiva - atribui à gerência um papel estratégico importante. 

b) Estratégia Gerencial 

Na estratégia gerencial objetivam mudar a forma de atuação do grupo que a 

compõe, a linguagem e a estrutura hierárquica gerencial. Em 1992, foi alterada a 

pirâmide hierárquica da área industrial, sendo reduzido um nível de chefia intermediária. 

O supervisor geral tornou-se o responsável pela Garantia da Qualidade. Passando 

o supervisor de linha a ter um contato mais direto com a gerência da Produção, o que 

permite a aproximação gerencial com relação aos operários. Com a estrutura antiga, as 

informações não estavam fluindo e se chegavam, eram recebidas no chão-de-fábrica de 

maneira distorcidas. 

" ... mudamos a nossa pirâmide. Este supervisor geral que tinha a 
função de comandar o Pavilhão, trancava muito a iniciativa do 
supervisor de linha. Estava bloqueando a informação que vinha de 
cima, então tiramos esta pessoa e passamos ela para a Garantia da 
Qualidade, ela não tem mais preocupação com a produção, só com 
a Garantia da Qualidade, educação e desenvolvimento do 
supervisor de linha e do funcionário ." 
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Figura 9 - Estrutura piramidal antiga e atual 

Estrutura antiga Estrutura atual 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa de campo. 

O cargo de supervisor geral não havia sido extinto formalmente, mas a 

atribuições do mesmo mudaram. Seu papel consiste em acompanhar todas as etapas 

produtivas, desde a chegada da matéria-prima até o embarque do produto, garantindo a 

qualidade total. Cabe mencionar que os ocupantes do cargo foram realocados na 

empresa. Pois, como explica um gerente, a empresa preocupa-se em reter seu pessoal e o 

próprio sistema criou novas funções em termos de qualidade. Alguns dos reminiscentes 

assumiram o cargo de Assessor da Garantia da Qualidade. É importante esclarecer que 

além de reduzir níveis também foi reduzido o número de pessoal, se comparada a 

quantidade de profissionais que ocupavam cargo de supervisor geral e o número atual de 

assessores da garantia da qualidade. Além disto, o ex-supervisor geral "não manda mais" . 

"Ainda está em fase de transição, ainda tenho colegas que 
ainda se chamam supervisores gerais em setores mais atrasados, na 
Produção está mudança já aconteceu ... O meu cargo ainda não tem 
nem nome. Agora eu tenho a única função de Garantir a Qualidade 
do processo (parte operacional de fabricação) e aí por 
consequência a Garantia de Qualidade do produto." (supervisor) 

Em toda a empresa pesquisada, há três gerentes de Produção e quatro 

profissionais da Garantia da Qualidade. Para exemplificar, apenas um dos gerentes 

administra sete linhas de calçados, nas quais têm 26 supervisores de linha e mais de 

1.000 operários sob sua responsabilidade. E espera-se que, a nível de organização 

gerencial, essa configuração continue vigente por um bom tempo . As premissas básicas 

do estilo gerencial são "qualidade e competência profissional" . 
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O estilo gerencial, em 1992, sofreu alterações. Uma delas é a mudança da 

linguagem, isto se atribui a comunicação mais direta do gerente com os operários, em 

vez do contato anterior feito pelo supervisor geral. A linguagem do gerente foi percebida 

como uma linguagem da empresa, chegando ao operador de forma menos distorcida e 

possibilitando a socialização das informações. Por exemplo, é comum um operador ter 

conhecimento de como estão as vendas de seu produto no mercado. 

Dentro da linguagem gerencial detectamos, o que poderíamos chamá-las de, 

palavras proibidas. Como por exemplo: 

• chefe/subordinado~ encarregado/colega de trabalho (é o termo mais indicado) 

• controle da qualidade/policiamento ~ garantia da qualidade 

• funcionário ~ colaborador/pessoa 

" ... No caso, eu nem uso o termo chefia, uso encarregado 
de um setor porque dentro de uma empresa tem que ter alguém 
que é encarregado do setor e não um chefe. E esta pessoa está ali 
para orientar as atividades daqueles trabalhadores, porque ele é um 
colega, ele não é um superior. Geralmente, a gente vê a chefia 
como um elemento superior de hierarquia, ... tem que ser tudo do 
mesmo nível." (gerente) 

" ... deixar o lado de patrão e empregado ... " (assessor da direção) 

A mudança na forma de atuação gerencial foi considerada uma necessidade para 

continuar no ramo industrial de calçados, apesar de ser percebida como difícil para 

muitos dos entrevistados. Igualmente à indústria metal-mecânica, os gerentes dessa 

adotam o estilo de Liderança Situacional (ver, por exemplo, Hersey e Blanchard, 1986). 

O livro de cabeceira das chefias, pelos depoimentos, é "O Gerente-Minuto" (Blanchard e 

Johnson, 1981 ), que é uma obra simples e didática sobre comportamento organizacional 

moderno . Talvez a própria diferença cultural e educacional entre os entrevistados das 

duas empresas justifique a escolha de uma literatura mais científica (metal-mecânica) ou 

mais estoriada (calçadista) . Mas o importante é que ambas utilizam-se da mesma 

sustentação teórica: "obter resultados através das pessoas" (Blanchard e Johnson, 1981 , 

p.20). 
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" ... nós aprendemos que não existe um estilo de liderança que seja 
só aquele. Existem quatro estilos e tem uma frase que diz assim: 
usar o estilo ou os estilos de acordo com as necessidades das 
pessoas. Ninguém é igual a ninguém então dependendo da 
situação eu tenho que usar um estilo ou tenho que usar outro ." 
(supervisara de linha) 

A empresa, no passado, entretanto formou supervtsores mats dirigidos à 

produção . No momento da pesquisa, estavam encontrando dificuldades com os chefes 

veteranos. As chefias mais novas têm apresentado um resultado melhor, inclusive de 

adaptação às mudanças. O critério de seleção dos chefes era basicamente seu 

desempenho produtivo, não se avaliava se tinham condições de trabalhar com o grupo, 

desenvolver os trabalhadores; enfim se possuíam capacidade profissional e emocional 

para serem chefes. Os representantes gerenciais, acreditam que o chefe admitido naquela 

época está sofrendo porque não tem estrutura para acompanhar as mudanças. Já com o 

novo chefe estão sendo analisados esses fatores via uma avaliação de potencial feito pela 

gerência e posteriormente pela psicóloga. Outro aspecto que dão primazia é a humildade 

do futuro chefe, para lidar com (e liderar) os trabalhadores . 

Essa característica é uma necessidade do processo do fabricação, explicam eles. 

Os supervisores de linha, por exemplo, circulam entre os operários conversando 

individual e pessoalmente com os trabalhadores, sobretudo com aqueles que estão 

apresentando dificuldades no trabalho. Para que a liderança seja eficaz, o líder tem que 

"saber tudo sobre sapato", ter conhecimento sobre administração e especialmente em 

relações humanas. Gerenciamento, delegação, aproximação em vez de distanciamento, 

liderança funcional e não hierárquica, também foram destacadas. 

A liderança exercida pelas pessoas que estão na cúpula da empresa é o 

fundamental. Na gestão participativa, a voluntariedade e desejo dos trabalhadores podem 

ser questionadas, porque o TQC é uma proposta imposta pelo topo : 

" ... se vem de cima para baixo, se eu mostro o meu desejo, que eu 
gosto, que eu quero isto, então a condição disto ir para a frente, 
evoluir, ter participação é muito maior do que se eu me posiciono 
contra (.. .) de baixo para cima é dificil." (gerente) 
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Todos os níveis hierárquicos estão envolvidos com a participação. O operário 

tem que auxiliar na solução de problemas, afirmam os entrevistados. Como? Parando de 

produzir quando detectam alguma anormalidade. Antes era comum que um operário ao 

bloquear um produto recebido do colega, fosse considerado "puxa-saco do chefe". Hoje, 

cabe ao líder fazer com que o grupo trabalhe unido, visando o mesmo objetivo e 

portanto sendo capaz de controlar até mesmo a qualidade de trabalho do seu parceiro . 

"Aí que eu vejo a grande motivação, a pessoa vista como 
um líder. O chefe não precisa mais controlar, ele só vai olhar o 
resultado. Esta é a jogada, mas isto exige muito trabalho, nós 
estamos a um ano e pouco batalhando, batalhando. "(gerente) 

Para tanto, mudaram o sistema de trabalho, originando grupos menores a fim de 

facilitar a participação e interação dos trabalhadores com seus chefes e parceiros. 

"Hoje estamos fazendo muitas reuniões com o pessoal 
operário, tentando trazer eles, expondo o que é qualidade, fazendo 
eles participar da produtividade, explicando o que acontece 
quando a produtividade é baixa, o que acontece quando volta um 
sapato. E eles tem motivação em cima disto." (supervisor) 

Os entrevistados avaliam que existem supervisores bem capacitados dentro da 

empresa. São aqueles que se dedicam a conversar, ouvir, dar condições de crescimento 

aos trabalhadores. Mas ainda há também chefes desmotivados e alguns que estão 

egressando por falta· de reconhecimento e possibilidade de ascensão na empresa. Cabe 

mencionar a filosofia empregada no ambiente organizacional: 111RABALHAR COM A VISÃO 

DE CRESCIMENTO SENDO JUSTO, HONESTO E HUMILDE". 0 objetivo é chegar a isto, O que 

permite, por um lado, cobrar daqueles (sejam chefes ou não) que adotem 

comportamentos incoerentes com tal proposta; e por outro lado, com que os menos 

humildes mas com ambição de crescimento peçam sua própria demissão. 

O supervisor de linha, foi apontado como o profissional que carece de maior 

desenvolvimento, principalmente porque é ele quem tem contato direto com os 

operários. Os entrevistados também vêem que a competitividade (até entre os 

supervisores de linha) em busca de posições superiores, tem assumido características de 
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individualismo, fazendo com que alguns preocupem-se somente com o seu setor, sem se 

darem conta que essa forma de produção requer uma apreciação e consideração do todo . 

Um conceito criado internamente, explica isso, é que eles chamam "TP" -

"transferência de pepino" . Isso, normalmente, ocorre quando muda uma linha de calçado, 

que requer um número menor de trabalhadores. Assim os transferidos são aqueles que 

têm mais dificuldades no trabalho. Após um período, o chefe que recebe esse pessoal vê

se diante de duas opções: ou demite ou "passa adiante, sem se preocupar com o colega 

supervisor" . A idéia que fica dessa experiência é que o trabalhador transferido não é 

produtivo. A discriminação implícita nessa prática é bastante similar com aquela 

acontecida no Japão, no caso, com os trabalhadores que recebem os "windolls job" 

indicando que são menos capazes, o que os envergonha a tal ponto que terminam 

pedindo sua demissão e em decorrência, no caso de serem contratados por outra 

empresa são vistos "com suspeita" de "falta de lealdade" pelos recrutados e tratados 

"com ressentimento pelos membros do grupo e taxados de intrusos." (Rattner, 1987, 

p.20). 

O quadro gerencial entrevistado afirma não ter sentido ameaça com as mudanças. 

Passaram a acreditar que têm mais chance de desenvolverem-se, de aprender do que no 

passado. Além disso, o interesse pela modernização dos processos industriais não é 

relacionado com a racionalização de pessoal, ou melhor: "sempre que sobrar pessoas 

queremos converter isto em mais pares de produção" (gerente). 

c) Estratégia de Produção 

Como já foi dito pela gerência da empresa metal-mecânica, as novas técnicas de 

organização e gestão requerem a participação do trabalhador, concordam os gerentes 

dos sapateiros. Não nos deteremos muito nas estratégias produtivas porque dada a 

liberdade de nosso instrumento de pesquisa, esse não foi um item muito discutido pela 
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gerência. Os entrevistados enfatizaram mats as estratégias de sensibilização do 

trabalhador e as sociais do que as operacionais. Talvez pela própria natureza do negócio, 

isto é, apesar do calçado ser industrializado, não perdeu algumas características do 

trabalho artesanal. O que tem sido evidenciado na empresa em termos de participação é a 

forma indireta, diferentemente da empresa metal-mecânica, na qual predomina a 

participação direta dos funcionários . Lembramos que já foram feitas algumas 

considerações pertinentes à esse assunto no bloco Caracterização e Contextualização da 

Empresa. 

Conhecemos a fabricação de linhas de calçados feita através de células de 

manufatura, formada por grupos distintos . Um grupo, essencialmente masculino, faz o 

corte do couro ou cie qualquer outro material a ser utilizado. Na célula de Costura, 

formada por mulheres, são agrupadas várias máquinas e as costureiras têm postos fixos, 

embora possam fazer rodízio quando nec.essário. Na célula de Montagem passam cola, 

colocam a palmilha, acondicionam os calçados em fornos para o endurecimento do 

solado e depois realizam a inspeção final : limpeza, verificação do padrão de qualidade e 

embalagem do produto. Nesse processo produtivo, a cadência das operações tem uma 

seqüência próxima à linha de montagem fordista (corte, costura e montagem), porém 

com um lay-out diferenciado. 

Quanto à cota de produção, estavam correndo atrás da máquina. Por exemplo, 

numa célula da Costura, a produção alcançada era de 198 pares de calçados, enquanto a 

cota que deveria ter sido produzida até aquele momento era de 250 pares. O ritmo de 

trabalho é rápido e o trabalho parece individualizado, bastante diferente ao ambiente de 

trabalho da metal-mecânica em nossas observações. Na indústria calçadista raramente foi 

possível escutar conversas, embora o trabalho em grupo, em célula de manufatura 

pressuponha diálogo . Essas observações de campo também foram mencionadas por 

alguns de nossos entrevistados na empresa em questão . 
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Como v1mos, em meados da década de 80, foi iniciado um programa de 

qualidade na empresa. Porém os entrevistados avaliam que a inovação não foi bem 

sucedida em razão de como foi feita : "de baixo para cima" (via a criação de grupos de 

CCQs) . A supervisão diz que não havia um setor de Apoio que pudesse avaliar e 

estimular o andamento dos trabalhos, fazendo com que estes fossem extintos 

espontaneamente. A gerência concorda que os grupos de CCQs exigem melhor 

direcionamento a fim de que gerem resultados, isto no entanto só será possível após a 

preparação com os instrumentos e técnicas que estão começando a utilizar na Produção. 

Em contraparte, o TQC é visto pela maioria dos entrevistados como algo que tem 

grandes probabilidades de alcançar êxito. Apesar de que alguns ainda se encontrem 

reticentes às mudanças por considerarem que é necessário maior preparação dos 

recursos humanos, especialmente das cheftas e da força produtiva. Todos os setores 

produtivos - Corte, Costura e Montagem - necessitam de mudanças simultâneas para o 

TQC, afirmam os entrevistados. 

Até o momento da pesquisa ainda não havia Kanbans nas fábricas. O sistema 

TPM foi o mais mencionado em se tratando de estratégia participativa de produção. E 

dos programas implantados esse parece ser o mais solidificado, inclusive se comparado 

com a empresa metal-mecânica. O TPM é um Programa de Manutenção que foi criado, 

no Japão, em 1971 , com o objetivo de melhorar o relacionamento entre o homem e a 

máquina. Na fábrica calçadista existem, por exemplo, trinta e um grupos de TPM em 

somente dois pavilhões industriais. No mês de novembro/92, 17 grupos, com nove 

pessoas em cada um deles, tiveram Quebra-Zero, ou seja, não o chamaram mecânico. O 

controle e organização dos grupos são feitos do seguinte modo: 

"Temos um painel em cada grupo de TPM, que diz o 
número do grupo, o turno e há quantos dias o grupo não tem 
intervenções. E cada grupo tem um líder que controla a limpeza, a 
lubrificação e faz produção. O líder faz a avaliação e a 
Manutenção acompanha. Não estamos com problemas." 
(supervisor) 
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No sistema de TPM o operador está adquirindo conhecimentos para operar a 

máquina e consertá-la, tornando-se um operador multifuncional. Como reflexo, a 

gerência está percebendo que o operador pára a máquina quando sente alguma anomalia, 

e até mesmo em relação ao produto também decide até onde pode ir trabalhando, 

quando têm dúvidas recorre ao chefe com mais facilidade. 

A implantação do TPM parece ter tido melhor receptividade entre os operadores 

do que entre os supervisores. Segundo nossos entrevistados, os supervisores ao 

perderem o mecânico que ficava a disposição tiveram de enfrentar o medo ao assumir 

mais responsabilidade, sem perder de vista a sua produção diária. O número de 

intervenções dos ·mecânicos, em dois anos, diminuiu 60%. 

A Manutenção Autônoma, que é também chamada como Manutenção Voluntária 

dos Operadores, baseou-se em ensinamentos de algumas regulagens das máquinas ao 

pessoal operacional. Em relação a Manutenção Preventiva, essa já não existe mais na 

empresa. Mas para não sucatear o maquinário, os mecânicos têm utilizado aparelhos 

para medir vibrações das máquinas e estão fazendo o histórico das mesmas, de forma 

setorizada. Se o mecânico nota alguma irregularidade na máquina, então é programada 

uma troca (Manutenção Programada). 

"Uma coisa é certa: máquina a meio-pau não trabalha mais. 
Aprendemos com o TPM que nós que temos que parar a máquina, 
não esperar que a máquina nos pare." (supervisor) 

Os entrevistados afirmam estarem voltando a trabalhar como antigamente, só que 

de forma mais organizada. No setor produtivo, trabalhavam em grupos: "um ajudava o 

outro" (gerente) com uma orientação à polivalência: 

"Havia muito mais profissionais do calçado, que sabia 
cortar, costurar, montar, lixar ( ... )sabiam todos os processos da 
confecção de um produto . E necessariamente nós vamos ter que 
ter um profissional polivalente. " (gerente) 
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Tanto quanto possível pretendem explorar a concepção da polivalêncià para que 

o operário execute mais de uma função e adquira um conhecimento global do processo 

produtivo, diferentemente do que ocorreu no passado mais recente. 

" ... O que a gente via aqui e certamente é até pior nas 
outras empresas de calçados, porque aqui sempre foi vanguarda 
com relação a este tipo de indústria, ninguém pode negar.. .se eu 
sou chefe e aqui tem um funcionário meu e aqui tem uma esteira 
trabalhando, onde vai correndo o sapato para ser fabricado, eu vou 
ensinar este cara a fazer só o que eu quero que ele faça. Tipo : eu 
quero que ele só passe cola na sola do sapato. Faz assim, não olha 
para o lado e não pergunta nada, só faz isto e se terminar a cola tu 
me chamas, pronto. Então assim que era: quanto menos o cara 
sabia melhor; e agora não, o TQC é diferente. Nós queremos ter 
funcionários polivalentes." (gerente) 

A empresa está estudando a possibilidade de que o trabalho de costura seja feito 

de pé, mas vai depender do desgaste físico das costureiras. Já existem alguns operadores 

que trabalham de pé quase todo o dia na preparação da Costura. A gerência argumenta 

que isto daria mais agilidade, polivalência e produtividade às costureiras. A aceitação 

dessa proposta irá depender da sensibilização das trabalhadoras. 

d) Estratégia de Sensibilização 

Apesar de que todos os níveis e áreas são considerados importantes para o 

crescimento das pessoas, para a sensibilização dos trabalhadores diante da Gestão da 

Qualidade, a forma mais significativa de atingir os objetivos da empresa tem sido 

efetivada através da valorização e atuação da área de RH. Essa mesma apreciação 

também foi feita pela gerência da outra empresa pesquisada. A gerência de RH destaca

se, então, dentro deste processo de mudança no sentido de que é ela a principal 

orientadora das novas atitudes gerenciais, sobretudo daquelas voltadas à área industrial. 

A gerência dessa área, por sua vez, tem procurado qualificar os operários e incrementar 

a satisfação dos mesmos no cotidiano de trabalho, seja através de uma direção para o 
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diálogo, seJa v1a o estímulo para que retornem aos estudos, pela valorização das 

vantagens oferecidas pela empresa, entre outras coisas. 

"O que motiva mais o pessoal é este sistema novo de 
instruir, de conversar, de ter um contato mais direto, corpo-a
corpo com cada um. Fizemos (RH) uma série de reuruoes 
esclarecendo este tipo de coisa, passamos um trabalho de TQC 
para eles (gerentes) . A própria chefia passou para o seu pessoal." 
(gerente) 

"Eu aprendi no Japão : se a empresa vai bem, eu vou bem. 
Então aqui nós temos que mudar a cultura, a maneira de pensar 
das pessoas. A empresa tem tantos programas que beneficiam o 
funcionário . Então tá na hora de virar isto . E a gente sabe que têm 
algumas pessoas que não são totalmente a favor, não que elas 
queiram ser contra. É a maneira com que foram criadas, educadas. 
Acho que tá na hora da gente mudar isto aí. Eu vejo uma maneira 
de incentivar as pessoas: se a empresa vai bem, todos nós vamos 
bem." (supervisor) 

A área-de RH também tem atuado no que diferencia a empresa da maioria das 

demais da região, sua política de Recursos Humarios, recebendo como resposta a 

preferência dos moradores locais . Os entrevistados percebem que a gestão participativa 

depende fundamentalmente de fatores sociais que afetam o trabalhador e sua família, por 

isso os beneficios (tratados nesse item e no próximo) são bastante atrativos. O que tem 

resultado em baixo turnover (0,7 em média) e absenteísmo quase nulo (média de 1,2% 

mensal). Mas a indústria de calçados carateriza-se por empregar um grande contingente 

de mulheres, em particular no setor de costura. E essa característica explica a 

significativa rotatividade de mulheres (em idade fértil), muitas são obrigadas a deixar a 

empresa por compromissos familiares, entretanto é também comum que mais tarde 

tentem retornar a empresa (ver, por exemplo, Ruas e Antunes, 1993). 

Vale lembrarmos que no setor calçadista do Vale do Sinos, a área de Recursos 

Humanos facilmente é confundida com o Departamento de Pessoal, até mesmo porque 

não existe tal área na maioria das indústrias calçadistas. Uma estratégia da área de RH, 

da empresa em questão, para 1993 é que o Serviço Social "não faça mais um trabalho 

tipo corpo de bombeiros, apagando o fogo 11
• O Serviço Social pretende atuar até dentro 
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do ambiente doméstico dos trabalhadores, indo nas moradias para conversar sobre 

educação familiar, sexual, comunitária, bem como para verificar qual a situação de 

moradia. Pode parecer excesso de ingerência da empresa na vida de seus funcionários ou 

de paternalismo, mas não é essa a opinião dos entrevistados. Eles crêem que o Plano de 

Saúde da empresa tem seu início na esfera doméstica, o Plano de Habitação também (na 

Estratégia Social, explicamos melhor no que os mesmos consistem). 

Outro mecarusmo para envolver os trabalhadores, que ainda estava para se 

consolidar, é a realização de encontros no auditório a fim de que possam explicar a 

política de gestão da mão-de-obra e outras questões, como por exemplo: de onde vêm o 

salário, o que é o salário, o que é salário direto/indireto, o pensamento da empresa como 

'Recursos Humanos'. Os investimentos nas mudanças de atitudes dos trabalhadores 

apresentam-se de várias formas, algumas delas são: palestras e seções de vídeo (alguns 

dos filmes têm como protagonistas os próprios operários em situação de trabalho. 

Nesses casos procuram apontar o que pode ser melhorado) . Também visam incentivar a 

força produtiva a trabalhar conforme o novo sistema industrial, assim como estimulam os 

trabalhadores a retomarem seus estudos, mesmo que tenham passado anos sem estudar 

ou sejam analfabetos. 

Para tanto, a empresa tem atacado a necessidade mais "urgente", "complexa e 

importante" , segundo a direção, que é educação. No seu projeto educacional, oferecem 

Curso de Supletivo de lo. e 2o . Graus (que em 1992, atingia 17% da força produtiva. 

Cerca de 80% dos funcionários possuem 1 o. Grau incompleto), na Escola reconhecida 

oficialmente pelos órgãos governamentais, dentro da empresa. Financiam 80% dos 

custos para aqueles que estão cursando universidade e comprovam aprovação 

semestralmente. E tem convênios com escolas técnicas (Escola Técnica Salzano Vieira 

da Cunha; Cimo!; SENAI). Porque percebem que os trabalhadores com maiOr 

escolaridade (1 °. Grau incompleto a 2° Grau) têm mais facilidade no processo de 

trabalho do que os analfabetos e semi-analfabetos, mesmo que esses tenham experiência. 

Também oferecem cursos de idiomas (alemão, inglês e espanhol), tendo em vista a 
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globalização de mercado, em particular o uso de máquinas e equipamentos importados 

da Alemanha, seus importadores americanos e seus concorrentes do Mercosul. 

A matriz também sedia a creche, o berçário, o Maternal e o Jardim de Infância -

níveis A e B. Em 1992, essa estrutura atendia 370 crianças, sendo que em 1993 

pretendiam oferecer 750 vagas. Cerca de 40% da mão-de-obra empregada é feminina . 

Portanto, ocorre excedentes de crianças, as quais são atendidas pelas "mães crecheiras", 

que são mulheres pagas e orientadas pela empresa para assistirem os filhos das 

funcionárias em seus próprios domicílios. 

O CDV (Centro de Desenvolvimento Vocacional) foi criado para integrar e 

preparar os filhos dos trabalhadores produtivos da empresa. O diretor-presidente 

argumenta que não existe qualquer obrigatoriedade de trabalhar na empresa no futuro 

para as crianças que dele participam (Revista Exame, 18/set/91, p. 101). Seu objetivo 

institucionalizado consiste em: 

" ... oportunizar para que a sensibilidade, a criatividade e a 
capacidade crítica se manifestem para a formação de pessoas 
realizadas, produtivas para si, para seus concidadãos e para a 
própria empresa. Através de sondagens de aptidões, talentos, 
habilidades e interesses. O aluno poderá ser encaminhado 
vocacional e profissionalmente." (extraído de documento da 
empresa) 

Participam do CVD crianças (de 7 a 14 anos) que no turno oposto ao escolar 

recebem, no espaço da empresa, orientação vocacional. O ônibus da empresa as busca na 

escola, depois do almoço fornecido na empresa, elas recebem orientação para diferentes 

atividades, tais como : temas de casa, educação artística (música, teatro, cultura gaúcha), 

educação fi.sica, computação, técnicas da fabricação de calçados, técnicas agrícolas, etc. 

A empresa é proprietária de uma granja de caráter cooperativo, na qual os funcionários 

estão fazendo uma horta comunitária. Metade do que é produzido é deles e a outra parte 

é destinada ao refeitório . Um dia na semana, as crianças vão à granja cultivar produtos 

horti-granjeiros e culturas frutíferas . Podendo levar parte da colheita para suas casas ou 

vender para comprar "material escolar". A venda da produção agrícola dos trabalhadores 
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e de seus filhos é feita numa feira destinada aos colegas de trabalho . Cabe destacar que a 

atividade agrícola recupera a origem rural da maioria dos trabalhadores (98%), bem 

como resgata a influência familiar na relação empresa-funcionário, a qual é percebida 

também através de outros indicativos como a prática de preferirem empregar familiares 

dos funcionários e a proposta assistencialista de visitas nos domicílios dos mesmos. 

"A maioria das pessoas que trabalha aqui tem familiares 
que também trabalham aqui." (gerente) 

Existe também o projeto de "Universidade Aberta" , a exemplo do que vêm 

ocorrendo na Universidade de Londres e nas Faculdades Superiores da Alemanha. Este 

tipo de universidade terá o ensmo formal (institucionalizado pelos órgão 

governamentais) e informal ("para que pessoas, independente do currículo escolar ou 

idade, possam freqüentá-la, em convênio com Instituições de Ensino Superior"21 ). 

A empresa oferece também os beneficios sociais de praxe: assistência médico-

odontológica, exames laboratoriais (extensivo aos dependentes dos funcionários), 

transporte subsidiado, vale-refeição (que corresponde a 15% do valor da refeição 

servida na empresa, segundo um gerente esse valor cobre "apenas o leite e a sobremesa 

consumidos), ordem de rancho, farmácia interna, Associação dos Funcionários, presentes 

de Natal para todos, até para os filhos dos funcionários. Um beneficio diferenciado é o 

atendimento semanal para filhos deficientes (mais de 30 crianças) de funcionários numa 

clínica especializada. Oferece também oportunidade das gestantes participarem de um 

grupo de discussão com especialistas no assunto e fornece fraldas, toalhas, espumas e 

retalhos para iniciar o enxoval do bebê. Estavam "implantando um programa de ginástica 

laboral compensatória" . As necessidades de segurança no trabalho estão sendo visadas 

pela área de Medicina do Trabalho, CIPA, vigilância, Brigada de Proteção contra 

Incêndio. 

O Programa de Treinamento é dividido em três partes. A primeira refere-se ao 

treinamento gerencial, que não é destinada exclusivamente a gerentes e trata de aspectos 

21 - Essas das últimas informações foram extraídas de documento fornecido pela empresa. 
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gerais de administração empresari al. A segunda é de Treinamento Técnico, basicamente 

serve para transmitir conhecimentos técnicos. E a terceira parte é a de Treinamento 

Operacional, voltado à tarefa. 

O desenvolvimento a nível gerencial teve início com a preparação da direção e da 

gerência a fim de compreender os conceitos japoneses. A etapa posterior de treinamento 

foi realizada com a gerência e a supervisão. Depois disso, os supervisores transmitiram 

aos operadores os mesmos conceitos. Foram aproximadamente cento e vinte horas de 

treinamento para todos os chefes. E um programa de treinamento perfazendo dez horas 

dedicadas para preparação dos operadores. O Programa de Treinamento, em 1991 , 

focalizou quatro tópicos: (1) Controle da Qualidade; (2) condições necessárias para 

implantar o Controle da Qualidade; (3) como conduzir o sistema de controle da 

Qualidade, que é feito através do PDCA; e ( 4) Qualidade e a Garantia da Qualidade. 

Durante o ano de 1993 estes enfoques também pretendiam ser o centro temático do 

Programa de Treinamento desta indústria. 

Atividades educacionais para sensibilizar as pessoas não consistem apenas no 

ensino realizado em sala de aula. O chefe direto também é visto como um educador 

espontâneo (treinamento no trabalho) . Um dos entrevistados nos explica a importância 

do investimento em educação: 

"Dar conhecimento para as pessoas através do Supletivo, 
porque a nossa dificuldade de trabalhar com o pessoal até na 
participação é por falta de conhecimento. O pessoal tem uma 
cabeça muito fechada, até para participar do Sindicato, participam 
de uma maneira muito errada. Acho que o que a fábrica está 
fazendo o mais bonito : que é dar esta oportunidade para o pessoal 
voltar a estudar. Tem bastante procura, claro que ainda algumas 
coisas faltam, por exemplo: o apoio dos supervisores. Nós temos 
também supervisores bastante limitados e aí acontece o medo : 'Pô, 
daqui há pouco o pessoal sabe mais do que eu ' ." (gerente) 

O perfil do operário que ingressa na empresa também mudou. Nos foi relatado 

que houve épocas em que sentiram carência de mão-de-obra, obrigando-os a buscar 

pessoal a um raio de 60 km da empresa, sem que houvesse um seleção mais criteriosa: 
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"quem vinha a gente colocava" . Entretanto, este quadro hoje é reverso, pois a excedente 

de mão-de-obra disponível no mercado, somado às necessidade de melhor qualidade do 

produto que fabricam, fez com que passassem a exigir um nível mínimo de escolaridade 

ao operador: as quatro séries iniciais do 1 o. Grau. Dependendo do setor é exigido 1 o. ou 

2o . Grau completo . Preferem aqueles que estejam estudando, sejam jovens (média de 20 

anos de idade) e tenha residência fixa na cidade. 

Então, a dúvida do momento é como agir com os trabalhadores desqualificados. 

A necessidade exige produção, produtividade e qualidade, só esses não correspondem. 

Alguns têm condições de serem desenvolvidos e treinados, mas dependendo da idade as 

limitações aumentam proporcionalmente, ponderam nossos entrevistados. Inclusive, o 

assessor da direção afirma que estão pensando em tornar obrigatório o estudo, já que a 

coação não tem sido estímulo suficiente aos funcionários . 

Para a gerência, foi aberto o recrutamento externo devido a demanda de maior 

capacitação profissional. Já o recrutamento interno é mais utilizado para cargos de 

chefia. A política de RH tem procurado promover os trabalhadores, apesar de não existir 

um Plano de Carreira estruturado. Um exemplo disto é da área de Alimentos:. 

"O funcionário entra como "serviços gerais" e tento 
motivar para ele ir crescendo, até chegar a uma cozinheira ou 
trabalhar de garçom." (supervisor) 

A estratégia a médio prazo é a elaboração de um Plano de Carreira que adote a 

estrutura 'Y': (carreira técnica ou gerencial), considerando também o tempo de serviço 

na empresa para aumentar o reconhecimento dos funcionários . O que consideram de 

importância mais imediata, entretanto, é a escolarização básica dos trabalhadores. A 

mensagem do representante da diretoria é bastante explícita: 

"Aquele que não optar por este caminho, o processo 
natural vai fazer com que não haja mais condições. As pessoas 
estão informadas sobre isto. Vêm novos equipamentos que exigem 
operação com mais cérebros e menos força fisica, que precisa de 
condições para interpretar manuais para que as operações sejam 
adequadas. Isto significa escolaridade, uma visão mais ampla de 
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mundo para não receber ordens, mas receber comunicados para 
melhorar a produtividade e a qualidade e que reverte como um 
bumerangue para si também uma melhor qualidade de vida." 
(assessor da direção) 

Em termos de programa de premiação, a gerência considera que incentivos 

discriminados não funcionam. Ou todos recebem o resultado de uma maior 

produtividade ou nenhum é favorecido, afirmam os gerentes. Essa preocupação deve-se 

a rivalidade entre trabalhadores, o que não é apreciado pela cultura organizacional: 

" .. . pode começar a induzir para a mentira, tu podes manipular 
números . Como por exemplo nosso TPM, de repente um grupo há 
oitenta dias está sem defeitos, não foi necessário chamar o 
mecânico . No momento que surge uma falha tem que começar do 
zero, pode abafar a falha só para ganhar o prêmio." (supervisor) 

Então, o prêmio que estão planejando oferecer será extensivo a todos 

funcionários . Até o momento, a Comissão de Produtividade ainda não havia definido 

todos os critérios de avaliação. Em nossa pesquisa, muitas vezes argumentações do 

presidente da empresa foram lembradas pelos · gerentes, um desse momentos 

reproduzimos a seguir: 

"Podemos discutir as coisas mais belas do mundo, mas se 
não passa pelo envelope no fim do mês, pode esquecer!" (assessor 
da direção) 

O Plano de Produtividade Global, que estava em fase de implementação, busca 

. otimizar a produção quantitativa e qualitativamente, reduzindo os desperdícios, as 

perdas, enfim os custos. O coeficiente obtido entre o faturamento e custos através desse 

programa, conforme a gerência possui três destinos : 

• o cliente, que comprará um sapato mais barato e melhor 
• a empresa, será mais rentável permitindo investimentos na renovação de 

equipamentos. 
• o funcionário terá retorno no salário, na participação dos resultados e no prêmio. 

A política salarial corresponde, como na metal-mecânica, a cerca de 3 5% acima 

da média do mercado de trabalho local. A empresa tem conseguido repor a inflação. E 

depois de quinze dias do recebimento do salário, os funcionários recebem duas ordens de 

rancho (30% do valor do salário), que permitem a compra em dois dos 34 
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estabelecimentos comerctats, nos quats a empresa está credenciada. Também há um 

adiantamento do salário . 

"A empresa paga o máximo possível, não o llllmmo 
necessário . No município onde se localiza a Matriz é considerada 
o que melhor paga no Vale dos Sinos, a empresa paga 35% acima 
do valor pago no município. Em relação ao mercado calçadista de 
Novo Hamburgo paga até 70% mais ... " (assessor da direção) . 

A empresa foi a pioneira no setor calçadista a oferecer distribuição dos resultados 

aos seus funcionários (1983) . Essa participação é referente ao resultado operacional, isto 

é, difere da participação nos lucros porque não inclui "o todo da empresa, inclusive seu 

patrimonial." A diretoria determinou um percentual de participação nos resultados que 

pode variar de O a 10%, conforme o resultado operacional do ano. Um entrevistado 

afirma que para a maioria dos funcionários essa participação é mais um salário, o 

"décimo-quarto salário", embora não seja essa a intenção da empresa. Antes de 1988, a 

empresa depositava em juízo as distribuições; com o Capítulo II - Dos Direitos Sociais, 

Artigo 7o., Inciso XI da Constituição (Vita, 1989, p.lll), passou a ser amparada pela 

lei. No entanto, essa não pode ser vinculada ao salário nominal, porque poderia ser 

caracterizada como gratificação pela Justiça do Trabalho e portanto taxada com 

impostos. 

Em março/9 1, por exemplo, a distribuição representou 70% do salário do 

funcionário, em outros anos atingiu até 11 0% dos salários pagos. Em 1992, distribuiu 

900.000 dólares em resultados. Podemos comparar o resultado do programa PROFIT da 

metal-mecânica com a participação nos resultados da indústria calçadista no que diz 

respeito ao retorno financeiro ao trabalhador produtivo, pois o máximo que ambas tem 

conseguido compensar não ultrapassa muito a um salário extra por ano. Coincidência ou 

não, os entrevistados afirmaram que nestes tempos de crise, a garantia no emprego tem 

sido o grande prêmio de consolação do operariado. 

"Nós tivemos empresas que pararam 40 dias, tiveram 30 
dias de férias e 1 O dias de redução de jornada laboral, que é que a 
lei permite. Tivemos uma parada no início de março para férias, 
em muitas Unidades, inclusive aqui na Matriz. Já tivemos férias 
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correspondentes a este ano, tivemos de 1 a 5 de junho uma 
redução da jornada laboral para 1811 pessoas na Matriz, por causa 
de uma semana parada. A empresa não demitiu , ela manteve o 
quadro . Por isso o lucro maior que o funcionário pode ter este ano 
é a sua permanência como empregado ." (gerente) 

Também foi mencionado a necessidade de envolvimento emocional do 

trabalhador. O meio de alcançar isso é baseado, na conscientização, ou melhor, como foi 

denominado na "racionalidade" do trabalhador desenvolvida pela empresa. 

"Nós temos que chegar onde o funcionário sinta a empresa 
como sua, e isto é dentro do coração, é dentro da gente. Isto não é 
comprando ações da empresa. Isto não é só participando do 
capital social da empresa, isto não é só trabalhando aqui dentro. E 
isto é o que vai ser o mais importante, no momento que ele sentir 
a empresa como sua, aí nada segura, nada vai ser dificuldade. E é 
esta conscientização que a gente tem que levar para dentro do RH. 
Os funcionários têm que sentirem a empresa como sua, e para isto 
as nossas atitudes, as atitudes da empresa não devem ser 
paternalista. Mas devem ser para que haja a participação deles. E a 

· única maneira que eles vão passar a acreditar na empresa é tendo 
acesso a balanços, é tendo acesso a dizer as suas opiniões nas 
alternativas de processamento do produto, ' de melhorias na 
empresa. E nós vamos chegar lá. Tu vês a caminhada que a gente 
tem, isto é uma coisa que está no discurso, mas tem que ir para a 
prática." (gerente) 

Dentre todas as estratégias e táticas citadas, vemos que a gerência concebe como 

estímulo importante para a conscientização dos funcionários sobre a importância da 

qualidade e produtividade empresarial, a participação direta. Para isso estão fazendo 

reuniões periódicas cujo intuito é refletir a respeito da satisfação do cliente. Quando nos 

referimos ao cliente não quer dizer exclusivamente o consumidor final; a área de RH, por 

exemplo, está atentando para a melhora do atendimento de seus principais clientes (todas 

as chefias e gerências de áreas) através do aperfeiçoamento do processo de recrutamento 

externo. 

Nos trabalhos de conscientização dos funcionários, a preocupação gerencial tem 

sido verificar as saídas mais plausíveis à satisfação de seu pessoal enquanto sujeito único, 

como meio de aumentar a motivação, o envolvimento no processo produtivo. A atitude 

gerencial mencionada para tal é a de priorizar a transparência nas relações de trabalho 
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através de uma comunicação direta, "sincera" , bem como reconhecendo financeiramente 

o retorno das contribuições dos empregados em geral. A motivação dos trabalhadores 

também tem ocorrido quando uma idéia surgida no chão-de-fábrica é concretizada. 

A experiência da participação indireta através das comissões de fábrica poderia 

ser enquadrada neste sub-bloco, por serem responsáveis por grande parte da 

sensibilização dos trabalhadores aos objetivos da empresa. Contudo, consideramos sua 

amplitude em relação a vida em sociedade do trabalhador e apresentamos no próximo 

item. 

e) Estratégia Social 

Nessa estratégia veremos algumas das tratativas da empresa com os 

trabalhadores que indicam seu comprometimento social. Em primeiro lugar trataremos 

da atitude gerencial em relação ao sindicato dos trabalhadores; depois apresentaremos a 

forma de consolidação da participação indireta dos trabalhadores. 

A gerência considera que deve trabalhar em parcena com o sindicato dos 

sapateiros. Sendo que a relação que estabelecem com o mesmo é percebida como 

satisfatória. Apesar de que o sindicato aparentemente não tem conseguido acompanhar 

as mudanças da empresa, conforme informa a gerência. É entendido também que a 

empresa tem o dever de fornecer informações aos representantes políticos dos 

trabalhadores sobre as inovações organizacionais e tecnológicas a fim de que 

desmistifiquem os impactos negativos para a classe trabalhadora. Um exemplo (talvez 

duvidoso) é a pretensão de que as costureiras venham a trabalhar de pé na operação das 

máquinas. Quando questionamos sobre o desgaste fisico que afetaria a saúde feminina 

(varizes, etc.), a gerência preferiu enfocar em sua resposta outros fatores como a maior 

flexibilidade no trabalho e a agilidade de movimentos das trabalhadoras operando de pé. 

"Tudo o que é novo gera uma ansiedade, agora têm coisas 
que tem que mudar. Não é tortura como eles (líderes sindicais) 
escreveram no jornal. Muito pelo contrário, é uma qualidade de 
vida melhor..'' (gerente) 
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"Existe muita resistência por parte dos sindicatos, porque 
no momento que a empresa passa a conversar com os seus 
funcionários, ele perde a força política." (gerente) 

O Sindicato parece estar na expectativa quanto ao impacto destas novas técnicas. 

Parecem não saber exatamente do que se trata, explicam os gerentes. Mesmo assim, no 

início dessa década foi o Sindicato quem deu a sugestão (numa negociação coletiva para 

terminar uma greve) ao diretor-presidente para que fosse criada uma Comissão de 

Fábrica na empresa. A partir desse acontecimento, então iniciaram-se reuniões dando 

origem ao que hoje chamam de Comissão Funcionário-Empresa. A finalidade dessa 

comissão é discutir e negociar questões que envolvem toda a política da empresa, 

inclusive a política salarial praticada, qualidade de vida no trabalho e condições de 

trabalho . 

Sua formação , no pnmetro momento, contou com três representantes que 

negociaram a data-base de 1990 e mais oito profissionais, representando todos os níveis 

hierárquicos: Corte, Costura, Montagem, Setor de Componentes, Administração, 

Supervisão; Gerência, representante das outras empresas do grupo e Recursos Humanos. 

Essa última área participa mais como apoio nas transações. Nessa época houve 

indicações dos supervisores para os representantes dos níveis hierárquicos inferiores. 

Cabe ainda ressaltar que o diretor-presidente, que também é o diretor de RH (em face da 

própria visão que tem a respeito da importância dessa área para o bom desempenho da 

empresa) é um dos integrantes da Comissão Funcionário-Empresa. 

Posteriormente, em 1992, a Comissão foi reestruturada com a proposta de que a 

cada ano um terço de seus membros fosse renovado, possibilitando assim a continuidade 

dos projetos planejados. A cada três anos, então, seu quadro de representantes será 

totalmente renovado via eleição direta realizada em cada um dos setores representados. 

As reuniões são realizadas normalmente uma vez por mês. Além dessa comissão, foram 

também criadas a Comissão de Saúde e a Comissão de Habitação . As mesmas serão 

financiadas por um "Fundo' que provém dos recursos gerados pelos próprios 

funcionários . Ocorreu que a empresa foi notificada pelo INSS sobre a não cobrança do 

transporte fornecido aos trabalhadores. Pois, o Artigo 485 da CLT prevê que as 

empresas não podem dar serviços de apoio e benefícios sem cobrar algum valor, caso 
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contrário passa a ser caracterizado como salário, tributando sobre a pessoa fisica e 

jurídica. Foi necessária a cobrança desse serviço ao trabalhador, mesmo representando 

um valor simbólico. 

"A empresa dava transporte de graça, só que neste país 
não pode ... então : o que nós fizemos? Começamos a cobrar das 
pessoas, o INSS quis cobrar dezoito bilhões da empresa. Então 
estamos cobrando, só que com este dinheiro nós estamos fazendo 
um Fundo. Tiramos do funcionário e vamos por isto num Fundo 
de Saúde, de Habitação . Isto servirá de base para as comissões." 
(gerente) 

"Deste mal legal vamos gerar um bem social. Este Fundo é 
a participação de cada funcionário no transporte. Cobramos e 
estamos com um caixa separado" (assessor da direção) 

Aqueles trabalhadores que não utilizam transporte da empresa, por sua vez darão 

sua parcela de contribuição através de suas cotas relativas à participação dos resultados. 

A empresa também pretende investir no Fundo. 

"Eu não utilizo transporte, eu não gero gasto com 
transporte, vou receber também a aposentadoria (complementar da 
empresa) porque eu vou contribuir para o Fundo. Isto é a médio e 
a longo prazo . Nós fizemos uma pesquisa e a coisa primeira é a 
Saúde. Não tem saúde no país, precisa então a primeira coisa é 
saúde. Daí o Fundo vai crescendo . O dinheiro para a saúde vêm do 
mesmo Fundo . Este dinheiro não está indo para cobrir custo de 
transporte (. .. ) Já temos um Fundo hoje de Cr$ 500.000 .000.00 
(quinhentos milhões de cruzeiros em novembro de 1992, 
acumulado em apenas três meses)." (assessor da direção) 

A formação da Comissão de Saúde visa elaborar um Plano de Saúde para a 

empresa, que atenda de forma mais efetiva a saúde do funcionário e seus dependentes . 

Apesar de já existir assistência médico-odontológica e ambulatorial aos funcionários, foi 

realizada uma pesquisa interna, cujos resultados detectaram que 95% dos trabalhadores 

consideravam saúde a questão mais "urgente e necessária" . A empresa só não tinha 

convênio hospitalar, então em casos graves emprestava ou até pagava para seus 

funcionários que necessitassem internação . A idéia é ter um Plano de Saúde próprio, no 

qual credenciarão hospitais e médicos para atender funcionários e dependentes diretos . 

Com o crescimento dos recursos do Fundo pretendem investir também na 

habitação. Primeiramente, serão beneficiados aqueles trabalhadores que não possuem 
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casa própria mas já são proprietários de terrenos . A empresa, então, emprestará dinheiro 

ao trabalhador e o pagamento será de acordo com a variação da reclassificação salarial. 

"O Projeto de habitação do SESI morreu como todas as 
coisas do governo . As empresas têm que fazer por si próprio, nós 
pagamos de imposto de renda 600 mil dólares em outubro/92 ao 
INSS . Nós não temos saúde, nós não conseguimos baixar um 
funcionário pelo sistema. Custaria, o Plano de saúde para cada 
pessoa, em torno de três, quatro dólares por mês para ter saúde 
integral para toda família, em qualquer situação . Em março de 
1993 o Plano de Saúde já é realidade." (assessor da direção) 

A estratégia social da empresa não para por aí, além desses planos existe também 

perspectivas para o Plano de Complementação da Aposentadoria. Para que o trabalhador 

ganhe no mínimo 70% do último salário ao se aposentar, com valores reajustáveis 

conforme a política econômica. O Fundo também sustentaria a complementação da 

aposentadoria. 

Outra proposta socializante é abrir o capital da empresa para qu~ dentro de dez 

ou talvez quinze anos (também utilizando o recurso advindo do Fundo) os funcionários 

detenham as ações majoritárias da empresa. 

"É o sonho do presidente da empresa, ele começou este 
ano abrindo para os funcionários da empresa. Eu sou acionista da 
empresa, um pouquinho, mas eu sou e comigo parece que este ano 
foram uns seiscentos funcionários. É gente simples, de chão-de
fábrica, que compraram ações, aqueles que não têm a visão 
imediatista de Poupança que vai render tantos por cento. Isto vai 
render daqui há uns cinco, seis anos. Então, o que a empresa quer 
é tipo Fundação Rubem Berta, onde os funcionários da VARIG 
são os acionistas majoritários. Com isto nós estamos pensando que 
a empresa não seja somente uma marca, mas uma empresa que há 
de ultrapassar o ano 2000." (assessor da direção) 

A Comissão Saúde e Meio-Ambiente (na qual 30 funcionários atuam 

externamente à empresa) formou "agentes sanitários e ambientais" que trabalham em 

cooperação com entidades oficiais e comunitárias em atividades voltadas à "higiene, 

cuidado com as fontes de água, a limpeza dos tanques e reservatórios de água, esgoto, 

plantio de árvores, ações preventivas às epidemias (cólera) entre outras" (extraído de 

documento da empresa) . A preocupação em reduzir algumas das carências públicas da 

região deve-se a própria explosão populacional do município que influencia as empresas. 
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Depois de sua emancipação, em 1982, até 199 1 passou de 1 O. 000 habitantes para 

72.000. Sendo que em 199 1 foi estimado que a empresa gerava emprego para 60% da 

população economicamente ativa. (Revista Exame, n. 20, 18/set/91, p.1 O 1 ) . Então, o que 

tem sido mais explorado em termos de política de gestão participativa é a criação de 

Comissões. A participação indireta foi o caminho encontrado nessa empresa de grande 

porte para envolver os trabalhadores . 

"Comissão é criar participação por representação, digamos 
assim o parlamentarismo em funcionamento . Não é possível você 
tomar decisões sérias em assembléias gerais . Isto é circo. É 
carnaval. Agora você pode discutir em grupos menores em que os 
seus representantes trazem depois estas sugestões e elaboram o 
programa de consenso . Têm pessoas que são tão radicais em sua 
democracia que só todos participando. Então eu pergunto : quem 
na empresa da área produtiva tem condições de dizer que tipo de 
sapato tem que ser produzido para ser vendido, ter aceitação. Eu 
não tenho, de moda eu só posso achar bonito ... uma vez decidido o 
modelo podemos até discutir com os operadores qual a melhor 
forma de fazer, agora o que fazer? Isto não é para todos. Então 
através da formação de Comissões, a cada ano renova e amplia as 
comissões. Temos mais a Comissão da Produtividade, a CIPA tem 
que ser dinamizada. Assim uma comissão vai engendrando a outra 
e vamos fazer com que no fim do ano ou duas vezes por ano, isto 
vai ser definido, todas as Comissões se encontrem numa espécie 
de congresso interno da empresa e que cada um diga o que está 
fazendo e confraternize, aí começa uma multiplicação de ações e 
diretamente elas representam o grande parlamento da empresa." 
(assessor da direção) 

5.1.4 - Observações fina is acerca dos condicionantes da Gestão Participativa 

Quanto aos condicionantes, percebidos pela gerência, da gestão participativa, o 

que a priori evidenciou-se foi a necessidade atingir os resultados esperados: 

"Sozinho não se consegue garantir a qualidade de 65 .000 
pares de sapato por dia (produção diária da matriz pesquisada). 
Conferir par por par é impossível. Tudo começa pela necessidade, 
senão ele (gerente) está perdido e ele sente que os resultados disto 
são bons." (assessor da direção) 

Outro fator condicionante que não pode ser desconsiderado, é a forte influência 

política do diretor-presidente. A cultura organizacional dessa empresa parece estar 

bastante atrelada a visão de mundo, de sociedade do principal acionista da empresa, que 

é um empresário respeitado na comunidade local e nacional, principalmente por não 
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esquecer sua origem humilde de trabalhador, lembram alguns entrevistados. Nas palavras 

do diretor : "eu comecei empurrando carrinho de mão ( ... ) sabemos o que é ser 

operários" (Revista Tecnicouro, set./1988, p.6-14) . Foi ressaltado em nossa pesquisa, 

sua preocupação pessoal em estimular condições para o crescimento de todos os 

funcionários num ambiente de trabalho democrático. Resumidamente, sua mensagem ao 

grupo gerencial consiste no seguinte: ' tem gente atrás da máquina'. O diretor industrial e 

o assessor da direção também foram apontados como figuras-chave no processo de 

modernização da empresa. 

A valorização dos recursos humanos na política empresarial, apesar da cnse 

econômica do país, também tem sugerido a importância do quadro gerencial adotar 

atitudes e comportamentos condizentes com a proposta de gestão participativa. A 

gerência afirma que a empresa também sofreu os impactos da recessão. Entretanto sua 

estratégia, como poderia se esperar, não foi a de reduzir custos com corte de pessoal; ao 

contrário, foi dada ênfase especial no capital humano. A gerência reproduz a posição que 

tem percebido da diretoria da empresa nesse período, argumentando que numa época de 

crise é quando se faz mais necessário a valorização das pessoas, por quê? Eles 

respondem: "agora é que mais vamos ter que trabalhar". A valorização dos recursos 

humanos poderia ser uma implicação da GP, mas nesse contexto ela aparece mais com 

um condicionante. 

A aplicação de mecanismos participativos na empresa também foi impulsionada 

por viagens ao exterior com o propósito de conhecer novas formas de gestão e 

organização do trabalho, sobretudo no Japão. O marketing pela mídia nacional a respeito 

dos programas de Qualidade baseados no modelo de administração japonês e as 

informações recebidas por intermédio de consultorias também contribuíram para firmar a 

opinião da diretoria, da gerência e da supervisão da empresa. 

"A empresa optou por estudar a metodologia e ter o 
cuidado de não transformar brasileiro em japonês, isto não 
funciona, acho que até não é desejável. Começou há uns dez anos 
atrás ." (assessor da direção) 

----- ----------------------------------------------------------------
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Quando questionados a respeito de nossa proposição, isto é, de que mudanças na 

vida política, econômica, social e tecnológica da conjuntura nacional teriam gerado a 

necessidade de participação dos trabalhadores, a resposta conclusiva foi enfática na 

percepção gerencial. Ou seja, a lógica de acumulação de capital tem sido movida 

especialmente pela lei do mercado. Em suma, a abertura do mercado obrigou a 

mudança da empresa. 

"O mercado é que exige isto, a gente nota que todas as 
empresas estão começando a se preocupar, porque o mundo está 
mudando : as fronteiras se abrem, o mercado internacional está 
ficando mais exigente, a competitividade esta começando a falar 
alto . Quer dizer, sobrevive quem for mais competente. E estas 
experiências japonesas mostram que as pessoas que têm direito a 
participação dentro da empresa, elas ajudam a solucionar 
problemas." (assessor da direção) 

A nível rmcro (organizacional), a participação dos trabalhadores é entendida 

como resultado da filosofia e tecnologia TQC. Essa metodologia está sendo implantada 

por causa da necessidade de reduzir os custos, aumentar a produtividade e a qualidade. 

A otimização dessas necessidades dá-se devido a competitividade nacional e mundial. 

Para sobreviver num mercado mais agressivo, então a participação e colaboração dos 

trabalhadores tem sido entendida como o caminho mais adequado. 

"Tudo é uma questão de necessidade, nada acontece se não 
for em função de necessidade( .. . ) quem nos obrigou a mudar foi o 
cliente. É o mercado que exigiu a melhora do atendimento. O 
grande princípio é qualidade, custo, velocidade e versatilidade e só 
se consegue com a participação das pessoas. Estes são os 
objetivos da administração participativa." (gerente) 

Num segundo plano, constatamos a influência das outras variáveis que têm 

atingido a atitude gerencial, sobretudo com relação a visão que detém dos trabalhadores, 

da relação de trabalho e das transformações sociais. A satisfação das pessoas no trabalho 

repercute nos resultados, portanto cooptar o trabalhador é uma atribuição gerencial 

importante. 

"Já se passou o tempo de se trabalhar com chicote, hoje em 
dia não se consegue mais as coisas agindo daquela maneira, tem 
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que se administrar diferente. Tem que tornar o ambiente agradável 
para a pessoa, ela tem que se sentir um pouco satisfeita naquele 
trabalho . O bom seria plenamente satisfeita mas é difícil, para ter 
vontade de trabalhar e render no trabalho, mas não se consegue 
qualidade e produtividade como um todo sem as pessoas se 
sentirem satisfeitas." (gerente) 

A gerência enfatiza que para fabricar um calçado de boa qualidade num grande 

volume, como é o seu caso, deve-se propiciar uma melhor qualidade nas condições de 

trabalho: limpeza do setor, relacionamento humano agradável, etc. Em suma, implica em 

melhor qualidade de vida dos trabalhadores . Os níveis inferiores de chefia também 

possuem essa visão. 

"Acho que até pela própria sobrevivência da empresa. Hoje 
o projeto é baseado no sistema japonês. do TQC. Acho que a 
empresa fez este projeto para pensar no crescimento das pessoas, 
porque as pessoas crescendo, elas se desenvolvendo vai ter uma 
melhor sobrevivência no mercado, e isto, vai melhorar até o 
próprio país. Eu ·sinto uma preocupação da empresa com as 
pessoas, tanto que existe a Comissão Funcionários-Empresa, 
existe também a Comissão de Habitação e a de Saúde. Para a 
gente melhorar a nossa produtividade dentro da fábrica, as pessoas 
também têm que estar realizadas como pessoas ... 11 (supervisor) 

5.2 - Implicações da Gestão Participativa 

5.2.1 - Impactos para a gerência: preparação e novas responsabilidades 

Em nossa pesquisa foi possível verificar uma ligação estreita entre preparação 

gerencial e suas novas responsabilidades. Com base nos depoimentos gerenciais, 

percebemos que a importância de formação e preparação advém das responsabilidades 

mais recentes que o próprio processo produtivo está gerando. 

Entretanto, não houve preparo especial da atitude e comportamento gerencial em 

relação à participação . Houve sim uma ampla divulgação de novos conceitos, 

principalmente do TQC. Tendo início na área industrial e nas áreas de apoio (RH). A 

gerência e a supervisão foram os níveis mais contemplados com cursos de preparação 

para a mudança na administração da empresa. O pessoal de chão-de-fábrica também está 

sendo desenvolvido . 

----- -------------------
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Vale destacar a distinção feita entre níveis hierárquicos para a compreensão da 

forma com que vem se encaminhando o treinamento e desenvolvimento gerencial e dos 

trabalhadores . Mesmo sem havermos estimulado uma resposta, observamos uma 

semelhança com o que foi mencionado pela empresa metal-mecânica (ver Quadr·o 4 -

Habilidades administrativas conforme o nível gerencial, p.l22), ou seja: 

Quadro 5 - Habilidades por nível hierárquico 

Habilidade/ 
Nível hierárquico 

Direção 
Gerência 
Supervisão 
Pessoal Operacional 

CONCEITUAL 

80% 
60% 
40% 
20% 

OPERACIONAL 

20% 
40% 
60% 
80% 

Fonte: Elaborado com base nos dados fornecidos pelos entrevistados. 

Levando em conta a dificuldade de quantificar o qualitativo, questionamos a real 

validade disso. Mas achamos interessante apresentar essa percepção porque de certa 

maneira ela resgata o continuísmo da concepção taylorista do processo de trabalho, 

apesar de termos observado a predominância de um discurso voltado à "ruptura com o 

passado". 

A prioridade dos entrevistados tem sido formar a supervisão de linha, para 

posteriormente atingir os demais funcionários. Até agosto/92, o que foi mais visado para 

o treinamento e desenvolvimento gerencial foi o assunto da "sobrevivência da empresa", 

isto é, a busca de alternativas para reduzir custos. No final de 1992, conforme os 

entrevistados, os operadores já haviam passado pelos "20% de conceitos" e estavam 

sendo "preparados para a prática." 

Com relação as novas responsabilidades gerenciais desenvolvidas pela empresa, 

vimos que estão mais relacionadas ao papel educativo do que a função tradicional de 

comando. A parte que lhes cabe desempenhar na rotina de trabalho consiste 
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principalmente em fornecer informações aos trabalhadores, instruir acerca dos objetivos 

organizacionais, treinar operacionalmente e educar continuamente conforme os valores 

que norteiam a cultura empresarial. E porque tanto interesse em informar o quadro de 

pessoal? Segundo nossos entrevistados, isso melhora o envolvimento, comprometimento 

e a participação dos trabalhadores . 

"Quanto mais informações a gente conseguir passar para 
eles, eles se sentem mais participativas daquilo . Informações de 
vendas a gente procura passar também, porque daí eles se sentem 
mais envolvidos na administração." (gerente) 

A gerência e as chefias, então, têm buscado preparar o pessoal a fim de que esses, 

individualmente, valorizem seu próprio trabalho. Cada operação adquire importância 

neste contexto; enquanto que o sentido grupal também não é esquecido . A concepção 

gerencial é de que os operários são "peças fundamentais dentro do grupo e o grupo só 

funciona se todos ·eles quiserem trabalhar11
• O sistema produtivo, segundo a orientação 

gerencial, visa o autocontrole sob o trabalho individualizado e simultaneamente sintonia 

com o ritmo de trabalho do grupo . 

A experiência vivenciada pelos supervisores de linha e gerentes nos mostra como 

estão assumindo a responsabilidade educacional: 

"Cuido do Setor de Costura, deixo o cabedal pronto. 
Trabalho com pessoas, conversando, educando, treinando. 
Falamos sobre a mudança que está acontecendo na fábrica hoje, 
falamos sobre a Garantia da Qualidade, damos curso no período 
de trabalho, duas semanas, todo dia, 70, 60 minutos. Meu grupo 
tem 42 pessoas. Cada setor tem em torno de 40 pessoas, alguns 
tem mais. Mudou muito o sistema de como elas trabalhavam, foi 
em julho/agosto (mudança de layout), só que o trabalho é 
contínuo, então seguidamente a gente faz reuniões com as pessoas 
voltando a falar sobre aquele trabalho . A educação tem que ser 
contínua ... "(supervisor) 

" ... o trabalho de TQC, nós primeiro fizemos um aprendizado do 
que era isto, um treinamento e então nós passamos isto para o 
pessoal, conscientizando eles. O TQC é tu envolver as pessoas. E 
elas estão tranqüilas com aquilo que estão fazendo porque elas 
têm resultado, se elas estão indo bem ou não, existe uma rotina, tu 
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olha o trabalho dela diariamente e tu diz se tá bom se não tá bom, 
tu mostra como é para ser.. ." (gerente) 

A supervisão de linha é considerada aquela que mais necessita de preparação, 

pois tem contato direto com o pessoal de chão-de-fábrica, além de ter pouca 

escolaridade e formação técnica: 

" .. . a fábrica evoluiu muito nos últimos dez anos e foi pego pessoas 
de dentro da fábrica, aquele operador que não faltava, que 
colaborava, que sabia fazer o servicinho dele e recebia um 
treinamentozinho e depois assumia o setor." (técnico) 

Além disso, a supervisão está sendo estimulada a cursar o supletivo de lo. e 2o . 

Grau, porém a procura tem sido fraca. A saída que a empresa encontrou, nesse caso, foi 

investir em treinamento para esse grupo. O treinamento para as chefias tem abrangido 

técnicas de gerenciamento : "de envolvimento com as pessoas" . 

"O elemento principal hoje dentro da fábrica para este 
envolvimento, este trabalho em grupo, esta participação é o 
supervisor. Ele é o elo principal, se ele quiser acontece, se ele não 
quiser não acontece. Porque ele está ali, ele recebe pressão de 
cima e recebe pressão de baixo . Então ele tem que absorver isto 
tudo e não deixar transparecer, e pegar os funcionários dele e 
desenvolver. Então ele tem que ser muito bem desenvolvido, 
estamos tentando através de treinamento ... Poucos supervisores 
que estão estudando, .. . só não vem quem não quer. A 
oportunidade está ali, tem esse e esse é o caminho." (assessor da 
direção) 

"Eu veJO que alguns supervisores estão evoluindo muito 
rápido até estão deixando de serem paternalistas, estão olhando 
muito mais profissionalmente. Temos cento e pouco (mais de 100) 
supervisores na empresa e cada um tem o seu jeito de trabalho . 
Agora temos supervisores muito bons entrando neste sistema e 
também fazendo com que as pessoas comecem a entender todos 
estes processos." (gerente) 

Com relação aos ex-supervisores gerais, hoje assessores da Garantia da 

Qualidade, foi interessante que a maioria dos entrevistados admitiu que não teve que 

mudar sua forma de atuação, apesar das alterações em suas atividades. Segundo eles, 

isso não foi necessário porque já trabalhavam orientados para as pessoas. É importante 

também dizer que esses profissionais tem um grau de formação superior aos supervisores 
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de linha e alguns deles possuem curso supenor. Ainda assim, os mesmos estão sendo 

preparados, primeiramente receberam apoio de uma consultoria e no momento da 

pesquisa participavam de um sistema de avaliação semanal acerca do programa de 

Qualidade que está sendo implantado e de trocas de experiências entre eles. 

No que diz respeito ao grupo gerencial, detectamos que sentem falta de 

preparação sobre técnicas de gerenciamento do trabalho humano e técnico : 

"Sinto necessidade de preparação, quando fui admitido tive 
um treinamento de três meses, de lá para cá sempre fui promovido 
e nunca tive um treinamento . Já viajei a serviço, fui em vários 
seminários, mas treinamento nunca tive ... Gostaria de receber mais 
preparação técnica e de relações humanas" (gerente) 

Essa necessidade de preparação gerencial e das chefias é explicada pela 

responsabilidade gerada pelos novos conhecimentos sobre do TQC, que requer trabalho 

em grupo e reciclagem para motivar os trabalhadores. Daí, a necessidade de 

aperfeiçoamento na área de relações interpessoais. 

"Eu me sinto bastante responsável porque eu lido com 
pessoas ... " (supervisor) 

O impacto das novas técnicas de gestão ao grupo gerencial tem sido percebido na 

orientação recebida (da empresa) para prepararem-se e preparar os trabalhadores a fim 

de que tenham condições de assumir as responsabilidades do sistema produtivo baseado 

no TQC. Um gerente diz: 

"Só vamos fazer o óbvio, o lógico, propiciando as pessoas 
a oportunidade de participar do processo como um todo. Tem que 
passar o tempo que a pessoa educada, a pessoa desenvolvida e 
treinada mete medo na empresa. Muito pelo contrário, a pessoa 
mais esclarecida cresce com a empresa e cresce a empresa e todos 
ganham. Nós vamos passar do momento que alguns ganham, para 
o momento em que muitos ganham, todos vão ganhar, vamos 
esquecer o organograma, vamos todos trabalhar no objetivo da 
empresa: que é um consumidor satisfeito, com um sapato bem 
feito com um funcionário satisfeito e uma comunidade satisfeita." 
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Então, "o antigo chefe vai desaparecer" . Será? É uma boa questão para futuros 

estudos. Tentaremos iniciar esse debate no item abaixo . 

5.2.2 - Gerência Participativa: distr·ibuição de poder e aumento de controle 

Foi observado, pelos entrevistados, que depois que a forma de gestão sugerida 

pela empresa é entendida, todos passam a acreditar que o sistema de trabalho lhes é 

benéfico. Os conflitos de autoridade e responsabilidade, por exemplo, ocorrem em menor 

grau. A maioria dos entrevistados afirmou sentir-se com mais autoridade. Os gerentes e 

as chefias percebem-se não tanto como chefes hierárquicos (superiores), mas como 

líderes. Isto tem propiciado motivação gerencial em função de resultados que têm 

conseguido atingir. A gerência, sobretudo a formada pelos mais jovens, tem tido uma 

atitude favorável no sentido de não controlar diretamente o trabalho dos operários. Não 

é somente na área industrial que estão adotando essa concepção, exemplificamos abaixo: 

"Então a gente, não como chefe, como um amigo a gente 
consegue muitas coisas com o funcionário e ele por sua vez está 
mais satisfeito . Já que o funcionário do refeitório tem o mesmo 
apoio que os funcionários que trabalham no sapato ." (gerente) 

Na produção, vtmos que as gerências e as chefias estão tentando aumentar a 

responsabilidade dos operários em relação às tarefas através da conscientização efetuada 

com o diálogo do dia-a-dia. Esse programa, ou talvez campanha de conscientização, 

também poderia ser vista como uma forma de controle gerencial. Entretanto, a gerência 

explica que na referida empresa controle significa policiamento. Enquanto que no Japão, 

controle refere-se ao envolvimento do trabalhador com a tarefa. Apesar da diferença 

semântica, é exatamente isto que estão tentando fazer, afirmam os entrevistados. 

"Todas empresas do Vale se preocupam e nós também nos 
preocupávamos em treinar as pessoas. E o japonês não, o japonês 
primeiro educa para depois treinar, e tu não treina ninguém sem 
educar. E nós fazíamos sempre errado: treinava, nunca educava. 
Nós entendemos que temos condições de mudar muito aqui dentro 
da empresa, aqui dentro tem colégio .. . e deixamos de lado aquela 
coisa de querer as coisas mandando, hoje nós queremos as coisas 
pedindo, falando e educando." (gerente) 
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Cabe algumas ressalvas nessa observação. Primeiro, como já foi dito 

anteriormente, não são todos os chefes que estão buscando aumentar sua educação 

básica. Segundo, a visão do que significa educação não se restringe apenas ao ensino 

formal, estando muito dirigida a questões ligadas aos valores humanos. Esse tema é 

bastante complexo, e tomamos a liberdade de apresentá-lo como sugestão para estudos 

aprofundados, como uma dissertação de mestrado, onde se investigaria por exemplo : no 

que consiste a educação requerida e tão valorizada do sistema de gestão baseado no 

modelo japonês. Educação básica parece ser necessário mas não o suficiente. A 

educação específica e primordial para o funcionamento desse sistema parece estar muito 

atrelada à noção subjetiva de educação, aos valores do homem contemporâneo, à 

ideologia. E o treinamento técnico? (ver p.l88 e p.l89 da dissertação) Segundo Freire 

(1991), ninguém educa ninguém. Então questionamos se na verdade o que está 

ocorrendo é educação ou treinamento, adestramento do trabalhador. 

Retornando ao tema central desse bloco, foi questionado às chefias se percebiam 

uma redução de seu poder em razão da forma de gestão que estão implementando, haja 

vista o controle grupal e até mesmo o autocontrole operário pelo trabalho, as respostas 

não indicam perda de poder. A única exceção foi feita ao cargo de assessor da Garantia 

da Qualidade (ex-supervisor geral), pois segundo os supervisores de outras áreas e até 

mesmos os gerentes, esses profissionais perderam poder à medida que deixaram de 

administrar pessoás para gerenciarem processos. 

"Tinham poder sobre quatrocentas, quinhentas pessoas; 
hoje eles não mandam em mais nada, não demitem ninguém. Só 
que a gente está trabalhando a cabeça deles de outra maneira, eles 
ganharam agora a principal função da empresa, que é o trabalho 
mais importante na área industrial, é essa Garantia da Qualidade, 
que só passou para eles porque eles são pessoas qualificadas para 
fazer aquele trabalho. Eles perderam poder e ganharam uma outra 
importância, só que a maioria deles não enxerga assim." (gerente) 

A opinião desse grupo no entanto não revelou, nas entrevistas, insatisfação com 

as implicações de seu novo cargo, tipo: status e responsabilidades. Esses profissionais 

também foram alvo de conscientização. 
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"Eu tive que botar na minha cabeça que aquele que eu era 
antigamente morreu . Hoje eu sou uma pessoa que tem que tentar 
educar, treinar da melhor maneira possível, dar condições para o 
pessoal trabalhar cada vez melhor (. .. ) Eu tenho ma1s 
responsabilidade hoje e poder cada vez menos." (supervisor) 

"Não acho que perdi poder, isto foi bem conversado ... eu 
entendi e acho que os outros também entenderam. A gente sabe o 
que é, e ... sabe dar real valor para a importância que é este 
trabalho, de se garantir um processo fabril para que a qualidade do 
produto seja mantida. Acho que é uma função nobre, mesmo não 
tendo aquele poder de ser autoridade frente a subalternos. Isto não 
existe mais." (assessor da Garantia de Qualidade) 

O trecho de entrevista adiante nos dá mais um indício de que a participação dos 

trabalhadores no processo decisório não se faz presente na empresa; bem como demostra 

pouca mudança na esfera de poder das chefias intermediárias. 

"Ficou a mesma coisa, não tive mais poder nem menos 
poder, mais autonomia nem menos autonomia. Todo mundo 
participa, toma decisões em conjunto. No início é tomada a 
decisão, depois é passada para eles explicando como acontece, aí 
eles vem com idéias. Porque eles têm a prática." (supervisor) 

Na soma dos fatos e acontecimentos, chegamos à mesma conclusão do estudo de 

caso anterior, ou seja, a modernização do processo e da política de trabalho aumentou o 

poder de gerenciamento e de controle, agora com uma configuração mais sutil. 

"Acho que perdeu o poder aquele que já não tinha antes, 
mas aquele supervisor que sempre trouxe o grupo dele unido, 
coeso, sempre ajudou, eu acho que se o supervisor souber usar o 
TPM e o TQC para o bem do grupo dele, ele não perdeu nada. 
Acho até que aumentou o poder no momento que ele vai ter mais 
pessoas confiáveis que vão poder ajudar." (supervisor) 

Existe também um certo tabu gerencial em admitir o gosto e o exercício do 

poder. Então nos deparamos novamente com diferenças conceituais (tais como as que 

apresentamos no item Estratégia de Gestão : b) Estratégia Gerencial), que talvez não 

tenham um signiftcado maior na práxis. Um exemplo, é a Liderança Situacional. 

"Poder eu nunca gostei e nunca quero ter. Tu tem que 
trabalhar com informações, porque quem tranca informações é que 
tem poder. Agora para conseguir trabalhar e atingir o que tu quer 
tem que trabalhar aberto, tem que passar informações para todo 
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mundo . Claro que no meio do caminho tem vários problemas, a 
partir do momento que tu começa a ser aberto , sempre tu ouve 
coisas que tu não quer ( ... ) de vez em quando fazer coisas que 
também tu não quer. O resultado final é maior sempre." (Gerente) 

De maneira geral, os entrevistados acreditam que seus trabalhos foram facilitados 

com a GP . Rejeitam a idéia de que suas posições na estrutura hierárquica da empresa 

lhes confere poder. Apesar de que a liderança que exercem favorece na influência dos 

trabalhadores . 

5.2.3 - Implicações aos Trabalhadores: os limites da participação 

A nível de chão-de-fábrica encontram-se pessoas limitadas: "que sempre 

trabalharam, não faltaram, não traziam problemas", mas eram também aquelas que só 

trabalhavam numa função repetitiva. Hoje como têm que trabalhar em grupo e executar 

diversas operações; não estão tendo rendimento e ficam apreensivas quanto ao seu 

futuro na empresa. Caracterizam-se também pela baixa escolaridade e pela idade mais 

avançada. Algumas estão se dando conta que não conseguirão acompanhar as inovações 

e conseqüentemente terão que "partir para uma outra coisa", explicam alguns dos 

entrevistados. 

I - O grau de influência dos trabalhadores sobre as decisões da empresa 

a) Quanto à Troca de informações 

As decisões da empresa são comunicadas aos operários, segundo nossos 

entrevistados. A comunicação usual ocorre verticalmente, pelo que nos foi relatado . 

Quer dizer, segue a estrutura hierárquica: o gerente industrial passa para o assessor da 

Garantia da Qualidade ou então passa direto para os supervisores de linha" . E 

normalmente cabe a esse último informar o pessoal de chão-de-fábrica. Os supervisores 
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da Garantia da Qualidade exercem um papel importante no processo informativo, 

sobretudo no que se refere às orientações técnicas (modelagem do calçado, o tipo de 

máquina, etc) . 

No ambiente fabril , existe um quadro em cada setor, que indica, por exemplo, a 

produção diária, quantos pares o grupo de trabalho está atrasado ou adiantado no mês 

em que se encontram. A idéia é que fornecendo maiores informações, automaticamente o 

grupo produtivo terá maiores condições de se auto-administrar: "aí uma pessoa vai 

apoiando, vai instruindo, vai ajudando a outra." 

A chefia intermediária e a gerência costumam realizar reuniões mensais para 

discutir e transmitir decisões da empresa sobre a Produção. Os supervisores de linha 

também têm acesso a essas informações, pri.ncipalmente quando se trata de mudanças 

mais amplas. Nesses casos, organizam reuniões no auditório com todas as chefias, 

elaboram também um relatório, cujas informações auxiliam a comunicação para a equipe 

de cada chefia. 

Outro canal de comunicação é a Comissão Funcionário-Empresa. Mensalmente, 

os representantes de todas as áreas conversam diretamente com o diretor-presidente. 

Sendo que o mesmo costuma explicar a situação da empresa naquele momento. E os 

nomes dos integrantes da Comissão são divulgados periodicamente aos funcionários do 
mesmo setor em que o representante trabalha a fim de que o procurem para informarem-

se. 

"Eu estou notando que há um ano e meio que a gente está 
passando mais estas informações através da gerência. O RH 
também está mudando muito, estão mais próximos da Produção 
em comparação do que era. Dá para ver que este jeito atual de 
conversar, chamar as pessoas, nos chamaram para sermos 
intermediários com as pessoas, isto é coisa que há cinco anos atrás 
não faziam nunca." (supervisor) 

Mais um aspecto interessante da comunicação que provavelmente repercute na 

qualificação do trabalhador é a possibilidade de construção de conhecimento operário no 
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cotidiano de trabalho . O trabalho do mecânico na Produção nos oferece um exemplo 

disto: 

"Nós (supervisores) estamos tentando passar para ele 
(mecânico) que ele tem que consertar a máquina em voz alta, 
conserta a máquina conversando com o operador. Nós estamos 
tentando ensinar o nosso mecânico a falar, porque têm pessoas 
que tem dificuldade de se comunicar, estamos trabalhando para 
que o mecânico não seja só mecânico : quebro, ele conserta. Além 
de ele ter que conversar, ele está sendo um professor também." 
{supervisor) 

b) Quanto ao direito de apresentação de sugestões e de oposição às decisões 

Não existe um mecanismo elaborado para sugestões. No passado, haviam os 

grupos CCQs, mas os objetivos não foram bem-sucedidos: 

"Os funcionários se reuniam de quinze em quinze dias, sem 
à. presença de um chefe para discutir aquilo que des~e, então o 
CCQ era muito para necessidades fisiológicas : uma toalha no 
banheiro, um venti~ador. Isto é um trabalho de RH. Muita gente 
participava do CCQ para receber hora-extra, porque era depois da 
hora e não saia nada de lá. Estamos querendo voltar com o CCQ, 
sendo coordenado pelo chefe e via funcionário direto, trabalhar as 
necessidades do dia-a-dia dentro daquela função ." (gerente) 

Os entrevistados responderam que as sugestões do pessoal produtivo ocorrem 

através de reuniões com a supervisão ou no cotidiano de trabalho com os operadores. Os 

gerentes e as chefias afirmam estarem procurando motivar os operários para que esses 

dêem sugestões. 

"Fazemos reumoes de avaliação (TPM) e pedimos 
sugestões nas reuniões. O supervisor pode até assistir a reunião, 
mas ele não conduz a reunião. Então os operadores estão 
totalmente liberados para falar comigo, com os mecânicos. 
Reunião mensal de avaliação do TPM por área, temos também 
reuniões mensais com os supervisores, desde março de 
1990 ... Quando eles (operadores) participam, os resultados são 
imediatos e bem maiores. Em maio/92 tínhamos no setor de 
Costura uma média de 90 chamados numa quinzena, e em quatro 
meses depois conseguimos reduzir este número de chamado para 
doze. Dá mais resultado com o operador do que com o supervisor, 
porque antes o supervisor sabia disto e hoje é com o operador. 
Temos hoje grupos de costura que estão há 85 dias sem chamar 
mecânicos, isto nunca tinha acontecido ." (supervisor) 
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As sugestões são apresentadas, pelo operário, ao chefe imediato e eventualmente 

direto ao gerente. Não existe recompensa para boas sugestões, somente o 

reconhecimento em relação à pessoa, apesar deste também não estar estruturado . 

"A idéia tem que ser muito bem avaliada para ver que tipo 
de recompensa, acho que financeiramente não deve existir porque 
aí começa muita competição interna. Aqui existe competição entre 
chefias, principalmente porque trabalhamos com dois turnos: 
temos uma supervisão de manhã e uma de noite. Não estou 
dizendo que é um problema de chefia. É em qualquer nível, então 
quando tem um problema um tenta repassar para o outro." 
(gerente) 

Também têm sido realizadas enquetes operárias, pela área de RH, veiculadas no 

jornal interno. Os gerentes acreditam que antes os operários podiam ficar trabalhando 

errado, mas não sentiam liberdade para comunicar o que estavam pensando, entretanto 

hoje a empresa tem buscado ouvir as sugestões e efetuá-las na medida do possível. 

Quanto ao direito de se opor à decisão, depende do tipo de decisão : caso refira-se ao 

grupo de trabalho têm direito de apresentar oposição, desde que bem fundamentada. 

"Pode, tendo uma razão justa e clara ele pode se opor e 
sentar e conversar com o supervisor. Apresentar sugestões é da 
mesma maneira, conversando com a chefia no dia-a-dia. A pessoa 
tem liberdade de opinar, de querer saber, então ela vai dando 
sugestões." (supervisor) 

É importante destacar que talvez ainda exista medo por parte dos trabalhadores 

(dos níveis mais inferiores) de emitirem opiniões contrárias as de seus superiores. Parece 

que o estágio de participação da empresa estanca nas sugestões de melhorias, 

especialmente naqueles setores mais avançados, não sendo representativa a oposição às 

decisões . 

"Poder pode, depende de cada um querer se opor." 
(gerente) 

c) Quanto ao direito de decisões autônomas 

Neste item ficou evidente que os trabalhadores não têm direito de tomarem 

decisões de forma autônoma. Alguns entrevistados foram "transparentes" em sua 
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resposta, outros nem tanto . Porque ao afirmarem que existe autonomia caíram em 

contradição posteriormente, dizendo que a abertura foi dada para aqueles que haviam 

sido bem treinados, preparados para suas tarefas, mesmo assim esses operários não têm 

"coragem" para decisões autônomas. 

"Quando a gente delega uma tarefa é porque tem confiança 
no funcionário, está instruído, sabe as necessidades da operação . 
Então ele tem liberdade de tomar uma decisão, de parar um par de 
sapato por achar que está incorreto." (supervisor) 

"Têm alguns que têm mais tempo de casa que até tomam, 
eles sabem que decisões ... " (gerente) 

"É muito relativo, depende da tarefa dele, ele tem 
responsabilidade em relação ao trabalho dele. Não tem autonomia, 
tipo : quero ir embora agora." (gerente) 

No caso dos operários detectarem algum problema, ocorre então a possibilidade 

de discutirem com o chefe ou o gerentes. Estes sim tomam a decisão final. Outras 

ocasiões convenientes para "decidir" com autonomia o que fazer, são ilustradas com o 

exemplo seguinte: 

"Dentro do grupo de trabalho cada uma trabalha em 
determinadas máquinas e de repente dá um probleminha, uma 
pessoa vai na Enfermaria por que não tá se sentindo bem e por 
elas mesmas tomam a decisão e trabalham na máquina da pessoa. 
Dentro do trabalho em grupo, elas têm o objetivo do grupo, então 
muitas vezes sai uma pessoa e aquela máquina não pode parar, e 
ela sabendo administrar o trabalho dela, ela consegue fazer isto. 
Então elas mesmas já fazem as trocas dentro do grupinho para o 
trabalho continuar normalmente." (supervisor de linha) 

ll - Escopo da Paa·ticipação dos Trabalhadores 

a) Participação econômica: nos resultados/salário/premiação 

A influência dos trabalhadores na esfera econômica foi percebida pelos 

entrevistados de três formas . Na primeira, estão formando uma Comissão, representada 

também pelas várias áreas que compõem a empresa, para elaborar o Prêmio 

Produtividade, que provavelmente será mensal. A segunda forma é a participação nos 
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resultados que o funcionário recebe no final do ano. E a terceira forma é a influência 

indireta via Comissão Funcionário-Empresa na política salarial. 

Com relação ao sistema de incentivo financeiro destinado à Produção, ele já 

existiu na empresa sendo abolido porque era premiação individual. A proposta atual é 

premiar através do desempenho do grupo como um todo, por exemplo: "se este mês 

atingimos 20% a mais do faturamento, vai ser çiistribuído estes 20% do faxineiro até o 

diretor" . A produtividade então será avaliada com outros indicadores, isto é, dependerá 

também da economia de materiais e não somente da quantidade de pares de calçados 

produzidos. 

A participação nos resultados tem como referência o salário referente ao mês de 

dezembro. Mas é importante dizer que embora esteja baseada no salário desse mês, 

poderá ocorrer variações dependendo do resultado obtido no ano. Exemplos dos 

resultados pagos em ordem crescente nos últimos anos : 105%, 75%, 65%, 90% e 110% 

do salário do último mês do ano. 

A Comissão Funcionário-Empresa, como já explicamos, discute a política salarial 

em vigor. Essa política consiste na reposição da inflação e também procura pagar um 

salário acima da média praticada no mercado de trabalho. Então nesse caso existe 

influência indireta na definição de salários, pois os índices são negociados mês-a-mês. 

b) Participação organizativa: condições e organização do trabalho 

Esse item teve quase que uma uniformidade de respostas, no caso, a participação 

dos trabalhadores em questões ligadas a organização e as condições de trabalhos são 

benvindas pelo grupo entrevistado. A influência do pessoal operacional se faz 

marcantemente presente nas mudanças de layout. Também destacamos (o que foi 

repetido por alguns entrevistados) que os trabalhadores "não só podem, como devem" 

influenciar nessa instância. 

"Podem, até devem influenciar. Se uma pessoa, por 
exemplo, está fazendo uma determinada operação e está se 
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prejudicando então ela vai ter um tempo de vida muito curto para 
a empresa e isto não interessa para a empresa. Interessa para a 
empresa que a pessoa venha trabalhar aqui, que ela tenha as 
instruções necessárias, que ela busque isto, tente aprender alguma 
coisa e se aposente dentro da fábrica." (supervisor) 

O procedimento gerencial é de pegar as sugestões organizativas e estudar a 

viabilidade das melhorias . Nesses casos, a empresa tem sido bastante beneficiada. A 

exemplo: mecânicos têm inventado máquinas e dispositivos, em suas horas de folga 

durante o trabalho; um operador criou um suporte para colocar o debrum (tira de te'cido 

usada no acabamento do calçado) que reduz os movimentos da operação. Concluímos 

com ma1s uma citação que demonstra o pensamento predominante dos entrevistados 

nesse sentido. 

"Tenho até liberdade demais com minhas chefias. Com os 
guardas por exemplo, dou bastante liberdade, sou muito de 
brincar, peço sugestões para eles e sempre digo : 'eu posso ajudar 
até um pouquinho vocês, quem tá lá no pau são vocês. Eu passo lá 
e fico 1 O minutos e pego uma partezinha do filme e vocês estão lá 
vendo todo filme. Então as melhorias de trabalho, as condições 
são vocês que têm que trazer para mim.' " (gerente) 

c) Participação produtiva: execução das tarefas 

Na instância produtiva, o grupo gerencial elabora um processo de trabalho com 

princípios definidos, sendo que no método desse trabalho existe alguma influência dos 

trabalhadores. É verificado, por exemplo, se a maioria do grupo concorda com o método 

e se tem sugestões a oferecer. No entanto, cada operação tem seus métodos básicos de 

trabalho que precisam ser seguidos. 

"Este método é uma coisa antiga que vem sendo 
aperfeiçoada. Se o funcionário tem uma melhoria em cima do 
método é discutido com as pessoas'certas." (supervisor) 

A atitude gerencial é de tentar negociar com os trabalhadores possíveis alterações 

nos métodos de trabalho . 
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"Depois que elas entenderem bem como que tem que ser o 
andamento dentro do grupo, elas por si mesma começam a fazer 
este trabalho. Alguns grupos, que elas andam sozinhas, não existe 
uma pessoa certa para fazer aquela tarefa." (supervisor de linha) 

d) Participação estratégica: de crescimento da empresa e dos produtos 

No que diz respeito às influências sobre o produto fabricado, os entrevistados 

afirmam que é pouca, nem mesmo os supervisores influenciam significativamente. Pois a 

Modelagem Criativa elabora um modelo, passando-o a seguir para a Garantia da 

Qualidade e para a Modelagem Técnica, a fim de seja estudado o processo produtivo e o 

ajuste do modelo. Por último, segue para a Produção para que realizem as amostras do 

novo calçado. Então, só existe possibilidade de alterar o produto no momento de seu 

desenvolvimento, o que permite contribuições de alguns operários nos ajustes do 

modelo . Foi também mencionado que a estrutura departamentalizada da empresa, por ser 

grande, dificulta a influência da maioria dos trabalhadores nessa esfera. 

Quanto à estratégia de crescimento da empresa, cabe principalmente à direção da 

empresa. Apesar de que os trabalhadores podem influenciar, indiretamente e em menor 

grau, através da Comissão Funcionário-Empresa. Assuntos tais como: segurança, 

atendimento médico, etc; o pessoal produtivo pode sugerir alterações aos supervisores 

ou para a área de RH. 

O planejamento estratégico anual é elaborado por aqueles que gerenciam os 

setores para tornar a empresa mais competitiva. Sendo que os principais critérios são : 

volume e prioridades de investimentos, avaliação custo-beneficio, agilização e 

modernização. 

5.2.4 - Resultados finais sobre as implicações da Gestão Participativa 

As implicações da GP, percebidas pelo grupo gerencial entrevistado, são 

totalmente favoráveis na empresa em questão . Pois, conforme o que foi argumentado, 

apesar de estarem atravessando uma época de crise, foi possível em face da 
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colaboração e participação de seus funcioná.-ios, obter um produto de qualidade, 

com boa produtividade, melhor p•·eço, baixo custo pt·odutivo e confiável no prazo 

de entrega. Talvez até estejam aproveitando a crise para sua consolidação no mercado . 

O entendimento, participação e envolvimento operário acerca da importância da 

economia de matedais e demais meios produtivos têm somado no desempenho da 

empresa. O volume de pedidos, bem como o preço de venda passaram a ser 

determinados pelo mercado . O que fez com que a empresa buscasse maior flexibilidade 

no processo de trabalho para diversificar os p•·odutos fabricados conforme a 

demanda do mercado. Garantindo, dessa forma, seu percentual de lucro e a sua 

sobrevivência, que se destaca no setor calçadista brasileiro. A questão do custo do 

calçado, no caso, tudo aquilo que é agregado ao produto, então tornou-se um objetivo 

constantemente perseguido em todos os setores da empresa. Isto vem a ser a lógica da 

produtividade empresarial que decorre da necessidade de competitividade. 

Outra observação importante é que a participação tem implicação direta como 

estratégia para poder atingir os objetivos da emp•·esa, principalmente em termos 

de qualidade. Porque, segundo os entrevistados, a cota de produção pode ser imposta, 

reduzir custo também, porém a garantia da qualidade do produto requer 

"conscientização" à respeito de sua importância em todas as etapas produtivas. 

Esse é um dos desafios . da empresa, por se tratar de um processo gradual e de 

aprendizagem, como veremos mais explicitamente adiante. 

Cabe ainda considerar que, no momento da pesquisa, a implantação do programa 

de Qualidade era bastante recente (seis meses) a fim de pudéssemos obter um avaliação 

mais contundente dos resultados. A gerência leva em conta, nas suas colocações, que 

esse é um trabalho de longo prazo e contínuo . Pois: 

"Tudo vai somando: educação do pessoal, treinamento 
para ser melhor a longo prazo . Aumentou a produtividade, sem 
dúvida nenhuma aumentou o lucro ." (supervisor) 
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Para finalizar as implicações da GP para a empresa e ao mesmo tempo 

introduzindo o próximo assunto : as implicações sociais para as relações de trabalho e 

para o trabalhador individual, apresentamos outra citação : 

"Acho que quanto mais ele (trabalhador) se envolver 
melhor vai ser para a qualidade final do produto, melhor vai ser 
para ele e melhor vai ser para a empresa." (gerente) 

A proposta e as práticas participativas não oferecem perspectivas de 

crescimento somente para a empresa, conforme nossos entrevistados. Paralelo a isto e à 

medida que os trabalhadores passam a acreditar mais no que a empresa está propondo, 

ocorre a oportunidade de desenvolvimento das pessoas que nela trabalham e da 

comunidade que se beneficia" direta ou indi~etamente do seu desempenho. 

"Acredito que a empresa espera a consolidação como um 
todo no mercado. A empresa não visa só lucro, mas que o lucro 
maior esteja com as pessoas, quer dizer que as pessoas passem a 
receber a receita maior desse bolo. E com isto cresce toda uma 
comunidade; cresce todo um Estado, cresce todo um país. Acho 
que este é o objetivo maior da empresa: é que a qualidade de vida 
das pessoas melhore, todas as pessoas. Transcende à empresa." 
(gerente) 

O assessor da direção ainda complementa esse ideário, enfatizando em vários 

momentos de seu discurso que o seu "sonho particular só se realiza através de um sonho 

coletivo" . A empresa tem dado demonstrações de estar nessa busca. A visão mais 

abrangente de Recursos Humanos, que não é apenas um Departamento de Pessoal, tem 

tentado resgatar três princípios coletivos, quais sejam: a realização do trabalhador 

como pessoa, a qualificação profissional e a formação da cidadania. 

"E nós estamos trabalhando muito com a chefia 
intermediária (supervisor de linha) para que ela seja o canal, não 
de esbarramento e sim de motivação para que todos cresçam 
juntos." (assessor da direção) 

Mostramos, a grosso modo, as implicações sociais que a gerência entende como 

fruto da forma de gestão que estão implementado. Agora trataremos implicações 

específicas nas relações de trabalho. Em primeiro lugar, a GP foi apontada como uma 
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das causas que tem gerado melhoramentos no ambiente de trabalho, seja no 

ambiente físico seja no clima organizacional. As alterações no espaço fisico devem-se 

em particular às sugestões dos trabalhadores, às implantações das novas formas de 

organização do trabalho baseadas nas técnicas e ferramentas japonesas de administração 

e a outros programas como o Programa Sol (de Segurança, Ordem e Limpeza) que tem 

atenuado os acidentes de trabalho. Foi argumentado que à medida que os trabalhadores 

participam mais, passam a sentir um senso de utilidade como pessoa e como 

profissional. O que significa que as relações de trabalho têm propiciado maior auto-

realização. 

Afora isto, chamam atenção as táticas empresanats de sensibilização e 

socialização dos trabalhadores, tais como os benefícios oferecidos e a representação 

indireta nas comissões da fábrica . Essas têm contribuído no comprometimento e 

envolvimento dos grupos de trabalho. Para a gerência, a relação de trabalho mudou para 

melhor. A reorganização do layout parece que intensificou o contato com os colegas . 

Esse contato mais pessoal fez com que estabelecem relações de amizade que 

anteriormente não existiam ou eram mais superficiais. Tanto é que agora os integrantes 

de um grupo passaram a preocupar-se não só com o seu rendimento, mas com o do 

vizinho também. Uma supervisara de linha explica melhor essa relação de 

"companheirismo" : 

" ... sentem quando alguém está com problema, até as vezes nos 
colocam: 'conversou com a fulana, ela está com algum 
probleminha, ela não está conseguindo render ' . E isto nos ajuda 
até a administrar o setor." (supervisor) 

As vezes esse contato mats direto também é causador de conflitos de 

relacionamento entre os operários. Neste caso, o problema é avaliado pela chefia, que 

depois dialoga com o grupo ou individualmente. O exemplo citado demonstra que a 

origem dos conflitos pode se dar por cobrança de produtividade e qualidade, 

objetivos da empresa bastante assumidos por seus trabalhadores que aparecem sob a 

forma de controle grupal. Chegando a ocorrer casos em que a supervisão tem que 
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posicionar-se na defesa do operário menos produtivo para minimizar o problema gerado 

pela forma de gestão adotada: 

"as vezes temos que colocar para o grupo que a pessoa que rende 
menos é porque talvez ela esteja em treinamento, não tem tanta 
experiência como as outras." (supervisor) 

Nesse contexto, a gerência também acredita que os trabalhadores estão mais 

exigentes devido abertura que eles próprio concederam na relação de trabalho. A 

exigência dos operários é percebida pela cobrança até mesmo em relação as 

incumbências de seu superior hierárquico. Por exemplo: os materiais e equipamentos 

melhores para que c_onsigam atingir as metas planejadas. 

A nível individual, a gerência percebe que o trabalhador tem mais condições 

de tornar-se um técnico do calçado em face da aprendizagem que está tendo no 

trabalho (treinamento "on the job"). A participação com idéias para produzir um 

calçado com melhor qualidade, produtividade e menor custo, assim como o nível de 

relacionamento com o chefe também têm aumentado a satisfação, a 

responsabilidade, a motivação do trabalhador, avaliam os entrevistados. 

Possibilidades de ascender na emp•·esa, ter um salário melhor do que os oferecidos 

noutras empresas locais e outros benefícios (que já apresentamos) têm favorecido na 

qualidade da relação de trabalho. 

Para os níveis gerenciais, também se abservam algumas implicações da GP . 

Foram destacadas pelos entrevistados que: as responsabilidades gerenciais 

aumentaram, pois passaram a trabalhar sob resultados, a metodologia de seu trabalho é 

avaliada freqüentemente, o que por um lado lhes permitem visualizar com mais 

nitidez a situação em que se encontram, mas por outro também lhes exigem maior 

grau de profissionalismo e preparação para lidar com os novos fatos, 

acontecimentos e sobretudo com pessoas. 
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Apesar de alguns representantes gerenctms afirmarem que estão ma1s 

sobrecarregados com as mudanças organizacionais, a grande maioria considera que 

facilitou em muitos aspectos, principalmente o canal de comunicação com os 

supervtsores. Ademais, acreditam que têm condições de melhorar ainda mais a 

qualidade de seus tr·abalhos e suas vidas como ger·entes, no futuro. 

"Nós tentamos conceber de que eu não tenho 
.subordinados, as pessoas não trabalham para mim, as pessoas 
trabalham comigo, mas no sentido de serviço ." (assessor da 
direção) 

Com relação ao gerenciamento, cabe acrescentar que o ex-supervisor geral (hoje 

assessor da Garantia da Qualidade) durante quase ~O anos na empresa trabalhou sem ter 

gerente (de Produção) e somente há 3 anos atrás e que passou a ter um superior. Esse 

profissional, então, era visto como gerente, inclusive diziam-se "donos-de-fábrica", como 

nos contam os novos gerentes. Esse fato histórico gerou dificuldades iniciais ao perfil de 

gerente atual para que conseguisse relacionar-se de forma mais direta com o nível de 

chão-de-fábrica. 

A sobrecarga de trabalho gerencial deve-se ao fato de que tem uma atividade 

intensiva com os supervisores de linha, visando verificar os resultados obtidos, planejar o 

dia seguinte de trabalho e também prepará-los; haja vista que esse nível atualmente tem 

poucas condições de decidir sobre o processo produtivo, conforme os gerentes 

entrevistados. Como podemos observar, as atribuições gerenciais são bastante voltadas 

ao planejamento do trabalho em diferentes instâncias. 

Mudanças nos níveis hierárquicos e no estilo de liderança foram efetuadas. Os 

representantes gerenciais que mais sentiram os impactos dessas foram aqueles de nível 

cultural mais baixo, exigindo dos mesmos esforços para adaptarem-se. O cargo de 

supervisor de linha foi o que apresentou alguma resistência dado o contato direto com o 

operário. 
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A mudança da atitude gerencial, de modo geral, foi marcada pela influência do 

pensamento e comportamento do presidente da empresa, pois como diz um supervisor: 

"O próprio fato do presidente da empresa participar de 
uma comissão de fábrica demonstra na prática uma mudança de 
estilo . Isto faz com que todo mundo se espelhe nele, se ele pode 
sentar e conversar com uma faxineira porque que nós não 
podemos fazer com o nosso pessoal?" (gerente) 

5.3 - Desafios e Obstáculos na ótica gerencial 

Tentamos conhecer o pensamento gerencial voltado ao futuro . Nesse item 

apresentamos as colocações mais relevantes em termos de desafios que estão 

enfrentando e/ou provavelmente irão enfrentar nos próximos tempos. 

• PARTICIPAÇÃO= COMPETITIVIDADE: estão convictos que a participação de todos 
trabalhadores é o caminho a ser trilhado. E que estão no rumo certo, porém devem 
trabalhar mais na efetiva participação, sobretudo na conscientização e educação dos 
funcionários . Daqui para adiante, os representantes gerenciais acreditam que terão 
que agilizar o processo de mudança porque implica na própria sobrevivência da 
empresa e do funcionário . Não há outra alternativa: "a não ser conversar com as 
pessoas", trazê-las para discutir os problemas, as alternativas, etc. 
Percebem que esse interesse também é dos funcionários, ou seja, "eles querem 
participar" . Em 1992, houve uma busca intensa para aumentar o profissionalismo dos 
funcionários, as exigências aumentaram e permanecerão crescendo em decorrência 
dos padrões de produtividade e qualidade impostos pelo mercado . 

• A SUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA CORRIDA PARA PRODUÇÃO PELA 

PRODUTIVIDADE E QUALIDADE: esse empreendimento é um trabalho a longo prazo 
(lento, gradual e contínuo). Acreditam que, a partir de dois anos, resultados mais 
concretos irão se evidenciar no ambiente de trabalho com pessoas mais satisfeitas 
com aquilo que estão fazendo devido seus desenvolvimentos no dia-a-dia de 
trabalho . No entanto, ultimamente, com o aumento do volume da produção diária, 
têm sentido um clima de "muita correria, muita tensão" para atingir a produção. 
Então: "Cumprir a cota é o objetivo número um, a gente fala muito em qualidade, 
mas ainda é cumprir a cota com qualidade" . Assim sendo, as chefias têm pouco 
tempo para conversar com o operário, o gerente também não dispõe de tempo 
necessário para preparar devidamente seus supervisores. A dificuldade de atingir a 
produção estipulada também repercute em conflitos internos nos grupos de trabalho, 
fazendo com que os próprios colegas se policiem, cobrando dos parceiros para o 
alcance das metas propostas. 
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A participação também tem sido evidenciada numa forma mais perversa, 
aumentando a ansiedade daqueles que não estão conseguindo acompanhar o ritmo 
decorrente da competitividade. A alta procura do Departamento Médico durante o 
horário de trabalho é um indício da necessidade de diálogo, de maior convívio 
humano para captar o clima dominante no ambiente. O trabalho em grupo e a 
filosofia participativa da empresa também requerem maior atenção para atender as 
necessidades de todos, visando um consenso razoável. 

• PREPARAÇÃO GERENCIAL E DAS CHEFIAS: algumas chefias e gerências não estão 
suficientemente preparadas. A melhora da qualidade do produto final necessita 
credibilidade e confiança dos trabalhadores na proposta gerencial de trabalho. Por 
isso o grupo gerencial deve preparar-se muito bem e não cair em contradições, 
compatibilizando seu discurso com sua prática. 

Existe até um certo medo com relação à participação muito intensa dos 
trabalhadores. A citação nos mostra isso : " ... de repente o cara está opinando em 
tudo, tem que ficar no lugarzinho dele ou ele está crescendo muito e daqui há um 
pouco ele está em cima de mim até." 

Paradoxalmente, cabe em especial aos supervisores treinar e desenvolver os 
funcionários no trabalho, sendo que alguns deles, "porque têm um guarda-pó" ainda 
acreditam que devem ser privilegiados, principalmente em termos de acesso a 
informações para conseguirem "impor" suas preferências nesse espaço participativo. 
O ideal é que, em casos de reprovação por um funcionário sobre uma atitude ou 
comportamento gerencial ou vice-versa, ambos possam expor seus pontos de vista; 
para tanto devem ter informações suficientes e corretas, só assim a liberdade de 
expressão e a participação seria efetiva. 

• CRIAÇÃO DE CANAIS, MECANISMOS PARTICIPATÓRIOS: estão estudando e 
divulgando novos conceitos na empresa, entretanto falta operacionalizá-los. Ou seja, 
criar canais para a participação direta, pois o procedimento operário usual, por 
exemplo, em se tratando de contribuições com hovas idéias, e dependendo da 
amplitude da sugestão, obedece a lógica de uma empresa burocratizada e 
hierarquizada: 
operário-7supervisor de linha-7assessor da Garantia da Qualidade-7gerente-7 
diretor. 

Os mecanismos que poderiam trazer a tona a participação, poderiam ser: grupos de 
CCQs, que já existiram na empresa; grupos de trabalho baseados na metodologia 
PDCA, e não somente murais na Produção expondo dados do PCDA como ocorre. 
Existem canais de participação indireta (representativa), no caso, as comissões que 
têm contribuído na otimização dos beneficios aos trabalhadores, na recuperação de 
suas condições sociais, mas esses são formulados por grupos pequenos que talvez 
não alcancem e representem o interesse da maioria. Vejamos uma sugestão gerencial 
para incrementar a participação direta: 

"A empresa poderia estimular mais a participação criando 
um banco de idéias para qualquer pessoa que tivesse alguma idéia 
que fosse melhorar o serviço dela ou as condições de trabalho 
dela. As idéias poderiam ser escritas ou quem sabe uma pessoa 
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poderia ouvir, assim elas poderiam explicar melhor o que elas 
querem." (gerente) 

• ILHAS DE EXCELÊNCIA OU QUALIDADE TOTAL NA EMPRESA? Ainda há uma 
diferença significante entre aqueles que planejam e aqueles que executam. 
Consideram que a empresa é separada por ilhas, nas quais é possível encontrar 
diferentes enfoques administrativos. A área industrial é a mais desenvolvida, em 
particular, a Modelagem do calçado (criação do produto). Não existe uniformidade 
conceitual dentre todas as áreas da empresa, sendo que partes das áreas de apoio e 
de escritório (por exemplo : CPD, Contabilidade) não estão completamente 
integradas às mudanças organizacionais. 

• BAIXO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS FUNCIONÁRIOS: o obstáculo principal é o 
baixo nível cultural e educacional dos funcionários de todos os níveis, em especial da 
supervisão de linha e do pessoal operacional. Esses necessitam desenvolver novas 
habilidades que dependem da educação . Então, a necessidade mais premente é 
preparar os supervisores a fim de que esses encarreguem-se de educar os operários. 

O baixo nível cultural e as limitações dos trabalhadores do setor calçadista do Vale 
dos Sinos são frutos do autoritarismo nas relações de trabalho e na forma de 
organização e controle da produção com viés taylorista-fordista, que predominou 
nesse século . A empresa investigada está sofrendo os impactos disto, por exemplo, 
percebendo que muitos dos funcionários não estão correspondendo ao esperado, 
apesar de que no passado eram considerados bons funcionários ("nunca faltavam", 
"estão há anos na empresa", etc.), mas hoje eles não estão mais servindo ao sistema 
produtivo. O que fazer com estas pessoas? Até que ponto a empresa não bloqueou o 
desenvolvimento destes funcionários? 
A cobrança pelos resultados, assim como as inovações organizacionais são top
downs, sendo que o supervisor muitas vezes termina tendo que substituir o 
trabalhador menos produtivo por uma pessoa mais jovem, reforçando o medo das 
demissões geradas em face indiretamente das imposições vindas ·dos níveis 
superiores. Entretanto, a gerência entrevistada quer reverter esse quadro, 
estimulando o trabalhador a "querer saber mais" , pois conhecendo perderá o medo da 
mudança na forma de gestão. Ênfase especial para superar o medo precisa ser dada 
aos trabalhadores com mais tempo de casa e de profissão, bem como àqueles que 
possuem pouca escolaridade. Os trabalhadores mais jovens (adolescentes), no 
entanto, também serão alvo de campanha conscientizadora para sua formação 
educacional. A idéia da empresa é reforçar a persuasão ao estudo, já que o simples 
oferecimento das condições de ensino não tem sido suficiente. 

• RESISTÊNCIAS DAS CHEFIAS: outro inibidor da participação dos trabalhadores não 
está relacionado com a base da pirâmide hierárquica, pois as resistências também 
encontram-se no corpo gerencial, sobretudo na supervisão. No corpo do estudo, esse 
tema já foi tratado . 

• RESPONSABILIDADES SOCLAIS DA EMPRESA: vêem que a cada vez mais a empresa 
está tendo que assumir uma série de responsabilidades do Estado. Sendo que 
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esperam que ao concretizar os incentivos que tem planejado obterá resultados 
melhores, o envolvimento dos trabalhadores também aumentará em decorrência disto 
(Plano de Carreira, Plano de Saúde, Plano de Habitação, de Aposentadoria, de 
Produtividade, abertura do capital da empresa) . A área de RH dentro da estratégia 
organizacional passou a ter um espaço muito grande na empresa, e provavelmente 
continue a ter. Tanto é que o atual presidente da empresa é também diretor de RH e 
está preparando o gerente de RH para provavelmente ser seu sucessor, é o 
comentário que se escuta na empresa. 

• INFLUÊNCIA ECONÔMICA E POLÍTICA DA EMPRESA NO FUTURO DO PAÍS: a 
situação socioeconômica do país é outro entrave, , não permite um planejamento a 
médio e longo prazo: "tudo, 50% no mínimo, fica no improviso" . Por exemplo, a 
política salarial praticada não é determinada através do governo. Mas a política 
econômica e financeira do país influencia o mercado, então até mesmo a 
comprometimento da empresa em repor mensalmente a inflação é dificultado. 
Acreditam que empresas, como a estudada, terão que participar mais, inclusive da 
vida política do país: 

• 

" .. . mas não para levar vantagem. Se não tirar a Lei do Gérson não 
tem nada que ver. Uma empresa tem que ser rentável, ela tem que 
ter lucros, o problema não é lucro mas o que faz com ele, tem que 
haver distribuição de renda mas não para poucos." (assessor da 
direção) 

RECONHECIMENTO DA EMPRESA PELO TRABALHADOR: falta o funcionário 
valorizar e conhecer o que a empresa tem oferecido. Normalmente, é fixado em 
murais o que a empresa está fazendo ou planejando, mas no horário de refeição 
sobra pouco tempo (intervalo de 30 minutos), na hora de saída e entrada ainda é mais 
dificil. Talvez fosse aconselhável incrementar os veículos de comunicação e continuar 
a valorizar os funcionários. 

• 0 DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA: especificamente tratando da 
participação, consideram que cada um é importante naquilo que faz, sendo que todos 
os níveis hierárquicos da empresa foram considerados importantes para concretizar a 
participação. A influência dos trabalhadores no processo de tomada de decisões 
depende do grau de conhecimento. A gestão participativa ainda não é 
completamente efetiva, pois além da empresa ter que oferecer salários maiores, deve 
investir mais em educação, conscientização, afirmam os entrevistados. 

A empresa ainda está na fase de conscientização dos seus trabalhadores (divulgação 
da base conceitual), especialmente preparando a supervisão de linha. Acreditam que 
a partir do momento em que o funcionário começa a entender o porquê das 
mudanças, os resultados começaram a ser mais significativos. Outros problemas, em 
particular da qualidade, são a satisfação e as responsabilidades das pessoas. Não 
adianta treinar para produtividade e qualidade se os funcionários que estão 
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envolvidos no processo não encontram-se satisfeitos. A efetivação da GP é vista 
como um trabalho de base, ou seja, é: 

" ... trabalhar mais de igual para igual( ... ) Nós temos que fazer com 
que o operário participe das decisões, participe também dos 
resultados, dos lucros. Por enquanto há participação nos 
resultados e ainda não foi implantado o Programa de 
Produtividade Global." (gerente) 

• NEGOCIAÇÃO DOS EFEITOS NEGATIVOS DA GP PARA A CLASSE TRABALHADORA: 

Foi sugerida a necessidade de um acordo tácito entre empresa-funcionários, cujo 
intuito seria criar novos postos para realocar os trabalhadores excedentes do sistema 
produtivo . Porque a aplicação das novas tecnologias provoca uma racionalização, 
uma sobra de pessoal, sobretudo daqueles com baixa escolaridade e qualificação. Um 
gerente nos conta sua percepção disso : 

"Eles (operários) conseguem racionalizar da seguinte 
forma: no momento que eles fizerem (a limpeza) não vai mais 
precisar do faxineiro. O que o faxineiro vai fazer? Tu não pode 
demitir o faxineiro, porque eles têm um espírito de solidáriedade 
muito forte entre eles, todos nós temos. Tem que aproveitar esta 
pessoa em outra atividade. Porque no momento que você começa 
a demitir se começa a bloquear a criatividade dos caras" (gerente) . 

• DESMOBILIZAÇÃO SlNDICAL: Apesar dessa contradição - valorizar as pessoas e 
talvez no futuro ter que demitir em decorrência da própria participação e 
colaboração dos trabalhadores-, algo que antigamente ameaçava a empresa, ou seja, 
greve e penetração sindical é considerado difícil de ocorrer. A mudança de atitude 
gerencial em relação aos trabalhadores, bem como a formação de comissões têm 
contribuído para satisfazer pró-ativamente as necessidades dos funcionários, 
diminuindo a força sindical. 

• DESAFIO FINAL: A SATISFAÇÃO REAL DO TRABALHADOR - Resta saber se os 
trabalhadores pensam similarmente a gerência entrevistada. Será que é isto que 
querem, desejam (participação, responsabilidade, multifunções)? Será que precisam? 
Do que, especificamente? Quanto? Como poderiam tirar o melhor proveito da GP 
para seu crescimento enquanto cidadão, profissional (individual) e enquanto classe 
trabalhadora? Será que gostam da forma como a gestão participativa vêm sendo 
desenvolvida? Ou teriam algo mais atrativo a propor? 
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CONCLUSÕES 

O capítulo trata de apresentar um resumo do que foi feito e uma síntese 

comparativa dos principais resultados (orientados pelos objetivos) da pesquisa nas duas 

empresas sob a ótica de nossas pré-suposições e de alguns referenciais teóricos. Nos 

damos a liberdade de encerrá-lo com uma tentativa de teorização acerca da participação 

no ambiente de trabalho. 

As atitudes gerenciais em relação à participação dos trabalhadores adquirem um 

significado importante no contexto competitivo da Gestão da Qualidade. Investigando 

essa premissa, nosso objeto de estudo foi constituído por duas empresas (metal-mecânica 

e calçadista) sediadas na região do Vale dos Sinos/RS, nas quais entrevistamos 36 

representantes gerenciais. O intuito foi verificar, numa visão genérica, se as mudanças 

macroambientais e as inovações organizacionais poderiam estar influenciando as atitudes 

gerenciais no sentido de requerer o uso e/ou a ampliação da participação dos 

trabalhadores no local de trabalho. E se isto se confirmasse, pretendíamos explorar 

também suas.consequências. Para tanto, buscamos: 

• verificar os condicionantes/razões para o uso da GP 

• compreender o significado da GP 

• definir as estratégias da GP utilizadas na prática 

• conhecer as implicações da GP aos representantes gerenctats (preparação, 
responsabilidades, poder e controle), aos trabalhadores (limites da participação) e 
nos resultados da empresa. 

Esses objetivos buscaram conferir nossas pré-suposições, quais sejam: 

I - O significado da gestão participativa para a gerência é percebido como uma 
ferramenta para a obtenção da eficiência e do controle empresarial; 

li - A participação dos trabalhadores ocorre em circunstâncias delimitadas pela gerência, 
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III - As principais estratégias das empresas para estimular a participação da força 
produtiva baseiam-se em investimentos na educação básica e no treinamento 
específico . 

De modo geral, concluímos que as suposições I e II foram confirmadas ao longo 

do estudo . Enquanto que a suposição III não foi refutada, porém é importante considerar 

que as estratégias da GP assumiram um espaço mais amplo na realidade das empresas 

pesquisadas do que o previsto . 

Na síntese-comparativa analisaremos, em pnme1ro plano, a suposição I com 

base nos seguintes tópicos: caracterização das empresas; significado da GP, 

condicionantes da GP e implicações dessa forma de gestão para as gerências e para 

as empresas . Em segundo lugar, tratamos da suposição 11, discutindo-a através de uma 

releitura das implicações da GP aos trabalhadores. E a suposição m será 

demonstrada através das Estratégias de Gestão utilizadas. 

Suposição I 

Vimos com bastante espontaneidade, pelo estilo com que as entrevistas foram 

aplicadas (sernidiretivas), que apesar das diferenças entre os setores pesquisados 

(tecnologia usada, produtos fabricados, grau de instrução gerencial, etc.) as sirnilitudes 

foram muitas no tocante à forma de gestão das empresas e ao seu significado dessa 

reconhecido pelo discurso gerencial. Faremos referências aos aspectos principais que 

indicam atitudes gerenciais favoráveis à Gestão Participativa, uma vez que a GP tem 

contribuído à eficiência e ao controle organizacional. 

Independente de ser uma empresa multinacional ou brasileira, ambas estão nos 

últimos anos enfrentando mudanças no seu processo e relações de trabalho, 

impulsionadas pelo aumento da concorrência do mercado, seja interno ou externo. A 

despeito da empresa do setor calçadista haver começado recentemente a voltar-se ao 

mercado externo (e existe uma tendência em aumentar essa fatia de mercado), assim 

como a empresa do setor metal-mecânico, há uma preocupação gerencial consistente em 

melhorar a qualidade de seus produtos e todos seus resultados através da 
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participação dos trabalhad01·es, o que pode ser percebido nos itens Missão empresarial 

e Principal filosofia/metodologia de trabalho apresentado do Quadro 6. 

Quadro 6 -Caracterização das empresas 

CARACTERIZAÇÃO 
METAL-MECÂNlCA CALÇADISTA DAS E:tv1PRESAS 

Localização da indústria Vale dos Sinos idem 

Estágio tecnol. do Setor avançado atrasado 

Produto fabricado máquina metal-mecânica calçado feminino 

Produção diária 400 máquinas (filial ) 75 .000 pares (matriz) 

Origem do capital estrangeiro nacional 

Porte 
médio (filial: grande (matriz: 
600 funcionários) 5. 000 funcionários) 

Produção e/uso 
intensivo de: máquinas/equipamentos mão-de-obra 

Mercado principal externo (75%) interno (90% da produção) 

"Qualidade com uma "Melhoria das pessoas 

Missão empresarial .· filosofia orientada para que lá trabalham, 
o aspecto humano da em consequência melhoria 

1 organização" da qualidade, dos resultados" 

Principal filosofia/metodol. TQC TQC 
Data de implantação 1990 1992 

Teóricos mais estudados Falconi; Hersey e Blanchard Blanchard e Jolmson 

Iniciativa da proposta de 
top-down top-down Gestão Participativa 

Forma de participação 
dominante direta indireta 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa de campo. 

Com o envolvimento do trabalhador obtido através da Gestão Participativa, as 

empresas pesquisadas têm conquistado incrementos na qualidade, produtividade e 

redução de custos - objetivos dos mais visados nos dias de hoje. A participação dos 

trabalhadores proporciona maiores facilidades ao alcance dos objetivos organizacionais, 

argumentaram nossos entrevistados. o que significa, em outras palavras, a sobrevivência 

empresarial num cenário competitivo. Constatamos uma convicção gerencial: a 

participação/envolvimento de todos é o meio fundamental para seguir os propós itos 

da Gestão da Qualidade. 
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Nosso conceito inicial (p.48) de participação dos trabalhadores da administração 

da empresa consistiu na possibilidade de estarem engajados no processo decisório, além 

de terem acesso às informações que lhe interessam e possuírem alguma autonomia e 

poder dentro de seus espaços de trabalho . Sendo caracterizada pela ação compartilhada 

com outros agentes, isto é, pel? processo de produção grupal através do qual 

subordinados também são capazes de exercer alguma espécie de controle e influência 

sobre suas atividades, não somente no que se refere às questões técnicas nas também às 

de cunho econômico, social e político das relações de trabalho. Verificamos que, na 

prática, o mesmo não se aplica integralmente. 

Sequer foi mencionado, pela maioria dos entrevistados, que (mesmo na esfera 

imaginária) participação dos trabalhadores suponha engajamento no processo decisório 

referente a questões de natureza técnica, econômica, social e política das empresas. 

Entretanto, a amplitude da participação está ascendendo conforme a maturidade 

profissional dos trabalhadores através, por exemplo, do acesso a informações, 

transparência na relação superior-subordinado e respeito mútuo (citados na idealização 

da GP e em outros blocos). Estes objetivos foram entendidos como metas gerenciais 

buscadas no cotidiano de trabalho, em ambas as empresas. O que nos indica que 

politicamente (apesar dos indícios de despolitização dos trabalhadores com relação aos 

seus sindicatos) a GP abre uma perspectiva um pouco mais democrática de relações de 

trabalho. 

O reconhecimento dos representantes gerenciais acerca do conhecimento 

operário para o bom andamento do processo produtivo indica uma tendência (ainda que 

em alguns casos só apareça a nivel de atitude) à valorização do ser humano, a descoberta 

do saber e da importância do "peão-de-fábrica". Lembramos, que os entrevistados 

admitiram que "informação é poder" , portanto quanto maior for a proximidade deles 

com os trabalhadores tanto maior será a possibilidade de resgatarem conhecimentos 

informais e simultaneamente de controlá-los em suas atividades produtivas/improdutivas, 

e talvez a recíproca também seja verdadeira. Como relatou um gerente, os operários mais 
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informados adquirem maior ingerência e até, poderíamos dizer, controle sobre o trabalho 

gerencial . 

Tendo em vista os resultados da pesquisa é possível representar a forma com que 

vem sendo desenvolvida a GP nas empresas pesquisadas, conforme a tipologia de Tabb e 

Golfarb (p.47-48), ou seja: 

• Participação nos lucros: na empresa metal-mecânica dirigida aos funcionários de 
nível técnico e gerencial; na calçadista estendida a todos funcionários (provavelmente 
não tenha sido citada na idealização de GP por estar institucionalizada há anos). 

• Participação dos trabalhadores ou de seus representantes em práticas 
consultivas e administrativas: na metal-mecânica via grupos de CCQs e de PDCA, 
direto ao chefe imediato, através do PROFIT; e na calçadista via comissões e direto 
ao chefe. Nas empresas pesquisadas, esses níveis de participação são incipientes e 
estão crescendo gradativamente. 

• Participação dos trabalhadores nas decisões dentro de determinada área de 
autoridade: existe mas é restrita (em ambas) e condicionada pelo treinamento, 
padronizações do processo de trabalho, autocontrole do trabalhador e controle 
grupal. 

Utilizando o continuum proposto por Motta (1984): (1) sistema autocrático; (2) 

consulta institucionalizada; (3) gerência participativa: algum controle dos 

trabalhadores sobre as decisões; (4) co-gestão e, (5) autogestão, compreendemos que 

o estilo de Liderança Situacional usado por essas empresas lhes permite uma .· 

flexibilidade que os faz adotar comportamentos oscilantes entre os níveis 1 e 3 (do 

estilo autocrático ao delegador), sem comprometer a proposta e filosofia 

participativa das empresas. Apresentando pensamentos e atuações, em média, com um 

viés democrático (troca de informações, consultas quando necessário), que caracterizam 

uma gerência encaminhando-se à prática participativa. Nesse sentido, a "participação" é 

um conceito maquiavélico, real e conotativamente. Pois é percebida como um meio, 

uma ferramenta para atingir um fim. E se não for possível a gerência atingir seus 

objetivos traçados para um determinado período de tempo ou se ocorrer algum desvio 

no decorrer destes, ela pode adotar posturas autoritárias no momento exato e necessário 

para garantir a eficiência empresarial. Um ponto relevante é que a "Gerência 
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Participativa" das empresas estudadas está muito mais identificada com a prática de troca 

de informações do que com a delegação de decisões aos trabalhadores. 

Observa-se que, tanto no discurso como na prática, Gestão Par·ticipativa 

significa envolvimento do trabalhador. O envolvimento possibilita com que todos os 

outros citados (motivação, aceitação das mudanças, troca de informações, colaboração 

com sugestões para melhorias) sejam contemplados. E também nos mostra que não há 

um único e completo significado atribuído à GP. No conjunto desses conceitos, pode-se 

perceber que alguns não são novos mas talvez renascidos em outro contexto e discurso, 

porque retomam alguns pressupostos da Administração Científica 

(normas/padronizações, produtividade, seleção de mão-de-obra adequada) combinados 

com os da Escola de Relações Humanas e do Desenvolvimento Organizacional - DO (na 

exploração das dimensões psicológicas e sociais do trabalhador, como forma de reduzir 

as resistências grupais e individuais no ambiente de mudança) para recolocá-los em 

prática com o uso de ferramentas modernas de administração, como é o caso das 

técnicas japonesas (filosofia de trabalho cooperativo). 

No Quadro 7 é possível verificar que a conceituação de participação dos 

trabalhadores segue aos pressupostos da tipologia de Greenberg (1975 apud Storch, 

1987, p.136), enquadrando-se na Escola Gerencial . Ou seja, para os entrevistados, a 

participação é uma ferramenta gerencial para envolver os trabalhadores, permitindo que 

estes sintam-se motivados, satisfeitos com seus trabalhos, identificados com o grupo e 

com a empresa, valorizados e respeitados como pessoa. Desta forma, é possível resgatar 

o saber operário, sua criatividade/cooperação, controlar indiretamente o trabalho através 

do próprio grupo e do autocontrole do trabalhador individual e principalmente obter 

sugestões que contribuem à manutenção da rotina e ao melhoramento dos processos. 



23" 

Quadt·o 7 - Significado da Gestão Participativa segundo a visão gerencial 

SIGNIFICADO DA 
GESTÃO PARTICIPATIVA METAL-MECÂNICA CALÇADISTA 

envolvimento idem 

respeito mútuo func./chefia transparência suborcl ./chefia 

utilizar potencial/conheci-
O que deveria ser mento elo trabalhador idem 

segundo os 
acesso a infonnações idem 

entrevistados 
apresentar sugestões direito a opinar/trocar idéias 

benefícios p/ empresa e 
funcionários --
participação nos lucros 

envolvimento/comprome- envolvimento/espírito 
timento/motivação de colaboração 
aceitação/adaptação às 

idem Como tem sido mudanças 

percebida e trabalho em equipe grupo ele trabalho 

aplicada troca de conhecimento aprendizagem 

apresentar sugestões idem 
colaborar no processo 
decisório (em menor grau 
de importância se compa-

idem rado com os demais itens 

concessão/oportunidade necessidade da 
V i são gerencial ferramenta gerencial empresa 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa de campo. 

Foi constatado também que essa socialização de informações auxilia na 

consolidação de uma identidade grupal e individual com a empresa. A participação dos 

trabalhadores por assumir um significado de envolvimento de todos no ambiente de 

trabalho é reconhecida pela gerência como uma tentativa de absorver a subjetividade do 

trabalhador ("envolver pelo cot·ação"). A participação dos dependentes dos 

trabalhadores na política (beneficios e encontros sociais) dessas empresas parece 

contribuir na influ ência fami liar, ou melhor, no controle do envolvimento dos 

trabalhadores para com a empresa. 

A participação dos trabalhadores tem se mostrado necessária para a superação da 

situações de crise (seja econômica, das relações industriais ou da sociedade como um 

todo) . Nas empresas pesquisadas, as ações voltadas às mudanças (relacionadas também 
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com a concretização dos princípios participativos) destacaram-se numa época de crise 

econômica. Lembramos o argumento usado por um representante da empresa calçadista 

de que é justamente aí quando se necessita trabalhar mais (ver p. l99) . Vê-se então uma 

racionalidade instrumental e estratégica da Gerência Participativa. Racionalidade 

instrumental no sentido de buscar a eficiência e a competitividade organizacional 

utilizando-se de técnicas e metodologias de caráter 11 participativo 11
, essa racionalidade 

ocorre de maneira objetiva e utiliza-se dos recursos internos da empresa. E racionalidade 

estratégica porque o somatório do todo (que garante uma gestão participativa conforme 

os parâmetros abordados pelos entrevistados) contribui na coordenação dos esforços de 

todos os funcionários para a 11 sobrevivência da empresa11 e da 11 garantia de emprego dos 

funcionários". 

O principal fator determinante da tendência participativa adotada pelas gerências 

foi o mercado (ver Quadro 8) . Vale esclarecer que o mercado não se restringe a clientes 

e a concorrentes, pois abrange também a mão-de-obra e as inovações tecnológicas 

utilizadas nesse conjunto . Com relação às mudanças tecnológicas percebe-se, nos 

estudos de casos, a influência do modelo japonês de administração na reorganização do 

trabalho fabril até porque a dificuldade econômica impediu investimentos vultuosos em 

máquinas e equipamentos. As pressões sócio-políticas e culturais do contexto nacional 

encontram-se em segundo plano no que tange a opção por uma Gestão Participativa, 

segundo os entrevistados, entretanto no Quadro 9 é possível verificar implicações 

associadas à GP (porque não se referem tão somente à participação dos trabalhadores 

mas resultam da estratégia geral das empresas) de caráter social, técnico-cultural e 

principalmente econômico . 
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Quad1·o 8 - Principais condicionantes da Gestão Participativa 

PRINCIPAIS 
METAL-MECÂN ICA CON DICIONANTES CALÇADISTA 

mercado competitivo abertura de mercado 

contato da diretoria e gerência 
com especialistas/consultores idem 

viagens ao Japão e outros 
idem 

Razões para países do Primeiro Mundo 
desenvolver a 

implantação do TQC e outros 
Gestão Participativa programas/instrumentos do 

modelo de admin . japonês idem 

vontade da alta cúpula idem 

crescimento das capacidades/ compreensão de que 
habilidades e conhecimentos com o crescimento dos 
dos trabalhadores funcionários a empresa 

' rPO~P 

.. 
p10nemsmo influência da mídia 

(Prog. Qualidade/Prod .) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa de campo. 
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Quadro 9 - Principais implicações da Gestão Participativa 

PRINCIPAIS 
METAL-MECÂN ICA IMPLICAÇÕES CALÇADISTA 

lucratividade idem 

consolidação no mercado consolidação no mercado 

Para as 
externo interno 

Empresas 
' maior versatilidade p/atcnder 

idem ' demandas do mercado 

melhoramento de todos apesar de estarem em fase 
indicadores de ava liação de implantação, já notam 
dos resultados otimização dos resultados 

destaque à qualidade prod uzida idem 

a12erfeiç,oamento 12rofissional a12erfei<,:oamento 12rofiss ional 
e [!eSSOal: treinam ./educação/ e 12essoal: 
maior compreensão do proc. 
produtivo/transparência dos 
problemas /acesso informações idem 
incentivo ao estudo/criticidade/ 
oportunidade de opinar 

aspectos subjetivos: aspectos subjetivos: 
Para as envolvimento/comprometimento responsabilidade/ 

e/os objetivos da empresa/ "senso de utilidade"/ 
Relações "convivência harmônica e/as os demais fatores 

de 
novas técnicas " se assemelham ao 

cumplicidade/motivação/ da outra empresa 
Trabalho maior satisfação/orgulho também 

reconhecidos como importantes 
no contexto/valorizam as ações 
da empresa 

controle entre pares: controle entre pares: 
através do espírito de equipe/ 
cooperação/colaboração idem 

contato mais direto com 
superiores e colegas idem 

baixa rotatividade idem 

racionalização da mão-de-obra expansão do quadro 
(25% do quadro, em 5 anos) de pessoal (em 1993, 18%) 

iniciativa de mudança é 
top-down! poder continua idem 

responsabilidade: educar/ 
orientar e conscientizar idem, a responsabilidade 

Para as sobre o que planejam aumenta 

Gerências crescimento profissional e exige mais profissionalismo 
pessoal e preparo pllidar com pes-

soas e mudanças em geral 

liberdade de expressão melhora a comunicação 

redução da probabilidade 
de errar idem 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa de campo. 

As relações industriais das empresas estudadas nos permitem concluir que o tipo 

de controle exercido nos trabalhadores pela gerência tem mudado . Ainda predomina o 



- - -----------------------------------------------------------, 

237 

modelo unitarista, percebido pela utilização de f01·mas parciais de participação que 

visam melhorar a comunicação interna e estimular a cooperação de todos . Percebe-se 

também uma tendência dessas empresas adotarem o modelo pluralista (Brannen, 1983) 

na medida em que a participação tem sido vista como um meio de ajustar interesses e 

aumentar a eficiência. Conforme as conceituações de Guest e Fatchett (1974), a 

orientação das atitudes gerenctaLs pesquisadas pode ser caracterizada como mais 

integrativa do que dista·ibutiva porque a participação institucionalizada tem buscado a 

satisfação, a motivação dos trabalhadores, a aceitação dos objetivos empresariais como 

forma de aumentar a produtividade, a qualidade, a eficiência organizacional. Não sendo, 

portanto, preocupação gerencial a distribuição do poder para evitar o conflito, como 

sugerem a participação distributiva. 

As atitudes gerenciais em relação à participação dos trabalhadores embora 

tenham provocado resistências naturais à mudança organizacional, não afetaram os 

poderes de gerenciamento, nem tão pouco a autoridade dos mesmos. E sim 

possibilitaram aos gerentes um maior grau de influência sobre os trabalhadores, uma vez 

que agora possuem um papel de orientador somados aos já conhecidos (ver Quadro 10). 

Cabe uma observação relativa às atitudes gerenciais: foi possível observar na gerência 

entrevistada uma quase uniformidade na linguagem com base nos preceitos do TQC (em 

alguns casos identificamos até reproduções literais de teóricos do momento confundidas 

com as idéias pessoais dos entrevistados). 
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Quadro 10 - Principais implicações para as gerências com a Gestão Participativa 

IMPLICAÇÕES 
METAL-MECÂNICA GERENCWS CALÇADISTA 

aumento da quali ficação 
profissional e educacional: 
- visitas em outras empresas idem 

Preparação - estágios na matriz (Eu ropa) --
-apoio de consultorias idem 
- interesse em técnicas de 

gerenciamento, relações 
humanas e língua estrangeira idem 

Direção: formular concei tos/estrat. Direção: conceitos 

Gerência: desenvolver habilidades Gerência: conceitos e em 

Responsabilidades 
humanas e controle/planejamento segundo plano prática 

Supervisão: habilidades técnicas Supervisão: prática e em 
e humanas segundo plano conceitos 
Função mediadora/mais respons. "elo principal" 

continuam sentindo poder e não sentem perda de 
autoridade de chefe poder, GP dá mais 

autoridade 

ampliou o gerenciamento idem 
Poder gerencial mais informada/ 

"informação é poder" 
idem 

delegam poder manter o seu 
próprio: capacidade das pes-
soas gera resultados idem 

controle é mais rigoroso e sutil idem 

autocontrole operário 
(individual/do grupo/do cliente idem 

Controle interno/indicadores/registros de (exceto a certificação) 
padronização/certificação 

poder educativo, conscientizador idem 
acompanhamento indireto/resultados 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa de campo. 

A síntese apresentada até esse momento nos possibilita deduzir que a Suposição I 

corresponde ao que foi verificado nos estudos de casos: o significado da Gestão 

Participativa para a gerência é percebido como uma ferramenta para a obtenção da 

eficiência e do controle empresarial. A GP é entendida como uma necessidade gerencial 

nessas empresas. 

Suposição ll 

Cabe ainda destacar o tipo de par·ticipação majoritariamente enfatizado: a 

refer·ente à situação imed iata de trabalho. A participação nas decisões da empresa não 

se constitui num interesse significativo das gerências. O modelo de par-ticipação 
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utilizado nestas empresas tem aumentado de forma gradual algumas oportunidades 

aos trabalhadores (informações técnicas e gerenciais, educação básica, sugestões, 

microdecisões, etc) . Mas essas concessões não ultrapassam as questões de natureza 

sociotécnica, como categorizou Bernstein (apud Storch, 1987, p.l47). A empresa do 

setor calçadista possibilita alguma participação "política" dos trabalhadores via 

comissões. Contudo, essa ainda é frágil se analisarmos, por exemplo, o número de 

funcionários (Grupo: 8.500) e o número de integrantes da Comissão Empresa

Funcionário (mais ou menos 1 O representantes), bem como a falta de integração dessa 

Comissão com os representantes do movimento sindical dos sapateiros da região. 

O grau de influência dos trabalhadores sobre as decisões das empresas pode ser 

visto no Quadro 11 . No mesmo é possível compreender que a participação dos 

trabalhadores ocorre em circunstâncias limitadas e delimitadas pela gerência, suas 

chances são maiores em termos de troca de informações e apresentação de sugestões do 

que oposição às decisões e/ou decisões autônomas. Também verifica-se que a indústria 

metal-mecânica investe mais em canais de participação direta do que a calçadista, que 

prefere a participação indireta. 

Quanto ao escopo da participação dos trabalhadores, vê-se que as influências 

ma1s marcantes referem-se à instância organizativa (expressam idéias para 

melhoramentos das condições e organização do trabalho que afetam positivamente seus 

desempenhos e das empresas) e econômica (resultados gerados pelos trabalhadores nas 

empresas repercutem em suas recompensas financeiras, segundos os gerentes) . Essa 

última, ao nosso entender, demonstra mais a influência da participação do trabalhador 

para o crescimento econômico da empresa do que propriamente para o seu retorno 

pessoal, que depende muito da posição da direção (ver Quadro 11). 

Destacamos ainda que a participação segue uma estrutura de controle do tipo 

piramidal. No caso, as atitudes gerenciais em relação à participação são impulsionadas 

pela influência da direção; as atitudes verticalizadas dos trabalhadores são percebidas, 
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por exemplo, na presença de líderes em equrpes de trabalho e, de modo geral, a 

participação dos trabalhadores ocorre em circunstâncias delimitadas pela gerência, 

conforme nossa Suposição li . 

Quadro 11 - Principais implicações aos trabalhadores com a Gestão Participativa 

IMPLICAÇÕES 
GRAU DE INFLUÊNCIA SOBRE DECISÕES DA EMPRESA 

AOS 
METAL-MECÂNICA TRABALHADORES CALÇADISTA 

comunic.oral/escritalvisual comun. oral/escrita/visual 
Troca de formal e informal formal e informal 

Informações 
Ex.: reuniões PROFIT, CCQ Ex: Comissões (indireta) 
discussões diárias, jornal direto com as chefias 

Direito de relativas à situação de trabalho sobre suas tarefas 
Apresentação Canais: direto ao chefe/CCQ Canais: ao chefe, enquetes 
de sugestões PROFIT 

Oposição às Pouca: questionamento das Pouca: direto ao chefe 

Decisões 
Normas e procedimentos do e se tiver fundamentos 
cargo durante treinamento 

Não há: paradoxalmente, 
Decisões quando bem treinados/ 

Autônomas 
decisões de pouca import./ idem 
padronização impedem 

PARTICIPAÇÃO: ESCOPO DA PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES 

Econômica: garantia informal emprego idem 

part. nos resultados func .técnico/gerencial a todos funcionários 

salário depende da escolaridade Comissão Empresa-Funcion. 
(promoção) 

premiação conforme resultados dos em fase de elaboração 
indicadores PROFIT (Plano de Produtiv. Global) 

Organizativa: 

condições e 
Participam e/sugestões idem 

organização do trabalho 

Produtiva: Padronização: todos são Princípios do processo 

execução das 
responsabilizados a segui-la. definidos pelos gerentes 

tarefas 
Alguns participam da Nos métodos dão algumas 
elaboração sugestões 

Estratégica: 

de crescimento da restrita idem 
empresa e dos 

produtos 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa de campo. 
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Suposição Ill 

Aqui cabe ressaltar, já que tratamos fundamentalmente das ATITUDES GERENCIAlS 

EM RELAÇÃO À PARTICIPAÇÃQ DOS TRABALHADORES: (1) as estratégias gerenciais e (2) 

as de sensibilização dos trabalhador·es . No tocante à primeira, chamam atenção que as 

reorientações voltadas ao gerenciamento participativo são de iniciativa "top-down" . 

Paradoxalmente, a GP apresenta-se mais como um canal para legitimar a decisão 

tomada por um pequeno grupo do que para consulta da base dos trabalhadores . 

Constatamos que a GP permite um nível de comunicação hor·izontal e vertical 

satisfatório ao funcionamento do sistema produtivo. A importância do fluxo das 

informações é que ele fornece um aparato eficiente ao contr·ole gerencial, bem como 

possibilita resgatar o conhecimento informal do trabalhador a fim de verificar se a 

padronização corresponde ao que é feito no trabalho diário ou se existe outra forma mais 

eficaz de realizar a operação normatizada. Isto é explicado pela necessidade de 

manutenção da rotina de trabalho e da eficiência orgaruzacional. 

O uso, por exemplo, de pesquisas de opinião assegura às gerências, parte do 

conhecimento acerca dos funcionários. Facilitando, dessa forma, a criação de estratégias 

congruentes com os interesses dos trabalhadores, e por isso também compatíveis aos 

interesses das empresas. Quer dizer, os resultados das empresas estão diretamente 

relacionados com a participação, a satisfação e o desempenho dos funcionários. 

Com relação à estr·atégia de sensibilização dos trabalhadores, destacam-se: 

(a) a atuação do departamento de Recursos Humanos (políticas de gestão da 
mão-de-obra que propiciam melhores condições de vida aos funcionários, 
inclusive fora da empresa - o que pressupõe, portanto, a participação da 
influência familiar no envolvimento desses trabalhadores para com as empresas) 

(b) conscientização dos tJ·abalhador·es em busca de maior 
envolvimento/integração/cooperação com as empresas. Isto permite, por um lado, 
a "adaptação" dos trabalhadores e garante, por outro lado, a sobrevivência da 
empresa e do emprego do trabalhador, segundo os entrevistados. Outro fator 
importante é que a conscientização tem dado início à prática de trabalho mais 
crítica do que anteriormente, até mesmo em se tratando de relacionamento entre 
superior e subordinado . 
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(c) educação e treinamento dos trabalhadores são as bases da gestão participativa. 
Consideramos essa estratégia primordial ao desenvolvimento industrial e de forma 
mais ampla, ao desenvolvimento econômico e sócio-cultural da sociedade 
brasileira, caso as empresas do país adotem a preocupação percebida nas indústrias 
pesquisadas. A educação continuada e o treinamento específico dos operários, bem 
como a educação e a atualização das chefias/gerentes têm sido assumidas pelo 
capital, nestas empresas. Mostrando-nos que o trabalho constitui-se num processo 
de geração de conhecimento e de incentivo ao estudo, o trabalho não abrange tão 
somente a produção material. O resultado dessa combinação (ensino e trabalho 
produtivo) produz o trabalhador polivalente, como explica Lerena (1991 , p.l20) . 
Gramsci defendeu a tese que aparece nas entrelinhas dessa dissertação : de que no 
trabalho também é possível o crescimento educativo do homem. 

A Suposição III dizia que as principais estratégias das empresas para estimular a 

participação da força produtiva baseiam-se em investimentos na educação básica e no 

treinamento específico. Conforme os resultados da pesquisa, não é possível rejeitá-la. 

Porém a pesquisa empírica revela que há uma gama de estratégias sintetizadas no 

Quadro 12, que nos fez criar uma tipologia subdividida em 5 níveis. 
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Quadro 12 - Estratégias da Gestão Participativa 

ESTRATÉGIAS 
COMJ>ETITIV AS MET AL-MECÂNlCA CALÇADISTA 

Através das pessoas com- relação de trabalho integrativa 
petir mundiamente: gestão e part icipativa para melhorias 

Estratégia da qualidade (e produtivi- na qualidade/produtividade 
Organizacional dade com redução de e na qualid. de vida dos traba-

custos) para sobreviver lhadores, resultando em com-
no mercado. petitividade empresarial. 

Liderança Situacional idem 

estmtura biológica mudança de linguagem 
polivalência do trabalhador comunicação direta 

Estratégia 
redução de um nível de redução de um nível de 

Gerencial decisão em diferentes chefia intermediária 
áreas e níveis gerenciais 

aglutinação de áreas criação de um novo cargo 
gerenciais da Produção dirigido à Garantia da Qualid. 

TOC idem 

Minifábrica idem 

trabalho em gmpo: 
- PDCA (técnicos) --
- CCQ (operários) -
- células de manufatura idem 
Jnst-in-Time idem 

Estratégia de 
TPM: 
- Manutenção Preventiva Manut. Autônoma 

Produção - Manutenção Programada idem 

Kanbans --
CEP idem 
Padronizacão idem 
Controle da Qualidade: Garantia Qualid.: via 
via processo e auditorias processo e inspeção fina l 

redução de estoque 
intermediários idem 

principal conceito operac.: 
"auto-controle" idem 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa de campo. 
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Quadro 12 (continuação)- Estratégias da Gestão Participativa 

ESTRATÉGIAS 
COMPETITIVAS METAL-MECÂNICA CALÇADISTA 

valorização e aprimora- também e com maior 
mento das políticas de RH ênfase 

conscientização dos traba- orientação para o diálogo 
lhadores pelas chefias/ger.: conscientização do traba-
- qualid/produtiv.trazem lhador:- " ... se a empresa vai 

garantia de emprego bem, todos nós vamos bem." 
- lucro do funcion.: "permanência 

como empregado." 

convênios com supletivos e Supletivo próprio 

escolas técnicas convênios e/escolas técnicas 

treinamento específico e 
acerca de valores 

(formal e "on the job") idem 

treinam. e desenvolvimento 

gerencial (interno e externo) 
idem cursos de idiomas 

Estratégia 
Programa de Premiação 
aos operários (em planejamento) 

de 

Sensibilização 
ALAS (Avaliação de Lim-
peza/ Arrumação/Segurança) idem 

CIPA idem 
-- Brigada de Proteção contra Incêndio 

política salarial acima do política salarial acima do 
mercado (30%) mercado (35%) 

Plano de Cargos e Salários 
(em revisão) (será elaborado em breve) 

Participação nos Resultados: Parti c. Result. a todos funcionários 
técnicos e gerentes (O a 10% do resultado operacional) 

Avaliação de desempenho 
por processo e relações --
e/clientes internos 

Mudança do perfil operário: idem 
maior escolaridade, 

maior escolaridade, jovem 
polivalência 

estudante e com residência 
fixa na cidade 

Outros: Outros: 
plebiscito p/uniforme creche/berçario/Matemal/ 
festas/churrascos/jantares Jardim de Infància/mães crecheiras 
fotos/destaque jornal interno Centro de Desenvolv. Vocacional 
comemoração func.antigos para filhos de operários 
carta de agradecimento Projeto de criação de Universidade 
troféu Aberta 
empréstimos emergenciais grat~a de caráter cooperativo 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa de campo. 

---------------------------------------~----------------------------------~ 
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Quadt·o 12 (continuação)- Estratégias da Gestão Participativa 

ESTRATÉGiAS 
COMPETITIVAS METAL-MECÂN ICA CALÇADISTA 

Avaliação: sa ti sfatória idem 
Relação 

- visita de uma delegação - compromisso de fornecer com 
sind ical na empresa info rmações ao sindicato 

Sindicatos 
dos 

para desmitificação dos 

Trabalhadores impactos sociais negativos 
- percepção gerencial: sindicato 

- percepção gerencial: sindic. 
defasado em relação às inovações não tem conseguido acom-
da empresa 

as mudanças da empresa 

Estrat. 

Social 
Mão-de-obra -característi cas sócio-culturais: - 98% dos trabalhadores 
Pesqui sas baixa escolaridade (educação) oriundos da zona rural 
p/ conhecer sem experiência industrial (granja/influência familiar) 
necessidades (treinamento e certificação) Outras necessidades: 
e hábitos dos - oriunda da zona rural: liberdade/ -Saúde (Comissão) 
trabalhadores cooperação (trabalho em grupo) - Educação (escola própria) 
detectaram: orgulho (exposição das fa lhas/ - Habitação (Comissão) 

cerimônias/discurso gerencial) 

Inter-relação Programa de visitação aberto 
e/empresas à comunidade empresarial 

não fo i c i ta da 
da região e acadêmica 

Convenção Interna e Estadual 
dos grupos de CCQs 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados. da pesquisa de campo. 

Os resultados apresentados mostram porque e como as atitudes gerenciais tem se 

voltado à participação dos trabalhadores. Verificaram-se, em nosso estudo, 

demonstrações de ações/reações dos gerentes favoráveis à proposta participativa, 

conforme a visão TQC. Por entendermos que as atitudes em si exercem influência e 

simultaneamente sofrem interifluências do macro e rnicroambiente, expressando, 

portanto, características de uma sociedade mats global, pensamos a proposta 

participativa da seguinte maneira: 

As atitudes da gerência dão indícios de uma mudança na gestão e relações de 

trabalho, na ideologia empresarial, etc. Essa mudança gerencial, é claro, vem atender a 

priori a própria necessidade de readaptação da classe dominante na correlação de forças. 

Mora isto, é importante ainda explicar a perspectiva de crescimento à classe 

trabalhadora, que esta forma de gerenciamento proporciona. Concordamos com Gomez 

(1987) nesse sentido, isto é, o "refinamento das formas de expropriação" do trabalhador, 
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também expõe contradições na sua práxis : a produção de conhecimento, a formação de 

consciência do processo de construção . 

Tendo o cuidado de não cair numa visão reducionista e ingênua, nos baseamos no 

que foi apontado no decorrer desse trabalho em termos de evidências concretas da 

valorização dos trabalhadores como pessoa, profissional e em alguns casos até como 

cidadão em formação através também de sua experiência de trabalho. A forma de gestão 

aplicada, nessas empresas, caracteriza-se por ser "moderna", "vanguarda" em relação às 

práticas autoritárias, que marcaram nosso passado, o que não quer dizer que sejam 

ótimas. São várias as metodologias, instrumentos e filosofias utilizadas de trabalho 

participativo (grupos de trabalho, CCQs, PDCAs, Comissões ou até mesmo uma maior 

liberdade de expressão, contato mais direto com superior hierárquico, acesso à 

educação básica, qualificação profissional, etc.) que nos indicam perspectivas reais de 

crescimento do trabalhador. E é inegável também que estes fatores de alguma forma 

possam a vir contribuir aos avanços emergenciais e estruturais da sociedade. 

Parafraseando o discurso gerencial de que a participação dos trabalhadores no 

ambiente produtivo é um processo "gradual, lento e contínuo", esticamos as amarras e 

argumentamos que à medida em que os trabalhadores passam a reconhecer a importância 

de seu trabalho, seu papel enquanto sujeito ativo único, singular ("cada um é importante 

naquilo que faz") e como integrante, participante de um processo totalizante 

(compreendem o funcionamento do todo produtivo, em particular, onde atuam) formam

se algumas das bases potenciais da transformação social, não importando qual a variável 

primeira desse processo, se é para aumentar a competitividade da empresa ou não. Pois, 

de trás dessas, sejam "variáveis causais" (exemplo : liderança participativa), "variáveis 

intermediárias" (responsabilidade dos funcionários) ou "variáveis de resultado" 

(competitividade), como denominaram Fornasier et al. (1993), visualizam-se 

possibilidades nascentes do que Guattari chamou de "revolução molecular": 
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"(. .. ) essa revolução molecular não se refere apenas às relações 
cotidianas entre homens, mulheres, homossexuais, crianças, 
adultos, etc., e os "guardiães" de todas as categorias. Ela intervém 
também no interior da produção econômica enquanto tal. 
Encontra-se no seio dos processos mentais ativados pela nova 
divisão mundial do trabalho e pela revolução informática da era 
dita pós-industrial. O impulso das forças produtivas depende dela. 
E é por isso que o CMI (Capital Mundial Integrado) não poderá 
contorná-la. Ela é portadora de coeficientes de liberdade 
inassimiláveis, irrecuperáveis pelo sistema dominante. ( ... ) O 
melhor e o pior podem decorrer desse tipo de fermentação, cujo 
resultado depende essencialmente da capacidade dos 
agenciamentos explicitamente revolucionários em encontrar sua 
articulação com as lutas de interesse, políticas e sociais. Essa é a 
questão essencial. Na falta de uma tal articulação todas as 
mutações de desejo, todas as revoluções moleculares, todas as 
lutas pelos espaços de liberdade não conseguirão nunca engatar 
transformações sociais e econômicas liberadoras em grande 
escala.11 (1987, p.220 e 221) 

Enfatizamos esse trecho do Guattari como forma de tornar mats explícita a 

compreensão que temos da amplitude futura da Gestão Participativa, no caso de que essa 

venha a se tornar mais efetiva no cenário produtivo brasileiro e que exceda os limiares 

verificados nos estudos de casos. Concluímos que a importância da informação, na GP, 

permite um redesenho das relações de trabalho, fornecendo maior liberdade de 

expressão, pensamento e ação à força produtiva. Mas o envolvimento, a participação dos 

trabalhadores têm sido obtidos através de mecanismos de conquista emocional (nas 

empresas pesquisadas) e da conscientização acerca de valores, na tentativa de controlar 

através da subjetividade22. Daí se explica a importância, ao nosso ver, da contribuição 

de outros agentes sociais nesse processo de trabalho participativo. 

Acreditamos que para enfrentar a competitividade do mercado e simultaneamente 

desenvolver a sociedade brasileira como um todo, faz-se necessário a vinculação da GP, 

não só a nível de desenvolvimento do homem enquanto profissional, cidadão e pessoa 

dentro do espaço produtivo (na empresa) mas também, com o entrelaçamento do 

22 Guattari e Rolnik (1986, p.3 4) explicam que a subjetividade não é somente produto das 
experiências sociais e particulares, sendo portanto o "entrecruzamento de determinações coletivas 
de várias espécies", como "econômicas, tecnológicas, de mídia, etc." 
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movimento sindical neste processo. Para garantir que esse seja cada vez mais amplo, 

legítimo e representativo dos interesses de todos envolvidos, os sindicatos dos 

trabalhadores poderiam buscar meios de integrarem-se ao processo de Qualidade e 

Produtividade empresarial, sem preconceito mas também não assumindo uma postura 

passiva, de submissão e aceitação de tudo; e sim de negociação e suporte, ampliando os 

beneficios a nível sociopolítico nessa nova ordem. Esses processos precisam ser 

melhorados ainda, o sindicato poderia integrar-se, sugerindo formas de otimizá-los, 

também no sentido de divulgá-los, críticá-los e estimular sua implantação em empresas 

mais retrógradas, que ainda dominam o cenário gaúcho e brasileiro. 

O Estado, por sua vez, poderia contribuir nessa proposta de uma sociedade mais 

participativa; efetivando, por exemplo, a proposta, educacional que já existe na LDB23 

(Lei de Diretrizes e Bases). Tendo em vista que a educação foi considerada em nossa 

pesquisa como uma das principais bases estratégicas da GP, no caso, o desenvolvimento 

das capacidades e potencialidades dos trabalhadores poderia ser um fator decisivo. 

Arruda nos explica que um dos desafios da nova relação trabalho-educação é o 

desenvolvimento de "um processo educativo orientado para a democracia" , no qual: 

23 

" ... todos e cada cidadão participem efetivamente como sujeitos -
individuais e coletivos - da construção do universo, da sociedade e 
de si próprios enquanto pessoas, comunidade, povo e humanidade. 
Isto só poderá se realizar se todos participarem de uma educação 
omnilateral, que forneça e edifique uma visão global e universal 
associada à competência específtca, que desenvolva na prática e na 
teoria a capacidade de escolher e decidir, que articule 
criativamente a igualdade de direitos com a diversidade de talentos 
e capacidades; uma educação em que todos disponham de todas as 
possibilidades de atividade cultural e do trabalho científtco, 
capacitando-se como sugere Gramsci, para ser "governantes" , 
quer dizer, para a tomada e implementação de decisões para a 
administração da produção e a construção da vida." (1987, p.73) 

Art. 2o. "A Educação Nacional, instrumento da sociedade para a promoção do exercício da 
cidadania, fundamentada nos idea is de igualdade, liberdade, solidariedade, democracia, justiça 
social e feli cidade humana, no trabalho como fonte de riqueza, dignidade e bem estar universa is, 
" (capítulo li- DOS FINS DA EDUCAÇÃO NACIONAL) 
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A nível governamental , na esfera federal , percebe-se uma tentativa de atualização 

com o que vem acontecendo nas modernas empresas brasileiras via a institucionalização 

do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade; no âmbito estadual através do 

Programa Qualidade/RS e a nível de governo municipal, vê-se uma preocupação mais 

direcionada em contribuir na formação do "cidadão constituinte", na qualidade de vida 

da comunidade. 

Considerando as implicações da Gestão da Qualidade/Produtividade, da Gestão 

Participativa em termos da promoção do crescimento industrial e econômico, retomamos 

um questionamento de um de nossos entrevistados: O que fazer com os beneficios 

gerados por essa forma de gestão? De que forma essa proposta de gestão poderia ser 

mais efetiva? Talvez sua efetividade dependa da participação crítica de cada uma dessas 

partes no que lhes cabe (sindicato, governo, empresa e principalmente do trabalhador no 

processo decisório das empresas e na participação dos lucros). O fato dos representantes 

empresariais estarem assumindo majoritariamente essa bandeira pode implicar em 

desdobramentos de dominação comuns até os dias de hoje. O problema do desemprego e 

especificamente da racionalização de mão-de-obra são resultados também da forma de 

gestão estudada. A participação sindical pode contribuir na busca de alternativas. 

Portanto, consideramos que o que está começando nessas empresas é uma 

iniciativa favorávél que exige alguns cuidados, ou melhor, é necessário a integração de 

outras instituições sociais nesse processo também. Dentro desse contexto de 

competitividade, a construção coletiva da sociedade perpassa também pela participação 

dos trabalhadores no processo de trabalho. O importante é saber utilizarmos esse tipo de 

espaço que tem se aberto para a construção histórica tanto de melhoria das condições de 

vida da classe trabalhadora como do crescimento da nação como produtora 

internacional. 

Embora o trabalhador ao participar com idéias, sugestões, etc. esteja "doando" 

para a empresa seu conhecimento, não acreditamos na sua completa expropriação ou 



250 

como afirma Frigotto (1987, p.20) "há, sobretudo, um processo de esterilização da 

capacidade humana de criar, de produzir, etc.". Pois, ao contrário, entendemos que isto o 

estimula a aprender a aprender, a aprender a pensar, contrariamente ao que ao longo da 

história vinha ocorrendo, o operário estava aprendendo a desaprender com a sua 

inoperância intel e c tu ai . 

Esse desafio importante, que ao nosso ver, está sendo encaminhado no processo 

produtivo estudado permite o reconhecimento do ambiente de trabalho (empresa, 

gerentes e funcionários) para o desempenho do papel que Arruda (1987, p.73) 

denominou de "político-cultural ou político-econômico, um papel educativo em relação 

às suas bases sociais ." Isto é, os membros da sociedade passam a educarem, 

autoeducarem e a serem educados. Por exemplo, chefias educando seus trabalhadores, 

diretores e gerentes educando líderes sindicais e vice-versa á medida que ocorre 

discussão sobre a nova práxis de trabalho. A microesfera do poder ("da revolução 

molecular") inserida na relação de trabalho pode ser um núcleo de uma mudança 

substancial em nossa sociedade. 

Retomamos a idéia inicial de que as relações sociais de trabalho não podem ser 

compreendidas apenas como resultado exclusivo de uma política administrativa adotada 

por uma organização, mas sim como algo mais amplo que envolve uma série de fatores 

relacionados com o meio social, econômico, sócio-cultural e tecnológico em que estão 

inseridas. A Fleury (1987, p .51) expôs um modelo teórico que permite compreender a 

configuração das relações de trabalho como algo dinâmico, que além de ser influenciado 

pela conjuntura também é um determinante da própria transformação da sociedade. É a 

partir deste modelo adaptado que encerramos nossa discussão acerca da participação no 

tocante aos condicionantes e implicações, tanto à gerência como à classe trabalhadora e 

para a sociedade. 
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Figura 1 O - Condicionantes e implicações das atitudes gerenc1a1s em relação à 
participação dos trabalhadores na Gestão da Qualidade 

CONDICIONANTES-·----- _ 

-·--- ----·-·---poLÍTICAS - -·- __ 

GEST. QUALID/.~RQDui. 

TECNOLÓGICAS ___.-.--
- .- .-. -·-. -· -·-.... 

IMPLICAÇÕES ______ -----------

Fonte: Elaborado pela autora com base nos resultados da pesquisa de campo e no 
modelo adaptado de Afonso Fleury (1987, p.51) . 

Os condicionantes e as implicações apresentados, ao longo desse trabalho, na 

tentativa de explicar a realidade não seguem a um determinismo radical, pois 

intrinsecamente há interinfluências e troca de papéis entre os mesmos na dinâmica das 

mudanças estudadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

• Foi tratada uma temática abstrata: atitudes gerenciais com relação à participação dos 

trabalhadores, que mesmo sendo subjetiva pode ser percebida através do 

relacionamento concreto entre seres humanos. A pretensão não foi esgotar o tema ou 

chegar a alguma verdade absoluta, mas simplesmente utilizar tal estudo para 

conhecer o que pensa e como pensa uma gerência que se diz comprometida com a 

Qualidade: seja do produto, do processo, seja da qualidade de vida no trabalho . 

• No que se refere à metodologia qualitativa, esta atendeu as necessidades 

determinadas pela natureza do tema a que me propus a estudar. De outra forma não 

teria sido viável elaborar categorias a partir da realidade. Considerei interessante e 

conveniente não seguir um esquema pré-determinado e quantitativo dada a 

especificidade do tema, a escassez da literatura e principalmente por dois motivos: 

(1) o interesse que tenho pela descoberta proporcionada na pesquisa menos diretiva e 

(2) o desafio intelectual de organizar e analisar o pensamento dos entrevistados, 

cuidando para não ser seduzida pelo conteúdo dos discursos ou para não cair num 

criticismo sem sentido. Isto não quer dizer que exista neutralidade científica nas 

ciências humanas. Essa reflexão me trouxe a lembrança das dificuldades encontradas. 

• Uma delas pode ser facilmente percebida nos capítulos destinados aos resultados da 

pesquisa. Os depoimentos gerenciais foram citados algumas vezes de forma muito 

extensa (propositadamente para que o leitor conseguisse captar e elaborar por si 

próprio o significado de suas mensagens) e até repetitivas (por se tratarem de outro 

contexto), bem como para atender a preocupação didática tendo em vista a 

abundância de informações . 
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• Faltou tempo para explorar de forma mais aprofundada todo conteúdo do material 

coletado . Só com base no que foi selecionado para ser apresentado nessa dissertação, 

acredito que seria possível reali zar uma reinterpretação da ideologia gerencial 

expressa nas citações. Nesse caso, seria apropriado recorrer aos fundamentos 

sociológicos. 

• Outra idéia é a possibilidade de retornar às empresas depois de uns dois anos a fim de 

verificar se os mecanismos participativos foram aperfeiçoados, extintos ou talvez 

banalizados. Verificar se a aceitação da participação por parte da gerência permanece 

e talvez abranger também os sujeitos que apesar de serem mencionados durante a 

maioria do tempo, ficaram à margem da investigação (os trabalhadores), retratados 

de uma forma pela qual não apreciamos totalmente, ou seja, através de seus porta-

vozes (os gerentes). 

• Os relatos gerenc1a1s das empresas investigadas permitiram a verificação de 

estratégias cujos desdobramentos foram apresentados na medida do possível e 

conforme os objetivos do estudo proposto . Assim sendo convém ressaltar que: 

1. As estratégias denotam situações particulares, portanto não podem ser 
compreendidas como fórmulas prontas, aplicáveis indiscriminadamente a qualquer 
contexto empresarial a fim de que sejam alcançados os resultados obtidos nas 
empresas pesquisadas; 

2. Considero ainda, que há uma ligação forte e pragmática entre Gestão 
Participativa .e Programas de Qualidade. Com base em pesquisas24 que colaborei 
(em 1993 e início de 1994) em indústrias dos diferentes segmentos do Complexo 
Coureiro-Calçadista/RS (fabricantes de calçados, fornecedores de couro, produtos 
químicos, sintéticos, solados, etc.) foi possível constatar isso também. Embora em 
muitas empresas a implantação de alguma inovação relacionada à melhoria da 
qualidade tem levado a priori os representantes dessas empresas a repensar sua forma 
de gestão . No caso, de uma forma de gerenciamento tradicional para uma mais 
participativa (conceitualmente identificada com os resultados expostos na pesquisa 
da dissertação) . Na qual"as pessoas" (é assim que muitos empresários e diretores de 
empresas têm se referido aos trabalhadores) adquirem maiores responsabilidades 
acompanhadas da concessão de alguns beneficios especiais (por exemplo: prêmios) 
para estimular o envolvimento com a empresa. Isso nos leva a crer que a atitude 
gerencial favorável à GP é uma tendência crescente que atualmente já tem certa 

24 - As pesquisas foram rea lizadas para o projeto Eficiência Coletiva e Competitidade Industrial no 
Complexo Coureiro-Calçadista do RS sob a coordenação do Prof. Roberto Ruas. 
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amplitude nas empresas gaúchas. Sugerimos, portanto, um estudo de caráter 
quantitativo para avaliação da temática dissertada. Deve-se considerar também que 
as empresas objetos desse estudo estão num estágio bem mais avançado do que a 
quase totalidade do universo do Complexo Coureiro-Calçadista do RS. 

• Outros temas sugeridos para futuros estudos por área de interesse são: 

Administração: 

1. O que tem obstaculizado o acompanhamento de inovações organizacionais na 
área administrativa de modernas indústrias do Brasil; 

2. A forma de gestão das Maiores e Melhores empresas do Brasil (apresentadas no 
levantamento periódico da Revista Exame)- estudo quantitativo via mala-direta. 

3. O perfil de chefe na Gestão da Qualidade 

Educação: 

3. Formação do Trabalhador na Gestão Participativa: mudanças de valores, atitudes, 
comportamentos e conhecimentos; 

4. A questão da educação do trabalhador diante da estratégia internacionalista do 
Brasil. 

Sociologia: 

5. Controle gerencial versus conscientização do trabalhador no ambiente da 
Qualidade; 

6. Autocontrole operário e controle grupal na Gestão da Qualidade; 

7. A atuação dos sindicatos diante da Gestão da Qualidade e do Gerenciamento 
Participativo. 
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ANEXOS: roteiros de entrevistas 

A- DIRETOR INDUSTRIAL/ADMINISTRATIVO/ASSESSOR DA DJREÇÃO 

Dados de Identificação : 
Nome: 
Idade: 
Sexo: 
Escolaridade: 
Formação: 
Tempo de empresa: 
Tempo de trabalho no cargo : 
Empresa e data da entrevista: 

QUESTÕES: 

1. O que o Sr. entende por participação dos trabalhadores? Como ela ocorre na 
empresa? Como percebe a sua responsabilidade diante do processo participativo? 

1. 2.Como a empresa organizava o trabalho, desde a época de sua fundação? 

3. Como está organizando atualmente? Quais são as principais técnicas e filosofias 
de gestão utilizadas? Como foi o processo de implementação das inovações 
organizacionais? Quanto da produção, a empresa exporta? Qual é média de 
fabricação diária? 

4. Quais as técnicas utilizadas que requerem a participação (envolvimento no processo 
de tomada de decisão) dos funcionários? 

5. O que motivou a adoção dos programas ou práticas participativas (exigências de 
mercado, mudanças políticas, tecnológicas, etc)? 

6. Quem é o principal responsável pela implantação das práticas participativas de gestão 
na empresa? Foi necessária a presença de consultores externos, nesta fase? 

7. Quais os objetivos da administração participativa na empresa? Justifique. 

8. Quais os efeitos da administração participativa para a empresa? Para a gerência? Para 
as relações de trabalho? 

9. A empresa desenvolve alguma atividade de sensibilização para participação das 
pessoas? Quais? É dirigida a que níveis hierárquicos? Quais os níveis mais 
importantes? Quais as áreas mais influentes nos programas participativos? 



264 

1 O. Quais são as dificuldades da administração participativa, levando em conta a situação 
atual em que se encontra o país (recessão/desemprego/salários baixos/descrédito da 
população)? O que a empresa tem feito nesse sentido? 

11. Quais as estratégias de mudanças de gestão da empresa? (exemplos: estratégia 
educacional/redesenho de cargos/redistribuição de responsabilidades decisórias) 

12. Quais são as estratégias de organização gerencial? Quais os níveis organizacionais 
envolvidos na proposta de participação dos trabalhadores? Justifique. Houve 
mudança na estrutura hierárquica da empresa depois de implantado o conceito de 
gestão participativa? O que orienta as prerrogativas gerenciais da empresa? Como 
poderíamos definir o estilo gerencial da empresa? 

13. Quais estratégias da empresa em relação à força de trabalho (reestruturação do 
trabalho, expectativas de desempenho, políticas compensatórias, etc.)? 

14. Para finalizar, gostaria de saber como o Sr. percebe o estágio em que a empresa se 
encontra em termos de participação dos trabalhadores ? Por quê? O que poderia ser 
melhorado? 
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B- GERENTE DE RECURSOS HUMANOS/SUPERVISOR DE RH 

Dados de Identificação: 

Nome: 
Idade: 
Sexo : 
Escolaridade: 
Formação: 
Tempo de empresa: 
Tempo de trabalho no cargo: 
Empresa e data da entrevista: 

QUESTÕES : 

1. O que o Sr. entende participação do trabalhador/do pessoal da produção? 

2. Como é a política geral de administração de RH da empresa? 

3. Como é feito o Recrutamento e a Seleção? Qual o perfil de operador que a empresa 
possui e qual o' perfil que espera atingir nos próximos anos? 

4. Quais os principais programas de Treinamento voltados à participação dos 
operadores? E como o nível gerencial tem sido desenvolvido em relação à 
participação? O que foi mais visado nos programas de Treinamento e 
Desenvolvimento neste ano? Qual o custo estimado para este fim? Que níveis 
foram/estão ou serão contemplados? Por quê? 

5. Como é o sistema de remuneração da empresa? Oferecem participação nos lucros? 

6. Como é a relação da empresa com o sindicato da categoria, especialmente no que se 
refere aos impactos das novas tecnologias e dos programas participativos de 
administração? 

7. Quais os fatores que propiciaram interesse pela participação dos trabalhadores? Por 
quê? 

8. Quais os objetivos da administração participativa na empresa? 

9. Qual a sua responsabilidade no processo participativo? 

1 O. Quais os impactos da participação dos trabalhadores para a gerência de RH. e para as 
relações de trabalho? 

11 . Quais são as dificuldades da participação dos trabalhado, levando em conta a 
situação atual em que se encontra o país? E o que a empresa tem feito nesse 
sentido? Quais os principais obstáculos percebidos na implantação deste tipo de 
gestão? 
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12. Como o Sr. encara a atitude gerencial atual (distribuição de poder ou perda de 
controle sobre decisões) com relação a participação dos funcionários? O que motiva 
a gerência a ter predisposição para um comportamento participativo? 

13. Quais os níveis organizacionais envolvidos em participação nas decisões? Justifique. 

14. A área de RH desenvolve alguma atividade de sensibilização para estimular a 
participação das pessoas? Qual? É dirigida a que níveis hierárquicos? Quais os níveis 
mais importantes? Quais as áreas mais influentes neste processo participativo? 

15 . Das técnicas utilizadas que requerem a participação (envolvimento no processo de 
tomada de decisão) dos funcionários, quais são as que demandam mais treinamento? 
Por quê? 

16. Quais as estratégias de mudanças de gestão da empresa? ( estrat. educacional I 
redesenho de cargos I redistribuição de responsabilidades decisórias) 

17. Quais são as estratégias de organização gerencial (estrutura hierárquica e estilo 
gerencial)? O que orienta os objetivos/prerrogativas gerenciais da empresa? Houve 
mudança na estrutura hierárquica da empresa depois de implantado este novo 
conceito de gestão? Por quê? 
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C- GERENTE DE QUALIDADE 

Dados de Identificação: 

Nome: 
Idade: 
Sexo: 
Escolaridade: 
Formação: 
Tempo de empresa: 
Tempo de trabalho no cargo : 
Empresa e data da entrevista: 

QUESTÕES : 

1. O que é qualidade? 

2. Como é realizado o controle de qualidade? 

3. O que o Sr. .entende participação dos trabalhadores? Existe alguma ligação há entre 
qualidade e participação? Qual a sua responsabilidade diante do processo 
participativb? 

4. Quais das técnicas de controle de qualidade que requerem a participação 
(envolvimento no processo de tomada de decisão) dos funcionários? 

5. Quais os efeitos participação dos trabalhadores para a melhoria da qualidade? 

6. Alguma atividade de sensibilização é desenvolvida para promover a participação das 
pessoas visando a Qualidade Total da Empresa? Qual? É dirigida a que rúveis 
hierárquicos? Por quê? 

7. Quais os obstáculos à melhoria da qualidade? 

8. O que está sendo feito para que as pessoas "façam qualidade"? O que motiva o 
pessoal de chão-de-fábrica a "fazer qualidade"? 

9. Como a Gerência da Qualidade estimula a participação, o envolvimento dos 
operadores? Como os operadores apresentam sugestões de melhorias na qualidade? 

10. Existe treinamento específico para as chefias trabalharem com o conceito de 
qualidade? O que é tratado com mais ênfase? 

11 . Como o Sr. encara a distribuição de poder ou até mesmo a perda de controle direto 
sobre o trabalho/qualidade produzida pelos operários? 

12. Com a implantação de novas formas de controle da qualidade (CQT/CCQ), o nível 
de participação dos funcionários sofreu alterações? Explique. 



268 

D-GERENTEDEPRODUÇÃO 

Dados de Identificação: 

Nome: 
Idade: 
Sexo : 
Escolaridade: 
Formação: 
Tempo de empresa: 
Tempo de trabalho no cargo : 
Empresa e data da entrevista: 

QUESTÕES : 

1. Como a produção orgaruzava o trabalho, desde a época em que o Sr. começou a 
trabalhar aqui? 

2. Como organiza atualmente? Quais são as principais técnicas utilizadas? Como foi o 
processo de implementação das inovações organizacionais? Quando teve início? 

3. O que o Sr. entende por participação dos trabalhadores? 

4. Quais as atividades que exigem maior envolvimento/atenção do funcionário na 
produção? Por quê? No que os operadores têm autonomia para tomar decisões? 

5. Quais as técnicas utilizadas que requerem a participação (envolvimento no processo 
de tomada de decisão) dos funcionários? 

6. A implantação de inovações organizacionais (JIT/CQT) alterou diretamente a 
participação dos funcionários (trabalho em equipe, multifuncionalidade, etc) ou antes 
delas a filosofia da empresa já estimulava a cooperação? Explique. 

7. O que motivou a adoção dos programas participativos (exigências de mercado, 
mudanças políticas, tecnológicas, etc.)? 

8. Qual o papel que a participação dos funcionários possui aqui na empresa? Qual a sua 
responsabilidade na efetivação da administração participativa? Como o Sr. encara a 
distribuição de poder ou até mesmo a perda de controle sobre decisões que afetam os 
trabalhadores? 

9. O que a empresa espera alcançar com a administração participativa? 

1 O. Quais os efeitos da participação dos funcionários em decisões relativas ao seu 
trabalho para a empresa? 

11. E quais são os efeitos desta participação para a gerência? Quais são as metas da 
produção deste ano? Aponte os indicadores que demonstram os resultados da 
empresa. Quais os mais dificeis de serem alcançadas? Por quê? O Sr. considera que 
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existe alguma relação entre os resultados dos indicadores e a 
participação/envolvimento dos funcionários? Por quê? 

12. No que diz respeito as relações de trabalho, quais os efeitos da gestão participativa 
(micro-relações: comunicação /greve/penetração sindical/salário/clima/etc.)? 

13 . Quais são as dificuldades da participação, levando em conta a situação atual em que 
se encontra o país? E que alternativas a empresa tem buscado para contorná-las? 
Quais os obstáculos percebidos na implantação deste tipo de gestão no que tange aos 
operadores e às chefias intermediárias? 

14. Como a gerência age para estimular a participação? E as Chefias? Houve necessidade 
de mudanças nos níveis hierárquicos e na atuação dos supervisores, depois de 
implantar de CQT/JIT? Como os supervisores foram e/ou estão sendo preparados 
para o trabalho em equipe? 

15 . O Sr. sente necessidade de mais aperfeiçoamento - T & D - para administrar de 
forma participativa? O que poderia ser oferecido e/ou mais desenvolvido pela 
empresa? 

16. A empresa desenvolve alguma atividade de sensibilização para participação do 
pessoal da Produção? Qual? É dirigida a que funções/cargos? Quais os mais 
importantes? 

17. Como é realizado o controle de qualidade? E da produtividade de cada operador? 

18. Como os operários apresentam sugestões de melhorias? Como são 
estimulados/recompensados? O que o Sr. acha disto? 

19. Avalie o grau de influência dos operadores sobre as decisões da empresa. Caso a 
resposta seja positiva, dê um exemplo de situação de trabalha onde se constata tal 
COISa: 

(1) recebem informações sobre as decisões da empresa; 
(2) possuem direito de ser opor a decisão; 
(3) têm direito de apresentar sugestões/são consultados/vetam decisões 
administrativas/tomam decisões sujeitas a veto da administração/tem direito de 
tomar decisões junto aos administradores; 
( 4) tomam decisões autonomamente. 

20. Quanto ao escopo de participação dos operadores, quais as 
operadores exercem graus variados de influência: 

( 1) salário ( parti c. política) 
(2) condições de trabalho (sociotécnica) 
(3) tarefas (sociotécnica) 
( 4) seleção de supervisores (sociotécnica) 
(5) produtos (partic. política) 
(6) estratégias de crescimento da empresa (política) 
(7) outras: ... .... .... ... ..... ... .............. ...... ... . 

questões em que os 
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E- SUPERVISOR 

Dados de Identificação: 

Nome: 
Idade: 
Sexo : 
Escolaridade: 
Formação: 
Tempo de empresa: 
Tempo de trabalho no cargo: 
Empresa e data da entrevista: 

QUESTÕES : 

1. Quais atividades o Sr. desempenha neste cargo? 

2. Como a empresa organizava o trabalho, desde a época em que o Sr. ingressou na 
empresa? 

3. Como está organizando atualmente? Quais são as principais técnicas utilizadas para a 
organização do trabalho? Em que alterou o seu trabalho? 

4. O que o Sr. entende por participação dos trabalhadores? Qual a sua 
responsabilidade no processo participativo? 

5. Quais as técnicas utilizadas que requerem a participação (envolvimento no processo 
de tomada de decisão) dos funcionários? 

6. Quando é exigida maior participação do operador? Quais os obstáculos a 
participação? O que motiva o pessoal de chão-de-fábrica a participar, se envolver no 
trabalho? 

7. Como os operários apresentam sugestões de melhorias? 

8. Quais os fatores que propiciaram interesse pela participação dos trabalhadores? Por 
quê? 

9. Quais os efeitos participação dos trabalhadores para a empresa? Aponte os 
indicadores. E para as relações de trabalho? 

10. O Sr. teve que mudar sua forma de atuação com a implantação de novas tecnologias 
(CQT/JIT)? Em que sentido? 

11 . Qual o treinamento/orientação que o Sr. recebeu para a implantação dos programas 
participativos? Sente falta de algum curso de aperfeiçoamento e/ou formação? 
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12. Como o Sr. , na posição de Supervisor, pode estimular a participação? Como o Sr. 
encara a distribuição de poder ou até mesmo de controle sobre decisões que, hoje, os 
operadores têm condições de tomar? 

13. Avalie o grau de influência dos operadores sobre as decisões da empresa:(Caso 
positiva a resposta, cite um exemplo) 

(1) recebem informações sobre as decisões da empresa; 
(2) possuem direito de ser opor a decisão; 
(3) têm direito de apresentar sugestões/são consultados/vetam decisões 
administrativas/tomam decisões sujeitas a veto da administração/têm direito de 
tomar decisões junto aos administradores; 
( 4) tomam decisões autonomamente. 

14. Quanto ao escopo de participação dos operadores, quais as 
operadores exercem graus variados de influência: 

(1) salário (partic. política) 
(2) condições de trabalho (sociotécnica) 
(3) tarefas (sociotécnica) 
(4) seleção de supervisores (sociotécnica) 
(5) produtos (partic. política) 
(6) estratégias de crescimento da empresa (política) 
(7) outras: .... .... ... ..... ..... .... ..... ...... .. .... ... . 

questões em que os 
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E - ASSISTENTE SOCIAL e PSICÓLOGO 

Dados de Identificação: 

Nome: 

Idade; 

Sexo: 

Escolaridade: 

Formação: 

Tempo de empresa: 

Tempo de trabalho no cargo: 

Empresa e data da entrevista: 

QUESTÕES: 

1. Quais atividades você desempenha neste cargo? 

2. O que você entende por participação dos trabalhadores? Qual a sua responsabilidade 
no processo participativo? 

3. Quais os problemas mais comuns entre os operários? E no nível gerencial? 

4. Como você percebe a atitude da gerência em relação a participação dos funcionários 
no processo de tomada de decisões? Como é relação entre pares (gerentes)? 

5. Vocês tiveram ou têm algum problema d chefias mais autoritárias que não 
conseguiram mudar sua forma de atuação? Sua área tem feito ou fez algo para 
auxiliar, neste caso? 

6. De modo geral, como você percebe as relações de trabalho na empresa? O que mais 
caracteriza o clima/o ambiente organizacional? 

7. Na sua posição de Assistente Social/Psicólogo como você pode estimular a 
' participação dos funcionários? 
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