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Resumo 

Este estudo aborda a questão da organização em busca de competitividade quando a 

globalização e os avanços do conhecimento e do desenvolvimento tecnológico no primeiro 

mundo , as desafia. Trata-se do estudo de caso da Bahia Sul – uma grande empresa 

pertencente ao importante setor de papel celulose, especialmente em termos de exportação. 

Este estudo analisa uma organização no contexto desprivilegiado de um país de terceiro 

mundo em que as estratégias organizacionais recaem pesadamente sobre as pessoas que são 

simultaneamente reduzidas a instrumentos geradores de resultados econômicos e que são 

altamente exigidas quanto à produtividade e à criatividade.  

 

Devido a essa realidade, o referencial teórico escolhido apresenta dois conceitos-chave 

contrastantes. O homem massa, lembrando o operário rudimentar de Taylor e o profissional 

dotado de capacidade intelectual, segundo Marcel, com aptidões que de nada lhe valem e 

palavras ocas, em contraste com as expectativas rogerianas de pessoa como ser mutável, ser 

humano em enriquecimento permanente e com a posição habermasiana de igualdade política e 

decisória no trabalho e na sociedade. Os resultados revelam a forte presença do homem 

massa, mesmo que tenham conhecimento tecnológica e meros indícios do homem social em 

aspirações das pessoas que aparecem  fora do trabalho. Competitividade nesse contexto não 

deve ser esperado.  

 

Os resultados revelam a forte presença do homem massa, mesmo que tenham 

conhecimento tecnológico, e meros indícios do homem social em aspirações das pessoas e 

que aparecem  fora do trabalho.  

 

As conclusões se encaminharam para a necessidade de coerência das práticas 

organizacionais em busca de competitividade e as expectativas sobre a atuação das pessoas, 

porque estimulam a obediência em troca de manutenção de postos de trabalho e certo conforto 

material o que é agravado pelo fato de relacionarem qualquer possibilidade de realização 

pessoal à atividades fora do trabalho. Competitividade nesse contexto não deve ser esperado.  

  

 



 

Abstract 

This study approaches the question of organizations in search for competitiveness 

when globalization, knowledge and technological advances in the First World is a challenge 

in developing countries. The case study research focus on  Bahia Sul – a large organization 

which belongs to the important sector of paper and cellulose, especially in terms of exports. 

This study analyses an organization in that underpriviledged situation of a third world country 

in which the majority of organizational strategies  are heavily thrown on people who are 

simultaneously reduced to instruments for economic results and who are highly demanded in 

terms of productivity and creativity. 

Due to that reality, references chosen present two key contrasting concepts. Mass man, 

going back to Taylor’s blue collars as  well as to Marcel’s knowledgeable but empty words 

man, whose abilities do not feet his needs, in contrast with rogerian expectations of person as 

a mutable and continuously enriched human being  and with habermasian position looking for 

political and decision making participation in work an social situations.  

Results show a strong presence of mass man, despite his technological knowledge, and 

scarce indications of the social man and which appears in mere aspirations out of labor 

situations.  

Conclusions emphasize a need for coherence between organizational practices in 

search for competitiveness and expectations on persons’ performance because they stimulate 

exchanges in terms of working places for obedience and some material comfort which is 

aggravated by the fact that any possibility of personal fulfillment is interpreted as only 

possible in out of work situations. Competitiveness in such a context is not to be expected.   
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1 INTRODUÇÃO 

As organizações buscam competitividade e o atual ritmo da globalização, somado à 

velocidade do avanço do conhecimento e ao desenvolvimento tecnológico no Primeiro 

Mundo, as desafia. Em especial, esse mal estar ocorre se o seu contexto é o de um país 

emergente, como acontece com a empresa brasileira que constituiu o terreno do estudo de 

caso de acordo com o que foi exposto no projeto desta pesquisa. 

Nessa situação desprivilegiada, as estratégias das organizações recaem, em grande 

parte, sobre as pessoas, que deixam de ser gente para serem transformadas em instrumentos 

geradores de resultados. 

Um dos conceitos centrais trabalhados no referencial teórico deste estudo é 

exatamente relativo a esse tratamento que as empresas acabam dando aos seus empregados: 

uma orientação para o Homem Massa. 

Por outro lado, uma leitura mais cuidadosa de Rogers (1985), leva a questionar se tais 

estratégias em busca de resultados não estariam justamente inviabilizando a esperada 

competitividade, porque desconsideram o ser humano como recurso não manobrável, 

ignorando seus sentimentos, aspirações, diferenças individuais e expectativas relacionadas ao 

trabalho em suas vidas. 

Além disso, uma primeira leitura de Habermas (1987), tanto em uma introdutória 

incursão em seus originais traduzidos para o português, quanto através de autores que o 

interpretam em seus estudos sobre gestão, como é o caso de Fernando Tenório (2000) e 

Aragão (1982) levam a perceber questões fundamentais, que extrapolam as bases psicológicas 

da obra rogeriana, as quais, embora muito importantes, não cobrem outro nível de aspirações 
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humanas. Trata-se daquele relacionado ao seu ser social, ávido por participação em decisões e 

ações, o homem na sociedade, buscando realização em suas relações, dentre as quais se inclui 

o trabalho. 

Neste ponto, surgiu a motivação para buscar fundamentos teóricos que deixassem mais 

claro o que se quer dizer com Homem Social. 

A proposta do pesquisador está resumida no problema formulado a seguir e é 

complementada por questões que foram surgindo desde a fase exploratória desta pesquisa, 

mesmo na etapa que precedeu a elaboração do projeto, as quais também estão explicitadas no 

texto. 

Este estudo procurou clarificar na busca pela competitividade, quais os indícios, 

constatações e possibilidades de que as práticas de gestão adotadas estarão mais orientadas 

para o perfil do Homem Massa ou do Homem Social? 

Em prosseguimento, pergunta-se, quais as características das relações de trabalho no 

caso do Homem Massa e do Homem Social? Onde os contrastes ficam mais agudos? 

A leitura de Rogers contribui para ressaltar diferenças entre os dois perfis? Em que 

sentido? 

A leitura de Habermas pode contribuir para constatar quando a organização está 

aproximando suas práticas no sentido de favorecer o desenvolvimento do Homem Social ou 

de bloquear essa possibilidade? Essas características poderão ser encontradas em inventários 

empregados na empresa enfocada, retomados como fonte de consulta ou utilizados na 

pesquisa de campo? O que revela esse instrumental empregado pela organização com a 

finalidade de esclarecer qual é o clima organizacional, como estão em dado momento as 
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relações entre as pessoas, no âmbito do trabalho? As pessoas se mostram congruentes em suas 

relações no trabalho e informalmente, nas vilas onde residem? 

Quais as implicações do centro da proposta rogeriana como liberdade e autonomia e 

da questão da fala argumentativa habermasiana, para a possibilidade de presença do Homem 

Social na organização e para a esperada competitividade empresarial, sem disputas e 

dominação? 

Muitas foram as questões emergentes, desde a proposta preliminar do projeto deste 

estudo que poderão ser retomadas em pesquisas futuras, quando a complexa obra 

habermasiana puder ser mais profundamente explorada pelo pesquisador. 

De qualquer forma, o capítulo dedicado ao referencial teórico foi destacando pontos 

críticos que possibilitaram discutir o problema e as primeiras questões levantadas, 

encaminhando o estudo para considerações finais que apontam desvio de sentido nas 

expectativas da organização, considerando-se seus objetivos em contraste com a relação com 

as pessoas que deveriam alcançá-los. 
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2 A BUSCA DO HOMEM SOCIAL, PARA QUE AS EMPRESAS 

CONSOLIDEM SUA COMPETITIVIDADE 

A contemporaneidade exige das instituições um conjunto de características que 

transcendem os papéis ditos econômicos. 

A visão social das organizações leva à modificação de conceitos históricos, mormente 

aos que se relacionam à ação do homem no desempenho de um papel produtivo. 

O homem, trabalhador, era visto, na visão de Frederick Winslow Taylor, como “sem 

capacidade nem formação nem meios para analisar cientificamente seu trabalho e 

estabelecer racionalmente qual o método ou processo mais eficiente” (apud 

CHIAVENATTO, 1983, p. 42). 

Taylor ainda afirmou que “um dos requisitos principais para um homem ser capaz de 

manusear a gusa regularmente, é o de ser tão estúpido e fleumático que mais se pareça 

mentalmente com um bovino do que com qualquer outra espécie de animal” (apud STONER, 

1983, p. 12). 

O homem massa docilizado, segundo Katz e Khan (1975, p. 33) e alienado, segundo 

Habermas: 

(...) o interesse e a tendência são expulsos, como momentos subjetivos, da corte do 
conhecimento. A espontaneidade da esperança, os atos da tomada de posição e sobretudo a 
experiência da relevância ou da indiferença, a sensibilidade em relação ao sofrimento e à 
opressão, a paixão pela autonomia, à vontade de emancipação e a felicidade da identidade 
encontrada são agora desligados para sempre do interesse vinculante da razão. (apud 
TENÓRIO, 2000, p. 51) 



 12

Encontramos em Tenório uma reflexão a esse respeito: 

Os mesmos enunciados que permitem explicar pela causalidade determinados efeitos 
possibilitam igualmente a predição dos mesmos em presença de causas determinadas. 
“assim como em outros tempos os artesãos se deixavam guiar, na elaboração de seus 
materiais, por regras empíricas afiançadas pela tradição, assim também na atualidade os 
técnicos de todos os ramos da produção podem apoiar-se, para seleção de seus meios, 
instrumentos e operações, em tais prognósticos cientificamente experimentados”. 
(HABERMAS, apud TENÓRIO, 2000, p. 52) 

Ainda em Tenório encontramos a afirmativa: 

Mas, ao mesmo tempo em que Taylor estabelece essa necessidade de “cooperação íntima e 
cordial” ele se contradiz ao lamentar “que o operário, ainda mais competente, é incapaz 
de compreender esta ciência, sem a orientação e auxílio de colaboradores e chefes, quer 
por falta de instrução, quer por capacidade mental insuficiente” (2000, p. 138). 

Esse conceito de “homem massa” é superado por abordagem onde, associado ao 

enfoque ocupacional — melhora de resultados, encontra-se o enfoque humanístico — 

reconhecimento e oportunidade. Nesse aspecto, mais do que a execução da tarefa, privilegia-

se a contribuição do homem para o resultado. Esse conceito destaca o homem social, 

participante, cooperativo, crítico, plural: 

Conforme essa concepção (cidadania deliberativa) a razão prática se afastaria dos direitos 
universais do homem (liberalismo) ou da eticidade concreta de uma determinada 
comunidade (comunitarismo) para se situar naquelas normas de discurso e de formas de 
argumentação que retiram seu conteúdo normativo do fundamento da validade da ação 
orientada para o entendimento, e, em última instância, portanto da própria estrutura da 
comunicação lingüística. (HABERMAS, apud TENÓRIO, 2000, p. 184). 

Na visão de Tenório essa reflexão se complementa: 

Do ponto de vista da relação entre o trabalhador e o sistema-empresa, a cidadania 
deliberativa ocorre quando o trabalhador, ao tomar consciência de seu papel como sujeito 
e não coadjuvante social, isto é, tendo conhecimento do conteúdo social, interativo, de suas 
ações no trabalho, passa a reivindicar não somente maiores ganhos salariais e/ou 
melhores condições de trabalho, como também participação no processo de tomada de 
decisão nesse tipo de sistema (2000, p. 184). 
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Ainda nesse contexto, Aragão: 

A característica integradora essencial das sociedades seria mantida pelas estruturas  
formadoras do mundo da vida, pois não se pode esquecer que o fator aglutinador básico 
dos indivíduos numa sociedade, segundo Habermas, o elemento funcional que faz com que 
as pessoas contraiam relações sociais não é o trabalho, mas a interação mediada 
lingüisticamente. É ela que permite o agrupamento dos indivíduos num todo social, em 
função de sua participação em um mundo do viver sociocultural comum, que possui como 
estruturas uma cultura, um padrão social de comportamento (as normas) e estruturas de 
formação da identidade. O mundo-da-vida é, então o lugar das interações orientadas 
normativamente e lingüisticamente mediadas, produzidas tanto pela cultura, como pela 
sociedade, quanto pela personalidade (1982, p. 118). 

O homem como ator no contexto produtivo tem ação pró-ativa, participando dos 

problemas e contribuindo na solução dos problemas e processos nos quais está envolvido. A 

sociedade contemporânea, com traços competitivos constatados leva a uma interação entre o 

homem e seu ambiente, apontando para um compartilhamento de idéias, de percepções e de 

informações. Kotter traz uma informação a respeito da busca da competitividade: 

O ambiente corporativo moderno exige mais mudanças em grande escala através de novas 
estratégias, reengenharia, reestruturação, fusões, aquisições, downsizing, desenvolvimento 
de novos produtos ou mercados, as decisões tomadas dentro da empresa fundamentam-se 
em questões maiores, mais complexas e com maior teor emocional, ocorrem com mais 
rapidez, ocorrem em um ambiente de mais incertezas e exigem mais sacrifícios por parte 
dos que as implementam, e um novo processo decisório é necessário porque ninguém 
sozinho possui as informações apropriadas para tomar todas as decisões importantes nem 
o tempo e a credibilidade necessários para convencer um grande número de pessoas a 
implementarem essas decisões. Esse novo processo deve ser conduzido por uma coalizão 
poderosa que possa agir como uma equipe. (1999, p. 56) 

A necessidade do homem de interagir, formar coalizões produtivas, compartilhar 

informações, processos e resultados, torna-se uma premissa de permanência (sobrevivência 

produtiva) no cenário competitivo contemporâneo. Este aspecto deve ser associado à visão de 

Habermas, no tocante ao perfil competitivo nas ações produtivas: 

(...) há uma reabilitação do comportamento competitivo, da busca do ganho e da exaltação 
das virtudes que propiciam uma grande mobilidade de mão-de-obra. Isso acontece porque 
é necessário induzir as pessoas a aceitarem trabalhos que, em outras circunstâncias, elas 
não aceitariam de livre e espontânea vontade ou para os quais não tiveram o preparo 
necessário. Assim, enfatizam-se a ética aquisitiva e as virtudes instrumentais. (apud 
SADER, 1997, p. 112) 
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 Tenório traz a seguinte contribuição: 

A partir dos anos 80, as empresas, pressionadas não só pela necessidade de se manterem 
no mercado nacional e internacional procuraram incorporar um novo modelo de gestão 
que agilizasse o processo de produção através das tecnologias da informação (interação 
da eletrônica, da informática e das telecomunicações) e que promovesse de maneira mais 
consciente o envolvimento do empregado no processo de trabalho. 

A este modelo de gestão da produção (interface da organização da produção com a 
organização do trabalho) chamo de flexibilização organizacional, que propõe às empresas 
uma forma de gerenciamento diferente daqueles preconizados até então: da especialização 
do trabalhador (taylorista) à qualificação versátil (multifuncional); da automação rígida 
(processo mecânico) à automação flexível (processo automático); da produção em massa 
(fordista) às demandas diversificadas do mercado (pós fordista); da gestão 
tecnoburocrática (monológica) a um gerenciamento mais participativo (dialógico). A 
flexibilização organizacional seria um paradigma em gestão da produção que preconiza a 
diferenciação integrada da organização da produção e do trabalho sob a trajetória de 
inovação tecnológica em direção à democratização das relações sociais nos sistemas-
empresa. (TENÓRIO, 2000, p. 15) 

Esse modelo pressupõe uma mudança nos fatores e nos mecanismos de aferição do 

desempenho, que evoluem dos aspectos subjetivos para os aspectos objetivos, nos quais a 

responsabilidade, o resultado e o nível (qualidade) da contribuição passam a ser considerados 

prioritariamente. Esse foco no resultado leva o homem produtivo a desempenhar suas 

responsabilidades e tarefas dentro de um nível de competência estabelecido pela instituição e 

sendo capaz de demonstrar, com sua capacidade argumentativa e sua exposição ao meio 

social e econômico, as dimensões de sua contribuição. 

A competitividade, tal como desenvolvida e estimulada atualmente nas organizações, exige 
a submissão de seus membros como forma de sobrevivência, fazendo desaparecer as 
identidades individuais em favor da corporação. Ante o receio iminente de ser excluído, 
cada um tende a se submeter indistintamente às solicitações que lhe são feitas. (MOTTA, 
2000, p. 120) 
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No entender de Howard Gardner: 

As exigências dos dois modelos encontram-se em desenvolvimento de uma competência 
(inteligência) intrapessoal ou interpessoal. 
Inteligência intrapessoal é o acesso ao sentimento da própria vida, à gama das próprias 
emoções e, eventualmente, rotulá-las e utilizá-las como uma maneira de entender e 
orientar o próprio comportamento. 
A inteligência interpessoal está baseada numa capacidade nuclear de perceber distinções 
entre os outros; em especial, contrastes em seus estados de ânimo, temperamentos, 
motivações e intenções. Em formas mais avançadas, esta inteligência permite que um 
adulto experiente perceba as intenções e desejos de outras pessoas, mesmo que elas os 
escondam. Essa capacidade aparece numa forma altamente sofisticada em líderes 
religiosos ou políticos, professores, terapeutas e pais. 
A inteligência interpessoal nos permite compreender os outros e trabalhar com eles; a 
inteligência intrapessoal nos permite compreender a nós mesmos e trabalhar conosco. 
(apud VERGARA, 1999, p. 154) 

Nos modelos onde o homem-massa é tratado como um recurso mecânico, encontra-se 

uma preocupação com o processo. Os indicadores de desempenho nesse modelo mecânico 

têm como objetivo determinar a capacidade suficiente para o alcance de resultados, com um 

mínimo de contribuição. 

O que se percebe, na administração dos modelos mecânicos é a compatibilidade entre 

a capacidade do homem em gerar resultados, sob a ótica da gestão interna da organização e a 

sua capacidade de mostrar baixos níveis de inconformismo e de contestação do sistema 

vigente. Um nível mais elevado de exposição de posições sólidas e independentes em relação 

ao modelo vigente pode, na visão dos gestores e avaliadores, demonstrar independência 

demasiada em relação ao sistema, o que confronta a necessidade de equipes coesas, 

equilibradas e obedientes (apropriado campo para o desenvolvimento de batalhões de homens 

massa). 

Peter Senge (2002) afirma que as atitudes diante de um objetivo permitem constatar 

um conjunto de situações a serem observadas. Nesta definição de Senge, percebe-se que as 

três primeiras atitudes identificam-se com o modelo social na medida em que há uma visão 
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crítica do processo, mesmo que não redunde em contribuição; as quatro atitudes 

complementares — obediência formal, relutante, desobediência e apatia serão encontradas, 

com maior freqüência, no desempenho de modelos onde prevaleça o homem massa: 

engajamento: a pessoa quer; fará com que se realize; cria leis ou estruturas necessária; 
participação: a pessoa quer; fará tudo o que for necessário dentro do espírito da lei 
obediência genuína: enxerga os benefícios do objetivo; faz o que lhe compete, porém nada 
além; segue o regulamento à risca; 
obediência formal: de maneira geral, enxerga os benefícios do objetivo; faz o que lhe 
compete, porém nada além; 
obediência relutante; não enxerga os benefícios do objetivo, porém, também não quer 
perder o emprego; faz o que lhe compete porque é obrigado, mas não esconde sua falta de 
interesse; 
desobediência: não vê benefícios no objetivo e recusa-se a fazer o que lhe compete; 
apatia: não é nem contra nem a favor do objetivo; nenhum interesse; nenhuma energia.   
(p. 47) 

 

Seria lícito desenvolver o raciocínio de que atitudes previstas por Senge — 

engajamento, participação e obediência genuína — estariam associados a um nível de 

participação compatível com a busca de um comportamento coerente com o homem social. 

Constata-se a associação do comportamento do homem social à essência do 

engajamento — ação de contribuição, participação — ação de envolvimento, obediência 

genuína — ação de conscientização, como capazes de trazer uma mudança significativa entre 

a ação individual do trabalhador e a correspondente resposta institucional – reconhecimento, 

espaço para oportunidades e participação em resultados positivos. 

Ainda no terreno das atitudes, duas afirmativas merecem uma reflexão: 

Adaptabilidade. Demonstra resiliência: trata uma experiência negativa como uma 
oportunidade de aprendizagem. Corresponde a pressões do tempo e conflitos interpessoais 
como ações para solução de problemas; contém os comentários negativos e ímpetos 
emocionais; respeita os outros, mesmo sob pressão. 
Acomoda mudanças: responde de maneira aberta a mudanças de iniciativa procurando 
maneiras de ajudar a organização; dá opiniões sobre mudanças oferecendo suporte; 
acompanha os acordos do grupo com relação a mudanças de maneira a auxiliar sua 
efetividade; resiste a mudanças que possam ser inseguras ou ilegais. (GREEN, 2000,        
p. 11) 
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Os hábitos de trabalho identificam variáveis de desempenho estabelecendo premissas. 

Integridade, envolvendo a utilização da informação, com respeito a confidencialidade, a 
ética nos negócios e os segredos organizacionais. Autogerenciamento – o uso de 
procedimentos operacionais padrão e as instruções de trabalho para guiar suas próprias 
ações de desempenho. (GREEN, 2000, p. 12) 

Essas duas premissas, integridade e autogerenciamento são aplicáveis aos dois 

modelos, na medida em que revelam a concentração de cuidados, com seu esforço pessoal. 

O nível de respeito e obediência a regras e procedimentos identifica o desempenho do 

homem massa, na medida em que revela conformidade e obediência ao processo. 

O homem social, por sua vez, é identificado pela automotivação, premissa do 

engajamento e da participação e a gestão de recursos materiais, financeiros, com sua 

otimização, para consecução dos resultados. 

Ainda no campo do homem social, a atitude da escuta eficaz ou escuta ativa diante de 

processos típicos do processo de comunicação é percebida como conseqüência da 

decodificação dos dados, sem o que não existe informação, a seleção da informação para 

incorporação do conhecimento e a agregação de valor do conhecimento, para incorporação do 

saber. 

A multiplicidade de dados de que um profissional contemporâneo dispõe, exige que 

haja uma transformação desses dados em informação (por um processo seletivo e perceptivo, 

acurado e compatível com a realidade do contexto produtivo no qual está inserido). 

Complementarmente devem agregar conhecimento e, nesse momento, há condições de utilizá-

las (as informações), como recurso na busca de resultados. “Observa-se, no desempenho do 

homem em um contexto social, a compreensão de sistemas, a monitoração e a correção de 

desempenhos e a melhoria e o projeto de sistemas” (GREEN, 2000, p. 13). 
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Uma diferença entre o homem massa e o homem social indica a escuta eficaz, conceito 

desenvolvido por Carl Rogers (apud KAPLAN, 1993, p. 65) — “atenção à mensagem, para 

constatação de seu sentido”: no homem massa, a escuta eficaz se faz necessária para a correta 

execução das tarefas; no homem social a escuta eficaz se complementa com a interação entre 

o emissor e o receptor, para que se configure a minimização de esforços e riscos, a otimização 

de recursos e a maximização de resultados. 

O homem social produtivo e consciente tem para si, o padrão de influência e de 

importância que essas situações exercem sobre o resultado: monitorar cenários externos a seus 

segmentos de trabalho, identificando as expectativas de sua clientela, interna e externa, 

conhecendo as estratégias e as metas da organização, são responsabilidades de quem exerce 

um papel produtivo e está inserido em um contexto gerador de resultados. 

Vale observar, todavia, a necessidade de conhecer a qualidade das expectativas dos 

membros da equipe da qual faz parte, ao desenvolver mecanismos de resposta capazes de 

consolidar a coalizão: 

As forças produtivas consistem em: a) força de trabalho dos que são ativos na produção, 
os produtores; b) saber tecnicamente valorizável, na medida em que for convertido e 
empregado em meios de trabalho e em técnicas produtivas que aumentem a produtividade; 
c) saber organizativo, na medida em que for empregado para pôr em movimento  de modo 
eficiente e para qualificar forças de trabalho, e para coordenar eficientemente a 
cooperação (que se explicita em forma de divisão do trabalho) dos trabalhadores 
(mobilização, qualificação e organização da força de trabalho)  
Por outro lado, entende-se por relações de produção as instituições e os mecanismos 
sociais que estabelecem sob que forma as forças de trabalho, em dado estágio do 
desenvolvimento das forças produtivas, se unem aos meios de produção disponíveis. (...) As 
relações de produção expressam a distribuição do poder social; elas predeterminam – 
através do modelo de distribuição das possibilidades socialmente reconhecidas de 
satisfação das necessidades – a estrutura dos interesses subsistente numa sociedade. 
(HABERMAS, apud TENÓRIO, 2000, p. 65) 

Os processos contemporâneos que envolvem a administração participativa pressupõem 

um canal de transmissão de mensagens com dupla função, emissão e recepção simultâneas. 
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 Ao mesmo tempo, exige uma aproximação entre os núcleos de poder e os núcleos de 

operação. 

Esta aproximação se faz pela quebra do princípio da inércia e a iniciativa, pela lógica 

da estrutura organizacional e flui entre o vértice e a base da pirâmide institucional. 

Cabe ao vértice da pirâmide, representada pelos núcleos de poder — gerentes, chefes, 

e quaisquer outros detentores da ação de liderança sobre grupos, dar a partida, pela exigência 

fundamentada nos sistemas atuais de gestão, de incentivo a uma ação pró-ativa. Às bases, sem 

dúvida, caberá a resposta, seguramente de forma positiva, se enxergarem nesta postura um 

perfil de comunicação não ameaçadora. 

Nesse poder institucional, ter a oportunidade de transformar meros mecanismos em 

meios que levam a uma interação realista e a uma relação de confiança permitirá consolidar as 

bases de uma parceria econômica – consecução de resultados e social – crescimento e 

desenvolvimento. 

Há que conhecer as bases organizacionais, dialogar objetivamente, com troca de 

informações sobre experiências em que o repasse da vivência dos gerentes e chefes seja 

associado à percepção e a sensibilidade crítica das bases operacionais. 

A ação comunicativa se distingue das interações de tipo estratégico porque todos os 
participantes perseguem abertamente fins ilocucionários com o propósito de chegar a um 
acordo que sirva de base a uma coordenação combinada dos planos de ação individuais. 
(HABERMAS, apud TENÓRIO, 2000, p. 81) 

Não há indícios de perda de poder, não há indicações de aumento de paternalismo, 

mas um campo para o desenvolvimento da maturidade profissional; não há camuflagem de 

conflitos, e sim interação realista. Mas é necessário, por parte dos núcleos de poder 
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institucional, espírito de coragem e ousadia, pois permitirá a confirmação de talentos, reforço 

de posições na estrutura. 

A busca por modelos de gestão que sejam capazes de gerar resultados sempre foi um 

ponto significativo no perfil das organizações, desde os primórdios de sua história. O que 

ressalta a análise é que esses modelos sempre tiveram como foco o perfil das lideranças, como 

se fosse ela a prioridade. O que se pretende é a independência do modelo de liderança com a 

eficiência, ou melhor, com a efetividade nos resultados. Esse é um consistente modelo de 

gestão, sob uma ótica contemporânea, onde a competitividade é a tônica e onde a qualidade é 

uma premissa. 

Mary Parker Follet afirma que: 

O líder bem sucedido de todos é aquele que vê um quadro ainda não atualizado. Ele vê as 
coisas que pertencem ao seu quadro presente, mas que ainda não estão lá...Acima de tudo 
ele deve fazer seus colegas de trabalho verem que não é o seu propósito que tem de ser 
realizado, mas um propósito comum, nascido dos desejos e atividades do grupo. (apud 
BENNIS, 1988, p. 117) 

Essa abordagem permite concluir que a construção de um ambiente produtivo onde a 

figura dos gestores é real indica possibilidade de se construir, com ferramentas adequadas, 

uma estrutura de consecução de resultados. 

Ao considerar as competências essenciais para o homem social entende-se que essas 

competências passam por sua ação de influência, sua capacidade de gerenciar os recursos ou 

talentos humanos à sua disposição, mas, em muito maior escala, pela gestão de um conjunto 

de instrumentos, que por sua estrutura, contribuem para a consecução de um perfil gerador de 

resultados: construção de ambiente de trabalho competitivo (arquitetura social); o domínio das 

fontes de poder disponíveis em seu contexto produtivo; a construção de relações produtivas de 

trabalho, através de equipes sinérgicas; a capacidade de identificar e otimizar potenciais de 
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atitudes e comportamentos: o gerenciamento da criatividade; efetividade dos processos 

decisórios; a consolidação de instrumentos de ação gerencial – o planejamento e a 

organização do trabalho. 

Esse exercício está associado à capacidade de comunicar-se com seu universo de 

trabalho, de influenciá-lo quanto à necessidade de atingir os resultados esperados. 

Argumento é a fundamentação racional daqueles que participam de uma ação 
comunicativa. A argumentação, na perspectiva habermasiana, não é um processo de 
tomada de decisão que seja concluído através de resoluções, mas um procedimento de 
solução de problemas, que conduza a convicções dos atores da ação, no qual só se está 
obrigado a reconhecer certos padrões de racionalidade quando se encara com seriedade a 
dialogicidade. (TENÓRIO, 2000, p. 83) 

Chamo argumentação ao tipo de fala no qual os participantes tematizam as pretensões de 
validade que sejam duvidosas e tratam de implementá-las ou de recusá-las por meio de 
argumentos. Uma argumentação contém razões que estão conectadas de forma sistemática 
com a pretensão da validade da manifestação ou emissão problematizada. A força de uma 
argumentação se mede em um contexto dado pela pertinência das razões. (HABERMAS, 
apud TENÓRIO, 2000, p. 83) 

Ao construir seu modelo de gerenciamento, é fundamental que o titular de um espaço 

produtivo torne-se capaz de entender que seu desempenho estará ligado à qualidade da 

abordagem que ele próprio foi capaz de criar, com o objetivo de atingir os resultados 

institucionais, foco principal de sua ação. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 A Busca pelo Homem Social, na Perspectiva Rogeriana 

A busca de um referencial que possibilitasse analisar as relações do homem no 

trabalho e com o trabalho de modo mais abrangente do que partir para uma redução simplista 

e tradicional de mero fator humano, comportamental, a visão mecanicista que caricaturiza o 

humano, descaracterizando qualquer possibilidade de levantar questões qualitativas 

autênticas, levou a investigar a postura rogeriana de comprometimento e, mais adiante, a 

postura habermasiana diante da razão e da comunicação. 

A opção se justifica pelo fato da questão do engajamento do empregado conforme 

mencionado anteriormente e da postura da empresa diante do homem social, exigirem 

compromisso mútuo o que, por sua vez dependerá dos sentimentos legítimos que estimulam à 

participação e ao diálogo igualitário, deixando de lado "uma cultura gerencial autoritária e 

conservadora [..] resistente às mudanças que impliquem cessão de poder aos subordinados” 

(TENÓRIO, 2002, p. 76). 

A leitura do trabalho de Rogers leva à reflexão de pontos de significativa importância 

para este estudo, na medida em que se entendem mais claramente as emoções que envolvem o 

homem no momento em que, submetido a um processo produtivo, percebe que suas respostas, 

atitudes e iniciativas comprometerão, de alguma forma, os resultados finais em um sentido 

mais amplo que implica seu papel como cidadão e isso somente será possível se não se 

mantiver em atitude submissa e sim pró-ativa, compartilhadora, participante, se suas emoções 

não o afastarem de um perfil do homem social, e elas forem genuínas. 
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Rogers afirma que: 

Nas interações cotidianas que acontecem na vida – entre parceiros conjugais e sexuais, 
entre professor e aluno, entre empregador e empregado, ou entre colegas, é provável que a 
congruência seja o fator mais importante. Ser genuíno significa revelar à outra pessoa 
“onde estamos” emocionalmente. Pode abranger o conjunto e a expressão pessoal e 
franca de sentimentos negativos e positivos. Portanto, a congruência é um aspecto 
fundamental da vida em comum num clima de autenticidade . (1977, p. 86) 

Essa congruência, aliada à plena consciência de seu papel no contexto produtivo — 

não como mero homem econômico mas como homem social — leva-o à descoberta de uma 

grandeza interna, que compromete o impacto de sua ação nos processos vividos. 

Rogers traz uma reflexão que corrobora essa afirmativa: 

O indivíduo é capaz de experimentar todos os seus sentimentos e de ter menos medo deles; 
filtra a sua própria experiência e mostra-se mais aberto aos testemunhos que provêm de 
outras fontes; mergulha completamente no processo de ser e de se tornar o que é, 
descobrindo que é profunda e realisticamente social; vive de um modo mais pleno no 
momento que passa, mas aprende que é sempre essa a maneira mais saudável de viver. O 
indivíduo torna-se um organismo que funciona mais plenamente e, devido à consciência de 
si mesmo que corre livremente na e através da sua experiência, torna-se uma pessoa que 
funciona de um modo mais pleno. (1985, p. 172) 

A consciência de seu papel, de sua responsabilidade e contribuição no contexto 

produtivo, portanto, funciona para o homem como um combustível gerador de resultados mais 

efetivos.  

Falar de consciência, tão profundamente quanto o tema sugere, exigiria mais do que é 

possível aos limites deste estudo, porém, é preciso pelo menos delinear a sua base e algumas 

implicações para deixar emergir a questão da massa, do homem massa. 

Gabriel Marcel (1978) em O homem contra os homens discute a questão da 

consciência para relacioná-la a um fenômeno, lamentavelmente, muito atual que é o 

fanatismo. Porém, a leitura dessa obra existencialista do pós-guerra, pode contribuir para 

encontrar as raízes do homem massa que esse estudo enfoca. 
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Marcel inicia sua reflexão alertando para um aspecto teórico da questão, dizendo: 

O que deve exigir toda a nossa atenção é certo modo de ser da consciência, ou certo modo 
de existência desta. Vemos hoje claramente que a consciência tem sido quase sempre muito 
inadequadamente representada e até concebida (p. 118). 

Concordando, em boa parte, com a relação entre fanatismo e religião, apresenta mais 

uma preocupação: 

O ceticismo também está em contradição com as condições estruturais da consciência. É 
mais do que duvidoso que imunize quem nele se compraz e é de recear até que por certa 
dialética, não vá igualmente aportar ao fanatismo (p. 120). 

Nesse ponto, o filósofo francês aponta que o perigo está no fato obtido observando-se 

o que se passa no mundo: 

(...) permite afirmar que as massas como tais são essencialmente fanatizáveis. (...) as 
observações de Ortega Y Gasset no seu livro A Revolta das Massas (...) nota que nos 
grupos caracterizados justamente por não serem multidões ou massas as coincidências 
afetivas dos seus membros consistem em algum desejo, idéia ou ideal, que por si já exclui o 
grande número. (p. 123) 

É onde começa a aparecer a singularidade, em contraste com o indivíduo que faz parte 

da massa, porque: 

...  não só o valor que dá a si próprio – bom ou mau – não assenta em estimativa especial, 
mas quando, sentindo-se como toda a gente, não sente angústia alguma e pelo contrário se 
sente à vontade achando-se idêntico aos outros (...) (p. 124). 

Quem não é e não pensa como toda a gente, corre o risco de ser eliminado. (p. 125) 

Na gestão reduzida à determinação, um requisito para ser considerado eficiente e para 

a conservação do posto de trabalho é ser idêntico ao outro, estar “esvaziado da realidade 

substancial ligada à sua inicial singularidade”, porque ser único e agir como tal é percebido 

como rebeldia incômoda, apesar da cobrança pela criatividade para a competitividade da 

organização. 
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Marcel apresenta o homem massa moderno como um conceito complexo que inclui ser 

“mais lúcido do que em qualquer outra época”, dotado de “capacidade intelectual mas (...) 

aptidões que de nada lhe valem” porque, “desprovido das próprias raízes (...) acumula 

palavras ocas que o acaso nele misturou”. 

O cilindro compressor ao qual Marcel se refere pode representar práticas 

organizacionais rotinizantes, a falta de estímulo a pensar e a dialogar, a decidir e a agir 

conscientemente. 

Hoje em dia, é possível observar que a interpretação de Marcel na década de 1940, é 

ainda atual. O homem massa da atualidade não é um tolo, mas para empregar a expressão 

própria do mesmo autor, a sua “consciência está desfocada” (p. 125) 

A efetividade dele exigida é antes eficiência e eficácia útil, nesse caso, exclui “a 

dimensão da cidadania e de objetivos políticos e sociais” (FRAGA, 2003, p. 44) está atrelada 

apenas a resultados financeiros descolados da realidade social. 

O agir pleno, a ação sobre o sistema, a ocupação de espaços concretos, lhe permite 

avaliar as condições sob uma perspectiva mais consistente, pró-ativa, e a simplesmente 

reativa, que caracterizaria a postura meramente mecânica do homem massa, não está 

contemplada. 

Porém, em contraste com palavras ocas, Rogers insiste: 

A comunicação mútua tende a inclinar-se para a solução dos problemas, em vez de ser 
dirigida para o ataque entre pessoas ou grupos. Ela conduz a uma situação na qual eu vejo 
como o problema surge aos outros, e como se me aparece, e os outros vêem como ele me 
aparece a mim e como lhes aparece a eles. Definido deste modo com precisão e realismo, é 
quase certo que o problema será abordado de uma maneira inteligente ou, se for em parte 
insolúvel, será tranqüilamente aceito como tal (1985, p. 298). 
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Rogers procura esclarecer que o aprendizado gera a queda de defesas e isso permite ao 

homem entender, usando seu intelecto e compreender, deixando emergir sua sensibilidade — 

como a outra pessoa encara e sente a sua própria experiência. Nestes termos, a postura social 

do homem leva a um sentimento em favor da comunicação interpessoal permanente, daí a sua 

condição socializante. Ele sabe que não é apenas peça de uma engrenagem maior, como 

sugere Kotter em “coalizões poderosas” (1996, p. 51) mas que cada um estará ligado ao outro 

pelo compartilhamento, gerando uma co-responsabilidade pelos resultados e pela dinâmica do 

sistema. A mudança de atitudes do homem está ligada a três dimensões: valorativa: crenças e 

ideologias; cognitiva, representada por conhecimentos adquiridos e informações obtidas e 

ainda afetivas; suas necessidades, expectativas e anseios. 

Essas mudanças serão provocadas por impactos em sua percepção do mundo e de suas 

relações com ele, que modificam atitudes e ações, nessa ordem, dependendo, seguramente, do 

grau de reorganização de sentimentos, de emoções como, por exemplo, a auto-estima que a 

mudança provoca em seu interior. O crescimento do homem social, portanto, em seu contexto 

produtivo dar-se-ia por uma conjugação de fatores e situações, onde essas três dimensões 

estariam sendo bombardeadas de forma consistente e constante, pelo meio competitivo 

contemporâneo. 

Rogers leva a refletir sobre isso, ao afirmar poder-se avaliar: 

O homem, como um processo de devir, como um processo de aquisição de valor e de 
dignidade através do desenvolvimento das suas possibilidades; O ser humano individual 
como um processo de auto-realização progredindo incessantemente para experiências mais 
enriquecedoras e que levam à superação em si; O  processo pelo qual o indivíduo se 
adapta a um modo de ser mutável e sempre novo; O  processo pelo qual o conhecimento se 
transcende a si mesmo, como, por exemplo, a teoria da relatividade transcendeu a física de 
Newton, para vir um ainda a ser transcendida por uma nova concepção. (1985, p. 336) 
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São considerados pontos básicos para fundamentar este estudo, a partir da leitura de 

Rogers, os seguintes conceitos: 

• Conquista do valor dignidade; 

• Desenvolvimento das possibilidades inter-relacionais; 

• Auto-realização; 

• Superação; 

• Ser mutável; 

• Conhecimento transcendente; 

• Autonomia, liberdade. 

3.2 A Busca pelo Homem Social, na Perspectiva Habermasiana 

Na leitura do conceito que identifica o homem massa, uma reflexão encontrada em 

Ortega Y Gasset (1930) parece ilustrativa: 

Ingenuamente, sem necessidade de ser vão, como a coisa mais natural do mundo, tenderá a 
afirmar e considerar bom tudo quanto em si acha; opiniões, apetites, preferências ou 
gostos. Porque não, se segundo vemos, nada nem ninguém o força a compreender que ele é 
um homem de segunda classe, limitadíssimo, incapaz de criar nem conservar a 
organização mesma que dá à sua vida essa amplitude e esse contentamento, nos quais 
baseia tal afirmação de sua pessoa? (www.jahr.org ) 

Em contraponto a essa afirmativa, sob a ótica do homem social, o sentimento de 

satisfação e realização no processo produtivo tende a ser diretamente proporcional ao nível de 

participação ativa nos processos decisórios, por parte dos indivíduos que compõem o corpo de 

profissionais envolvidos com a busca de resultados nas organizações contemporâneas. 

Seguindo esse raciocínio sobre o homem em suas relações de trabalho, a partir do 

“conceito da racionalidade comunicativa em Habermas”, Cordeiro faz o seguinte alerta: 
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Na esfera do trabalho, há a busca de melhores meios para dominar a natureza e promover 
o progresso material; é a atividade técnica instrumental, estratégica, regida por regras 
obtidas pelas ciências experimentais, e que gera uma integração objetivante, voltada para 
o sucesso na escolha de meios e no alcance de bem estar material (1989, p. 10). 

Vale observar que, em um contexto gerador de resultados pressupõem-se dois 

caminhos: os que se propõem à consecução dos princípios de liberdade — fazer o que gosta, e 

os que se propõem à consecução dos princípios de cooperação — manutenção de relações 

produtivas capazes de, por meio de uma forma de comunicação interpessoal, gerar resultados. 

o problema surge quando esses dois rumos parecem excludentes. 

Segundo Schein (1982), é possível estabelecer-se entre o homem e a organização um 

contrato psicológico e, nesse contrato se esclarece, em linguagem formal e explícita, o 

atendimento às necessidades institucionais e às expectativas pessoais. 

Mas essa não é uma questão simples, sugerindo novas pesquisas teóricas e empíricas, 

por essa razão, é necessário recorrer à posição habermasiana, para clarificá-la, pelo menos no 

que é possível dentro do limites deste estudo. 

Percebe-se de imediato que o homem social possa surgir como um incômodo ao 

sistema organizacional vigente, em especial, devido à sua característica primordial de 

"questionar as estruturas sócio-politicas e econômicas existentes” (TENÓRIO, 2002, p. 121). 

Aragão, com base em Habermas argumenta: 

Do ponto de vista pragmático, a linguagem assume relevância enquanto elemento 
mediador das relações que os falantes estabelecem entre si, quando se referem a algo no 
mundo. Quando eles assim o fazem, assumem papéis dialogais de ego e alter em que ego se 
utiliza de um ato-de-fala para expressar um estado-de-coisas referentes ao mundo, para o 
qual busca anuência do alter, Isto é, se utiliza de um ato-de-fala que traz em si 
implicitamente a pretensão de ser verdadeiro e poder ser reconhecido como tal por alter. 
Alter, por sua vez, vai reagir à oferta do conteúdo do proferimento de ego adotando uma 
posição de “sim” ou “não” em relação a esse conteúdo e, conseqüentemente, de 
concordância ou discordância em relação à pretensão de validade embutida no conteúdo 
do proferimento de ego (1992 p. 28). 
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Em sua ação produtiva, o homem social busca transmitir com atos e falas sua 

mensagem à organização e, com isso, procurar demonstrar o nível de contribuição produtiva 

do qual se sente capaz de realizar. 

Aragão faz uma reflexão acerca da visão habermasiana em termos de ação 

comunicativa: e apresenta as categorias de falas a seguir: 

Além dos atos locucionários, pelos quais o falante diz algo, expressa um estado-de-coisas, 
há os atos ilocucionários, pelos quais o falante realiza uma ação enquanto diz algo, e os 
atos perlocucionários, pelos quais o falante, ao falar, causa um efeito sobre o ouvinte, 
produz algo no mundo. (1992, p. 29) 

Neste ponto, é fundamental esclarecer o sentido desse "produz algo no mundo", 

porque a posição habermasiana não se satisfaz com o nível instrumental das ações relacionais 

e da fala. Sobre essa questão, observe-se o que foi encontrado em Tenório: 

Chamamos instrumental a uma ação orientada ao êxito quando a consideramos sob o 
aspecto de observância de regras técnicas de eleição racional e avaliamos o grau de 
eficácia obtido no intento de influir sobre as decisões de um oponente racional. As ações 
instrumentais podem estar associadas a interações sociais, as ações estratégicas são ações 
sociais. As ações estratégicas, vou opô-las às ações comunicativas. Falo de ação 
comunicativa quando as ações dos atores participantes não ficam coordenadas através de 
círculos egocêntricos de interesses, mas sim através do entendimento (Verständigung). Na 
ação comunicativa os agentes não se orientam primariamente pelo seu próprio êxito, mas 
sim pelo entendimento (HABERMAS apud TENÓRIO, 2000, p. 82-83). 

Complementando, Tenório explica que o "conceito de racionalidade comunicativa, 

portanto, possui características que remetem à idéia central de que ela somente existe sem 

coações e na busca do consenso, sob uma fala argumentativa”. Além disso, requer que 

diversos participantes superem "a subjetividade inicial de seus pontos de vista” e submetam-

se a "uma comunidade de convicções racionalmente motivadas, assegurando, por sua vez, a 

unidade do mundo objetivo e da intersubjetividade do contexto no qual desenvolvem suas 

vidas” (TENÓRIO, 2000, p. 83). 
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Voltando a uma abordagem mais psicológica das relações de trabalho, o processo de 

tomada de decisão produtiva aparece envolvido, segundo Jung, por quatro elementos básicos: 

"razão, emoção, intuição e impulso” (apud VERGARA, 1999, p. 54). De acordo com ele, o 

indivíduo tende a adotar duas dessas bases no seu cotidiano; uma delas aparece como 

dominante e a outra como apoio. David Berlo ressalta que “não existe nenhuma atividade 

humana que não seja pautada por comunicação” (1989, p. 13). Isto permite considerar 

comunicação, ação para o senso comum, parte das relações no contexto do homem e o seu 

papel produtivo, entre ele e o resultado de sua participação no processo produtivo. 

Essas bases decisórias levam o indivíduo a construir a sua estrutura de fala 

argumentativa, na medida em que considerando os elementos que exercem pressão sobre seu 

comportamento e atitudes — razão, emoção, intuição ou instinto, delineia-se uma forma cuja 

finalidade é atingir o objetivo gerado pelo perfil de sua expectativa de atuação no cenário. 

A argumentação passa a assumir um papel vital a uma participação autêntica que 

possa afirmar o perfil do homem social. Nesse sentido, diz Aragão: 

A prática da argumentação é, portanto, uma opção valiosa para produzir entendimentos, 
sem apelar para a ação estratégica ou mesmo para o uso direto da força. Somos assim 
lançados numa exigência de argumentação por parte da racionalidade comunicativa para 
avaliar as pretensões de validade conectadas com as expressões, e substituir o uso da força 
externa por um tipo de comunicação que implica em não-coercitividade, como é o caso da 
ação comunicativa que visa alcançar entendimento (1992, p. 36). 

A comunicação, portanto surge como uma manifestação permanente da presença do 

homem produtivo, quer na realização de seus anseios e expectativas — exercício da liberdade, 

quer na ação em comunidade — necessidade de cooperação, para que seus objetivos e 

resultados sejam atingidos, com características de efetividade. 

Segundo Cordeiro: 
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A comunidade consegue se comunicar, então, porque partilha o mundo vivido, conjunto de 
interpretações comuns. É, portanto, este mundo vital que coordena as ações de qualquer 
grupo em relação a objetos, normas ou subjetividade, abrindo alternativas enquanto fecha 
outras, mas permitindo, a partir de interesses e aspirações comuns, que os homens 
compartilhem, a criação do mundo material e simbolicamente. Toda a ação humana é feita 
em referência ao sentido global forjado pelas tradições, mas nunca consegue efetivar 
plenamente as exigências aí implicadas. Dessa forma, o mundo vivido coordena as ações e, 
ao mesmo tempo, confere os parâmetros em que essas ações concretas são criticáveis. 
(1989, p. 17) 

O pensamento de Habermas permite consolidar essas reflexões: 

Conotações baseadas, em última análise, na experiência central da força não coercitiva, 
unificante e geradora do consenso do discurso argumentativo, em que diferentes 
participantes superam suas visões meramente subjetivas e, devido à reciprocidade de 
convicção racionalmente motivada, se asseguram tanto da unidade de um mundo objetivo, 
quanto da intersubjetividade de seu mundo-da-vida (apud ARAGÃO, 1992, p. 36) 

A comunicação é uma possibilidade de exploração no mundo produtivo real e, 

simultaneamente, meio com o qual o mundo real explora a ação do indivíduo. Com a 

comunicação, formam-se opiniões, conceitos e análises que nortearão a vida produtiva e a 

convivência possível. 

Citando Habermas, Tenório (2002) explica que a comunicação e não só o trabalho, é 

elemento da evolução humana. Além disso, aponta a hierarquia no homo sapiens, a qual, em 

contraste com o que ocorre com os primatas, não é unidimensional, ela se funda no 

reconhecimento comunicativo, na intersubjetividade. Segundo Habermas, o sentido da ação 

comunicativa é o do entendimento, o que é considerado possível com o uso da razão 

comunicativa em busca de determinado objetivo. 

Peter Senge (2002), em sua abordagem à necessidade de compreensão entre os 

homens, salienta um outro aspecto que diz respeito à marcha da evolução do homem que se 

prepara para elaborar suas mensagens, ou seja, a sua capacidade de aprimoramento, na 

medida em que, atingindo seus objetivos e preparando-se para encontrar novos desafios, 

entende que o desenvolvimento dos padrões de comunicação com seus pares se faz 
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necessário, de forma a favorecer o entendimento. Ao perceber que é ouvido, que tem 

participação na construção, na implementação e na obtenção de resultados dos processos 

produtivos nos quais está envolvido o homem sente-se comprometido, engajado. 

A questão chave aparece no sentido da razão comunicativa não coincidir com 

integração produtiva segundo um sistema, mas podendo recriar. Essa diferença crucial na 

postura assumida nas organizações é a que aproxima o trabalhador do perfil de homem social. 

Celeste Cordeiro traz a visão crítica de Habermas sobre essa postura diante da 

comunicação e suas implicações nas organizações humanas, o que leva a perceber que se 

aplica à leitura das relações nas mesmas, independentemente de sua natureza ser trabalho, 

sociedade, família ou nações: 

A integração social se assenta na busca do entendimento através de uma ação mediada 
simbolicamente. Implica radicalmente uma comunidade alicerçada no diálogo crítico e no 
reconhecimento da autonomia e da liberdade em qualquer possível interlocutor deste 
debate. A integração sistêmica é orientada por mecanismos – dinheiro e poder – que 
dispensam a linguagem e o conhecimento mútuo, baseando-se em conexões funcionais e 
automáticas que estão além da vontade, da inteligência e da liberdade dos homens. (1989, 
p. 18) 

O autor leva a refletir sobre a questão de que uma socialidade regida simplesmente 

pela "lógica da troca e do cálculo”, não é suficiente para gerar um comprometimento 

autêntico, uma motivação no sentido psicológico — movimento do interior para o exterior — 

e no sentido filosófico de um compartilhamento pela cidadania. 

Reforçando essa posição, Aragão destaca que: 

A teoria habermasiana da racionalidade logo se apresenta como uma tentativa 
globalizante de abarcar todas as manifestações racionais do sujeito, seja em suas ações 
diretas sobre o mundo nas suas mais variadas formas, seja nas expressões simbólicas que 
medeiam essas relações com o mundo. Qualquer asserção ou ação poderá ser tida como 
racional, desde que suscetível de criticismo e fundamentação, isto é, desde que possa 
fornecer razões e fundamentos. (1992, p. 33) 



 33

Percebe-se que essa afirmativa de Habermas realizada por Aragão traz uma relação 

significativa com as bases decisórias mencionadas anteriormente, e onde se observa que a 

objetividade da razão e do instinto se compõe com a subjetividade da emoção e da intuição, 

nos processos decisórios. 

Enquanto o homem massa tem compromisso com um êxito que ou lhe foi imposto ou 

assimilado inconscientemente em sua alienação, o homem social não se satisfaz com a sua 

mera sobrevivência no contexto produtivo ou com o resultado obtido pela organização. Desta 

forma, seu nível de engajamento não está apenas associado à busca de resultados ou na 

conscientização da necessidade de otimizar os recursos e instrumentos disponíveis, para que 

essa ação atinja metas propostas. Ele sente necessidade de realizar-se nessa sociedade de 

trabalho, também, como pessoa e como profissional participante, não apenas por razões 

utilitaristas. 

Em contraste, percebe-se na organização produtiva com a presença de componentes 

internos voltados para o êxito, isto é, para os impactos de ação individual no contexto 

produtivo, direcionada a resultados que eles tentam alcançar. Buscam os objetivos de sua ação 

influindo externamente, por meio de poder autoritário, de influência, de convencimento, de 

coerções ou seduções que as velam, continuando a determinar metas a serem alcançados. 

Já os profissionais alinhados com o perfil do homem social, não seguem o caminho da 

docilidade rotulada de harmonização interna diante de planos de ação e perseguindo metas 

sob a condição de um acordo pré-existente ou negociando trocas. Ao contrário, eles discutem, 

apresentando argumentos para um entendimento que extrapole as condições vigentes e que 

considere possíveis conseqüências de resultados organizacionais esperados que implicam a 

questão social. 
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A estrutura pessoal consegue firmar-se pela qualidade da comunicação praticada. Os 

pensamentos apresentados com competência argumentativa, empatia e sensibilidade podem 

assegurar melhores relações interpessoais e gerar ações cotidianas de respeito mútuo, 

independentemente do nível hierárquico dos interlocutores envolvidos. 

Associada ao exercício da liberdade individual, os atores entendem a necessidade de  

conviver em uma comunidade — trabalho em equipe e senso de coletividade, mas essa 

proposta pode ser tomada em diferentes sentidos. Por exemplo, enquanto Kotter propõe a 

formação de “coalizões poderosas” (1996, p. 51), a leitura habermasiana de Tenório fala de 

um paradigma de flexibilização organizacional em direção à democratização das relações 

sociais nos sistemas da empresa (2000, p. 15). Propostas aparentemente semelhantes podem 

estar orientadas para sentidos substancialmente diferentes: a co-responsabilidade, o 

compartilhamento de informações, de recursos e a negociação não são apenas instrumentais 

para o homem social, são permanentes exercícios de cidadania, de “ação política 

deliberativa” e de decisão sobre “seu destino social como pessoa humana” (TENÓRIO, 2000, 

p. 184) em diferentes papéis na sociedade. 

Procurando deixar mais clara a rota da ação humana, dentro dos limites deste estudo, 

segue um resumo da leitura de Tenório: 

Ação teleológica: um ator, a realização de um fim ou  produção de estado de coisas, 
desejado - decisão entre alternativas e  um propósito;  
Ação estratégica: um ator e seu cálculo e a intervenção de outro ou outros, cada um em 
busca de seus próprios propósitos;  
Ação normativa: um ator, grupo social , observação/violação de normas vigentes, acordo 
expresso; 
Ação comunicativa: busca de entendimento entre dois ou mais atores, a idéia central é a 
interpretação de uma situação em busca de consenso (2002, p. 121-122). 
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Essa questão complexa merece estudos futuros e um caminho sugerido é, além da 

leitura de Habermas, a obra de Agnes Heller (apud Esteves, 1991), cuja discussão sobre a 

possibilidade ou não de consenso é muito forte. 

O homem social, voltado para a participação e contribuição, com o seu papel como 

ator não somente produtivo mas consciente, comunicativo e consensual tem a constatação de 

que sua fala ilocucionária1 se propõe à efetividade e suas intervenções, que transcendem o 

atendimento às regras e determinações institucionais vigentes. Há, por parte desse homem 

social, a expectativa de um consenso entre suas falas, ações e a interpretação e as das pessoas 

na organização. Logo, ficariam suspensos o domínio e a alienação, para dar espaço ao 

entendimento e à crítica mútua. 

Aragão resume essa questão da seguinte forma: 

...a ação comunicativa depende de um processo de interpretação em que os 
participantes chegam a uma definição comum da situação dentro do sistema de 
referência dos três mundos. Todo consenso depende de um reconhecimento 
intersubjetivo de pretensões de validade criticáveis; supõe-se, portanto, que aqueles 
agindo comunicativamente são capazes de criticismo mútuo (1992, p. 41). 

Completando o raciocínio, Aragão recorre a Habermas para enfatizar que: 

A linguagem só é relevante, sob o ângulo de uma teoria da ação comunicativa," isto é, 
na prática que " permite aos falantes estabelecer relações com  mundo (1992, p. 53). 

No momento em que se abordam as relações com o mundo das organizações na 

atualidade, as dificuldades começam a sugerir questões a observar. 

Por exemplo, até que ponto não somente a alta administração, mas os gerentes e 

empregados compreendem que a participação autêntica das pessoas, a crítica mútua e a busca 

de consenso com a razão comunicativa possibilitarão que os objetivos de cada ator e da 

                                                        
1 Ilocucionário – ver  p. 29 
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organização se tornem compatíveis? Até que ponto o autoritarismo que venha a sufocar 

qualquer aproximação ao homem social acabe por deixar a competitividade da organização a 

cargo da “mente bovina” e o próprio homem reduzido à massa de manobra? 

Nesse ponto é importante destacar o que caracterizaria mais fortemente o homem 

massa. Essa concepção de empregado, atualmente poderia ser resumidamente descrita como o 

trabalhador obediente. Mas o que seria obediência? 

A obediência da qual se está falando é o que Hanna Arendt chama de: 

“tranqüilização, que leva a aceitar o emprego como um lugar de auto automação, uma 
sociedade de pessoas automatizadas, que apenas se deixam levar. (2000, p. 335)  

É possível supor que as emoções envolvidas na mudança de atitude em direção ao 

homem social, tanto da parte do empregado submisso quanto dos chefes e empregadores 

acostumados a simplesmente determinar, sejam muito fortes e que as reações não tenderão 

facilmente para a razão comunicativa. 

A compreensão do mundo que se pode extrair de Habermas, nesta busca pelo homem 

social, está profundamente ligada às questões deste estudo, porque a organização é concebida 

como uma dinâmica de relações e não como um mero local de trabalho. 

O trabalho é visto em situação, isto é, o empregado assumindo uma postura que o 

reconhece como possibilidade de que as relações se estabeleçam em “interação mediada 

lingüisticamente”. Na verdade, caso o empregado interaja conscientemente e não somente 

reivindicando, mas “em participação no processo de decisão” . (TENÓRIO, 2000, p. 184) 
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Além disso, emoções são inerentes às relações humanas e fundamentais a uma 

comunicação mediadora no trabalho. Por essa razão, Rogers complementa o referencial para 

reflexão e análise do exemplo estudado. 

O quadro a seguir apresenta características de concepções de homem em interação, 

segundo os dois autores, afim de simultaneamente, distingui-los e aproximá-los, sem 

equívocos. 

 Para o estudo de caso realizado, as questões acima foram fundamentais à leitura crítica 

proposta nos limites previstos e os conceitos, a seguir, aparecerem como chaves para eliminar 

as relações de e no trabalho encontradas entre as pessoas na Bahia Sul. 

Segundo a leitura realizada de Habermas e das que o interpretam, as relaç^po 

 

 

 
 
 
 

Para o estudo de caso realizado, as questões acima foram fundamentais à leitura crítica 

proposta, nos limites previstos e os conceitos a seguir, apareceram como chaves para eliminar 

as relações de e no trabalho encontradas entre as pessoas na Bahia Sul. 

Segundo a leitura realizada de Habermas e das que o interpretam, as relações em que o 

homem social age, apresentam, em especial, os seguintes aspectos: 

• Partilha do mundo vivido; 

• Coordenação de ações de inclusão e cidadania 

O HOMEM, segundo ROGERS 
1. Congruência das interações entre empregadores, empregados e colegas (1973, p.86); 
2. homem como um processo de devir; (1985, p. 336) 
3. Dignidade; 
4. Desenvolvimento de possibilidades da pessoa; (1985, p. 172) 
5. indivíduo mutável em enriquecimento permanente (1985, p. 336) 
6. Comunicações para a solução de problemas e não para ataque; (1985, p.298) 
7. Ver o problema segundo os outros e “como me parece a mim e como lhes parece a eles” 

e assim, reciprocamente (1985, p. 298) 

O HOMEM, segundo HABERMAS 
1. Força não coercitiva do consenso; (apud ARAGÃO,1992, p. 36) 
2. Reciprocidade, entendimento; (ibidem) 
3. Substituir a força externa, pela ação comunicativa; (ibidem) 
4. Linguagem como ação comunicativa estabelecendo relações; (apud ARAGÃO, 1998, p. 

53) 
5. Igualdade política e decisória. (TENÓRIO, 2000, p. 184) 



 38

• Força não-coercitiva; 

• Superação da subjetividade pelo entendimento; 

• Consenso; 

• Participação nas decisões. 

3.3 Resumo: em busca de posições mais claras 

Estabelecer um processo de busca do homem social, a partir da visão apresentada por 

Rogers e por Habermas, e aplicando-as a modelos mais utilitaristas permite estabelecer um 

conjunto de reflexões. 

Segundo Schein: 

Organização é um sistema complexo e aberto, em dinâmica interação com numerosos 
ambientes, tentando atingir objetivos e executar tarefas em muitos níveis e variáveis graus 
de complexidade, evoluindo e desenvolvendo-se à medida que a interação com um 
ambiente em modificação obriga a novas adaptações internas (1982, p. 192). 

Percebe-se nas leituras de Rogers e de Habermas alguns pontos de contato que  

permitem entender, de forma menos nebulosa, o papel do homem social, pois ao reconhecer a 

necessidade de entender seu peso no contexto produtivo, identifica-se uma necessidade 

efetiva de perceber que há interconexões entre suas atitudes, comportamentos, opiniões e a de 

todos os que compartilhem de sua experiência produtiva. 

Na medida em que as organizações formalizam a existência de um conjunto de ações 

marcado pela pró-atividade, soaria como incoerência que, ao demandar iniciativa, 

discernimento e capacidade de percepção crítica no decorrer de processos decisórios, exigisse, 

em contrapartida, uma postura dependente, omissa, subserviente no trato da consigna que 

estabelecesse a resposta — reconhecimento, reciprocidade por parte da empresa. 
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Os indivíduos quando em grupos produtivos, com as características de uma equipe, 

têm visões compartilhadas, mesmo que originárias em premissas divergentes. O processo de 

negociação dos componentes desses grupos produtivos, decorrente da necessidade de atingir 

resultados permite a superação de barreiras de comunicação e, dessa forma, atingir pontos de 

convergência consensual. 

A gestão contemporânea do desempenho está freqüentemente voltada para a análise de 

resultados, em consonância com os objetivos e metas traçados, em geral, por meio de 

negociações internas nas organizações. Estes modelos, embora com foco nos resultados, 

levam em consideração a adoção eficiente dos instrumentos de ação organizacional — 

planejamento, organização do trabalho, comunicação interpessoal, negociação. O equilíbrio 

entre a adoção desses instrumentos e o perfil de competência das forças produtivas de 

trabalho estabelece o nível de efetividade das organizações. 

No contexto das organizações envolvidas com o perfil do homem social há uma 

preocupação real na construção de mensagens internas, a partir de uma comunicação 

mediadora e capaz de gerar entendimento, esforço mutuamente cooperativo nas relações de 

trabalho independentemente de hierarquia. Tal caminho leva a organização a democratizar a 

sua gestão quando gerenciar o conhecimento, passa a ser o conjunto de responsabilidades 

consensadas, de entendimento entre as equipes e das pessoas nas relações de trabalho, em 

geral. Trata-se do que poderia ser chamado de uma contaminação positiva da postura do 

homem social a todos os níveis. 

É importante observar que, níveis diferentes de análise, podem tornar a leitura das 

relações no trabalho muito mais consistentes, de acordo com o que já foi apresentado, 

enquanto Rogers propõe um contrato no sentido do comprometimento de cada um diante de si 
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mesmo, nas atividades humanas em geral, como possibilidade de realização pessoal e de 

contribuição social. Arendt (2000) também encontra, no contrato, a possibilidade de 

articulação entre as pessoas, se ele significar mutualidade. Neste ponto as duas propostas se 

aproximam, a primeira de natureza mais psicológica e a segunda, mais filosófica. A 

interpretação rogeriana de contrato, embora de natureza psicológica, não é incompatível com 

a mutualidade que Arendt sugere. Na verdade, trata-se de uma complementaridade: parte do 

sujeito diante de seus sentimentos e propósitos, saindo de si em direção aos outros, com 

Rogers, quando se manifesta no movimento pendular de ida e volta da retroalimentação, 

enquanto o movimento apresentado por Arendt, é mais íntimo, busca a autenticidade, o em 

comum do humano, da mutualidade. 

A partir dessa discussão, o contraste da proposta de Schein começa a manifestar-se na 

escolha dos termos para referir-se às pessoas em uma organização: “utilização eficiente” ou 

ao “saber limitado ao dirigente para distribuir trabalho, gerir recursos humanos”, (...) 

“operar mudanças”,( ...) “criar condições de trabalho e sistema de recompensa e punição”, 

(...) “manejar a competição interna e externa” (1982, p. 3). 

Há a exigência de um contexto onde se compartilham responsabilidades e percepções. 

Enquanto essa posição considera essencial que não se descaracterize a organização como um 

sistema racional, produtivo, uma estrutura cujo objetivo básico é a geração de resultados, 

através da eficiência e o trabalho estruturado de profissionais integrando equipes que 

interagem para otimizar recursos e maximizar resultados, a proposta rogeriana, em contraste, 

leva a crer que a empresa que pretende competitividade e que acredita precisar de 

criatividade, vai precisar de outro perfil de pessoa, que tenha “consciência de si mesma, que 
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corre livremente na e através de sua experiência”, daquela pessoa que “funciona de modo 

mais pleno” (1985, p. 172). 

Na leitura das idéias de Habermas e Rogers, em busca da fundamentação para este 

trabalho, três reflexões foram selecionadas, a fim de iluminar a possível aproximação 

encontrada entre os sentimentos inter-relacionais rogerianos e a busca pelo espaço social que 

reporta a Habermas: 

Se o homem não é apenas trabalho mas também intersubjetividade, então não lhe interessa 
somente o desenvolvimento do instrumental tecnológico, mas também o desenvolvimento 
das instituições que lhe garantam espaço para a busca social de sentido, a partir de 
argumentos racionais. (CORDEIRO, 1993, p.13) 

Foi observado também que Habermas distingue entre dois tipos de ação social, a 

saber, o agir instrumental e o agir (ou ação) comunicativo (a). O primeiro, se norteia pelo 

sucesso e o segundo, pelo entendimento. A linguagem do sucesso está presente na literatura 

sobre o homem massa, variando apenas o grau de velamento do discurso ou da prática: 

Segundo Habermas: enquanto o agir instrumental corresponde à coação da natureza, e o 
nível das forças produtivas determina o alcance da disponibilidade técnica sobre as forças 
da natureza, o agir próprio à comunicação está em relação direta com a repressão da 
natureza de cada um: o quadro institucional decide sobre o alcance de uma repressão 
através do poder embrutecido da dependência social e da dominação política. 
(HABERMAS, apud ARAGÃO, 1992, p. 56) 

Neste trecho selecionado por Aragão, a conotação política da proposta habermasiana 

fica transparente. Trata-se, pois de um oportuno momento para questionar como seria possível 

falar em cidadania, em responsabilidade social, ignorando a política, da mesma forma que se 

poderia questionar como esperar autonomia para decidir e criar, sem o exercício da liberdade 

de comunicação e de ação pretendida por Rogers: 
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O indivíduo é mais capaz de experimentar todos os seus sentimentos e tem menos medo 
deles; filtra a sua própria experiência e mostra-se mais aberto aos testemunhos que 
provêm de outras fontes; mergulha completamente no processo de ser e de se tornar o que 
é, descobrindo então que é profunda e realisticamente social; vive de um modo mais pleno 
no momento que passa, mas aprende que é sempre essa a maneira mais saudável de viver. 
(ROGERS, 1985, p. 172) 

Porém, Habermas, provavelmente, diria que de nada valeria essa liberdade sem a 

consciência de que é uma conquista permanente que a comunicação mediadora pode alcançar, 

a qual é, por sua vez, a essência da cidadania que as situações de trabalho devem contemplar e 

que o homem social pode exercitar em qualquer âmbito de sua atuação. 

Passa a ser fundamental esboçar, aqui, o que a linguagem organizacional pode 

mascarar, utilizando-se de conceitos correntes na literatura em administração. 

Alargando a posição de Senge (2002) com a visão psicológica rogeriana e a social, 

política e filosófica habermasiana é possível realizar uma leitura clarificadora das relações no 

trabalho, fazendo aparecer as características do homem massa: 

• Engajamento: submissão ao estabelecido, sentido de obrigação; 

• Participação: compromisso, envolvimento, sem sentido de obrigação; 

• Obediência genuína: lealdade, em geral, às pessoas; 

• Obediência formal: fidelidade incondicional, acrítica; 

• Obediência relutante: medo; 

• Apatia: desligamento; 

• Desobediência: rebeldia, inadequação. 

Em contraste, a leitura rogeriana apresenta pontos fundamentais ao desenvolvimento 

do homem social que contribuem para a densidade desse conceito em Habermas. A 

itemização, a seguir, tem por finalidade pontuar o que foi possível destacar neste estudo. 
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A abordagem rogeriana fundamenta-se em aspectos psicológicos, quando o foco no 

sentimento leva ao homem social A conhecer as manifestações das  emoções vividas em suas 

ações e a compreender os impactos no contexto  produtivo no qual atua, bem como  nas 

reações  dos interlocutores.  

O autoconhecimento, decorrente da postura em busca de aprendizado permanente – 

um ser social, preocupado em modificar-se (tornar a ser o que é, aperfeiçoando-se) leva-o a 

procurar uma comunicação autêntica.  

A abordagem habermasiana, voltada para a inserção do homem em seu grupo 

produtivo e social, busca participação no processo decisório, para tornar-se capaz de assumir 

uma postura diante de si mesmo (o conhecimento das potencialidades, das competências e das 

possibilidades do compartilhamento, como decorrência do aprendizado – postura rogeriana) 

se materializa com uma fala argumentativa – locucionária (emitindo a mensagem), 

ilocucionária (agindo como reforço da mensagem) ou perlocucionária (impactando o 

interlocutor), buscando um consenso. Caracteriza-se pela não coerticitividade – o 

autoconhecimento associado à autonomia decisória dispensa a coação, gerando, para o 

homem social auto consciente (postura rogeriana), uma motivação racional (postura 

habermasiana), que o permita sentir-se interagindo com as diversas ocorrências e com o outro 

no mundo da vida. 

ROGERS 

• Mas sentimento, menos medo; 
• Ser e tornar a ser o que é; 
• Ser social; 
• Aprendizado permanente; 
• Organismo consciente. 

HABERMAS 

• Racionalidade comunicativa; 
• Ausência de coação; 
• Busca do consenso; 
• Fala argumentativa; 
• Motivação racional; 
• Mundo da vida. 
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O homem social, em “identificado pela automotivação,  premissa do engajamento e da 

participação” capaz de dar “atenção à mensagem, para constatação de seu sentido”(ROGERS, 

v. p. 18), em função de não simplesmente orientar-se para um  “comportamento competitivo, 

na busca do ganho...” (HABERMAS, v. p. 13) revela a necessidade de “desempenhar suas 

responsabilidades e tarefas dentro de um nível de competência estabelecido pela instituição 

(contexto produtivo) e sendo capaz de demonstrar, com sua capacidade argumentativa e sua 

exposição ao meio social e econômico, as dimensões de sua contribuição. 

É possível constatar, nesta reflexão, uma possível aproximação entre a visão rogeriana, 

do sentimento e da emoção à visão habermasiana da racionalidade comunicativa e da 

motivação racional. 

 



 45

4 METODOLOGIA 

4.1 Natureza da pesquisa 

Conforme explicitado acima, esse estudo optou por um estudo de caso que envolveu 

uma empresa do segmento de papel e celulose, Bahia Sul Celulose, com a participação de 

ocupantes de funções gerenciais e de liderança, durante o qual o pesquisador analisou 

documentos da organização e instrumentos de levantamento de clima organizacional, de 

avaliação de desempenho e outros eventualmente citados pelos participantes durante as 

entrevistas. 

Além disso, esta pesquisa é eminentemente qualitativa, caracterizando-se pelo 

interesse na interpretação dos próprios participantes sobre a situação em estudo (MOREIRA, 

2002, p. 57), neste caso, as relações no trabalho e, ainda, enfatizando a subjetividade e a 

flexibilidade na condução do processo, conforme indica Moreira, o que estimulou o 

pesquisador a observar e dialogar desde os primeiros passos da elaboração do projeto. A 

característica da pesquisa qualitativa apontada por Moreira, em termos de ênfase no processo 

e não no resultado, foi decisiva para esta opção metodológica, uma vez que o objeto deste 

estudo é, justamente, as relações das pessoas no trabalho, delimitadas pelo problema e suas 

questões. 

A proposta de investigação delineada exigiu do pesquisador a leitura cuidadosa dos 

textos selecionados para a formulação de dois perfis propostos para o problema: o Homem 

Massa e o Homem Social. 
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Os fundamentos desse referencial foram buscados primordialmente em Rogers e 

Habermas e complementados por idéias e propostas de outros autores consultados, visando 

embasar a discussão das demais questões apresentadas neste estudo. 

4.2 Universo e Amostra 

O universo da amostra compôs-se do corpo gerencial de uma empresa do segmento 

industrial de papel e celulose no Brasil - Bahia Sul Celulose. O foco da pesquisa concentrou-

se no grupo de gerentes da primeira linha hierárquica, chefes de divisão e coordenadores, das 

áreas produtiva e administrativa, um total de cerca de 30 profissionais. 

A amostra foi definida pelo critério de acessibilidade e considerando o envolvimento 

dos ocupantes dos cargos escolhidos, por sua inclusão em programas formais internos de 

busca e análise de resultados. 

4.3 Seleção de Sujeitos 

Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos entre gestores da área de recursos humanos e 

de áreas produtivas da empresa, nos limites do universo selecionado e cuja visibilidade da 

atividade profissional pudesse favorecer o acesso do pesquisador às questões para 

investigação propostas neste estudo.  

4.4 Coleta de Dados 

4.4.1 Entrevistas em Inventários 

Os dados foram obtidos através de entrevistas dirigidas por meio de inventários 

específicos, permitindo uma aproximação à visão dos respondentes sobre pontos que 

indicassem a postura assumida na gestão na empresa foco do trabalho. 
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Os inventários foram elaborados em questionários fechados, estruturados, porém 

retomados em diálogo sempre que havia receptividade por parte dos respondentes. 

As questões centrais à proposta deste estudo foram retomadas, para a elaboração dos 

inventários, a partir do referencial teórico baseado em Rogers e Habermas, dentro dos limites 

estabelecidos para esta pesquisa. 

Os inventários selecionados para esta pesquisa fazem parte de um conjunto de 

documentos adotados em atividades ligadas ao desenvolvimento dos recursos humanos e em 

programas de desenvolvimento organizacional, permitindo ao pesquisador identificar o perfil 

de gestão em vigor na empresa pesquisada. 

4.4.2 Justificando o emprego dos inventários 

Em decorrência da vivência de trabalho na empresa Bahia Sul — extensa e intensa — 

por um período aproximado de 8 anos, como consultor, instrutor, assessor da direção de 

recursos humanos, o conhecimento da vida da empresa, sua dinâmica, seus processos, sua 

postura em termos de política de recursos humanos, suas expectativas de competitividade, 

com o desafio da globalização, tornaram-se familiares para o pesquisador, enquanto consultor. 

Mesmo assim, houve, da parte do pesquisador, uma preocupação com a metodologia 

da pesquisa, no sentido de um levantamento sistemático, considerando os procedimentos 

adequados ao estudo de caso. 

Por essa razão, a opção pela utilização de um inventário cuja estrutura é também 

familiar aos sujeitos da pesquisa, objetivou receptividade do instrumento pelos respondentes, 

isto é, visando que os mesmos ao anotarem suas percepções, estivessem sintonizados com a 

cultura da organização. 
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Simultaneamente, o pesquisador buscou, por um lado, não limitar os dados de sua 

pesquisa de campo à vivência na organização. Por outro lado, também se manteve alerta no 

sentido de não intervir na cultura da comunicação dos empregados da empresa. Daí os 

cuidados indicados anteriormente na decisão sobre como proceder durante o levantamento 

realizado neste estudo. 

Na verdade, o emprego do inventário serviu para organizar o conhecimento do 

pesquisador sobre as relações na empresa pesquisada, bem como para atualizar dados obtidos 

em levantamentos anteriores, realizados para diversos objetivos organizacionais. A escolha 

dos inventários para a pesquisa levou em consideração a possibilidade de realizar uma leitura 

crítica da situação atual, a partir da visão dos entrevistados. 

Os diversos inventários, com sua estrutura e conteúdos diversificados, permitiram uma 

abertura aos respondentes, diante da amplitude de enfoques do problema e suas questões. A 

busca foi no sentido de encontrar relacionamento humanizado e produtivo na empresa, a partir 

dos pesquisados. 

4.4.3 Relação entre o referencial teórico e os inventários 

Ao ser considerado o referencial teórico rogeriano e habermasiano, foi levado em 

conta, na escolha dos inventários, o pensamento dos autores e não simplesmente modelos de 

relacionamento voltados para a mera obtenção de resultados, qualidade de desempenho, e 

potencial da equipe de colaboradores, mas as pessoas — no caso desse trabalho, aquelas que 

compõem o corpo de gestores e lideranças internas. 

A pesquisa consistiu na resposta a uma série de questões presentes nos inventários, 

cuja estrutura está apresentada nos anexos, aparecendo mais explicitamente com os resultados 

a seguir. Tratou-se de um conjunto de cinco inventários, com objetivos diferentes e que, 
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depois de tabulados, compuseram os dados da pesquisa. A análise dos seus resultados refletiu 

a opinião dos sujeitos em relação à realidade organizacional. 
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5 RESULTADO DA PESQUISA 

5.1 O caso estudado: a empresa Bahia Sul 

De acordo com informações contidas no sítio da empresa Bahia Sul, o segmento de 

produção de papel e celulose, no Brasil, alcança a cifra de 11 bilhões de dólares. Apresenta-se 

como um dos segmentos de maior produtividade, sendo que algumas das empresas que o 

compõem situam-se entre as dez primeiras do país, das mais representativas do setor, 

comparando-se com outras similares em todo o mundo. Este segmento cresceu cerca de 

11,2%, entre os anos de 2000 e 2001, apresentando um lucro bruto de cerca de 4 bilhões de 

reais. 

O segmento de papel e celulose é caracterizado pelo desenvolvido nível de tecnologia, 

pelos padrões de qualidade, decorrentes da exigência do mercado globalizado — cerca de 

80% do que é produzido no país é exportado — e o perfil de sua liderança interna é marcado 

pela qualificação dos profissionais e pela estrutura interna de suas empresas, onde a 

competitividade e a produtividade estão presentes. 

A empresa Bahia Sul Celulose apresentou em 2000, receitas líquidas da ordem de R$ 

734 milhões de reais, resultando em um lucro operacional de cerca de R$ 350 milhões de 

reais. 

Segundo relatório anual da empresa: 

está em curso a definição dos modelos de competências a serem aplicados a todos os níveis 
hierárquicos. O objetivo é o de explicitar as competências consideradas mais 
representativas e, assim aprimorar a gestão do desempenho e a identificação das 
necessidades de desenvolvimento, em alinhamento com a estratégia da empresa. (2002, 
www.bahiasul.com.br) 
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As políticas de recursos humanos da Bahia Sul procuram propiciar um ambiente de 

trabalho saudável e acolhedor e estimulam o crescimento profissional de seus colaboradores 

para que possam responder aos desafios de uma empresa competitiva, voltada para o mercado 

global. 

A gestão de recursos humanos conta com um amplo programa de desenvolvimento e 

aprendizagem e tem como princípio o estímulo ao auto-desenvolvimento dos colaboradores.  

A Bahia Sul aprimora constantemente suas práticas de gestão de pessoas, através de 

mecanismos internos de avaliação do nível de satisfação dos colaboradores, detectando os 

pontos positivos e o que precisa ser aprimorado. 

5.2 A Pesquisa de Campo 

A pesquisa de campo contou com observação participante e diálogo, em busca de 

compreensão do clima organizacional, compartilhadamente com os sujeitos durante a 

elaboração do projeto e, ainda, durante a pesquisa de campo propriamente dita, com 

entrevistas primordialmente estruturadas em inventários e retomadas em diálogo. 

Os inventários foram elaborados em assertivas, em busca das percepções dos 

empregados sobre o que é esperado dos mesmos em termos de desempenho e de postura, 

visando apreender aproximações a um ou outro dos dois perfis desenvolvidos no referencial 

teórico: o homem massa e o homem social.  

Além disso, questionários construídos com base em assertivas habermasianas e 

rogerianas complementaram os dados necessários à análise do caso, de acordo com as 

questões do estudo. 
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O retorno situou-se no percentual esperado, fixando-se em 80% do universo 

previamente estipulado. 

Para o presente trabalho o autor recorreu à metodologia de estudo de caso envolvendo 

uma empresa do segmento de papel e celulose atuante no sistema produtivo brasileiro, que 

apresenta altos índices de produtividade. 

A opção por estudo de caso permitiu um enriquecimento do estudo, na medida em que 

os perfis praticados pela empresa selecionada foram confrontados e, diante disso, alguns 

pontos puderam ser ressaltados: 

• perfil dominante de gestão da empresa; 

• características com influência na operação organizacional; 

• características com importância para o negócio; 

• perfil de amplitude da função recursos humanos; 

• exercício de liberdade individual; 

• estrutura colegiada – trabalho em equipe na geração de resultados; 

• critérios de avaliação de desempenho vs. indicadores de reconhecimento; 

• mecanismos de consecução de resultados vs. variáveis de oportunidade; 

• definição de responsabilidades organizacionais vs. Autonomia de autogestão. 

5.3 Análise dos Inventários 

5.3.1 Perfil Dominante da Organização 

O inventário (MASTER DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, 1991) permitiu a 

identificação de um perfil dominante por meio de um conjunto de questões segundo as quais 

foi possível clarificar nível de comprometimento dos empregados com a organização, em dois 
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sentidos. Em primeiro lugar, sua conscientização e “autonomia” em relação às 

responsabilidades, em uma perspectiva rogeriana e a comunicação institucional para, a partir 

da visão habermasiana, apreender uma possível aproximação com “uma posição de tomar 

parte nos processos de alcançar entendimento e, portanto, de afirmar sua própria 

identidade” (apud ARAGÃO, 1992, p. 51), nos caminhos pelos quais a empresa define seu 

perfil de ação. 

O inventário leva em conta o universo abaixo: 

o Ambiente Neutro 

Neste tipo de organização, os empregados geralmente se preocupam pouco com a 

obtenção de resultados, que é vista como de exclusiva responsabilidade da alta direção que 

não aparece, não dá diretrizes, a não ser ocasionalmente, em momentos de crise ou interesse 

exclusivo. 

Planejamento, quando ocorre, existe para superar problemas inesperados que 

estouram. O controle é caracterizado principalmente por esporádicas ações punitivas, sendo 

que há uma ausência geral de avaliação sistemática dos trabalhos. 

É comum encontrar departamentos estanques e apenas os departamentos altamente 

especializados funcionam melhor neste tipo de Empresa. Departamentos administrativos ou 

de produção, cuja tecnologia e natureza do trabalho são mais rotineiros, deverão achar-se 

confusos e sem saber para onde caminhar. 

Pessoal pouco maduro ou conhecedor da empresa provavelmente ficará esperando que 

se lhes diga o que fazer, perdendo tempo e fazendo tentativas pouco produtivas de levar o seu 

trabalho adiante. Os conflitos que surgem são, principalmente, de natureza pessoal, uma vez 
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que o ambiente não incentiva as discussões profissionais. O moral do pessoal, nesses casos é, 

em geral, baixo. 

o Ambiente Diretivo 

Tende a haver pouca participação dos subordinados nas decisões da Empresa. O poder 

tende a concentrar-se nas mãos do pessoal de cúpula, os subordinados apenas executam as 

ordens recebidas, sem possibilidades de desenvolver a sua criatividade. Geralmente não lhes é 

permitido escolher como será feito o trabalho, de vez que as ordens vindas de cima é que 

determinam como fazer. Pode haver sérios descontentamentos, camuflados e ocultos do 

pessoal da chefia, uma vez que os subordinados temem punições. Indivíduos muito 

autônomos e agressivos profissionalmente, somente se darão bem nesta Empresa se ocuparem 

posições de poder na hierarquia. Em posições subordinadas tenderão a sair ou criar 

problemas. 

o Ambiente Político 

Neste tipo de organização constata-se uma preocupação muito grande com a 

observância de usos e costumes; não se estimulam sugestões que conflitem com os mesmos. 

Isto faz gerar comportamentos prudentes e defensivos nos vários níveis de liderança e entre os 

subordinados, em geral. 

Há um grande consumo interno de energia no sentido das pessoas se protegerem e 

justificarem medidas. As decisões são tomadas com base principalmente no passado, não 

levando em consideração pressuposições e oportunidades surgidas. Pessoas de iniciativa 

sentem-se tolhidas nesse tipo de Organização, mas, em geral silenciam formalmente. 
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o Ambiente Integrado 

Há uma adequada distribuição de responsabilidades e autoridades, sendo as decisões 

compartilhadas entre a alta cúpula e os diversos níveis de chefia. Os subordinados são 

informados claramente do que se espera deles e a Empresa se mostra receptiva às 

reivindicações de apoio formuladas por eles. 

Os subordinados têm possibilidades de inovar no trabalho ou de determinar, eles 

próprios, como o realizarão, uma vez que apresentem os resultados desejados dentro das 

normas e procedimentos vigentes. 

Há um sistema de delegação institucional, embora possa haver freqüentes solicitações 

de maior autonomia de trabalho, especialmente no caso dos subordinados que executam 

atividades complexas ou técnicas ou de nível sócio-econômico elevado. Presença constante de 

divergências profissionais, que levam a modificações nos procedimentos usuais de trabalho, 

via negociação direta entre as pessoas envolvidas. 

Atritos mais sérios são enfrentados abertamente e trata-se de solucioná-los 

razoavelmente, de maneira que não impeçam o andamento do trabalho. 

O nível de cobrança por resultados é institucionalizado; pessoas sem grande iniciativa 

e sem comprometimento com resultados ou desenvolvimento profissional sentir-se-ão 

deslocadas e temerosas em organizações com este perfil. O senso de equipe é dominante, 

associado a uma relação de consciência dos níveis de contribuição e resultados individuais. 

Constata-se forte identificação indivíduo/organização, e o moral do grupo é alto. 
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o Ambiente Protetor 

Neste tipo de empresa, ocorre em geral, um nível destacado de delegação de 

autoridade e identificação de responsabilidades, e de “cima para baixo”. O pessoal pode, via 

de regra, executar o trabalho com autonomia, da maneira como desejar. Há uma acentuada 

preocupação da Empresa com as relações humanas; esforços são feitos constantemente para 

evitar que as pessoas entrem em atritos sérios. 

Constata-se, no entanto, um certo conformismo e acomodação das pessoas nos níveis 

inferiores. Entretanto, é possível que a produtividade da Empresa seja baixo, em relação a 

níveis potenciais de atingimento; é provável que em um ambiente mais permissivo como este, 

o pessoal não se sinta realmente obrigado a obter produção em maior quantidade e de maior 

qualidade. Isso pode decorrer do fato de que, em geral, neste tipo de empresa, a cúpula não 

deixe realmente claro para o pessoal “de baixo”, o que é que se espera dele em termos de 

produtividade, ou então estabelece padrões de produtividade abaixo do que poderia se obter, 

adotando um nível de esforço mais elevado. 

O quadro a seguir consolida os dados obtidos pela pesquisa, em relação a cada uma 

das dez áreas de análise indicadas pelo inventário: 
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BAHIA SUL CELULOSE 

PERFIL DOMINANTE 

ITEM DE ANÁLISE RESULTADO DA PESQUISA 

OBTENÇÃO DE RESULTADOS PELA EMPRESA PROTETOR 

LUCROS E DESPESAS DA ORGANIZAÇÃO INTEGRADO 

PRODUTIVIDADE POLÍTICO 

PLANEJAMENTO INTEGRADO 

CONTROLE POLÍTICO 

RELAÇÕES PRODUTIVAS INTERNAS INTEGRADO 

GESTÃO DO DESEMPENHO INTEGRADO E PROTETOR 

COMUNICAÇÃO INTERNA INTEGRADO 

GESTÃO DE CONFLITOS INTEGRADO E POLÍTICO 

GESTÃO DA CRIATIVIDADE INTEGRADO 
 

A integração, conforme é percebida na troca de percepções a partir das respostas aos 

inventários e apresentada acima, é, na verdade, mais um reforço à presença da obediência, da 

anulação da diferenciação entre as pessoas. Logo, é mais um estímulo à multiplicação do 

homem massa no relacionamento funcional da empresa.  

O resultado da pesquisa do estudo de caso neste segmento indica: 

a) prioridade associada à obtenção de objetivos e à consecução de resultados 

institucionais; 

b) as contribuições individuais não devem colidir com as regras institucionais 

vigentes; 

c) liberdade e autonomia associada ao “enquadramento” ao sistema dominante na 

organização; 

d) liberdade e autonomia atreladas a processos de cobrança; 
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e) desempenhos inferiores aos padrões institucionais não devem fazer parte do 

sistema; 

f) obediência aos usos e costumes da organização; 

g) obediência às regras e à disciplina vigentes; 

h) inexistência de espaço para autonomia ou liberdade de expressão; 

i) exercício vertical da autoridade; 

j) aproximação entre organização e colaboradores, sem preocupação com valores 

individuais; 

l) cobrança de resultados com monitoração institucional; 

m) decisões estratégicas e prerrogativa de ação limitada aos centros superiores de 

decisão; 

n) gestores — formuladores consentidos de aspectos táticos; nesse caso percebe-se 

uma autorização institucional para a elaboração de táticas, desde que vinculadas 

aos aspectos estratégicos da organizacional; 

o) gestores — plena obediência aos aspectos operacionais, com foco na geração de 

resultados. 

Ao analisar os resultados da pesquisa, com relação a este inventário encontram-se as 

seguintes observações: 

5.3.1.1 Obtenção de Resultados pela Empresa 

• Uma predominância do perfil protetor. 

Neste item os perfis predominantes têm a seguinte identificação:  

Protetor: As respostas aos problemas surgidos são dirigidas para se conseguir um 

relacionamento humano que leve ao incremento da eficácia e da produtividade no trabalho. 
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5.3.1.2 Lucros e Despesas da Organização 

• O perfil integrado é apontado como predominante. 

• O perfil integrado neste item tem a seguinte identificação: o pessoal da empresa 

está consciente de que sua atuação afeta os lucros e as despesas da empresa e, 

através desse conhecimento, é formalmente cobrado e motivado para a 

minimização dos custos e a maximização dos lucros. 

5.3.1.3 Produtividade do Pessoal 

• Predominância do perfil político. 

• A identificação do perfil político traz: existem recursos humanos suficientes para 

realizar o trabalho dentro dos padrões aceitáveis, sem a necessidade de exercer 

nenhuma pressão. As normas e determinações desempenham o papel de um 

controle velado. 

5.3.1.4 Planejamento 

• Predominância do modelo integrado. 

• O perfil integrado neste item se apresenta: o planejamento se faz com base na 

análise racional dos problemas e das situações existentes e previstas para o futuro. 

Os objetivos e metas e os programas de trabalho são suficientemente flexíveis para 

permitir a incorporação de sugestões e opiniões das pessoas afetadas, desde que 

justificadas e compatíveis com os objetivos estratégicos. Dá-se importância às 

contribuições individuais no planejamento, mas esse espaço é relacionado a casos 

de qualificação muito especial ou reservado à cúpula. 

5.3.1.5 Controle 

• Predominância do perfil político 
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• Perfil político: Os pontos fortes e fracos do pessoal são analisados por seus 

superiores, sobretudo para prevenir que não se afastem das normas vigentes. 

5.3.1.6 Relações Produtivas Internas 

• Perfil dominante integrado. 

• O perfil integrado: nas relações entre os recursos humanos e entre departamentos, 

dá-se uma grande importância ao entendimento e ao comprometimento em torno 

dos objetivos e metas principais da organização. 

5.3.1.7 Gestão do Desempenho 

• Indicação idêntica dos perfis integrados e protetor. 

• Perfil integrado: fazem-se críticas objetivas sobre o trabalho assinalando os erros e 

tratando de reduzi-los. Há uma formal e efetiva troca de idéias entre os líderes e 

subordinados. Quando um trabalho é concluído, fazem-se análises efetivas, 

visando encontrar melhores soluções e lograr maior eficácia. 

• Perfil protetor: estimula-se, elogia-se com freqüência o pessoal pelo bom trabalho 

realizado. Procura-se avaliar o trabalho à medida que se desenvolve, a fim de 

detectar situações em que esses estímulos possam ser proporcionados. 

5.3.1.8 Processos de Comunicação Interna 

• Perfil dominante integrado. 

• O perfil dominante integrado se identifica: o pessoal está sempre bem informado 

dos planos e decisões da empresa e é convidado a participar deles, podendo 

expressar livremente seus pontos de vista, dentro da visão estratégica institucional. 

As informações fluem rapidamente e sem distorções entre os gerentes, entre estes e 

seus subordinados e de subordinados para superiores. As diferenças são resolvidas 

via negociação e com consenso entre as pessoas do nível em que há dificuldades. 
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5.3.1.9 Gestão de Conflitos 

• Equilíbrio entre os perfis integrado e político. 

• Perfil integrado: os conflitos são enfrentados por sua administração aberta e de 

forma assertiva, examinando-se suas causas e tratando-se de solucioná-los 

objetivamente, de maneira que não voltem a aparecer ou comprometer o senso de 

equipe e os resultados. 

• Perfil político: discutem-se os problemas de tal maneira que a maior parte das 

pessoas acabe aceitando as soluções, da maneira como foram apresentadas. 

Quando as pessoas envolvidas se mantêm firmes em seus pontos de vista, o 

tratamento do problema sofre um esfriamento, adiando-se sua solução para voltar 

mais tarde ao problema. Influência e convencimento são fortes. 

5.3.1.10 Gestão da Criatividade 

• Perfil dominante integrado. 

• Perfil integrado: as contribuições feitas pelo pessoal, se exeqüíveis, são 

recompensadas e postas em prática. As sugestões ou propostas de solução de 

problemas sem significado são rejeitadas e seus autores informados de por que o 

foram. 

5.3.1.11 Análise das situações apontadas no inventário 

O resultado da pesquisa neste segmento indica que a prioridade está associada à 

obtenção de objetivos e à consecução dos resultados institucionais. Toda a contribuição será 

bem vinda, desde que não colida com as regras institucionais vigentes. 

Considerando-se os preceitos do modelo integrado que, em princípio, tem na 

autonomia a sua base, verifica-se que essa aparente liberdade está associada ao 

enquadramento dos profissionais ao sistema dominante na organização. Neste modelo, a 
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liberdade está atrelada a um processo de cobrança e quem não atende às exigências do 

sistema, não encontra espaço na organização. 

Quando o perfil predominante se localiza no modelo político prevalece a obediência 

aos usos e costumes da instituição, o que, mais uma vez, revela um atrelamento ao sistema 

vigente, sem grande liberdade de atuação. 

Os perfis diretivo e protetor, encontrados em alguns segmentos são determinantes na 

obediência e atenção à disciplina e regras existentes. Não há espaço, nestes modelos, para 

autonomia plena ou liberdade de expressão. Enquanto o primeiro se caracteriza pelo exercício 

da autoridade vertical, o segundo perfil mostra um perfil de aproximação entre organização e 

colaboradores, sem que, todavia, se identifique a preocupação com valores individuais. 

Os princípios de liberdade e cooperação (PINCHOT, 1996) estabelecem um conjunto 

de premissas, indicadoras da visão da empresa, no espectro da manutenção do homem social e 

que caracterizam a empresa onde os valores da comunicação e do feedback são tratados de 

forma mais cuidadosa do que a ampliação da gestão por comandos: 

• Oportunidade a todos, respeitadas as suas diferenças individuais; 

• Gerência baseada no respeito; 

• Responsabilidade compartilhada pela colaboração e pelo sentimento comunitário; 

• Exercício do direito de crítica praticado pela liderança; 

• Fidelidade aos valores e metas da organização e do grupo do qual participa; 

• Ritmo acelerado nas mudanças e nos processos de desenvolvimento, com destaque 

para a flexibilidade e a diversidade de estilos; 

• Ritmo acelerado nas mudanças e nos processos de desenvolvimento, com destaque 

para a flexibilidade e a diversidade de estilos; 
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• Possibilidade de escolher com quem trabalhar e como trabalhar; 

• Treinamento e conscientização permanentes sobre valores básicos de conduta; 

• Direito à liberdade individual e consciência da responsabilidade individual, 

inseridas no senso de equipe; 

• Liderança exercida com a distribuição de direitos iguais em termos de democracia 

(livre manifestação) e igualdade (diferença de tratamento baseada no mérito); 

• Visão diferenciada das pessoas, com expectativas não homogêneas de suas 

contribuições; 

• Aplicação de mecanismos de educação contínua, de processos amplos e efetivos de 

comunicação e de propagação sobre o compartilhamento de valores e metas; 

• Segurança dos princípios e da continuidade dos níveis de emprego; 

• Delegação, autonomia e consolidação da posição com base no mérito; 

• Foco na integração e nos valores compartilhados; 

• Incentivo à iniciativa e a tomada de decisão; 

• Construção de coalizões poderosas, parcerias e sistemas funcionais estáveis; 

• Atendimento, pelo uso adequado dos recursos - humanos, materiais e financeiros, 

às demandas do mercado; 

• Compartilhamento de responsabilidades, para agregação de valor ao negócio da 

organização; 

• Reconhecimento dos valores individuais com a percepção de seu impacto sobre a 

ação coletiva; 

• Diversificação nas contribuições individuais e correspondente recompensa; 

• Existência de reconhecimento e recompensas pelo esforço compartilhado; 
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• Ampla distribuição das informações, permitindo a liberdade de expressão a toda a 

comunidade envolvida; 

• Visão de toda a equipe como expressões de um mesmo valor; 

• Respeito à diversidade das pessoas e às suas formas de trabalho. 

Não se percebe, no resultado da pesquisa sobre perfis dominantes, qualquer espaço 

que seja associado à proposta de Pinchot (1996). A cobrança de resultados se faz de forma 

efetiva e, mesmo nos pontos onde se vislumbra uma possibilidade de foco nos direitos 

individuais, esse foco está interligado a uma monitoração institucional onde as decisões 

estratégicas são prerrogativa dos centros superiores de decisão, cabendo aos gestores a 

formulação consentida de aspectos táticos e a plena obediência aos aspectos operacionais: 

resultados. 

5.3.1.12 Resumo: retomada do referencial 

a) (...) interações (...) cotidianas (...) parceiros (...) empregador e empregado (...) 
congruência (...) fator mais importante (...); (ROGERS, 1973, p. 86) 

b) (...) esfera do trabalho (...) progresso material (...) atividade técnica instrumental (...) 
estratégia (...)  integração objetivante (...) sucesso (...) escolha de meios (...) bem estar 
material; (...) (CORDEIRO, 1989, p. 10) 

c) (...) instrumental (...) ação orientada ao êxito (...) regras técnicas (...) grau de eficácia 
(...) influir sobre decisões (...) oponente racional (...) ações instrumentais (...) 
interações sociais (...) ações estratégicas (...) ações sociais (...) ações comunicativas 
(...) círculos egocêntricos de interesses (...) entendimento (...) ação comunicativa (...) 
entendimento. (HABERMAS, apud TENÓRIO, 2000, p. 82-83) 

5.3.2 Definição de Responsabilidades Organizacionais 

As responsabilidades organizacionais representam o conjunto de obrigações que a 

organização estabelece para definir o vínculo de trabalho com seus colaboradores (SCHEIN, 

1982) 
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No inventário (BITTENCOURT, 2000) encontrado sob o título Definição de 

Responsabilidades há um glossário, com uma série de substantivos escolhidos. Eles 

representam os produtos gerados pelas responsabilidades dos pesquisados. 

A tarefa dos pesquisados consiste na escolha dos substantivos que melhor identificam 

a dimensão e a importância de seu cargo na organização. 

No caso específico considerou-se o conjunto de indicações que representassem uma 

escolha significativa dos pesquisados: 

Avaliação  Aprovação  Coordenação  Garantia 

Liberação  Organização  Otimização  Planejamento 

Treinamento  Autorização  Comunicação  Comprometimento 

Formulação  Mensuração  Maximização  Minimização 

Padronização 

 
5.3.2.1 Análise das situações apontadas no inventário 

O inventário trouxe uma informação, na medida em que coincide com o resultado do 

inventário anterior: as indicações de responsabilidades específicas apontam obrigações de 

cunho disciplinador, onde a cobrança se faz por resultados associados a um núcleo ou 

mecanismo superior de decisão institucional. 

A leitura do resultado desse inventário e a consulta ao inventário anterior revela um 

conjunto de instrumentos de ação onde se verifica o atendimento às responsabilidades 

estratégicas, onde não há acesso ou possibilidade de participação decisória. Foi possível 

observar que as responsabilidades configuram-se como obrigações e não processos de 

execução de tarefas. As responsabilidades apontadas permitem constatar que não há sinais de 
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contribuição, mas tão somente um conjunto de obrigações vinculadas a sistemas formais de 

operação. 

5.3.2.2 Resumo: retomada do referencial 
 

a) indivíduo (...) organismo (...) consciência de si mesmo (...) experiência (...) 
funcionamento pleno. (ROGERS, 1985, p. 172) 

b) a) (...) interações cotidianas (...) parceiros (...) empregador e empregado (...) 
congruência (...) fator mais importante (...) (ROGERS, 1973, p. 86) 

c) comunidade (...) comunicar (...) interpretações comuns (...) coordena ações (...) objetos, 
normas, subjetividade (...) interesses, aspirações comuns (...) mundo material (...) ação 
humana (...) referência (...) tradições (...) exigências (...) mundo vivido (...) parâmetros 
(...) ações concretas. (CORDEIRO, 1989, p. 17) 

5.3.3 Qualificações Básicas em Recursos Humanos 

Este inventário (MASTER DESENVOLVIMENTO GERENCIAL, 1991) tem como 

finalidade apontar as bases de potencial consideradas como prioritárias, pela empresa, na ótica 

dos pesquisados. Para cada uma das bases deverá ser indicado o grau de exigência, de 01 

(exigência mínima) até 05 (exigência máxima). 

Não significa avaliar como os pesquisados se sentem em relação aos itens analisados, 

mas o quanto são exigidos (cobrados) pela organização em relação a eles: 

 

§ Consciência do ambiente profissional: nível de conhecimento que possui de sua 
contribuição e importância, no contexto produtivo que atua. Grau de exigência (5). 

§ Flexibilidade, abertura a terceiros: o quanto se predispõe a ouvir os outros e aceitar 
suas idéias, sem reações ou barreiras. Grau de exigência (4.5). 

§ Persistência: predisposição para perseguir objetivos, com tenacidade e senso crítico, 
suficiente para estabelecer ritmo e consistência adequados. Grau de exigência (4.5). 

§ Capacidade de operacionalizar idéias: competência para passar da palavra à ação, sem 
perder substância. Grau de exigência (4). 

§ Nível de ceticismo e inconformismo: nível de acomodação (grau próximo de 01) ou de 
contestação e discussão de idéias (grau próximo de 05). Grau de exigência (4). 

§ Capacidade criativa: competência para gerar novas idéias ou sugestões que possam 
agregar algum tipo de valor ao negócio ou rotina. Grau de exigência (4). 
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§ Contribuição Produtiva: qualidade da contribuição, capaz de trazer algo possível de 
ser incorporado à realidade de forma eficaz. Grau de exigência (4). 

§ Originalidade das idéias propostas: capacidade de surpreender, no sentido de gerar 
alguma ação ou sugestão ainda não pensada ou prevista. Grau de exigência (3.5). 

§ Autoconfiança: capacidade crença em si próprio, seus valores, crenças e princípios de 
ação e pensamento. Grau de exigência (3,5). 

§ Auto-avaliação permanente: capacidade de estar  revendo seus princípios, formas de 
ação e ritmo para o alcance dos objetivos. Grau de exigência (3.5). 

 

5.3.3.1 Análise das situações apontadas no inventário 
 

O segmento da pesquisa aponta para o grau de cobrança institucional, em relação às 

áreas de desenvolvimento de seu potencial criativo. 

O grau de exigência associado ao comprometimento com os objetivos, valores e 

finalidades organizacionais, apresenta-se nos patamares superiores – entre 4 (quatro) e 5 

(cinco) graus (exigência mais elevada). 

Na avaliação dos pontos de comprometimento com os objetivos e projetos de 

desenvolvimento individual verificam-se graus de exigência em nível inferior (até 4). 

Numa leitura dos itens relacionados com a originalidade das idéias propostas (que 

pode ser identificada como liberdade de pensamento criativo) e auto-avaliação permanente 

(auto-desenvolvimento decorrente de predisposição para o aprendizado), o grau de exigência 

aponta os menores índices da pesquisa. 

Constata-se que os pontos associados à obrigação com resultados formais, como 

desenvolvimento organizacional, seus resultados e estratégias configuram-se como 

prioritários. 
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5.3.3.2 Resumo: retomada do referencial 
 

a) (...) o homem (...) processo de devir (...) aquisição de valor (...) desenvolvimento de 
possibilidades; ser humano individual (...) auto-realização (...) experiências 
enriquecedoras (...) superação (...); modo de ser mutável (...) (ROGERS, 1985, p. 336). 

b) prática da argumentação (...) opção valiosa (...) entendimentos (...) ação estratégica (...) 
uso direto da força (...) racionalidade comunicativa (...) pretensões de validade (...) 
força externa (...) comunicação (...) não coercitividade (...) ação comunicativa (...) 
entendimento (...) (ARAGÃO, 1992, p. 36). 

c) força não coercitiva (...) consenso (...) discurso argumentativo (...) visões subjetivas (...) 
convicção racionalmente motivada (...) mundo objetivo (...) intersubjetividade (...) 
mundo da vida (Habermas, apud ARAGÃO, 1992, p. 36). 

5.3.4 Análise de Importância e Influência 

Neste inventário (BITTENCOURT, 1999) encontram-se quatro áreas de interesse da 

organização. Cada uma das áreas de interesse apresenta um conjunto de variáveis de análise. 

Para cada uma das áreas de interesse foi feita uma indicação do nível de importância 

para a operação e a rotina (processos e trabalho do dia a dia) e de influência para o negócio 

(valor estratégico). 

§ O grau de importância varia de C (baixa importância) a A (muito importante). 

§ O grau de influência varia de 05 (sem influência) até 01 (extremamente influente). 

A pesquisa leva em consideração que a análise deve ser feita por cada um dos grupos 

apresentados: 

§ A empresa e sua situação frente ao mercado competitivo; 

§ O modelo financeiro; 

§ A estrutura organizacional; 

§ Liderança de equipes. 

A análise deve ser feita por áreas de interesse, separadamente e a atribuição do grau 

deve levar em conta o fator relatividade, ou seja, atribuir baixa importância a uma 

determinada variável significa que, naquela área de interesses (liderança de equipes, por 
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exemplo), a variável tem baixa importância em relação às demais do setor, mas não uma falta 

de importância absoluta (em relação a todas). 

A avaliação reflete a posição pessoal do pesquisado e não a visão institucional.  

Foram consideradas áreas de grande importância para o processo e de extrema 

influência para o negócio: 

a) A empresa e sua situação frente ao mercado competitivo: 

Áreas internas geridas como negócio 

Qualidade do serviço prestado 

Custo para o cliente 

Imagem junto ao cliente 

b) Eficácia comprovada quanto à inovação 

O modelo financeiro 

Custo de manutenção dos serviços prestados 

Disponibilidade de verbas para as operações 

c) A estrutura organizacional 

Capacidade da força de trabalho 

Comprometimento das lideranças internas 

Atender o cliente no prazo esperado por ele 

Experiência técnica das equipes internas 
 

d) Liderança de Equipes 

Capacidade da liderança visionária – empreendedora 

Funcionários da área comprometidos com o negócio 

Orientação para resultados pelas lideranças 

Orientação para o negócio – resultados, qualidade, tempo 
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5.3.4.1 Análise das situações apontadas no inventário 
 

A busca por uma gestão que seja capaz de gerar resultados sempre foi um ponto 

significativo no perfil das organizações, desde os primórdios de sua história. 

A análise dos pontos de importância e influência, tanto na operação – rotina ou no 

negócio nos permitiu constatar que a busca de resultados, e a eficácia na consecução dos 

mesmos foi acentuada. Nas organizações contemporâneas, que têm a competência e a eficácia 

como base de sua ação gerencial, constata-se um conjunto de premissas a ser considerado: 

 

a) as formas de controle desenvolvidas se consolidam através de regras, de leis, pela 
concessão de recompensas e aplicação de punições; 

b) a fonte básica de poder formal está condicionada aos níveis decisórios superiores, ou seja, 
aos detentores do poder e autoridade máxima na estrutura organizacional; 

c) a finalidade é a obediência aos princípios, missão e objetivos estratégicos organizacionais e 
a todo custo devem ser evitadas as dissidências e discordâncias das orientações emanadas pela 
autoridade e a possibilidade de que sejam assumidos riscos desnecessários, segundo o padrão 
vigente; 

d) a relação entre as pessoas na organização se manifesta pelas regras da hierarquia e o 
relacionamento humano é estruturado; 

e) a base fundamental para o crescimento e o desenvolvimento dos indivíduos é proporcional 
à sua capacidade de seguir a ordem estabelecida e, como conseqüência, a consecução dos 
objetivos e a consolidação do negócio. 

A análise dos resultados encontrados permite ressaltar pontos de influência e 

importância que indicam, como nos inventários anteriores, que compuseram o conjunto de 

instrumentos desta pesquisa, um foco prioritariamente direcionado à busca de resultados, e 

uma clara tendência ás posturas disciplinadoras. No que se refere a fatores de 

comprometimento com o negócio, o fortalecimento das práticas prioriza o senso cliente. O 

obediente suplanta o contributivo independente. Esse ponto clarifica a finalidade dos 

mecanismos internos de busca de consolidação da organização disciplinadora e pelo outro, um 

esforço das pessoas em busca da autonomia e participação “a partir do engajamento” 
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(SENGE, 2002) de seus efetivos colaboradores, porém, percebe-se que os indícios de 

surgimento do homem social estão à sombra do homem massa. Há uma aparente liberdade de 

ação, embora essa liberdade esteja associada a um programa formal de obediência a limites de 

competência. 

Em entrevistas realizadas, com o objetivo de identificar fatores capazes de incentivar 

os níveis de motivação interna, foram verificadas as prioridades, apontadas pelos gestores 

internos, em seus níveis de gerencia, chefia e supervisão: 

• prioridade 1 – oportunidade de crescer e de  me desenvolver – busca de cidadania, 
HABERMAS 

• prioridade 2 – comprometo-me com os resultados da empresa – contrato da pessoa com 
ela própria - ROGERS 

• prioridade 3 – reconhecimento por parte dos superiores – auto-estima, dignidade, 
ROGERS 

• prioridade 4 – eu gosto, é interessante – abordagem inteligente, ROGERS 

• prioridade 5 – sinto que a tarefa é importante – razões, consciência, HABERMAS 

Constata-se, observando essas respostas, que os pontos apontados envolvem situações 

onde o perfil contributivo do homem social se encontra presente. Considerando que essas 

observações são oriundas dos sujeitos da pesquisa revelam a expectativa de participação ativa 

nos processos produtivos, numa atitude não passiva, embora ainda timidamente manifesta. 

5.3.4.2 Resumo: retomando o referencial 
a) comunicação mútua (...) solução dos problemas (...) ataque das pessoas (...) outros (...) 

precisão e realismo (...) abordagem inteligente (...) insolúvel (...) aceito como tal 
(ROGERS, 1985, p. 298). 

b) argumentação (...) fala (...) pretensões de validade (...) duvidosas (...) implementação 
(...) recuperação (...) argumentos (...) razões conectadas (...) forma sistemática (...) 
emissão problematizada (...) força de uma argumentação (...) pertinência das razões 
(...) (Habermas, apud TENÓRIO, 2000, p. 83). 

c) teoria habermasiana (...) racionalidade (...) manifestações racionais (...) sujeito (...) 
ações diretas (...) expressões simbólicas (...) relações com o mundo (...) asserção (...) 
ação racional (...) criticismo e fundamentação (...) razões e fundamentos (ARAGÃO, 
1992, p. 33). 
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6 RESULTADOS EM BUSCA DE CONCLUSÕES: INDÍCIOS E 

CONSTATAÇÕES DA PRESENÇA DO HOMEM MASSA E DE 

POSSIBILIDADES DO HOMEM SOCIAL 

A visão da competência, a partir da análise de desempenho de colaboradores 

considerados eficientes, em especial, os que se ocupam dos nichos de gestão organizacional, 

leva a exigir desses profissionais capacidades de promover a competitividade, a 

adaptabilidade à velocidade das mudanças na complexidade do contexto atual, para conviver 

com incertezas, analisar criticamente situações e problemas inusitados, apresentá-los clara e 

sinteticamente, além de habilidade e sensibilidade para lidar com pessoas, e predisposição 

para o aprendizado contínuo (RHINESMITH, 1993, apud VERGARA, 1999). 

O exemplo escolhido para estudo, na realidade organizacional contemporânea, no 

contexto nacional é relativo à gestão, especialmente enquanto práticas de acompanhamento do 

clima das relações de trabalho, na empresa Bahia Sul Celulose. Essas práticas na organização 

enfocada — hoje significativamente adequada a princípios de racionalidade e produtividade 

— iniciaram-se com um programa de Desenvolvimento Organizacional, que enfatizou o 

aspecto comportamental, cujo alvo prioritário, à época, era o corpo gerencial. 

É possível supor que, na relação empresa/empregado vigente na organização, 

ressaltam os processos, atitudes e práticas predominantemente funcionalistas, que valoriza a 

utilidade nas relações de trabalho em todos os níveis. 
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6.1 Os caminhos que levaram à conclusão 

O emprego dos inventários possibilitou clarificar um diálogo que estava velado nas 

relações empresa/empregado — a empresa apresenta uma proposta e suas expectativas sobre 

o desempenho, sobre a colaboração e sobre o engajamento dos seus empregados através do 

conteúdo dos inventários. 

Sobre essa opção da organização estudada, foi possível considerar válida a crítica de 

Morgan (1996) às análises quantitativas utilizadas pelas organizações e que ele compara à 

magia nas sociedades primitivas, considerando que elas podem oferecer uma aparência de 

racionalidade e substância. Porém, é necessário aqui, pelo menos algumas ressalvas: a 

primeira é que não é suficientemente clara, na organização, até que ponto ela praticaria uma 

análise quantitativa ou qualitativa e, em segundo lugar, a possibilidade de leitura qualitativa 

não acontece. 

Em contrapartida a essa prática de empresa, os empregados revelam nas respostas aos 

inventários, uma suposta sintonia com o que a empresa propõe, a qual, nas respostas sobre o 

“perfil dominante” na organização e, especialmente, nas entrevistas com o corpo direcional, 

discutindo suas respostas começa a se desvanecer. A interpretação da presença de um 

relacionamento que favorece a tendência a estilos de direção e gestão autocráticos, surge mais 

claramente. 

No conteúdo do inventário que abordou as responsabilidades organizacionais, a 

predominância de obrigações institucionais, tendendo à preservação da hierarquia rígida e de 

uma relação de disciplina por coerção velada, são evidentes e os entrevistados, em geral, não 
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esconderam ser esse o seu entendimento de sua própria realidade. Manifestações de 

desencanto e acomodação apareceram em algumas falas. 

Esses sentimentos, revelados de forma discreta no ambiente formal, tornaram-se mais 

claros, devido ao convívio do pesquisador em um compartilhamento amplo com os sujeitos da 

pesquisa, fora dos limites do trabalho sistemático, da rotina cotidiana dentro da estrutura física 

e funcional da empresa. Essa amplitude de atuação do possibilitou descobrir o que estava 

velado. 

Mesmo dentro dos limites da organização, isto é, nas facilidades e benefícios que a 

empresa oferece fora do trabalho, tais como a vida na vila residencial, a estrutura de lazer que 

representa conforto, tranqüilidade e status, as manifestações das pessoas apresentaram um 

contraste considerável com as suas reações e relações com a empresa, enquanto envolvidas no 

trabalho cotidiano. 

Foi possível perceber que as pessoas levam uma vida dupla. Essas pessoas 

emocionalmente divididas, como diria Rogers, na rotina de trabalho apresentam baixa auto-

estima e a obediência substitui a iniciativa criativa. 

O convívio nesse campo mais amplo possibilitou perceber que há busca de realização 

como ser humano inteiramente fora do trabalho, como se o trabalho não fosse uma fonte de 

possível exercício da inteligência, do desenvolvimento de relações humanas mais autênticas, 

como Rogers propõe e como se o trabalho não fosse, na verdade, uma situação digna de um 

legítimo sentimento de contribuição, não somente para a empresa, para seus parceiros e 

subordinados no ambiente de trabalho, mas para a sociedade e, em especial, para sentir-se um 

ser humano mais completo. 
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Esse ser humano dividido, cuja acomodação à subordinação cristaliza o potencial 

profissional e o distancia da percepção do trabalho como oportunidade para o exercício da 

responsabilidade social e da cidadania esperada por Habermas, aparece ou como criativo em 

atividades paralelas elitizadas – coleções e clubes fechados - ou em atividades sociais 

descoladas de suas raízes culturais. Por outro lado, também se manifesta em dificuldades de 

relacionamento social e familiar, quando o status conseguido com a acomodação no trabalho 

passa a ser uma proteção contra a incômoda visão da realidade. 

Mas essa não é uma relação nova entre a empresa e seus empregados e, nem 

tampouco, entre cada pessoa consigo mesma. Essa divisão, essa dualidade já se manifestava, 

em inventários e relatos mais antigos, consultados neste estudo, como os datados de 1998, 

1999 e 2000. 

Na mesma empresa que serviu de base para este estudo, em período anterior à 

formalização desta pesquisa — o contato direto com os atuais sujeitos — já revelava a postura 

acomodada à obediência aos jargões do sistema produtivo. Inventários adotados em 

treinamento interno (BITTENCOURT, 2000) à época e retomados como fonte nesta pesquisa, 

levam a essa constatação. Os destaques a seguir são ilustrativos: 

• Realização das atribuições ou responsabilidades em tempo inferior ao esperado, 

dentro dos padrões estabelecidos: (qualidade, custo, segurança); 

• Capacidade profissional de desenvolver ações ou atividades dentro de padrões de 

tempo referenciados ou pré-estabelecidos com a equipe; 

• Executar com segurança, definir com clareza, prever os resultados; 

• Fazer bem feito, aquilo que precisa ser feito, no prazo e custos acordados. Não 

existe nada mais improdutivo do que fazer bem aquilo que não precisava ser feito; 
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• Obtenção de resultados objetivados, de forma crescente, otimizada e com auto-

avaliação para correções de problemas e erros; 

• Atividade com eficácia; 

• Desempenhar a função não apenas para cumprir obrigações inerentes ao cargo, 

mas usar o posto de trabalho como ferramenta para criar e desenvolver alternativas 

que tragam melhorias; 

• Ser eficiente, apresentar bons resultados e trabalhar de forma participativa; 

• Capacidade de cumprimento das metas estabelecidas; 

• Atingir resultado que agregue valor ao produto. O desempenho deve gerar valor; 

• Comportamento que atende às necessidades produtivas de uma organização. 

• Concentração de nossa capacidade e potencialidade na execução de uma tarefa; 

Nos levantamentos antigos, quando solicitados a arrolar fontes de motivação pessoal, 

os depoimentos indicavam um contraste gritante entre a prática da obediência ao sistema 

organizacional e as aspirações dos sujeitos de acordo com os exemplos a seguir: 

• Fazer o que gosta, o trabalho é motivo de prazer e não um fardo; 

• Estar envolvido, interessado, contribuir com a equipe, estar aberto para receber 

atribuições, proporcionar condições para as atividades intelectuais e sociais, para o 

despertar da curiosidade, do interesse e do bem estar material espiritual; 

• Estar sempre entusiasmado com as suas atividades; 

• Ter combustível para a vida pessoal e profissional; 

• Estado de espírito que faz com que os trabalhos/tarefas sejam realizados de forma 

eficaz e que o prazer esteja presente; 

• Sentimento de prazer pela realização futura 
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6.2 Antecipando as primeiras possibilidades 

O problema aparece na ausência da razão comunicativa, pois essa manifesta divisão no 

ser humano deve contribuir para sentimentos de insegurança e inadequação — preocupação 

rogeriana — que, na verdade, prejudicam a disposição das pessoas para a produção 

simultânea de bens econômicos e sociais por opção conscientemente compartilhada. A 

ausência dessa preocupação habermasiana com comunicação não coercitiva, autêntica, para 

contribuição mútua — somada à falta de enriquecimento de aprendizado – preocupação 

rogeriana – é uma grande barreira para o desenvolvimento do homem social na organização. 

A proposta institucional, talvez não intencionalmente escolhida, mas que pode abortar 

qualquer iniciativa do homem social, está presente no trecho a seguir, extraído de um 

documento elaborado pela unidade de desenvolvimento e treinamento, em 1999, logo, 

preliminar a esta pesquisa: 

O foco nos processos altera a perspectiva  de uma organização. Dissemos que um processo 
é um grupo de tarefas que, juntas, criam um resultado de valor para o cliente. As palavras-
chave nessa definição são GRUPO, JUNTAS, RESULTADO e CLIENTE. 
A perspectiva do processo não vê as tarefas individuais isoladamente, mas todo o conjunto 
de tarefas que contribuem para um resultado desejado. O trabalho do processo exige que 
todos se direcionem para uma meta em comum; caso contrário, objetivos conflitantes e 
agendas tacanhas prejudicarão o esforço. (SANTA ANNA, 1999, p.3) 

Esse ser humano presente na pesquisa de campo, recorrentemente encontrado como 

emocionalmente dividido e submetido a um trabalho rotinizante — que ele não parece 

perceber como uma imposição — e, que muito provavelmente, ainda gere sentimentos de 

frustração e de culpa sobre fraca produtividade, poderia vir a ser objeto de pesquisa no sentido 

de suas relações mais amplas, na família, na vila residencial, na sociedade onde vive, porque 

há indícios de que, um número razoável de pessoas — homens e mulheres — esteja 

instituindo uma retroalimentação perversa. 
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As necessidades de competitividade da empresa aparecem relacionadas a propostas e 

práticas incompatíveis com auto-estima elevada proposta por Rogers e com a participação 

habermasiana. A dicotomia entre fazer bem e estar bem é clara nas respostas atuais e antigas e 

o conteúdo dos inventários nem sequer muda o discurso, quer em perguntas, quer em 

respostas, apenas a forma. 

Percebe-se que um relacionamento humano cotidiano precário começa em cada 

empregado consigo mesmo, na divisão que o enfraquece para dialogar, criar, trabalhar, viver. 

Essas análises permitem clarificar que o sistema de gestão praticado na Bahia Sul 

segue uma fundamentação que talvez não seja percebida pelos próprios aplicadores da política 

organizacional. Esses indícios levam a observar, no entanto, que os resultados, em termos de 

eficácia e do nível de empregabilidade do corpo gerencial, criam um forte vínculo entre o 

empregado e a instituição, cuja leitura das emoções e da comunicação envolvidas nessa 

relação é prejudicial às possibilidades de presença do homem social na organização. 

Mesmo diante de eventuais evocações de liberdade, percebe-se uma autonomia 

discutível. Traçados procedimentais bem definidos e demarcados para cada função gerencial 

estabelecem claros limites — atitudinais, comportamentais e gerenciais via sistemas de 

informação institucionais. 

Alguns pontos de destaque nessa política estão arrolados a seguir: 

• Definição clara dos Princípios e Missão da Organização aos gerentes; 

• Sistema de Gerenciamento por resultados, com negociação de objetivos e metas; 

• Definição clarificada dos objetivos estratégicos; 

• Definição de limites de responsabilidade e autonomia gerencial; 
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• Programas de desenvolvimento individual com base em modelos de análise 

comportamental (Perfis de Competência, Programas institucionais de motivação 

interna). 

A constatação é que cada ocupante de função gerencial na empresa está apto a 

entender seu papel individual, seu peso no universo inter-relacional da organização e, 

principalmente, o impacto de suas ações individuais no contexto organizacional, levando em 

conta as premissas e os mecanismos formais de gestão e informação praticados pela empresa. 

Percebe-se que tanto o conforto quanto o desconforto das pessoas que obedecem e das que 

propõem se resume ao discurso silencioso da acomodação, o qual é sazonalmente quebrado 

por uma retórica que aparece em momentos como o emprego de inventários, mesmo assim, 

timidamente. 

Observa-se a exclusão do homem social, no que é considerado discernimento 

necessário para identificar áreas de crescimento individual — associado ao modelo 

institucional, áreas de desenvolvimento organizacional — apresentadas pelo programa de 

metas e objetivos estratégicos, aos quais os gestores não têm acesso, onde a “aferição” de seu 

desempenho e potencial é diretamente relacionada ao acatamento a regras e procedimentos 

oficiais, automaticamente. 

O conjunto de práticas criadas pela organização permite aos gestores internos, em seus 

diversos níveis hierárquicos, circular com uma desenvoltura que atende parcialmente às suas 

expectativas de liberdade (PINCHOT, 1996), mas que não estimula a um autêntico 

engajamento (SENGE, 2002). 

Essa relação de obediência genuína — submissão ou “concordância” com medidas 

institucionais, execução eficiente e, por vezes, eficaz, de responsabilidade por tarefas 
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específicas — adicionada à sensação de proteção oferecida pelos benefícios institucionais, 

gera uma relação de dependência, por vezes convenientemente assumida, mas não 

reconhecida, trazendo como subproduto a estabilidade funcional. 

Neste ponto, a possibilidade de um homem social, retrai-se a de um homem massa 

esclarecido. Esse personagem tenta transferir para outros âmbitos de sua vida, social, cultural, 

educacional, artística, negócios, paralelamente à atividade funcional, toda a energia bloqueada 

— aprendizado e liberdade — quer reprimidos, quer não assumidos. 

Pragmaticamente, o homem-massa que não se esclarece, justifica todos os episódios 

vividos, com a falta de liberdade que espera ser concedida e compensa essa falta, ampliando 

sua zona de conforto. 

Atividades que possam turvar esse ambiente atraente, com um forte poder de sedução 

— uma forma peculiar de vida em um universo semi-artificial, em grupos sociais, para onde 

se transfere a hierarquia institucional e onde uma convivência forçada permite uma auto-

avaliação não institucionalizada, mas internalizada — fortalece nos gestores a tendência à 

uma relação de reciprocidade à instituição que o acoberta e protege: a efetividade nos 

resultados. 

A busca por atividades fora do contexto organizacional é, senão frenética, significativa 

e esses movimentos estão associados à situação de monotonia vivida internamente. 

O conhecimento de outros universos, novas práticas, aplicação de pesquisas e visitas é 

diluído no convívio social delimitado pela vila que não favorece o arejamento dos contatos, 

levando à formação de um grupo de supostos privilegiados. Isolados, esses empregados 

parecem compensar a autonomia reduzida à obediência, às regras no ambiente organizacional 
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e a limitação de suas contribuições autônomas, apegando-se ao status perceptivelmente 

ostentado por alguns como em substituição à liberdade. 

Os poucos que procuram conhecer o mundo exterior, identificar outras formas de 

relacionamento, de aprendizado na convivência, esperam trazer para seu mundo 

organizacional, experiências vividas externamente em culturas e subculturas que apresentam 

condições para agregar valor às suas vidas e à organização. Contudo não parecem ter 

conseguido transformação. A comparação entre depoimentos antigos e atuais foi reveladora. 

Há uma significativa distância a ser vencida, tanto em relação à situação atual do 

empregado e à liberdade rogeriana, sendo muito maior, quanto à participação habermasiana, 

não somente dentro das relações de trabalho na organização, mas em seu entorno, onde as 

mesmas pessoas convivem. 

Porém, o diálogo com os sujeitos, após a aplicação dos instrumentos, traz indícios de 

que é possível reverter essa relação, se as pessoas começarem a perceber que será possível 

que venham a sentir-se mais satisfeitas, como diria Rogers, mais completas, caso transformem 

suas aspirações reservadas em expectativas para concretizá-las, o que exigirá busca por 

comunicação argumentativa nas relações de trabalho. 

Os gestores da organização estudada precisam estar alertas para esse ponto e novas 

pesquisas poderão contribuir para iluminar as ambigüidades encontradas: um homem dividido 

entre a conformação desmotivadora da rotina confortável e a aspiração, meramente 

intelectual, discursiva, não dialogada, de liberdade para produzir criativamente. 
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7 CONCLUSÕES POSSÍVEIS E SUGESTÕES PARA 

INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

A busca, quase sempre individual, de situações que favoreçam a diferenciação entre as 

pessoas, no sentido do desenvolvimento de suas aptidões e talentos que as relações de 

trabalho não oferecem — o que inclui sobremaneira os efetivos do corpo gerencial — leva os 

indivíduos à procura de atividades e desempenho de papéis que possibilitem uma 

singularização motivadora e estimuladora da criatividade e da auto-estima. Neste ponto, a 

questão da liberdade para criação e ação aparece como elementos chaves. 

No convívio intenso com os sujeitos da pesquisa, situações nas quais profissionais em 

eventos institucionais exercitavam competências específicas, tais como a capacidade de 

atingir resultados em atividades como “jogos de negócios”, construção de perfis e mesmo em 

atividades lúdicas, preocupavam-se em registrar seus desempenhos ostensivamente, em 

aproveitar a oportunidade para serem reconhecidos em suas características pessoais próprias, 

em comparação aos demais. Porém, uma leitura rogeriana dessa situação, não a caracterizaria 

como individualismo, mas da necessidade de marcar, de maneira indelével, a contribuição de 

cada um, para um determinado resultado, de certa forma orientado para o homem social: 

diálogo, contribuição, compartilhamento, autonomia, liberdade. 

Todavia, mesmo nesses casos, novas pesquisas poderiam observar até que pontos tais 

abordagens estariam ou não contribuindo para uma reação efêmera, cujos resultados artificiais 

acabassem estimulando uma rápida reacomodação.  

Curiosamente, nas oportunidades em que os empregados se tornam livres da paz 

aparente, ou melhor, do conforto da conformidade no ambiente de trabalho, ao tomar contato 



 83

com um mundo com as características conhecidas dos que vivem fora desse habitat pré-

concebido, persiste na fala e nas atitudes de obediência que evoca a qualidade de vida no 

ambiente de certezas rotineiras, em contraste com os desafios da liberdade que não assegura a 

mobilidade social, pessoal, educacional e mesmo funcional que a acomodação aparentemente 

oferece. 

7.1 O que foi possível constatar 

Volta-se então à questão que nos trouxe a este trabalho: de que forma esse sistema 

engessador, mas atraente, conseguirá sustentar os níveis de resultado, considerando produção, 

produtividade e qualidade sendo confrontado com um forte nível de conscientização de 

direitos e deveres, praticados pela sociedade? 

Cabe aqui retomar a questão inicial. Na medida em que existe uma estratégia em busca 

de comprometimento do empregado, associada a um conjunto de discursos e práticas que uma 

leitura atenta leva a perceber como proposta para reduzir os riscos da não obediência aos 

limites dos objetivos organizacionais que eles não ajudaram a definir — embora esses lhes 

sejam apresentados como um incentivo ao engajamento criativo, participante, não se estaria 

continuando a promover o homem obediente, destituído de uma autonomia que pudesse 

colidir com as regras pré-definidas por sistemas estruturados? 

A obediência é característica do homem massa, o que torna incompatível com o 

comprometimento com a sua própria cidadania, isto é, com a contribuição espontânea, 

autônoma, consciente da possibilidade de impacto de sua atuação individual e 

compartilhadamente. 
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Observou-se, no resultado obtido com a análise de inventários para levantamento de 

percepções, de entrevistas que as discutem, de releitura de documentos anteriores e no 

convívio intenso em eventos para treinamento gerencial, um perfil e uma relação dita 

participativa, ambos interpretados como decorrência de comprometimento assumido pelos 

empregados em funções gerenciais, mas que na verdade encobrem uma relação de obediência 

à regras institucionais rígidas. 

A citação a seguir, referente a outro contexto, é oportuna para ilustrar este caso: 

O conhecimento racional-funcional, mesmo quando produz metodologias que estimulam a 
“participação, na realidade, promove o distanciamento entre superiores e subordinados” 
(TENÓRIO, 2002, p. 34). 

Este estudo indica que ainda há muito a ser investigado quanto ao grau de 

conhecimento das implicações das metodologias adotadas pela organização, especialmente, 

sobre as relações com esses empregados, dos quais os inventários revelam o quanto é 

esperado. 

Por mais sistêmica que seja a divisão do trabalho na concepção orgânico-funcional dos 
níveis estratégicos, tático e operacional, não descaracteriza a hierarquização burocrática 
que rege as organizações. Mesmo quando essas metodologias propõem uma “mudança 
racional planejada”, a participação se tem restringido a determinadas camadas sociais 
dentro das organizações. Por exemplo, nos seminários e cursos que as empresas ou 
organizações públicas promovem, raramente são envolvidos o operário da fábrica ou 
funcionários administrativos da repartição pública (TENÓRIO, 2002, p. 34). 

Este estudo revela que, na esfera privada, o problema também ocorre e que, além 

disso, participação, diálogo, autonomia, liberdade, oportunidade para expressão do que é 

próprio de cada, são momentos efêmeros, meros jogos, catarses ou lazer. 

Geralmente é convocada a “classe média” – a tecnocracia – que, por “flutuar” 
despersonalizadamente entre os níveis hierárquicos, pode passar um fim de semana em 
hotéis discutindo os objetivos da organização, quando, na realidade, discute é a sua 
estratégia de sobrevivência (TENÓRIO, 2002, p. 34). 
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Essa flutuação despersonalizada encontrada por Tenório na administração pública, 

apareceu na administração privada. Na verdade, percebe-se que quando a liberdade não está 

sendo cogitada, há pouco o que fazer, devido à limitação dos denominados modelos de 

participação vigente, uma suposta participação, uma obediência crônica que mutila o homem 

social antes mesmo de seu nascimento, assegurando o fortalecimento do homem massa. 

Essa sociedade de trabalho simplificada pela obediência é complexa e repleta de 

situações ambíguas, que merecem retomada em estudos futuros. É preciso explorar mais 

intimamente as relações entre o convívio dessas pessoas no trabalho, nas vilas residenciais e 

no ambiente externo, a fim de encontrar indícios de estímulos que ajudem a compreendê-las 

quanto às expectativas e vontade de conquistar liberdade para trabalhar criativamente, não 

apenas pela sobrevivência no conforto já conhecido, mas para assumir desafios em um novo 

contexto comunicativo e participativo que a empresa precisa estimular a construção. 

As possibilidades da presença do homem social, com suas características de liberdade, 

diálogo, participação, autonomia, depende das pessoas, enquanto empregadas, não se 

submeterem a viver divididas entre uma obrigação contratual confortável, a aspiração de 

praticar a cidadania e de uma contribuição social genuína. Depende, por outro lado, da 

disposição dos dirigentes das organizações perceberem o trabalho como uma oportunidade 

para a concretização da proposta habermasiana, quando trata da razão comunicativa, porque 

propõe respeito e dignidade nas relações. 

O tradicionalismo que submete, esperando produtividade e encontrado no caso 

analisado, é estímulo, no máximo ao homem massa esclarecido, que deixou para trás a 

descrição de Taylor, citada por Stoner, sobre "manusear a gusa" (1983, p. 12), mas que é, 
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ainda, um desperdício da capacidade humana de dialogar, é um destruidor da auto estima, da 

criatividade, da cidadania. 

O convívio no campo, relido com o referencial teórico, leva à constatação da 

drenagem dessa energia criativa, para atividades com potencial social discutível, realização 

pessoal e contribuição social duvidosos, tendendo à fonte de frustração ou cristalização em 

obediência. Há indícios de que o desejo de ser competitiva leva a organização à incongruência 

que aparece no conteúdo e nas respostas aos inventários atuais e antigos. 

Determinações rotineiras estimulam os empregados à obediência emudecida que 

contribui para a dicotomia homem e profissional. Essa relação velada de troca confortável de 

interesses, corrói a confiança mútua entre empresa e empregado. Da parte da empresa, 

encaminha o empreendimento para a estagnação, para a abdicação da responsabilidade social 

e, da parte do empregado, reforça o distanciamento do exercício da cidadania, de contribuição 

criativa e da prática de uma comunicação mediadora nas decisões. 
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7.2 Resumo das constatações do fortalecimento do homem massa em detrimento 

do homem social 

Quadro I – O homem massa em detrimento do homem social 

• Dissociação: trabalho e realização pessoal; 

• Substituição de realização por afiliação e de poder de decisão por obediência e 

conformidade; 

• Ambiente de conformidade cristalizadora de possibilidades profissionais e 

humanas; 

• Liderança como capacidade de influenciar , convencer ou submeter; 

• Estímulo organizacional velado de forte acomodação; 

• Atitude de deixar-se levar. 

Fonte própria 

7.2.1 Possibilidades de Espaço para o Homem Social 

Neste ponto, é possível concluir com a leitura realizada e com a pesquisa de campo 

que o que está faltando nas relações no trabalho para que o homem social seja uma presença 

concreta nas organizações é, justamente o que Tenório aponta como “cidadania deliberativa”, 

explicando que “ocorre quando o trabalhador ao tomar consciência de seu papel como sujeito 

e não como coadjuvante social”, acordando para a interação social no trabalho, “passa a 

reivindicar não somente maiores ganhos salariais e/ou melhores condições de trabalho” mas 

sua participação autêntica nas decisões (2000, p.184).  

O convívio no campo possibilitou observar que a distância dessa postura é relativa não 

somente aos trabalhadores, mas ao empregador, também. 
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A leitura atenta das perguntas e assertivas dos inventários, bem como das respostas 

apresentadas, levam a indícios de que o empregador aspira ele próprio ser um homem social, 

oferecendo o que pretende que sejam boas condições de vida ao empregado, sem perceber que 

suas opções estão descoladas das condições de trabalho que podem estimular a participação, 

para que ele, como empregador ,conviva com empregados que se aproximem cada vez mais 

do homem social no trabalho. 

Percebe-se, no campo, uma leitura precária do empregador sobre os caminhos a seguir, 

quando recorre a opções distantes das que iriam favorecer relações de diálogo. Esse 

desconhecimento, somado à avidez por sobrevivência e competitividade acaba levando à 

práticas irrefletidas baseadas em decisões centralizadas, mensagens que se limitam a 

informações, reduzindo o papel dos empregados mais qualificados à controladores de tarefas, 

enfatizando a ética aquisitiva e as virtudes instrumentais. 

A constatação de práticas organizacionais baseadas em planejamento centralizado, 

treinamento, checagem, padronização, verificação, controle de tarefas e mensuração, reduz a 

atuação dos gerentes à monitoração obediente e estimulando a conformidade dos empregados. 

O homem-massa ganha espaço em detrimento do homem social, esvaziando a 

experiência humana, silenciando a interação comunicativa, enfraquecendo a atuação no 

trabalho e bloqueando possíveis decisões consensuais. 
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7.3 Pontuando conclusões 

7.3.1 O que é forte no sentido do homem massa 

Quadro II – Forças no sentido do homem massa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte Própria 

7.3.2 O que está faltando 

7.3.2.1 Alerta para Recursos Humanos 

Quadro III – Alerta para Recursos Humanos 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

• Aspirações reduzidas ao nível das idéias; 

• Velamento da própria atitude de obediência; 

• Busca de realização fora do trabalho; 

• Percepção do ambiente de trabalho como rotina incorporada em contraste com 

cobrança por criatividade; 

• Vida dupla: profissional vs pessoa; 

• Sentimento dividido: liberdade vs risco; 

• Expectativa de competitividade da organização; 

• Ausência de questionamento sobre postura; 

• Foco em processos técnicos e procedimentos instrumentais. 

 

• Discussão e formulação compartilhada de princípios e missão; 

• Objetivos estratégicos construídos participativamente; 

• Desenvolvimento pessoal, profissional: um homem atuante e mais completo; 

• Desenvolvimento organizacional: ambiente social democrático, incluindo relações de 
trabalho; 

• Gestão com pessoas como seres humanos completos, em permanente transformação; 

• Comprometimento autêntico: individual, profissional, organizacional, social; 

• Afastamento: da troca status por obediência, conformidade por segurança. 

Fonte própria 
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7.3.2.2 Nas relações de trabalho 

Quadro IV – Faltas nas relações de trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte própria 

7.4 Pontuando as reflexões finais 

Os indícios são mais relacionados à presença do homem social na organização, isto é, 

próximos de aspirações do que de expectativas, mais no nível das idéias do que de propósitos 

para ação. 

As constatações estão fortemente relacionadas à presença do homem-massa, de acordo 

com as características extraídas do referencial teórico e encontrados na pesquisa de campo. 

As possibilidades: neste ponto das conclusões emergem como os questionamentos 

apresentados a seguir. Será que, 

• Não pode haver expectativa válida de motivação, de satisfação, de criatividade, de 

liberdade, de participação das pessoas no trabalho? 

O QUE ESTÁ FALTANDO: 
Nas relações de trabalho 

 
• Relações produtivas democráticas: participação nas decisões; 
• Relações de convívio: respeito mútuo; 
• Direito e dever sobre dignidade no trabalho; 
• Estímulos pessoais e profissionais: decisão e ação; 
• Liberdade para criar: autonomia; 
• Comunicação: exercício racional e emocional sem ataques; 
• Diálogo: razão fundamentando argumentos nas relações. 

 
• TRABALHO COMO FONTE DE AÇÃO POLÍTICA 
• TRABALHO COMO FONTE DE CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL 



 91

• É preciso que as pessoas aceitem como uma fatalidade que democracia, cidadania, 

participação nas decisões, prazer, só possam concretizar-se fora do ambiente de 

trabalho? 

• Trabalho realizado em ambiente de obediência às normas, com desconhecimento 

dos motivos das decisões tomadas, falta de oportunidade para criar, em contraste 

com a pressão para produtividade e inovação podem oferecer à empresa um 

mínimo de competitividade que a mantenha no mercado? 

• Os profissionais que trabalham e vivem nesse mundo dividido, como pessoas 

também divididas entre a obrigação e o conforto de pertencer e entre ser apenas 

profissional ou uma pessoa mais completa estão bloqueando futuros sentimentos 

de prazer e exercício da cidadania? 

A leitura dos autores selecionados, em especial as posições de Rogers e Habermas, 

possibilitaram iluminar a questão central desse estudo reforçando o contraste entre o homem-

massa e o homem social, ao que corresponde clarificar a essência do homem social como uma 

relação íntima e essencial entre emoção e razão que o completa e o inspira em qualquer 

âmbito de sua vida. 

É possível concluir que, o homem completo, embora em permanente transformação, só 

o é se esses dois fenômenos não forem considerados como alternativas, independentemente do 

âmbito de atuação do trabalhador ser a família, o trabalho, a sociedade em que convive ou o 

mundo. 

É possível que empregadores e empregados que comecem a mutuamente oportunizar-

se uma discussão intencional nestes termos: que se disponham a ir respondendo às questões 
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das considerações finais, mesmo que ainda timidamente, possam esperar uma vida gratificante 

em respeito mútuo e com resultados orientados para o social mesmo nos negócios. 

Finalmente se percebe que, o que está faltando, exige articulação entre emoção e 

razão, porém, não mera razão e mera emoção, mas um convívio rico em compartilhamento 

sem ameaças veladas ou não, para que o mundo seja compartilhado no trabalho, também, com 

uma coordenação de ações de inclusão e cidadania, para que a força coercitiva seja substituída 

por diálogo e participação nas decisões, bem como para que a superação da subjetividade 

ocorra pelo entendimento e não por influência, mas consensual e conscientemente. 

O resumo das expectativas lançadas neste item podem ser observadas no quadro que é 

indicado em seguida: 

Quadro V – O Homem completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

O HOMEM SOCIAL 
 

Emoção e razão o tornam um ser completo 

• Respeito mútuo, trabalho dignificante; 
 
• Contribuição no planejamento, inclusão; 
 
• Superação das diferenças pelo entendimento, não por influência ou convencimento; 
 
• Argumentação consciente do social; 
 
• Participação consensual, sem ameaças. 

 
COMPETITIVIDADE EXIGE PESSOAS COM 

     AUTO ESTIMA ELEVADA E PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES 
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7.5 Pesquisas futuras 

Como sugestão para futura investigação, fica aqui registrada uma questão, cujos 

indícios são tênues a ponto de não serem suficientes para uma abordagem com um mínimo de 

suficiência nesta pesquisa. Porém, trata-se de uma questão crucial, porque parece envolver 

níveis de consciência individual e organizacional. Valeria uma investigação para esclarecer o 

seguinte: 

• até que ponto as ações organizacionais relacionadas às questões apresentadas nos 

itens 5 e 6, anteriormente arrolados, são conscientes e intencionais? 

Além da abordagem à essa questão, oportunizar um aprofundamento teórico sobre a 

questão da consciência e suas implicações nas relações de e com o trabalho, é possível que 

favoreça essa suspeita de problema possa apresentar-se como problema concreto em muitas 

organizações. 

Por essa razão, sugere-se pesquisar até que ponto decisões e ações são intencionais e 

conscientes na gestão; até que pontos as pessoas são apenas levadas por rotinas estabelecidas 

merecendo discussão.  

A ampliação do foco deste estudo para as relações fora do trabalho, mais intencional e 

formalmente do que foi realizado nesta pesquisa, também poderá ser esclarecedora de outras 

relações bloqueadoras do homem social, de acordo com os indícios encontrados na troca, 

talvez  pouco consciente, de conforto por obediência, assegurando postos de trabalho 

reduzidos a tarefas, em situações destituídas de emoções gratificantes e de compartilhamento 

que possibilitem o exercício da cidadania. 
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APÊNDICE A 

INVENTÁRIOS: INSTRUMENTOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS 
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1. Perfil Dominante da Organização 

Constituição do Inventário: composto por dez variáveis determinantes do perfil 

organizacional: 

a) Obtenção de resultados pela empresa; 

b) Lucros e despesas da organização; 

c) Produtividade do pessoal; 

d) Planejamento; 

e) Controle; 

f) Relações Produtivas Internas; 

g) Gestão do Desempenho; 

h) Processos de Comunicação Interna; 

i) Gestão de Conflitos; 

j) Gestão da Criatividade. 

Para cada uma dessas dez variáveis, existiram cinco opções de perfil (a identificação 

final dos perfis foi comunicada aos participantes ao final do trabalho, para evitar 

monitoração). 

A cada uma das opções foi aplicado um grau máximo de cinco, o que mais se 

assemelha ao praticado na organização, até um , o mais distante da realidade organizacional. 

Todos os graus, de 1 a 5 foram aplicados em relação a cada uma das dez variáveis. 

Não houve repetição de graus e se em uma das variáveis, não houve nenhuma que refletisse a 

realidade organizacional, recebeu grau 5 a que mais se assemelhou a essa realidade, e daí por 

diante, até atingida a opção 1, mais distante dessa citada realidade. 
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2. Definição de Responsabilidades 

As responsabilidades são os produtos gerados pela ação dos gestores organizacionais 

internos. São suas linhas de comprometimento com a organização. São, na realidade, a 

justificativa de sua permanência nos quadros efetivos da organização. 

O inventário encontra-se sob o título Definição de Responsabilidades, onde havia um 

glossário, com uma série de substantivos escolhidos. Eles representavam os produtos gerados 

pelas responsabilidades dos pesquisados. 

A tarefa dos pesquisados consistiu na escolha dos substantivos que melhor 

identificaram a dimensão e a importância de seu cargo na organização. Foi solicitada a 

escolha entre 8 e 12 substantivos que, na opinião dos entrevistados, melhor qualificassem o 

cargo ocupado na organização. 

3. Análise de Importância e Influência 

Este inventário compôs-se de quatro áreas de interesse da organização. Cada uma das 

áreas de interesse apresentava um conjunto de variáveis de análise.  

Para cada uma das variáveis foi feita uma indicação do nível de importância para a 

operação e a rotina (trabalho do dia a dia) e de influência para o negócio. 

o O grau de importância varia de C (baixa importância) a A (muito 

importante). 

o O grau de influência varia de 05 (sem influência) até 01 (extremamente 

influente). 

Observou-se que: 
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• a análise foi feita por cada um dos grupos apresentados a seguir: 

o a empresa e sua situação frente ao mercado competitivo 

o o modelo financeiro 

o a estrutura organizacional 

o liderança de equipes 

A análise foi feita setor por setor e a atribuição do grau levou em conta o fator 

relatividade, ou seja, atribuir baixa importância a uma determinada variável significa que, 

naquele setor (liderança de equipes, por exemplo) a variável teve baixa importância em 

relação às demais do setor, mas não em relação a todas. 

A avaliação refletiu os resultados obtidos pelo pesquisado e não a visão institucional 

oficial. 

4. Avaliação do potencial criativo 

Esse inventário teve como finalidade apontar as variáveis de potencial consideradas 

como prioritárias, pela empresa, na ótica dos sujeitos da pesquisa. Para cada uma das 

variáveis foi indicado o grau de exigência, de 01 (exigência mínima) até 05 (exigência 

máxima). 

Não se tratou de uma auto-avaliação, mas do quanto cada um percebe como sendo 

exigido (cobrado) pela organização em relação a eles. 
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APÊNDICE B 

PERFIL ORGANIZACIONAL DOMINANTE



 104

 

01. OBTENÇÃO DE RESULTADOS PELA EMPRESA 
 

• Enfocam-se os problemas da empresa levando-se em conta seus efeitos econômicos, com o 
mínimo de interesse pelo seu impacto sobre o pessoal da empresa. 

• (A)__________ 

• As ações empreendidas na solução dos principais problemas são tomadas visando principalmente 
o cumprimento dos objetivos da empresa. 

• (B)__________ 

• Os problemas somente se resolvem quando já é impossível continuar a adiá-los e quando já se 
perdeu a esperança de que o passar do tempo venha a solucioná-los naturalmente. 

• (C)__________ 

• As respostas aos problemas surgidos são dirigidas para se conseguir um relacionamento humano 
que leve ao  incremento da eficácia e da produtividade no trabalho. 

• (D)__________ 

• Ao se tratarem os principais problemas surgidos recusam-se sugestões que não venham ao 
encontro dos usos e costumes estabelecidos na empresa; recusam-se soluções que não estejam de 
acordo com as tradições e normas em vigor. 

• (E)__________ 
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02. LUCROS E DESPESAS DA ORGANIZAÇÃO 
 

• O pessoal é constantemente pressionado para que, no seu trabalho, dê absoluta prioridade aos 
lucros e ao controle dos custos  internos da organização. 

• (A)__________ 

• Há pouco conhecimento objetivo, por parte do pessoal envolvido, sobre problemas relativos a 
lucros e controle dos custos internos da empresa; as áreas ligadas diretamente com o tema não 
passam  informações sobre tais aspectos. 

• (B)__________ 

• As preocupações com um bom relacionamento humano prevalecem sobre as considerações de 
lucros e despesas da organização. 

• (C)__________ 

• O pessoal da empresa está consciente de que sua atuação afeta os lucros e as despesas da 
empresa e, através desse conhecimento, é formalmente cobrado e motivado  para a minimização 
dos custos e a maximização dos lucros. 

• (D)__________ 

• Mantém-se um bom equilíbrio entre a importância que se dá às necessidades do pessoal e aquela 
que se concede aos lucros e despesas da organização 

• (E)__________. 
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03. PRODUTIVIDADE DO PESSOAL 
 

• Geralmente se permite que o pessoal determine por si mesmo o que considera padrões 
satisfatórios de produtividade e trabalhe segundo tais padrões. 

• (A)__________ 

• Considera-se que o pessoal da empresa tem o direito de sentir-se seguro e satisfeito no trabalho. 
Conserva-se, na empresa, mesmo aquele empregado que se revelou ineficiente e improdutivo, na 
tentativa de elevar seu moral e melhorar sua produtividade. 

• (B)__________ 

• Procura-se obter um máximo de eficácia e produtividade no trabalho. Quem que não consegue 
atingir padrões de desempenho estabelecidos institucionalmente não tem espaço na empresa. 

• (C)__________ 

• As decisões sobre produtividade da empresa são tomadas  pensando-se exclusivamente no 
presente, sem muita consideração com o potencial futuro. Levam-se em conta quase sempre, 
apenas as necessidades  imediatas. O pessoal existente parece ser suficiente para se obter essa 
produtividade, mas geralmente é preciso exercer pressão  para conseguí-lo.  

• (D)__________ 

 

• Existem recursos humanos suficientes para realizar o trabalho dentro dos padrões aceitáveis, sem 
a necessidade de exercer nenhuma pressão. 

• (E)__________ 
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04. PLANEJAMENTO 
 

• Os planos são feitos principalmente em curto prazo e se baseiam quase sempre no desempenho 
passado. Prognósticos futuros não são levados em consideração no planejamento. 

• (A)__________ 

• Os planos são aprovados na cúpula da empresa, não se levando em conta as opiniões e sugestões 
eventualmente feitas pelas pessoas “debaixo”, diretamente afetadas. 

• (B)__________ 

• O planejamento é feito procurando-se fazer com que eventuais divergências entre os indivíduos 
sejam contornadas e não venham a ocasionar conflitos. Definem-se responsabilidades para que o 
pessoal não se sinta pressionado a cumprir o planejado. 

• (C)__________ 

• Não existe um efetivo planejamento do trabalho: as ações empreendidas se baseiam mais na 
necessidade urgente de resolver problemas, conforme esses se apresentam. 

• (D)__________ 

• O planejamento se faz com base na análise racional dos problemas e das situações existentes e 
previstas para o futuro. Os objetivos e metas e os programas de trabalho são suficientemente 
flexíveis para permitir a incorporação de sugestões e opiniões das pessoas afetadas, desde que 
justificadas e compatíveis com os objetivos estratégicos. Dá-se importância às contribuições 
individuais no planejamento. 

• (E)__________ 
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05. CONTROLE 
 

• O controle é exercido através de negociação interna e comum acordo entre líderes e 
subordinados. Faz-se uma análise cuidadosa de “por que”, “como”, e “para que” se executa 
cada trabalho. O pessoal está permanentemente inteirado de qual é sua situação específica na 
empresa, principalmente no que se refere a resultados, desempenho e potencial. 

• (A)__________ 

• Existe um rígido e contínuo sistema de relatórios escritos e verbais, através do qual os líderes se 
mantém informados. O pessoal recebe instruções sobre o que tem de fazer, mas não 
necessariamente sobre por que tem de fazê-lo. 

• (B)__________ 

• As pessoas trabalham por si só; o controle é exercido apenas excepcionalmente, aparecendo 
sobretudo nas ocasiões em que problemas de manifestam. 

• (C)__________ 

• Quase sempre se tenta conseguir que o pessoal execute seu trabalho através do fornecimento de 
elogios. As críticas ou opiniões em relação ao trabalho executado são raras ou inexistentes. 

• (D)__________ 

• Os pontos fortes e fracos do pessoal são analisados por seus superiores, sobretudo para prevenir 
que se afastem das normas de trabalho vigentes. 

• (E)__________ 
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06. RELAÇÕES PRODUTIVAS INTERNAS 
 

• Os diferentes departamentos agem como entidades independentes entre si. A troca de informações 
entre o pessoal e a empresa realiza-se predominantemente através dos canais formais de 
comunicação. 

• (A)__________ 

• Quase não existe coordenação entre os diversos departamentos da empresa, cada qual 
funcionando de maneira  isolada, como bem entende e sem levar em conta as necessidades  dos 
demais. 

• (B)__________ 

• Nas relações entre os recursos humanos e entre departamentos, dá-se uma grande importância ao 
entendimento e o comprometimento em torno dos objetivos e metas principais da organização. 

• (C)__________ 

• Para se solucionar problemas de trabalho, considera-se principalmente os antecedentes, os 
hábitos vigentes na empresa, a personalidade dos indivíduos envolvidos, mais do que a natureza 
do trabalho a ser realizado, ou do problema em questão. 

• (D)__________ 

• É fácil perceber que existe, na empresa, um esforço constante e comum para abafar e reduzir, ao 
mínimo, os conflitos entre o pessoal e para se conseguir a máxima harmonia possível entre todos. 

• (E)__________ 
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07. GESTÃO DO DESEMPENHO 
 

• Fazem-se análises e relatórios visando avaliar a qualidade do trabalho, às vezes através da 
comunicação informal (extra-oficial). No entanto, não se chega a uma análise mais efetiva e 
profunda dos problemas existentes, na  maior parte das vezes. 

• (A)__________ 

• Quando se conclui um trabalho ou a fase importante de um trabalho, procura-se avaliá-lo através 
de um exame do que foi feito, a fim de observar se houve falhas. Procura-se localizar quem errou, 
e em que fase do trabalho, punindo-se os “culpados”. 

• (B)__________ 

• Estimula-se, elogia-se com freqüência o pessoal pelo bom trabalho realizado. Procura-se avaliar 
o trabalho a medida em que se desenvolve, a fim de detectar situações em que esses estímulos 
possam ser proporcionados.  

• (C)__________ 

• Raramente se fazem apreciações sobre o trabalho executado, críticas ou elogios. 

• (D)__________ 

• Fazem-se críticas objetivas sobre o trabalho assinalando os erros e tratando de reduzi-los. Há 
uma formal e efetiva troca de idéias entre os líderes e subordinados. Quando um trabalho é 
concluído, fazem-se análises efetivas, visando encontrar melhores soluções e lograr maior 
eficácia. 

• (E)__________ 
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08. PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO INTERNA 

• O pessoal está sempre bem informado dos planos e decisões da empresa e é convidado a 
participar deles, podendo expressar livremente seus pontos de vista, dentro da visão estratégica 
institucional. As informações fluem rapidamente e sem distorções entre os gerentes, entre estes e 
seus subordinados e de subordinados para superiores. As diferenças  são resolvidas via 
negociação e com consenso, desde que este seja alcançável. 

• (A)__________ 

• A comunicação existente é de rotina e a mínima necessária. Assim, a comunicação não é profunda 
nem ampla. Os indivíduos podem expressar suas opiniões, porém estas, freqüentemente não são 
ouvidas ou não são levadas em conta. Os subordinados não se mostram inclinados a convencer 
seus superiores de seus pontos de vista ou opiniões. 

• (B)__________ 

• A comunicação informal (boatos, rumores, intrigas) é um importante veículo de comunicação na 
empresa. Fazem-se freqüentes reuniões  informais. Freqüentemente misturam-se outros assuntos 
com os assuntos de trabalho nas entrevistas ou reuniões. 

• (C)__________ 

• *O pessoal é informado apenas do indispensável, para executar seu trabalho. São raras as 
ocasiões em que se comentam assuntos de trabalho ou de outra natureza. 

• (D)__________ 

• A comunicação existente é basicamente a necessária para que o pessoal faça o seu trabalho. 
Algumas informações são fornecidas pelos subordinados aos superiores. Ocasionalmente há 
reuniões para a discussão de problemas de trabalho. 

• (E)__________ 
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09. GESTÃO DE CONFLITOS 

• Quase não existem desacordos entre as pessoas, porque estas evitam entrar em polêmicas ou 
tratar de assuntos que poderiam gerar controvérsias e dificuldades pessoais. 

• (A)__________ 

• As pessoas tomam cuidado em não deixar aflorar seus conflitos e irritações pessoais, procurando 
sempre conservar a amizade e a harmonia, mesmo que isso exija ceder nos seus pontos de vista. 

• (B)__________ 

• Discutem-se problemas de tal maneira que a maior parte das pessoas acabe aceitando as 
soluções, da maneira como foram apresentadas. Quando as pessoas envolvidas se mantêm firmes 
em seus pontos de vista, o tratamento do problema sofre um esfriamento, adiando-se sua solução 
para voltar mais tarde ao problema. 

• (C)__________ 

• Os conflitos são enfrentados por sua administração  aberta e de forma assertiva, examinando-se 
suas causas e tratando-se de solucioná-los objetivamente, de maneira que não voltem a aparecer 
ou comprometer o senso de equipe e os resultados. 

• (D)__________ 

• Usam-se freqüentemente a autoridade e a hierarquia como meio de solucionar conflitos entre 
pessoas ou departamentos. Geralmente os desacordos não são inteiramente resolvidos e refluem 
mais tarde. 

• (E)__________ 
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10. GESTÃO DA CRIATIVIDADE 

• Qualquer idéia sugerida é ouvida e acatada. Percebe-se na empresa uma atitude de grande 
receptividade a praticamente tudo o que é sugerido ou proposto. 

• (A)__________ 

• Idéias e sugestões feitas pelo pessoal são aceitas apenas quando estão de acordo com as normas e 
rotinas vigentes na empresa. Caso contrário, são rejeitadas. 

• (B)__________ 

• As contribuições feitas pelo pessoal, se exeqüíveis, são recompensadas e postas em prática. As 
contribuições sem significado são rejeitadas e seus autores informados de por que o foram. 

• (C)__________ 

• As pessoas procuram não se comprometer apresentando novas idéias ou opiniões e sugestões 
pessoais. 

• (D)__________ 

• Reagem freqüentemente às novas idéias, opiniões e sugestões do pessoal. 

• (E)__________ 
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APÊNDICE C 

DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ORGANIZACIONAIS 
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DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES ORGANIZACIONAIS 

 
A    E    N 
. ANÁLISE   . EMISSÃO   . NOTIFICAÇÃO 
. ADOÇÃO   . ELABORAÇÃO   . NOMEAÇÃO 
. AUTORIZAÇÃO   . ESBOÇO   . NEGOCIAÇÃO 
. AVALIAÇÃO   . ESTABELECIMENTO 

. APROVAÇÃO   . EXECUÇÃO   O 

. ASSINATURA   . ENQUADRAMENTO  . OTIMIZAÇÃO 

. ATESTADO   . ESTUDO   . ORGANIZAÇÃO 

. AVAL        . ORIENTAÇÃO 

. ABERTURA       . OPERAÇÃO 

   F    . OPERAÇÃO   
. ADMINISTRAÇÃO  . FIXAÇÃO 

. AJUSTE   . FORNECIMENTO  P 
    . FORMAÇÃO   . PLANEJAMENTO 

B    . FORMATAÇÃO   . PRENSAGEM 
. BALIZAMENTO   . FORMULAÇÃO   . PREPARAÇÃO  
. BUSCA        . PROGRAMAÇÃO 

    G    . PROJETO 

C    . GARANTIA   . PESQUISA 
. CHECAGEM   . GESTÃO   . PADRONIZAÇÃO 
. CÁLCULO       . PRODUÇÃO 

. COMPILAÇÃO   I    . PROPOSIÇÃO 

. CONSTRUÇÃO   . IMPLEMENTAÇÃO 

. CORREÇÃO   . INFORMAÇÃO   Q 

. COMUNICAÇÃO   . INSTALAÇÃO   . QUALIFICAÇÃO 

. COMPROMETIMENTO  . INFORMATIZAÇÃO 

. CAPACITAÇÃO   . INTEGRAÇÃO   R 

. COORDENAÇÃO   . IDENTIFICAÇÃO   . REGISTRO 

. CONSOLIDAÇÃO      . REPRESENTAÇÃO 

. CORTE    L    . REQUISIÇÃO 

. CONTROLE   . LIBERAÇÃO   . REVISÃO 
    . LIMPEZA   . RETIFICAÇÃO 

D    . LANÇAMENTO 

. DELEGAÇÃO   . LEVANTAMENTO  S 

. DETERMINAÇÃO  . LIBERAÇÃO   . SOLICITAÇÃO 

. DIGITAÇÃO       . SUPRIMENTO 

. DISTRIBUIÇÃO                 M    . SUPORTE 

. DIVISÃO   . MENSURAÇÃO   . SELEÇÃO 

. DECISÃO   . MANUTENÇÃO 

. DEFINIÇÃO   . MAXIMIZAÇÃO   T/V 

. DELIMITAÇÃO   . MINIMIZAÇÃO   . TREINAMENTO 

. DECOMPOSIÇÃO  . MARCAÇÃO   . VERIFICAÇÃO 

. DETECÇÃO   . MEDIAÇÃO   . VIABILIZAÇÃO 

. DESCRIÇÃO   . MONTAGEM   . VISITAÇÃO     
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APÊNDICE D 

ANÁLISE DE IMPORTÂNCIA E INFLUÊNCIA 
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F.R.BITTENCOURT 

ÁREAS 
DE 

INTERESSE 

VARIÁVEIS 
DE 

ANÁLISE 

IMPORTÂNCIA 
E 

INFLUÊNCIA 

ÁREAS INTERNAS GERIDAS COMO NEGÓCIO 
QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO 
CUSTO PARA O CLIENTE 
PROMOÇÃO JUNTO AO CLIENTE 
IMAGEM JUNTO AO CLIENTE 
EFICÁCIA COMPROVADA QUANTO À INOVAÇÃO 
EFICÁCIA DA AÇÃO SOBRE O TERRITÓRIO DE ATUAÇÃO 
IMPACTO QUE O SEGMENTO DE ATUAÇÃO PROVOCA NA 
EMPRESA 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 
A 

EMPRESA E 
SUA 

SITUAÇÃO 
FRENTE AO 
MERCADO 

COMPETITIVO 

CUSTO DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AO 
CLIENTE 
DISPONIBILIDADE DE VERBAS PARA AS OPERAÇÕES 
FLUXO DE CAIXA 
ESTABILIDADE FINANCEIRA DO SETOR/DEPARTAMENTO 

. 

. 

. 

. 

. 

 
O 

MODELO  
FINANCEIRO 

 

GRUPO 03 

ESTRUTURA ADEQUADA AO AMBIENTE DE TRABALHO 
CAPACIDADE DA FORÇA DE TRABALHO 
COMPROMETIMENTO DAS LIDERANÇAS INTERNAS 
ATENDER AO CLIENTE NO PRAZO ESPERADO POR ELE 
EXPERIÊNCIA TÉCNICA DAS EQUIPES INTERNAS 

. 

. 

. 

. 

. 

 
A 

ESTRUTURA 
ORGANIZACI

ONAL 

GRUPO 04 

CAPACIDADE DA LIDERANÇA VISIONÁRIA –
EMPREENDEDORA 
FUNCIONÁRIOS DA ÁREA COMPROMETIDOS COM O 
NEGÓCIO 
ORIENTAÇÃO PARA RESULTADOS PELA LIDERANÇA 
FLEXIBILIDADE NAS NEGOCIAÇÕES INTERNAS 
ORIENTAÇÃO PARA O NEGÓCIO – RESULTADOS, 
QUALIDADE, TEMPO 

. 
 
. 
 
. 
 
. 
 

 
 
 

LIDERANÇA 
DE 

EQUIPES 

GRADUAÇÃO DA INFLUÊNCIA PARA O 
NEGÓCIO 

 
• GRAU 01 – EXTREMAMENTE INFLUENTE
• GRAU 02 – MUITO INFLUENTE 
• GRAU 03 – INFLUENTE 
• GRAU 04 – POUCO INFLUENTE 
• GRAU 05 – SEM INFLUÊNCIA 

GRAU DE IMPORTÂNCIA PARA A 
OPERAÇÃO E A ROTINA 

 
• MUITO IMPORTANTE 
 
• IMPORTÂNCIA MÉDIA 
 
• BAIXA IMPORTÂNCIA 
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APÊNDICE E 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CRIATIVO 
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                  AVALIAÇÃO DO POTENCIAL CRIATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

    
 

VARIÁVEL DE POTENCIAL 
 

GRAU 
  

 
01. CONSCIÊNCIA DO AMBIENTE PROFISSIONAL - o nível de conhecimento que 
possui de sua contribuição e importância, no contexto produtivo em que atua; 

   

 
02. FLEXIBILIDADE, ABERTURA A TERCEIROS - o quanto se predispõe a ouvir 
os outros e aceitar suas idéias, sem reações ou barreiras; 

   

 
03. NIVEL DE CETICISMO E INCONFORMISMO - nível de acomodação (grau 
próximo de 01) ou de contestação e discussão de idéias (grau próximo de 05) 

   

 
04. CAPACIDADE CRIATIVA - competência para gerar novas idéias ou 
sugestões que possam agregar algum tipo de valor ao negócio ou rotina; 

   

 
05. CONTRIBUIÇÃO PRODUTIVA - qualidade da contribuição, capaz de trazer 
algo possível de ser incorporado a realidade de forma eficaz; 

   

 
06. ORIGINALIDADE DAS IDÉIAS PROPOSTAS - capacidade de surpreender, no 
sentido de gerar alguma ação ou sugestão ainda não pensada ou prevista; 

   

 
07. AUTOCONFIANÇA - capacidade crença em si próprio, seus valores, crenças 
e princípios de ação e pensamento; 

   

 
08. CAPACIDADE DE OPERACIONALIZAR IDÉIAS - competência para passar da 
palavra a ação, sem perder substância; 

   

 
09. PERSISTÊNCIA - predisposição para perseguir objetivos, com tenacidade e 
senso crítico suficientes para estabelecer ritmo e consistência adequados. 

   

 
10. AUTOAVALIAÇÃO PERMANENTE - capacidade de estar de forma constante 
revendo seus princípios, formas de ação e ritmo para o alcance dos objetivos. 

   

 
CONCEITO MÉDIO 

   

 

 

 
• Avaliar as prioridades de determinação do potencial criativo de profissionais que 
estejam envolvidos no processo de tomada de decisões, tanto na busca de resultados, 
como no desempenho de funções de rotina. 
• Os  participantes deverão indicar o grau de prioridade, em relação às 
características apontadas para o modelo de gestão organizacional adotado pela 
empresa. 

(01) carência total; (2,3 e 4) posições intermediárias; (5) autosuficiência 
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