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SACHUK, Manã Iolanda. A Motivaçã· Processo de Indução dos Indivíduos 
na Organização. São Paulo: EAESP/FGV, p 239 (Tese de Doutorado apresentada 
ao Curso de Pós-Graduação da FGV/EAESP, área de concentração em 
Organização, Recursos Humanos e Planejamento, com domínio conexo em 
Marketing). 

RESUMO: A presente tese tem como propósito discutir a· amplitude dos meios 
utilizados pelas empresas (do pólo industrial de São Paulo) para motivar seus 
funcionários, quando estes participam da decisões. O objetivo é identificar e analisar 
os meios utilizados para motivar os indivíduos a produzirem cada vez mais em 
quantidade e qualidade, nas empresas que adotam o sistema de gestão participativa. 
Aborda as principais teorias sobre o processo motivacional de orientações 
behaviorista, cognitivista e psicanalítica, bem como, as teorias que tratam da 
motivação sob o prisma organizacional, as quais contribuem para a intersecção entre 
os estudos da psicologia e da administração. Aborda também, teorias 
comprometidas com o interesse emancipatório do indivíduo, dentre estas a teoria da 
ação comunicativa de Habermas o que delineia uma tonalidade original neste 
trabalho. 

PALAVRAS-CHAVES: Motivação e Participação 

ABSTRACT: The present thesis has the purpose to discuss the extent of the means 
used by companies (o f the industrial pole of São Paulo) for motivating its employees 
to participate in the decisions. The objective isto identify and to analyze the means 
applied to motivate individuais so that they produce more and more in amount and 
quality in the companies that adopt the system of participative management. It 
apprõaches the main theories on the motivational process of behaviourist, cognitive 
and psychoanalytic orientations, as well as the theories about the motivation under 
the organizational prism, which contribute to the intersection among the studies of 
psychology and administration. Il also approaches theories engaged to the 
individual's emancipatory inteiest, where the theory of comrnunicative action, 
created by Habermas, delineates an original tonality in this work. 

KEY WORDS: Motivation and Participation. 
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PARTE I- INTRODUÇÃO 

A motivação no contexto do trabalho sempre foi preocupação dos 

administradores e de todos os profissionais que atuam na área de recursos humanos, 

nos mais diversos tipos de organização. No estudo das relações entre motivação e 

trabalho, certamente cabe reconhecer as contribuições das diversas correntes de 

pensamento que se vem impondo pela qualidade de suas produções teóricas, pela 

riqueza de suas formulações metodológicas e, ainda, pela importância de suas 

descobertas. Apesar da vasta literatura (Bond, Hilton, Guzzo & Dickson e Karniol 

apud Annual Review ofPsycology, 1996); (Nader & Kooy e Rousseau apud Annual 

Review ofPsycology, 1997) sobre as tendências e a importância de mudanças radicais 

quanto aos sistemas gerenciais para a sobrevivência das empresas, os enunciados 

teóricos sobre motivação no trabalho são muito tênues, pois, assim como não se muda 

a sociedade por decreto, não se motiva os indivíduos com regulamentos e punições. 

As questões sobre a motivação no trabalho são extremamente complexas, prova disso 

é a existência de tarefas que se está pronto a cumprir de maneira totalmente 

desinteressada, e outras que não se levará a cabo nem por todo o ouro deste mundo. 

Por isso não é de se admirar que a motivação s~a um dos temas p~vi~e~ados ~} 
reflexão e de ação para aqueles que se preocupam com a qualidade de vida dos -·- - -

,.-'" ~ ~ _.. - - - ---... - ----- -
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indivíduos na orga~o_. É certo que os ensinamentos advindos de pesquisas 

realizadas em laboratório e de observações clínicas constituem um ponto de partida; 

mas a moti-vação relativa ao trabalho tornou-se objeto de análise e de intervenções 

originais, desenvolvidas e testadas na prática. "( ... )a importância da motivação tomou 

um novo realce em uma época na qual a necessidade de reduzir os efetivos faz pesar 

sobre aqueles que ficam encargos mais pesados e onde a competição em escala 

mundial transforma em vedete a busca de . produtividade e a qualidade dos serviços." 

(Lévy-Leboyer, 1994, p. 17-18). 

Nesta época dominada pelo pensamento racional, o conhecimento 

científico é freqüentemente considerado a única espécie aceitável de conhecimento. 

Não se reconhece, geralmente, que possa existir um conhecimento intuitivo, o qual 

pode ser considerado tão válido e seguro quanto o outro. "Administradores eficazes e 

profissionais de todos os tipos e estágios, não importa sejam executivos, 

administradores públicos, consultores organizacionais, políticos ou sindicalistas, 

precisam desenvolver suas habilidades na arte de 'ler' as situações que estão tentando 

organizar ou administrar. Essa aptidão comumente se desenvolve como um processo 

intuitivo, aprendido através da experiência e da habilidade natural." (Morgan, 1996, p. 

15). 

A ênfase dada ao pensamento racional em nossa cultura está sintetizada 

no conhecido enunciado de Descartes, "cogito, ergo sum" - "penso, logo existo", o 

que encorajou eficazmente os indivíduos ocidentais a equipararem sua identidade com 

sua mente racional e não com seu organismo total. Os efeitos dessa divisão entre 
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mente e corpo são sentidos até hoje em toda a nossa cultura. A divisão entre espírito e 

matéria levou à concepção do universo como um sistema mecânico· que consiste em 

objetos separados, os quais, por sua vez, foram reduzidos a seus componentes 

materiais fundamentais cujas propriedades e interações, acredita-se, determinam 

completamente todos os fenômenos naturais. Essa concepção cartesiana da natureza 

foi além, estendendo-se aos organismos vivos, considerados máquinas constituídas de 

peças separadas. Tal concepção cartesiana mecanicista do mundo ainda está na base 

da maioria de nossas ciências e continua a exercer uma enorme influência em muitos 

aspectos de nossa vida. A concepção cartesiana levou à fragmentação das disciplinas 

acadêmicas e entidades governamentais, serviu como fundamento lógico para o 

tratamento do meio ambiente natural como se ele fosse formado de peças separadas a 

serem exploradas por diferentes grupos de interesses. Com o surgimento da ciência 

newtoniana, finalmente, a natureza tomou-se um sistema mecânico que podia ser 

manipulado e explorado, o que culminou com a exploração e a manipulação do 

indivíduo nas organizações e, então, nós "aprendemos a usar a máquina como uma 

metáfora para nós mesmos e a nossa sociedade, moldando a nosso mundo em 

consonância com princípios mecânicos."(Morgan, 1996, p. 17). 

A fisica do século XX mostrou-nos de maneira convincente, através de 

teorias tais como a da relatividade, a qual mudou drasticamente o conceito de espaço 

e tempo, que não existe verdade absoluta em ciência, que todos os conceitos e teorias 

são limitados e aproximados. No entanto, a crença cartesiana na verdade científica é, 

ainda hoje, muito difundida e reflete-se no cientificismo que se tomou típico de nossa 

cultura acadêmica ocidental. Enquanto a nova fisica se desenvolvia no século XX, a 
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visão de mundo cartesiana e os princípios da física newtoniana mantinham sua forte 

influência sobre o pensamento científico ocidental e, ainda hoje, muitos cientistas 

aderem ao paradigma mecanicista, embora os :fisicos o tenha, superado. 

Descartes, além de estabelecer uma distinção nítida entre o corpo 

humano perecível e a alma indestrutível, sugeriu diferentes métodos para estudá-los. 

Para ele, a alma ou mente deve ser estudada por introspecção, e o corpo pelos 

métodos da ciência natural. Entretanto, os fundadores da psicologia no século XIX 

não seguiram a sugestão de Descartes; eles adotaram ambos os métodos para o 

estudo da psique humana, criando, assim, as duas principais escolas de psicologia. Na 

primeira, os estruturalistas estudaram a mente através da introspecção e tentaram 

analisar a consciência em seus elementos básicos, ao passo que, na segunda escola, os 

behavioristas concentraram-se exclusivamente no estudo do comportamento, e assim 

foram levados a ignorar ou negar a existência pura e simples da mente. Essas escolas 

I 

surgiram numa época em que o pensamento científico· era dominado pelo modelo 

newtoniana de realidade. Assim, ambas adotaram por modelo a :fisica clássica, 

incorporando os conceitos básicos da mecânica newtoniana em sua estrutura teórica. 

(Capra, 1995). Freud, trabalhando em seu consultório, criou o método da livre 

l-

associação para desenvolver a psicanálisé. Embora fosse uma teoria muito diferente e 

. 
revolucionária sobre a mente humana, seus · conceitos básicos eram também de 

natureza newtoniana. As três principais correntes de pensamento psicológico nas 

primeiras décadas do século XX - duas~no mundo acadêmico- e uma no clínico -

basearam-se no paradigma cartesiano· e em conceitos especificamente newtonianos de 

realidade. 
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Os psicólogos e estudiosos da organização articularam teorias 

mecanicistas da mente e do comportamento humano deixando suas marcas na 

imaginação; pensamento e sentimentos dos homens, mas não responderam de maneira 

efetiva a questão da motivação no trabalho. A visão mecanicista condicionou a 

maioria dos gestores de empresas a dispensarem relativamente pouca atenção aos 

aspectos humanos, e isso impede-os de perceber que a razão é a instância essencial 

que define o homem enquanto homem e que o ser humano encontra-se aprisionando 

pela despersonalização. Os teóricos clássicos admitem a necessidade de liderança, 

iniciativa, benevolência, eqüidade, esprit de corp e outros fatores que devem 

influenciar a motivação humana no sentido de atingir um equilíbrio ou harmonia entre 

os aspectos humanos e técnicos da organização, porém a sua principal orientação foi 

fazer com que os seres humanos se adequassem às exigências da organização 

mecanicista através da seleção e treinamento. 

Mesmo nessa fase de transição do modelo tradicional de gestão para o 

modelo emergente as empresas continuam com o poder de regulagem, apesar de a 

base dessa regulagem ter mudado circunstancialmente. O que nos parece é que a 

teoria clássica e científica da administração continua atuando com uma roupagem 

diferente, rotinizando e mecanizando a vida do homem, corroendo o espírito humano 

e usando a capacidade de ação espontânea do homem para aumentar a produtividade 

e adequar seus produtos de acordo com as exigências do mercado no intuito de 

auferir maiores lucros. 



6 

As empresas, para superar a cnse econômica que vem assolando o 

mundo, adotam o sistema de gestão participativa. Elas não adotaram esse sistema por 

·serem mais· humanas, mas, por serem mais eficientes como formas de controle, pois 

embora ocorram mudanças na forma de expressão do poder, a lógica subjacente 

continua sendo a razão instrumental, o que faz com que os indivíduos sejam vistos 

como meio para atingir os fins determinados pela organização. Os indivíduos são 

induzidos a deslocarem os seus desejos e a sua satisfação individual para os objetivos 

da organização, o que nos permite afirmar que a evolução que se dá nos instrumentos 

para gerenciar os recursos humanos continua reduzindo os indivíduos à simples 

condição de recursos (Guerreiro Ramos, 1989). A forma de participação adotada por 

essas empresas não contempla uma reflexão e uma argumentação clara, calcada na 

justiça, na verdade e na veracidade (Habermas, 1989), ou seja, elas agridem a 

dignidade humana pela ocultação dos verdadeiros objetivos almejados por seus 

dirigentes. Pois, quando há participação de fato o sujeito é o autor e o ator da obra 

realizada, caso contrário ele é transformado em mero objeto e a organização passa a 

ser uma organização sem sujeito. Quando mencionamos o sujeito estamos nos 

referindo 

à teoria psicanalítica do sujeito, do sujeito do inconsciente que aborda o 
conteúdo atual do inconsciente e a situação presente, com toda sua história 
singular, sua biografia, seu passado e a sedimentação de suas experiências 
afetivas anteriores. Em outros termos, o sentido que o sujeito constrói é 
fortemente singularizado pela forma através da qual a situação atual de 
trabalho se encaixa, faz ressonância com as experiências passadas e 
expectativas atuais do sujeito; ou ao contrário, pela situação na qual tudo 
é novo para ele, inédito, desprovido de sentido com respeito às 
expectativas advindas em virtude da sua vida afetiva e que ele procura 
transpor para o teatro do presente sob a forma de um projeto de trabalho e 
de um projeto de vida (Dejours et al., 1994, p. 141). 
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À luz do quadro acima descrito a presente tese foi inspirada. Para 

compreender melhor a motivação e o processo de indução dos indivíduos na \ 

organizaçãe, foi realizada uma coleta de dados empírices junto aos responsáveis pelos 

projetos e práticas de desenvolvimento da participação dos funcionários nas tomadas 

de decisões quanto à execução do trabalho, em empresas do pólo industrial de São 

Paulo. 

Existem várias abordagens teóricas sobre a motivação humana n~ 
trabalho, mas é bom . que se ressalte que a motivação e o processo de indução doJ 
indivíduos na organização não são matérias tão simples que estejam ligadas .somente a 

problemas emocionais, referente a indivíduos isolados. A motivação e o processo de 

indução dos indivíduos na organização estão ligados diretamente à questão 

complexidade da natureza humana e da influência ambiental. Sendo asstm, foi 

formulado o seguinte problema de pesquisa: 

Qual a amplitude dos meios utilizados pelas empresas (do pólo 

industrial de São Paulo) para motivar seus funcionários, quando estes 

participam das decisões? 

Esta tese tem como objetivo identificar e analisar os meios utilizados 

para motivar os indivíduos a produzirem cada vez mais em qualidade e quantidade, 

nas empresas que adotam o sistema de gestão participativa. Por acreditar ser 

motivação no trabalho um elemento colaborador no processo de construção da auto-

identidade e imagem pessoal que o trabalhador tem de si, ela se tomou foco de minh 
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atenção, pois a considero como um assunto que traz a tona questões mais abrangentes 

e profundas como o sentido do trabalho e, em última instância, transporta-nos para 

questões ulteriores sobre o sentido da vida e a sua finitude. 

Ao identificar e analisar os meios utilizados para motivar os indivíduos a 

produzirem cada vez mais em qualidade e quantidade, nas empresas que adotam 

sistemas de gestão participativa, a expectativa é de que este estudo possa contribuir 

para uma melhor compreensão da malha que envolve os indivíduos, na complexa 

interação entre indivíduo e organização. E demonstrar que, de um lado, o conteúdo 

da psicologia organizacional está sendo utilizado como instrumento para transformar 

o homem em um meio para alcançar os objetivos determinados pela organização, 

interferindo, .assim, na sua identidade como pessoa humana, transformando-o em 

"homem organizacional". E que, por outro lado, o conteúdo da psicologia 

organizacional contribui para o processo . de entendimento . das organizações, dos 

indivíduos e de nós mesmos, o que possibilita a construção de novas formas de 

organizações onde haja espaço para o humano em sua complexidade e riqueza, de 

forma produtiva e criativa. Pois, ao ampliarmos a consciência sobre as amarras que 

todos temos, tecemos e em que nos envolvemos ao longo de nossas vidas é que 

podemos buscar formas mais plenas de existência. 

Em face das razões acima expostas, o tema pesquisado .é relevante para 

uma questão: a qualidade de vida que hoje nos preocupa, e como tal possui potencial 

exploratório que merece atenção pelas implicações de seu desenvolvimento, tanto 

paras as organizações quanto para os indivíduos. 
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No pnmetro capítulo é apresentada a compilação da literatura 

consultada · que denominamos de revisão da literatura, a qual fundamentará as 

conclusões alcançadas após a análise e interpretação dos dados coletados. Entre as 

descrições e conceitos encontram-se as principais abordagens teóricas sobre o 

processo motivacional de orientações behaviorista, cognitivista e psicanalítica. Porém, 

ressaltamos que este não é um estudo de psicologia, mas um estudo de administração 

voltado para uma questão inerente à gestão empresarial, ou seja, sobre a motivação e 

o processo de indução dos indivíduos na organização. Quanto às referidas 

abordagens, trataremos da análise, da interpretação e da importância dessas teorias 

para o entendimento da motivação humana e da compreensão das problemáticas 

enfrentadas pelas organizações em motivar os indivíduos, as conseqüências que os 

meios utilizados para motivar os indivíduos geram em relação ao trabalho versus 

produtividade, e com a vida desses indivíduos. 

Apresenta-se, ainda, uma síntese da teoria da motivação desenvolvida 

por Maslow, da motivação no trabalho de Herzberg e da contribuição teórica sobre a 

motivação na organização desenvolvida por Katz e Kahn, as quais têm o designo de 

interpretar o processo motivacional através de um prisma organizacional que tem 

contribuído para a intersecção entre os estudos da psicologia e da administração. 

À guisa de alinhavar as idéias referentes à participação . do indivíduo na 

sociedade contemporânea e a situação dentro das organizações, apresent~mos o 

segundo capítulo que tratará, fundamentalmente, do comprometimento com o 
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interesse emancipatório do indivíduo, abordando a teoria da ação comunicativa de 

Habermas, a qual delineará uma tonalidade original neste trabalho. 

O terceiro capítulo é destinado à apresentação da metodologia 

empregada na presente pesquisa. Contém dados como: perguntas-objeto da pesquisa, 

caracterização da pesquisa, estratégias de pesquisa, população e unidade de análise, 

avaliação e resultado dos conteúdos. 

Ainda no terceiro capítulo, encontra-se a apresentação e a análise dos 

resultados do estudo realizado nas empresas que adotam o sistema de gestão 

partiCipativa, relativo aos meios utilizados para motivar os indivíduos a produzirem, e 

a forma de participação. Através do confronto entre os dados coletados e a revisão 

bibliográfica foram detectados alguns meios utilizados pelas empresas para "motivar" 

os indivíduos a produzirem e algumas formas de "participação". Ressaltamos que este 

é o tópico de maior importância neste trabalho, pois é aí que se realiza o confronto 

entre a revisão bibliográfica e os dados empíricos coletados, com a finalidade de 

verificar qual a amplitude dos meios utilizados pelas empresas do pólo industrial de 

São Paulo para motivar seus funcionários quando estes participam das decisões. 

Na ·conclusão, apresentamos uma argumentação que disserta sobre a 

amplitude dos meios utilizados pelas empresas para motivar os funcionários, quando 

estes participam das decisões, e as implicações-·em relação à .adoção dos instrumentos 

detectados . através da análise e interpretação dos depoimentos coletados 

principalmente sob a ótica da teoria da ação comunicativa de Habermas. 



PARTE 11 -REVISÃO DA LITERATURA 

CAPÍTULO I 

1.0- PRINCIPAIS ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE O 

PROCESSO MOTIVACIONAL 

O sentido da palavra motivação está sujeito a várias interpretações, por isso, 

neste capítulo, serão apresentadas separadamente, cada uma das principais 

abordagens teóricas do processo motivacional, enfatizando as razões que levam as 

pessoas a agirem de certa maneira, ou porque apresentam determinados tipos de 

comportamento. 

O processo motivacional tem sido objeto de pesqmsas, orientadas por 

diferentes abordagens teóricas, tais como: o behaviorismo, o cognitivismo e a 

psicanálise. As referidas abordagens teóricas serão aqui apresentadas separadamente, 

de maneira sintética como já mencionado, para embasar a presente pesquisa que versa 

sobre "A Motivação e o Processo de Indução dos Indivíduos na Organização". 
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1.1- Abordagem Behaviorista 

Esta seção tratará fundamentalmente das proposições básicas do 

behaviorismo: seus pressupostos valorativos, contribuição do modelo behaviorista à 

compreensão do comportamento humano, ou seja, do processo de indução do 

indivíduo na organização. 

O behaviorismo é uma abordagem psicológica que estuda o comportamento 

animal e humano limitado às reações observáveis de forma direta, enfatizando a 

aplicação rigorosa do método científico positivista/experimental ao estudo dos 

eventos psicológicos. 

O behaviorismo, também denominado comportamentalismo, baseou-se no 

determinismo filosófico de James, no funcionalismo de Dewey e no método 

experimental da psicologia de Yerkes, além do condicionamento de Ivan P. Pavlov. 

Pavlov desenvolveu a teoria do condicionamento clássico ou reflexológico de 

natureza fisiológica e proveniente também da teoria conexionista. Segundo Pavlov, 

diante de um estímulo sensorial surgem reflexos, reações inatas, ou mesmo reações 

imediatas, fixas e não-apreendidas. Considera o organismo dotado de uma série de 

respostas, tendências ou reações que, diante de estímulos apropriados, naturais ou 

incondicionados, conduz esse organismo a uma ação, emitindo determinada resposta. 
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O behaviorismo propõe-se, através da manipulação de estímulos ambientais, a 

modelar os seres humanos. Não nega que certos comportamentos sejam inatos, mas 

enfatiza aqueles adquiridos através da experiência, ressaltando seu maior número e 

importância. Assim sendo, os estímulos, ou seja, as modificações ambientais capazes 

de produzir respostas, poderiam ser manipulados de acordo com as características 

individuais desejadas. Por exemplo: se for desejada uma personalidade agressiva, 

colocam-se no meio ambiente estímulos apropriados ao desenvolvimento de padrões 

de comportamento agressivo. Esse mesmo processo ocorreria na formação ou 

desenvolvimento dos padrões comportamentais dos vários tipos de indivíduos. 

Segundo os behavioristas, a sociedade poderia atingir, com a tecnologia do 

comportamento, um grau de satisfação em que o planejamento da pessoa humana se 

tomaria possível. Watson expressa suas idéias com as seguintes palavras: 

"Dai-me uma dúzia de crianças sadias, bem-formadas e um ambiente de 
acordo com minhas especificações e garanto que poderei tomar qualquer 
uma ao acaso e treiná-la para que se tome qualquer tipo de especialista -
médico, advogado, artista, comerciante, executivo, mendigo, ou mesmo 
ladrão, independentemente de suas inclinações, tendências, talentos, 
habilidades, vocações e da raça de seus ancestrais".(Keller, 1972, p.96) 

Os behavioristas distinguem duas classes de comportamento: o respondente 

(reflexo) e o operante (voluntário). Comportamento respondente é a resposta que o 

organismo dá a um estímulo específico. O estímulo está diretamente relacionado à 

resposta. O comportamento respondente abrange todas as respostas que dependem do 

sistema nervoso autônomo e são eliciadas (produzidas) por modificações especiais de 

estímulos do ambiente. Exemplos: a salivação ao comer; a dilatação das pupilas dos 
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olhos em resposta a alterações na iluminação do ambiente; os arrepios da pele em 

ambiente de baixa temperatura etc. 

Comportamento operante é aquele de reação ao. meio externo, sem que se 

possa identificar os estímulos que provocam a resposta emitida. O comportamento 

operante manifesta-se em conseqüência da maturação e dos condicionamentos 

acumulados ao longo da vida do indivíduo. 

O comportamento operante. ou voluntário relaciona-se com o estímulo de 

modo diferente do comportamento respondente. Não é automático nem muito 

específico com relação aos estímulos. Na verdade, não há no seu início nenhum 

estímulo específico com o qual se possa relacioná-lo. Por exemplo: não se sabe qual o 

estímulo específico que faz a criança movimentar o braço. O operante é emitido 

(posto fora), enquanto o respondente é eliciado (tirado de). Direta ou indiretamente, o 

comportamento operante atua sobre o meio à medida que, por exemplo, a pessoa fala 

ao telefone, trabalha, dirige seu carro etc. Ao contrário, os comportamentos 

respondentes são ativados pelos seus próprios estímulos específicos (comida na boca 

produz salivação). 

De acordo com esses tipos de comportamento, podem ocorrer dois tipos de 

condicionamento: respondente (ou clássico) e operante (ou instrumental). O processo 

de condicionamento respondente, que também é uma forma simples de aprendizagem, 

é um dos processos pelos quais os behavioristas explicam a formação dos 

comportamentos. Nesse tipo de condicionamento, um estímulo neutro ocorre de 
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maneira constante e persistente e é· seguido por um estímulo incondicionado, isto é, 

um estímulo que, em circunstâncias normais, provocaria uma resposta específica. O 

estímulo neutro passa a ser condicionado no momento em que prqvoca a resposta 

condicionada, ou seja, a mesma resposta que o estímulo incondicionado provocaria. 

Pavlov chamou de reflexo incondicionado à salivação do cão faminto diante 

do alimento. Pavlov, porém, condicionou seu cão a salivar ao ouvir o som de uma 

campainha que soava imediatamente antes do alimento ser apresentado. O alimento 

estabelecia a conexão entre o estímulo neutro (som da campainha) e a salivação. O 

alimento e o estímulo (som) a ele associado passaram a chamar-se estímulo 

condicionado da mesma resposta. Para que haja um condicionamento da salivação de 

um animal ao som da campainha é necessário que o estímulo neutro (som da 

campainha) anteceda a apresentação do estímulo incondicionado (alimento). O 

período de tempo entre a apresentação do som da campainha e do alimento deve ser o 

menor possível, para que haja condicionamento. Suar ao ver o dentista pode ser um 

exemplo de resposta condicionada (uma criança que nunca foi ao dentista, nem 

associa a figura do dentista à dor, não suará). 

São vários os fatores que devem ser levados em conta para que o 

condicionamento ocorra com rapidez. Em primeiro lugar, a ordem dos estímulos: o 

estímulo neutro deve ser apresentado sempre antes do estímulo incondicionado. Em 

segundo lugar, a contigüidade temporal: o período de tempo entre o estímulo neutro e 

o incondicionado deve ser o menor possível. Finalmente, há uma série de outros 

fatores que também é necessário levar em consideração, como a intensidade dos 

r '"· 
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estímulos provocados, as condições fisiológicas dó sujeito experimental, as condições 

ambientais etc. 

No condicionamento operante ou instrumental, outro processo de 

aprendizagem estudado pelos behavioristas, o comportamento, ou seja o processo de 

indução do indivíduo, ocorre espontaneamente, como resultado de um processo de 

maturação ou de aprendizagens anteriores. Nesse tipo de comportamento a resposta 

do organismo produz uma modificação comportamental que tem efeitos sobre ela. 

Esse efeito constitui o condicionamento que usualmente gera o aumento da frequência 

de resposta. O exemplo da criança que começa a balbuciar (resultado da maturação) e 

a proimnciar sílabas "pa-pa", e "ma-ma", e é reforçada positivamente pelos pais e por 

outras pessoas que a rodeiam, é dado pelos behavioristas para caracterizar esta 

situação: reforço positivo reforça o processo de aprendizagem das palavras "papai" e 

"mamãe". 

Segundo Skinner (1967, p.49), "a aplicação prática do condicionamento 

operante requer frequentemente um levantamento dos eventos que reforçam um dado 

indivíduo. Em todos os campos em que o comportamento humano figura com 

proeminência - educação, governo, família, clíiúca, indústria, arte, literatura, e assim 

por diante - estamos constantemente mudando probabilidades de respostas ao arranjar 

as consequências reforçadoras. O industrial que deseja seus empregados trabalhando 

de acordo com as suas especificações e sem absenteísmo precisa certificar-se de que o 

comportamento deles esteja sendo reforçado convenientemente, não somente com 

salários, mas com adequadas condições de trabalho." 
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À modificação ambiental que foi capaz de produzir o condicionamento 

chamamos reforço. Reforço, portanto, é um fator que aumenta a possibilidade de uma 

resposta ocorrer em determinada situação. O reforço pode ser positivo ou negativo. 

Reforço positivo é um estímulo que aumenta a frequência da resposta quando ocorre 

contingentemente a ela. Reforço negativo é um estímulo que aumenta a freqüência da 

resposta quando eliminado contingentemente à sua emissão. Exemplos comuns de 

reforços são o alimento (positivo) e o choque elétrico (negativo). 

O reforço pode, ainda, ser identificado como primário e secundário. Reforço 

primário é aquele que, pela sua própria natureza, independentemente de 

aprendizagem, possui a capacidade de condicionar. O alimento e o choque elétrico 

são exemplos desse tipo de reforço. Reforço secundário é um estímulo que, por ter 

sido associado a um reforço primário, adquiriu a capacidade de condicionar. No 

experimento de Pavlov, relatado anteriormente, a campainha, apresentada 

contingentemente a um comportamento operante do cão, tenderia a fortalecê-lo. O 

reforço secundário, no entanto, adquire as mesmas propriedades do reforço específico 

ao qual foi associado. O alimento, por exemplo, é capaz de reforçar apenas quando o 

organismo estiver privado de alimento. O som de uma campainha, associado ao 

alimento, só atuará como reforço quando o organismo estiver privado de alimento. 

Quando um estímulo é associado a vários reforços primários, passa a ter a 

capacidade de atuar quando da existência de diferentes estados de privação, e é 

chamado reforço secundário generalizado. Um exemplo de reforço secundário 

generalizado seria, por exemplo, a atenção dada a uma pessoa para que se obtenha 
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alimento, sexo e outros reforços; . a aterição dê quem os fornece é uma condição 

usualmente presente. Por ser associada a estes, ela se torna um estímulo reforçador 

·generalizado. 

De acordo com Skinner (1967, p.52), um reforçador generalizado que se 

distingue por suas especificações fisicas é o símbolo. Apesar de não ser o único 

símbolo, o exemplo mais comum é o dinheiro. É um reforçador generalizado por 

excelência porque, embora o "dinheiro não compre todas as coisas", pode ser 

permutado por reforçadores primários os mais variados. O comportamento reforçado 

com dinheiro é relativamente independente da privação momentânea do organismo, e 

sua utilidade geral como reforçador depende em parte deste fato. Sua eficácia deve-se 

também às suas dimensões fisicas. Estas permitem uma contingência mais nítida entre 

comportamento e consequência: quando somos pagos em dinheiro sabemos o que 

nosso comportamento conseguiu. O efeito reforçador pode também ser condicionado 

com maior eficácia: o valor de troca do dinheiro é mais óbvio que o da atenção, 

aprovação, afeto ou mesmo submissão. 

Alguns fatores devem ser levados em consideração, com relação ao 

condicionamento operante. A contigüidade temporal entre a resposta e o reforço é 

fundamental para que o processo de condicionamento ocorra e a resposta seja 

fortalecida. O estado de privação também deve ser considerado. A apresentação de 

' 
alimento contingentemente a uma resposta operante, estando o ·.organismo saciado, 

pode não produzir efeito sobre a mesma. 
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Para Skinner (1967, p.59), o condicionamento operante modela o 

comportamento como. o escultor modela a argila. Ainda que algumas vezes o escultor 

pareça ter ·produzido um objeto inteiramente novo, é sempre possível seguir o 

processo retroativamente até a massa original indiferenciada, e fazer com que os 

estágios sucessivos, através dos quais retomamos a essa condição, sejam tão 

pequenos quanto quisermos. Em nenhum ponto emerge algo que seja muito diferente 

do que o precedeu. O produto final parece ter uma especial unidade ou integridade de 

planejamento, mas não se pode encontrar o ponto em que ela repentinamente apareça. 

No mesmo sentido, um operante não é algo que surja totalmente desenvolvido no 

comportamento do organismo. É o resultado de um contínuo processo de 

modelagem. 

Skinner (1989), um dos mais destacados psicólogos da corrente behaviorista 

na atualidade, e responsável por importantes contribuições em seu campo, idealizou 

um dispositivo experimental denominado "Caixa de Skinner", usado pelos 

experimentadores para investigar o condicionamento instrumental e seus efeitos em 

animais. Tais investigações também se processam com a ajuda de labirintos. 

A Caixa de Skinner é uma caixa que contém uma alavanca e um recipiente 

com comida. É um dispositivo que os experimentadores frequentemente usam para 

investigar os efeitos das várias condições no condicionamento instrumental. Este 

dispositivo é montado de tal forma que o animal, toda vez que pressionar a alavanca, 

recebe alguma recompensa, tal como alimento. O surgimento do alimento depende, 

então, da resposta do animal; nessas condições, quanto mais vezes receber o alimento, 
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através da pressão na alavanca, tanto mais, provavelmente, continuará a pressioná-la, 

até saciar a fome. 

Tanto para a Caixa de Skinner quanto para o labirinto, utiliza-se o reforço 

positivo como estímulo para a mudança de comportamento. Há, entretanto, situações 

em que se adota o reforço negativo com esta mesma finalidade, como por exemplo, 

choque elétrico. 

Tanto as respostas reflexas como as operantes, condicionadas, podem ser 

extintas. A extinção consiste, no caso do comportamento reflexo, na perda gradual do 

poder do estímulo condicionado, de eliciar a resposta condicionada. A extinção 

reflexa ocorrerá se deixarmos de emparelhar o estímulo condicionado com o 

incondicionado. 

A extinção operante ocorrerá quando uma resposta, apesar de emitida, nunca 

mais for reforçada, quer positiva, quer negativamente, quer por reforços primários ou 

secundários. Se, no entanto, for ocasionalmente reforçada, isto poderá manter ou até 

mesmo aumentar sua força. Ocasionalmente, uma resposta considerada totalmente 

extinta pode reaparecer. Este fenômeno é chamado de recuperação espontânea. 

Outro tipo de contingência que produz efeitos sobre uma resposta é a punição. 

A punição consiste na apresentação de um estímulo aversivo (reforçador negativo) ou 

na retirada de um estímulo positivo após a emissão de uma resposta. Como por 
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exemplo temos a travessura de uma criança na hora do almoço, que pode ser seguida 

de uma palmada ( reforçador negativo) ou da retirada da sobremesa. 

Qual a leitura do desempenho dos indivíduos na organização a partir do 

modelo do reforço contingência? 

Na organização, como em qualquer outro ambiente, o reforçamento, a 

extinção e a punição produzem diferentes efeitos sobre o comportamento. Os 

reforçamentos, positivo e negativo, aumentam a probabilidade de ocorrência da 

resposta. A extinção leva a um gradual enfraquecimento da ·resposta e mesmo à 

eliminação da mesma. A punição suprime a resposta, se bem que temporariamente, na 

maioria das vezes. O que se tem verificado é que seu efeito perdura enquanto durar a 

ansiedade produzida por ela. Passada esta, a resposta costuma reaparecer com a 

mesma intensidade. Um exemplo das consequências deste procedimento seria, em 

uma empresa, não dar aumento salarial por falta de adequação dos funcionários à 

organização. A ausência de aumento salarial pode contribuir apenas para criar uma 

situação de tensão, mal-estar e irritação com a organização, com consequente 

diminuição de produtividade; como a punição não ensina como agir, quais as 

respostas desejáveis, qual o comportamento considerado adequado, uma vez passado 

o estado de irritação dos funcionários, as coisas voltarão a ser como antes, ou seja, os 

funcionários não se tomarão mais adequados. A falta de indicação do comportamento 

desejado pode mesmo conduzir a um desajustamento crescente. Em conseqüência 

temos que, a menos que se permita ou propicie a ocorrência de respostas desejáveis, e 

sejam estas reforçadas, o comportamento dificilmente será modificado. 
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A natureza do reforço é um dos problemas do behaviorismo. E dificil 

identificar o que realmente toma um estímulo o reforço para determinadas respostas. 

Os reforços primários, tais como alimento, água, contato sexual e proteção contra 

situações de risco para o bem-estar do organismo, parecem não explicar todo o 

fenômeno do reforçamento do comportamento. 

Certos experimentos já realizados, especialmente por Skinner (1989), mostram 

que outros fatores interferem para que um estímulo se tome ou não um reforço. 

Como já foi analisado anteriormente, fatores tais como o intervalo, o número de vezes 

que o estímulo é apresentado e a sua apresentação, conjugada com o estímulo 

incondicionado, interferem e modificam os resultados do condicionamento, ou seja, o 

tipo de resposta dada pelo organismo (humano ou animal). 

O caso particular do reforço condicionado ou reforço secundário generalizado 

coloca problemas mais dificeis. O mesmo reforço, como, por exemplo, o dinheiro, 

pode ser associado a diferentes estímulos primários, como alimento, vestuário etc. e 

poderá reforçar grande número de respostas. 

O problema da saciação e da privação parece ser fundamental ao se investigar 

o que realmente reforça uma resposta. Um indivíduo que não tem sede não 

responderá ao reforço água. O mesmo vai acontecer com todos os demais reforços. 

Segundo alguns behavioristas, o problema reside na manipulação dos fatores saciação 

e privação. 
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Quais as dificuldades encontradas pelos behavioristas para identificar e prever 

o poder do reforço para cada indivíduo na organização? 

Além do problema da saciação e da privação, outra dificuldade encontrada 

pelos behavioristas é o poder do reforço para cada indivíduo. Por exemplo, um 

aumento salarial tem diferentes contingências para diferentes indivíduos numa 

empresa. Ele pode ser tomado como reconhecimento de um bom desempenho; como 

tentativa de enquadrar as pessoas nas normas e nos padrões da organização; como um 

meio de tomar os indivíduos passivos e obedientes; como uma tentativa de suborno 

etc. Portanto, o verdadeiro estímulo não é a recompensa, ou seja, o aumento de 

salário, mas o reconhecimento que é verbalizado, o que poderá gerar respostas até 

mesmo antagônicas àquelas esperadas pela empresa. Aqui, a dificuldade está em que 

geralmente quem dá o reforço não pode prever os diferentes significados que este vai 

ter para cada indivíduo. 

Um indivíduo, condicionado a emitir certa resposta em dada situação, tende a 

responder da mesma forma em situações semelhantes. Chama-se generalização de 

estímulos à passagem do controle dos estímulos presentes nesta situação a estímulos 

similares, existentes em outras situações. Quanto mais siffiilares os estímulos, maior a 

probabilidade de generalização. Exemplo: uma criança condicionada a temer ratos 

brancos se chocará diante de qualquer coisa que se assemelhe a um rato branco: 

coelho branco,-algodão etc. 
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A discriminação de estímulos ocorre quando o orgarusmo aprende a dar 

respostas diferentes a estímulos similares. Se a criança do exemplo acima passar a 

·chorar apenas na presença de ratos brancos, dizemos que ocorreu discriminação. A 

discriminação é resultado do reforço à resposta apenas na presença de um estímulo 

(rato branco) e não na presença dos similares (coelho branco, algodão). O estímulo 

que passa a controlar o comportamento é chamado estímulo discriminativo. 

De que forma a abordagem psicológica denominada behaviorismo ou 

comportamentalismo trata a motivação humana? 

O problema das motivações (drives) é uma dificuldade que os behavioristas 

não resolveram. A própria natureza e o número das motivações são problemas não 

definidos pelo behaviorismo. A natureza psicológica das motivações impede sua 

observação direta, o que impede a aplicação do método adotado pelo behaviorismo. 

A não-adequação da metodologia científica adotada para o estudo das motivações 

levou os behavioristas a uma posição negativa e à descrença na possibilidade de 

incorporar este fator aos seus estudos. 

É possível reforçar o comportamento estando o organismo em dado estado de 

privação. É possível testar experimentalmente o efeito dessa privação. No entanto, 

tais experimentos não podem ser efetivados com a motivação em toda a sua extensão, 

pois ela é um fator .interno, não observável diretamente e, portanto, transgride a 

própria filosofia do behaviorismo. Dada esta dificuldade, algumas correntes do 

behaviorismo preferem discutir o problema privação e saciação e omitir a motivação. 
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Skinner (1989), considera as emoções como predisposições dos organismos 

para agir de certo modo. Tais predisposições resultam das experiências de vida dos 

organismos: Um indivíduo que está amando age amavelmente com as pessoas, é 

capaz de fazer favores, delicadezas etc. 

As emoções, entretanto, são consideradas não como um estímulo, mas como 

um tipo específico de força, capaz de intensificar ou enfraquecer as respostas do 

indivíduo. Não são, portanto, causas do comportamento. O behaviorismo considera 

como causa do comportamento apenas os estímulos .. As emoções indicariam apenas o 

grau provável de intensidade de certas respostas. Assim como as motivações, essas 

respostas são consideradas aquisições efetuadas por meio de condicionamento. As 

emoções e as motivações (drives) se superpõem. Um exemplo dessa superposição é a 

frustração e a insegurança de um indivíduo faminto. A fome é o motivo. A frustração 

e a insegurança são as emoções. 

Para os comportamentalistas, a percepção é uma função dos nervos sensoriais, 

que registram os estímulos e os transmitem ao cérebro. Dentro dessa concepção, o 

comportamento humano é reduzido a uma cadeia central sensório-motora de 

estímulos e de respostas. 

O behaviorismo atribuiu ao cérebro não somente a função de condutor de 

estímulos, mas também de dispositivo de conexão. As mesmas bases sensório-motoras 

explicam os processos da memória. O pensamento e a linguagem aparecem como 

sinônimos. As palavras são adquiridas por condicionamento; por meio da linguagem 
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se estabelece um contato mais real com o meio ambiente. O pensamento é a 

linguagem não-verbalizada. 

O behaviorismo considera a personalidade como a totalidade dos padrões de 

comportamento do indivíduo. É o produto final de nosso sistema de hábitos. Esses 

padrões de comportamento são formados por meio de condicionamentos que, por sua 

vez, são reforçados ou extintos no decorrer da vida do indivíduo. Não existem 

padrões de comportamento totalmente fixos. Apenas as mudanças dos padrões de 

comportamento ocorrem gradativamente.(Berger & Lambert, 1968). 

O estudo da personalidade, segundo os behavioristas, consiste dos seguintes 

fatores: a) os reflexos incondicionados ou inatos; b) os reflexos condicionados; c) o 

ambiente fisico e social e suas influências no desenvolvimento da personalidade. 

De acordo com a abordagem behaviorista é possível controlar tomadas de 

decisões dos indivíduos na organização? 

O indivíduo toma decisões em função dos estímulos ambientais. Para o 

behaviorismo, não existe o eu interior, ou a força interior que se coloca entre o 

estímulo e a resposta. É o que se denomina comumente como a Caixa Preta de 

Skinner. 

A tomada de decisão pode ser controlada através da manipulação de estímulos 

e reforços socialmente administrados, que aumentam a probabilidade da resposta ou 
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da decisão. A oscilação entre as formas incompletas de respostas é incômoda e 

avers1va. O reforçamento contribui para eliminar este conflito. Quando 

adequadamente administrado, o reforço aumenta a probabilidade da tomada de 

decisões. 

O behaviorismo tem sido amplamente aplicado ao estudo do comportamento 

humano na organização. No entanto, não é possível transpor as conclusões de uma 

situação experimental para o contexto da organização. Na situação experimental, as 

variáveis são controladas com rigor, o que não é possível na situação organizacional. 

Tampouco é possível controlar, na situação organizacional, a interferência de outros 

fatores, quer seja em nível de estímulos, quer seja no reforçamento. Por outro lado, o 

behaviorismo estuda o comportamento individual do organismo. Os resultados 

alcançados em seus experimentos dificilmente poderiam ser aplicados a situações 

organizacionais. A estrutura da organização não é considerada. A interação entre os 

membros da organização e entre os grupos organizacionais não é uma variável 

controlável pelo behaviorismo. Portanto, o behaviorismo tenta explicar o 

comportamento em nível do organismo individual. 

Outro problema que surge na aplicação do behaviorismo diz respeito à 

manipulação dos estímulos e dos reforços adequados a determinados 

comportamentos. Essa manipulação toma-se complexa e dificil porque os indivíduos 

respondem de maneira diversa aos mesmos estímulos e reforços. Segundo os 

behavioristas, os graus de saciação e de privação influem na resposta dada aos 

estímulos e reforços. Na organização, porém, a identificação dos graus de saciação e 
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de privação, ou a manipulação desses dois fatores em cada indivíduo, é uma tarefa 

sumamente difícil e praticamente inviável. 

Outra dificuldade encontrada está relacionada aos tipos de comportamento 

necessários a uma organização para que esta possa sobreviver produtivamente. 

Cientistas da organização têm definido três tipos de comportamento, que eles 

consideram fundamentais à vida de uma organização, que envolvem submissão; e o 

comportamento inovador, que envolve contribuição criativa. A organização procura 

meios para fazer com que os indivíduos permaneçam dentro dela, comportando-se 

"adequadamente" de acordo com os padrões por ela definidos. As organizações, 

normalmente, adotam tanto o reforçamento negativo como a punição para 

condicionar indivíduos a se comportar dentro dos padrões organizacionais e para 

extinguir comportamentos não desejados, obedecendo a regulamentos e a normas 

estabelecidas e apresentando um nível de produtividade de acordo com as 

expectativas da organização. A não-adequação de alguns membros da organização 

aos padrões, regulamentos e normas estabelecidas pode ocasionar o uso de dois tipos 

de punição. 

No primeiro caso, a punição é efetivada por meio da eliminação do indivíduo 

do sistema organizacional. Em outras palavras, usa-se o processo de demissão. Em 

consequência da aplicação desta punição, será possível observar, por parte dos demais 

membros da organização, principalmente em relação às chefias superiores, um 

sentimento de ameaça que condicionará um comportamento cada vez mais 

dependente, menos criativo e mais caracteristicamente de seguidores. 
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No segundo caso, aplicam-se punições, tais como perda de funções de 

supervisão ou de chefia, falta de promoção salarial, ostracismo etc. Essas punições, 

geralmente; criam para o indivíduo uma situação de instabilidade, de desmoralização e 

um alto nível de tensão. Na realidade, é uma forma de neutralizar suas influências e 

sua falta de promoção salarial, enquanto outros são promovidos. 

Segundo os preceitos éticos, esta forma de condicionamento envolve os 

valores daqueles que a adotam e não compete discuti-los como certos ou errados. 

Mas, de acordo com os preceitos organizacionais, poder-se-á observar, junto aos 

membros da organízação que não sofrem punição, um clima de instabilidade e um 

comportamento protetor e defensivo, além de dependência e obediência cada vez 

maiores às normas e regulamentos. Além desses fatores, poderá surgir um descrédito 

em relação às políticas e diretrizes organizacionais, como também em relação às 

chefias superiores. 

A organização poderá, entretanto, usar reforçamento positivo para 

condicionar o comportamento dependente. As políticas de incentivos são exemplos 

desse tipo de reforçamento positivo. No entanto, sua aplicação se depara com 

algumas dificuldades. A primeira delas está relacionada com o significado psicológico 

que cada indivíduo atribui a determinado reforço positivo. As pessoas têm 

necessidades, sentimentos e percepções diferentes. O mesmo reforço poderá 

condicionar diferentes comportamentos. Observa-se a segunda dificuldade à medida 

que a organização necessita, para se desenvolver, de inovação e de atendimento das 

demandas externas e internas de comportamento inovador e espontâneo. A 
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organização necessita de criatividade e lidétaóça. Seus membros devem comportar-se 

de maneira mais livre, seu espaço organizacional tem de ser ampliado, dando lugar a 

uma colaboração criativa e construtiva. A integração das experiências pessoais dos 

membros da organização e das diferentes modalidades de agir e de decidir é fator que 

integra o comportamento inovador. Esse comportamento garante, para a organização, 

sobrevivência produtiva e influência no meio externo. 

O behaviorismo, ao tratar o comportamento humano como um mecarusmo 

estímulo-resposta, corre o risco de limitar a criatividade humana, pois, o controle 

externo através de estímulos e respostas conflita com o desenvolvimento da 

·criatividade e das lideranças 'na organização. Os indivíduos, ou seja, os membros da 

organização, reagem a estímulos e reforços. São condicionados a comportamentos 

pré-planejados. 

Ainda com referência ao comportamento inovador e espontâneo, encontra-se 

outra dificuldade quando se desloca o controle do comportamento do indivíduo para 

elementos externos. A duração do comportamento fica condicionada à manipulação 

dos estímulos e reforços. Eliminados estes, ocorrerá a extinção do comportamento. O 

controle externo do comportamento exige, como se pode observar, sofisticados 

mecanismos de controle da organização. 

Os grupos organizacionais. têm sido usados como eficientes instrumentos de 

controle de comportamento. O reforçamento positivo é efetuado por meio da 

aceitação; o reforçamento negativo, -pela desaprovação do grupo e a punição, pela 
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eliminação do indivíduo como membro do grupo. Os grupos de trabalho autônomos 

ou semi-autônomos, adotados especialmente nas organizações industriais, são uma 

das formas·grupais mais divulgadas. Nesse grupo, a organização interna do trabalho 

compete ao próprio grupo que, com base em padrões de produtividade prefixados, 

estabelece o seu padrão próprio e os demais padrões comportamentais, bem como os 

seus controles. 

Algumas organizações vem tentando mudar a cultura organizacional, inclusive 

utilizando-se dos grupos de trabalhadores nos moldes acima descritos, como 

estratégia de mudança, e aquelas organizações estruturadas de forma mecanicista 

encontram dificuldades para se adaptarem a situações de mudança. 

As organizações estruturadas de forma mecanicista têm maior dificuldade 
de se adaptar a situações de mudança porque são planejadas para atingir 
objetivos predeterminados; não são planejadas para a inovação. Isso não 
deveria causar surpresa, uma vez que as máquinas têm comumente um 
propósito único, assim como os mecanismos planejados para transformar 
insumos específicos em produtos também específicos, só podendo engajar
se em atividades diferentes, caso sejam explicitamente modificadas ou . 
replanejadas para tanto. 

Circunstâncias de mudança pedem diferentes tipos de ação e de respostas. 
Flexibilidade e capacidade de ação criativa, assim, tornam-se mais 
importantes do que a simples eficiência. Torna-se mais importante fazer a 
coisa certa enquanto há tempo e de maneira suficientemente certa do que 
fazer bem, a coisa.errada ou aquilo que é.certo tarde demais." (Morgan, 
1996, p.38) 

Ao adotar exclusivamente o-modelo-behaviorista,-a organização--poderá deixar 

de se desenvolver e de se utilizar das forças, dos recursos e do potencial humano que 

viriam a contribuir para a ·produtividade da própria organização e para o 

desenvolvimento socioeconômico num contexto social mais amplo. 
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Uma sociedade humana civilizada digna deste nome deve definir seus 
objetivos sociais de forma democrática e consciente, e conscientemente 
definir objetivos técnicos e econômicos que nada mais são que meios para 
atingir objetivos sociais. Ou a sociedade molda seus conceitos de eficiência 
e produtividade de acordo com aquilo em que ela deseja transformar-se ou 
acabará sendo moldada de acordo com eles. Todo conceito de eficiência ou 
produtividade traz em si um projeto de sociedade.(Fleury & Vargas, 1994, 
p.53). 

O behaviorismo enfatiza a aprendizagem através de estímulos 

externos/mecanicistas. Os behavioristas afirmam que sempre existem relações entre o 

comportamento de um indivíduo em determinado momento e os acontecimentos 

ocorridos em momentos anteriores. O que significa dizer que a resposta dada pelo 

indivíduo no presente é uma conseqüência dos efeitos das respostas emitidas por ele 

no passado. A abordagem behaviorista afirma que o que motiva o comportamento são 

as conseqüências dos efeitos produzidos pelo comportamento passado do indivíduo, 

ou seja, a recompensa ou punição recebidas. Então, para os behavioristas, a 

motivação é o condicionamento do indivíduo através do reforço positivo ou negativo, 

ou seja, através do processo de indução. 

Ao considerar a organização como um processo racional e técnico, a imagem mecanicista 
tende não só a subvalorizar os aspectos humanos da organização, como também a ver 
superficialmente o fato de que as tarefas enfrentadas pelas organizações são, muito 
freqüentemente, mais complexas, imprevisíveis e dificeis do que aquelas que podem ser 
desempenhadas pela maioria das máquinas. (Morgan, 1996, p.36) 

As empresas orientadas pelo elemento psicológico behaviorista ampliam as 

habilidades de seus funcionários, através do adestramento para alcançar um padrão 

desejado, via condicionamento em decorrência de um significado. E esse 

comportamento adquirido apresenta uma relação com a modificação no meiO 

ambiente, ou seja, é uma resposta gerada pelos estímulos anteriores (respondente), ou 
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uma resposta emitida pelos estímulos posteriores (operante), como por exemplo: o 

aumento na remuneração percebida ou prêmio de "funcionário padrão". Esse estímulo 

faz com que o indivíduo aumente a sua capacidade de produção de maneira 

automática, ou seja, sem refletir sobre a importância e as conseqüências da função 

exercida, passando simplesmente a se comportar, deixando de agir de maneira 

consciente, o que pode ser considerado como processo de indução dos indivíduos. 

Os enfoques mecanicistas da organização têm se tomado comuns, em parte 

devido à sua eficiência no desempenho de certas tarefas, como também devido à 

habilidade que possui de reforçar e sustentar padrões particulares de poder e controle. 

Para os beharioristas, a motivação consiste no condicionamento do indivíduo, 

através do reforço positivo ou negativo, ou seja, através do processo de indução. O 

que motiva o comportamento são as conseqüências dos efeitos produzidos pelo 

comportamento passado do·indivíduo (recompensa ou punição recebida). O indivíduo 

toma decisões em função dos estímulos ambientais. Para o behaviorismo, não existe o 

Eu interior, ou a força interior que se coloca entre o estímulo e a resposta. As 

organizações mecanicistas se utilizam de estratégias de mudança organizacional para 

controlar as tomadas de decisões e uma das estratégias utilizadas é a formação de 

grupos, cuja organização interna do trabalho compete ao próprio grupo que, com 

base em padrões de produtividades e qualidade prefixados, estabelece o seu padrão 

próprio e os demais padrões comportamentais, bem como os seus controles. 
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1.2 - Abordagem Cognitivista 

Nesta seção será apresentado como se processa a interação de fatores na 

formação e no desenvolvimento das características individuais em relação à motivação 

e ao processo de indução dos indivíduos; as diferentes estruturas cognitivas e suas 

características; o conceito de inteligência e o seu processo de desenvolvimento, que é 

abordado por Piaget através da análise do raciocínio. 

Considerando o propósito acima mencionado, segue a seguinte questão: De 

que forma a abordagem psicológica denominada cognitivista trata a motivação 

humana? 

A abordagem cognitivista pressupõe que os indivíduos possuem valores, 

opiniões e cognições em relação ao mundo que os rodeia, e possuem representações 

internalizadas do seu ambiente. Para os cognitivistas estas são as forças que 

impulsionam o indivíduo para a ação, ou seja motivam e induzem os indivíduos. De 

modo que, quando os objetos e acontecimentos são atrativos, os indivíduos se 

empenham para atingi-los, e da mesma forma para repelir quando forem negativos. 

A palavra cognição vem do latim cognare, que significa conhecer. A cognição 

implica um processo consciente visando à aquisição de novos conhecimentos. Isto 

significa que apenas o comportamento racional é de natureza cognitiva. As pessoas 

possuem sistemas de cognição que representam aquilo que elas percebem sobre si 

mesmas e sobre o mundo que as rodeia. Os sistemas de cognição são desenvolvidos 
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através dos processos de cognição. Esses processos abrangem a percepção, a 

memória, a imaginação, o raciocínio ou pensamento e a solução de problemas. 

Piaget, em sua teoria sobre o funcionamento intelectual do indivíduo, 

menciona a motivação e a ação em suas relações com o desenvolvimento cognitivo. A 

concepção de Piaget sobre o substrato motivacional da inteligência e do 

comportamento afetivo-motivacional em geral é fundamental para o entendimento da 

teoria cognitiva. 

Piaget se concentra nos problemas de desenvolvimento cognitivo per se; os 

aspectos dinâmicos - motivos, afeto e o desenvolvimento pessoal-social em geral -

não ocuparam um lugar de destaque entre suas idéias e seus experimentos. Porém, 

para Flavell (1975, p. 77-84), o que foi tratado sobre esses tópicos pode ser 

classificado sob dois títulos. Primeiro, Piaget, em várias oportunidades, fez menção ao 

que motiva o comportamento cognitivo em geral, isto é, aos principais motivos ou 

necessidades que são satisfeitos quando o organismo se adapta intelectualmente à 

realidade. Em segundo lugar, aventurou-se, em várias ocasiões, a fazer especulações 

sobre as relações entre a cognição e os afetos, os interesses etc., e sobre o 

desenvolvimento dos sistemas afetivos em geral. 

O problema em questão é o seguinte: o que induz o sujeito- bebê, criança ou 

adulto- a envolver-se em atividades cognitivas diante do ambiente? Talvez a resposta 

mais comum seja, que estas ações são motivadas por impulsos primários - fome, sede, 

sexo etc. - ou por necessidades secundárias decorrentes das necessidades primárias. 



36 

Piaget não nega o papel das necessidades fisicas e de seus derivados, mas afirma que 

o motivo fundamental que governa o esforço intelectual, aquele que é realmente 

necessário e suficiente, é de natureza inteiramente diferente. Defende a posição 

segundo a qual existe uma necessidade intrínseca dos órgãos ou estruturas cognitivas 

de, uma vez gerados pelo funcionamento, perpetuarem-se através da continuação 

deste funcionamento. Os esquemas são estruturas e uma de suas propriedades 

importantes e intrínsecas é a assimilação constante de qualquer coisa assimilável no 

ambiente. Faz parte da própria natureza da assimilação criar esquemas que, uma vez 

gerados, se mantêm através do funcionamento assimilativo. Na linguagem expressiva 

de Piaget, o organismo precisa simplesmente "alimentar" seus esquemas cognitivos, 

incorporando repetidamente os "alimentos" da realidade, incorporando os 

"nutrientes" ambientais que os sustentam. Como Pi~get afirma repetidas vezes, a 

assimilação é o componente dominante da inteligência. Por sua vez, o atributo 

principal da assimilação é a repetição - a tendência intrínseca a abordar o ambiente 

repetidas vezes e incorporar o que for possível. 

Para Piaget, portanto, a necessidade de conhecer não é fundamentalmente um 

motivo extrínseco, à parte da atividade intelectual e que a impulsiona, por assim dizer, 

por trás. Esta necessidade é uma propriedade intrínseca que praticamente define a 

própria atividade de assimilação; é inerente a esta atividade desde o início. Tanto os 

órgãos biológicos quanto os psicológicos são criados através do funcionamento e, 

uma vez criados, precisam continuar a funcionar. A necessidade de funcionar não 

pode ser separada do próprio funcionamento. De acordo com Piaget, em todos os 

níveis evolutivos, a cognição é uma questão de ações reais realizadas pelo sujeito. As 
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ações realizadas pelo sujeito const_ituem a substância ou a matéria-prima de toda a 

adaptação intelectual e perceptual. 

Qual é a leitura do desempenho dos indivíduos na organização a partir da 

teoria psicogenética de Piaget? 

As organizações, como contexto social, tanto podem exercer ação 

estimuladora como bloqueadora do desenvolvimento cognitivo dos indivíduos 

membros da organização. 

Para Piaget ( 1977), o nível mais complexo e elaborado do sistema cognitivo é 

o operatório formal (entre 11 e 15 anos de idade). Este nível não é alcançado por 

todos os indivíduos, apesar de apresentarem condições fisicas e intelectualmente 

normais. Para atingir este nível é necessário que o meio em interação possibilite esse 

desenvolvimento, pois o desenvolvimento cognitivo é um processo individual inserido 

no contexto social. 

As organizações explicitam os seus objetivos através de normas, 

regulamentos, instruções de trabalho, programas de treinamento que poderão ser 

estimuladores ou bloqueadores do desenvolvimento cognitivo de seus membros. Para 

compreender o que realmente a organização se propõe, exige-se uma análise desses 

instrumentos por ela utilizados, através dos princípios da psicogênese e de Piaget. 
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Analisar as instruÇÕes de trabalho, métodos de solução de problemas, normas 

operacionais e gerenciais toma observáveis as padronizações de raciocínio e a 

estagnação ·do processo cognitivo nos níveis inferiores. 

Quais as dificuldades encontradas pelos cognitivistas para estimularem os 

indivíduos a agirem na organização? 

As dificuldades encontradas pelos cognitivistas para estimularem os indivíduos 

a agirem nas organizações é apresentar situações que possibilitem a interação entre o 

meio e o indivíduo. Pois, como já foi visto, o desenvolvimento cognitivo é um 

processo individual inserido no contexto social. O que pode ser compreendido através 

da análise do conteúdo do raciocínio elaborada por Piaget. 

O desenvolvimento cognitivo e o da moralidade se dá através de processos 

interativos do indivíduo com o mundo social. De acordo com Piaget (1987), há uma 

evolução qualitativa das estruturas cognitivas, isto é, das mais simples às mais 

complexas. Os processos de assimilação e acomodação são fundamentais no 

desenvolvimento do pensamento. Estímulos externos são assimilados e acomodados 

na estrutura cognitiva. A atividade inteligente é sempre um processo ativo e 

organizado, de assimilação do novo ao velho e de acomodação do velho ao novo, 

afirma Piaget. Para ele, nem todas as pessoas normais conseguem desenvolver 

estruturas cognitivas capazes de elaborar pensamentos superiores, ou seja, 

desenvolver a sua capacidade humana integralmente. 
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Segundo Piaget (1987), o processo de conhecimento começa a aparecer antes 

de a criança desenvolver a linguagem. Este período é denominado período sensório

motor (do.nascimento até o segundo ano de vida) e é de extrema importância, porque 

é nele que as mudanças mais fundamentais e mais rápidas se realizam. Na época do 

nascimento existem ações isoladas, como sugar, ouvir, tocar acidentalmente as coisas. 

Para a cnança, os objetos não existem em si mesmos. E ela não tem 

consciência de si própria como sujeito. Entretanto, durante o primeiro ano de vida, a 

criança já toma conhecimento dos objetos em si próprios, de suas relações causais, e 

os integra num espaço que engloba a todos. 

Essas mudanças se dão antes da linguagem. O conhecimento está ligado às 

ações nesta fase. Esta forma de aquisição de conhecimento, através das ações, é 

denominada, por Piaget (1987), de sensório-motora. Neste período, ou seja, período 

sensório-motor, a criança adquire o conhecimento manipulando objetos através de 

diferentes tipos de ação, que são, para Piaget (1987), invenções reais porque se trata 

de novas construções. Até esse momento não existe linguagem, portanto, não existe 

conceito, posto que se entende conceito como um nome para uma coleção de objetos. 

Piaget (1987), entretanto, chama a atenção para o que denomina esquemas, que são 

outros tipos de instrumentos de generalização. 

Um esquema é, portanto, o que há de comum entre as várias ações diferentes 

e análogas. Quando a criança puxa algo, traz para perto de si um lápis que descansa 

sobre uma folha de papel, e quando ela generaliza, trazendo para perto de si uma 
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xícara que está em cima de uma bandeja, puxando-a para perto de si, consegue 

relacionar as ações e realizar a coordenação entre esquemas equivalentes. Ela não 

usou a linguagem, portanto, não teve conceito (teórico), mas estabeleceu padrões 

organizacionais de comportamentos, que, para Piaget (1987) são o conceito prático. 

No começo do período sensório-motor, por não haver identificação do sujeito, 

existe uma total indiferenciação entre o sujeito e o objeto. À medida que os esquemas 

vão sendo desenvolvidos pela criança, as ações dela são diferenciadas, diversificadas e 

coordenadas juntas. O esquema, portanto, é o instrumento fundamental desta 

coordenação. É ele que permite a construção da dualidade sujeito e objeto de forma 

permanente. Piaget (1987) enfatiza que, enquanto a criança não se reconhece como a 

origem de suas próprias ações, ela também não reconhece a permanência de objetos 

que não sejam ela mesma. 

O período pré-operatório dá continuidade ao sensório-motor; inicia aos 2 anos 

de idade e vai até os 7 anos. Piaget (1987) acentua que esse período é caracterizado 

pelo aparecimento da função semiótica, ou seja, da representação mental das coisas, 

ou função simbólica. É claro que inclui também a linguagem, mas não somente. 

Surgem aí a imagem mental, a imitação postergada, o desenho etc. 

Piaget (1987) enfatiza a ligação da função semiótica à interiorização da 

imitação. Isto quer dizer que a criança pode, nesta fase, representar um objeto para si 

mesma quando ele está ausente. O seu nível de inteligência foi qualitatiyamente 

mudado. Ela não está mais restrita à ação. Ela está num novo nível de inteligência -
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inteligência em representação e pensamento. Piaget (1987} explica que esta mudança 

qualitativa exige da criança um processo de reconstrução de tudo aquilo que ela 

adquiriu no· nível das ações em um novo nível, em termos teóricos. 

Simplificando, o nível pré-operatório se caracteriza: a) pelo surgimento da 

função semi ótica, permitindo a representação mental e o pensamento; b) pela 

reconstrução mental que a criança faz de todo o conhecimento adquirido em nível 

sensório-motor, através da coordenação das ações (esquemas); c) pelo fato de a 

criança ter a possibilidade de se representar a si mesma e pensar sobre objetos 

afastados no espaço ou sobre episódios do passado e do futuro. Estes três elementos 

fazerri com que esta fase seja mais lenta e as mudanças paulatinas. 

O nível operatório concreto ocorre dos 7 aos 11 anos de idade. Para Piaget 

(1987), a essência de uma operação nesse nível é a possibilidade de reversibilidade, ou 

seja, pode-se voltar ao passado em pensamento. A criança passa por um processo 

através do qual junta classes mentalmente, separa essas classes formando outras duas 

sem destruir o seu conhecimento da classe total, de forma que ela possa incluir as 

classes criadas à classe total. Ela é capaz de comparar a parte com o todo. 

A reversibilidade de relações é conseguida pela execução de uma ação que 

compense exatamente a primeira condição, sem desfaze-la. O resultado das duas 

condições é uma equivalência. A operação mental é a maneira pela qual a mente 
' 

organiza as representações, ou seja, o sistema pelo qual uma representação é 

relacionada com a outra. É um· conjunto de ações correlatas que formam um todo 
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integrado. Outra caractensÜêã é que as operações são sempre .coordenadas em 

estruturas totais. A característica limitadora deste período é que estas estruturas totais 

somente são aplicadas aos objetos propriamente ditos. Não há, ainda, as operações 

que se aplicam às hipóteses. 

O nível seguinte, operatório formal, deverá surgir entre 11 e 15 anos. Piaget 

identifica a característica deste período com a aplicação das operações não somente 

aos objetos mas às hipóteses formuladas em palavras. Como mostra, para trabalhar 

com hipóteses deve-se ser capaz de efetuar operações em operações. O conteúdo de 

qualquer hipótese, como demonstra, é de operação concreta. Mas fazer algum 

relacionamento entre a hipótese e a conclusão é uma nova operação. A partir daí, 

abre-se um campo mais amplo de possibilidades. A possibilidade da combinatória, que 

por tais meios pode-se relacionar a qualquer outra proposição, ou qualquer outra 

operação, a uma outra operação. A análise combinatória, que se refere a um método 

que garante que todas as possíveis combinações de variáveis serão exaustivamente 

inventariadas (Flavel, 1963), torna-se possível determinar grupos e subgrupos que 

acoplam os dois tipos de reversibilidade, que, em operações concretas, sempre se 

mantêm separados. 

Piaget (1977) conclui que o desenvolvimento cognitivo, bem como o da 

moralidade, nem sempre é conseguido pelos indivíduos em nível mais elevado, que é o 

operatório formal, ou da consciência autônoma. Pode haver fixações em certos 

estágios, e não há uma rigidez etária neste processo de desenvolvimento. 
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Não há uma estagnação definitiva no processo de desenvolvimento cognitivo e 

da consciência moral. Fator imperativo, o indivíduo com o seu mundo social, é, em 

·grande parte, responsável pela .criação de barreiras ou. de· condições favoráveis a este 

processo. A formação da consciência moral, segundo Piaget (1977), se dá 

concomitantemente ao desenvolvimento cognitivo. Piaget tem a sua teoria 

reconhecida cientificamente, resultado de pesquisas de mais de cinquenta anos. Ele é 

conhecido como epistemologista genético, psicólogo infantil, zoologista, matemático 

e filósofo. 

O estudo que Piaget faz do pensamento de crianças é parte de questões mais 

amplas que surgem na epistemologia genética, fato esse que explica muitas 

características singulares encontradas no estudo do desenvolvimento intelectual de 

Piaget. Explica, por exemplo, a ênfase dada às categorias de razão, como classes 

qualitativa e relações quantitativas, objetos e espaço, causalidade e tempo. Explica a 

ênfase dada à organização mental e operações lógicas, assim como ao crescimento de 

tais estruturas do nascimento à adolescência. Explica também os componentes 

biológicos da teoria, pms, afinal, o funcionamento do intelecto depende de 

organização biológica. Por isso, a pesquisa de Piaget sobre o desenvolvimento do 

pensamento de crianças interessa-se pela organização biológica e pela estrutura de 

desenvolvimento, assim como as suas operações lógicas que se relacionam com as 

"categorias" principais que a inteligência usa para adaptar-se ao mundo exterior -

espaço e tempo, causalidade e substância, classificação e número etc. (Richmond, 

1975). 



44 

Analisando a compreensão infantil dos rhúrtdos fisico, biológico e social nos 

vários níveis, Piaget desvendou a questão de como obtemos conhecimento, criou uma 

filosofia que procura encontrar respostas filosóficas para colocá-las em prática através 

de testes empíricos. 

O ponto de partida para a compreensão do comportamento humano na 

organização é o estudo das bases do comportamento, ou seja, dos fatores biológicos e 

sociais e das condições sob as quais esses fatores influenciam na formação e no 

desenvolvimento das características individuais. Hereditariedade e meio ambiente 

(fisico e social) constituem, portanto, os fatores básicos ou o background do 

comportamento humano. 

A hereditariedade é uma área de estudo da biologia. Os estudos científicos da 

hereditariedade desenvolvidos nos últimos tempos possibilitam aos psicólogos a 

melhor compreensão das diferenças psicológicas observadas entre os indivíduos. Os 

psicólogos apontam a hereditariedade e as condições ambientais em que o organismo 

se desenvolve como as bases para o desenvolvimento das diferentes características 

dos indivíduos. 

Por outro lado, as células dos pais não são influenciadas pelos acontecimentos 

ou experiências de vida. As características adquiridas por meio de seu contato com o 

meio externo não alteram as características dos cromossomos, nem são transmitidas 

às novas gerações. A transmissão das características adquiridas é devida à cultura e 

não à influência da hereditariedade. 
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Sob a ótica psicológidi, Ailastasi (1972-61-93) define o meio como a soma 

total de estímulos que o indivíduo recebe desde a concepção até a morte. Assim, as 

características individuais estão em contínuo desenvolvimento. 

O meio psicológico do ser humano é integrado pelos meios pré-natal, 

intercelular, intracelular e influências externas (meio social). O meio pré-natal 

constitui-se de condições ambientais anteriores ao nascimento. Nessa fase, as 

modificações de dieta, nutrição, secreções glandulares e outras condições fisicas da 

mãe são responsáveis por modificações no desenvolvimento do indivíduo. O meio 

intercelular constitui-se pelas células somáticas circulantes, dentro do qual se 

desenvolve cada célula individual e é de grande importância . para o processo de 

desenvolvimento do indivíduo. O meio intracelular é especialmente importante depois 

da ocorrência de algumas diferenciações no processo da divisão celular. As influências 

externas, ou seja, o meio social é constituído pela sociedade onde a criança nasce e 

cresce. A sociedade é um grupo de pessoas dependentes umas das outras, que 

desenvolveram padrões de organização capazes de lhes tomar possível viver juntos e 

sobreviver como um grupo. A sociedade desenvolve padrões de comportamento e os 

transmite a seus membros. 

A análise dos fatores hereditários e ambientais leva à conclusão de que esses 

fatores não atuam nem influenciam isoladamente no processo de desenvolvimento das 

características individuais. Há uma contínua interação de hereditariedade e meio. Sem 

a hereditariedade (DNA) não é possível o surgimento das características individuais e 

do próprio indivíduo. A hereditariedade é um ingrediente básico, mas sem o meio este 
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fator não se desenvolve. Os dois fatores interagem no desenvolvimento das 

características do ser humano, tanto biológicas, como psicológicas. 

Não se pode falar em fatores de menor ou de maior importância, mas em 

diferentes formas de interação no decorrer da vida do indivíduo. A interação da 

hereditariedade e do meio é diferente no período pré-natal, na infiincia ou na vida 

adulta do indivíduo. Os caracteres genéticos se mantêm, porém as características do 

indivíduo se transformam devido à interação com o meio ambiente. Essas 

transformações conduzem a características individuais cada vez mais específicas. 

De acordo com a abordagem cognitivista é possível controlar tomadas de 

decisões dos indivíduos na organização? 

Como já foi visto, para Piaget (apud Flavell, 1975), em todos os níveis 

evolutivos, a cognição é uma questão de ações reais realizadas pelo sujeito. As ações 

realizadas pelo sujeito constituem a substância ou a matéria-prima de toda a 

adaptação intelectual e perceptual. De acordo com Piaget, o caráter lógico do 

pensamento adulto não é meramente uma conseqüência das experiências de 

aprendizagem diante do meio fisico, social ou lingüístico. Pelo contrário, as formas 

lógicas de pensamento - e aqui está a importância do conceito de ação - constituem o 

produto final da intemalização e da coordenação das ações cognitivas. Esta 

coordenação tem início antes. da aquisição da linguagem; realmente se pode observar 

uma espécie de "lógica-da-ação" no comportamento sensório-motor. Sua forma final, 
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no entanto, são as matrizes e os grupos que caracterizam as estruturas em equilíbrio 

do adulto. 

Segundo Piaget, as estruturas cognitivas evoluem qualitativamente, fazendo 

com que o processo de assimilação e de acomodação sejam fundamentais para o 

desenvolvimento do pensamento. Sendo assim, . os estímulos organizacionais 

(externos) são assimilados e acomodados na estrutura cognitiva do indivíduo, tonando 

possível o controle das tomadas de decisões. 

As organizações que adotam o elemento psicológico cognitivista, procuram 

fazer com que o indivíduo conheça a história, o padrão do grupo, a personalidade e a 

natureza da tarefa, tudo de maneira conjunta, de modo a direcionar o indivíduo à 

realidade da empresa. Assim, as atitudes, valores, crenças e cognições ficam patentes, 

levando os indivíduos a realizarem determinadas funções de maneira voluntária, ou 

afastando-os de certas atividades. 

Na abordagem cognitivista, os indivíduos possuem valores, opiniões e 

expectativas em relação ao mundo que os rodeia, e possuem representações 

intemalizadas do seu ambiente. O que motiva o comportamento do indivíduo são os 

objetos e acontecimentos atrativos para ele, ou seja, é estimulado a agir. A 

organização como meio social pode criar condições para o desenvolvimento das 

características psicológicas de seus membros ou impedir o seu desenvolvimento. Os 

programas de desenvolvimento organizacionais de cunho cognitivista trabalham com 

um ambiente de comportamento padronizado, onde os membros da organização 
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agrupam-se em tomo das realizações das atividades organizacionais e relacionam-se 

uns com os outros, produzindo e criando de acordo com o esperado pela organização 

em termos quantitativo e qualitativo. 

1.3 - Abordagem Psicanalítica 

Ao abordar a motivação não se pode deixar de mencionar a teoria psicanalítica 

que trata do desejo. Seguindo o padrão do desenvolvimento da fundamentação 

teórica que vem sendo apresentada, elaborou-se, então, as seguintes questões: De que 

forma a abordagem psicanalítica trata a motivação humana? Quais as dificuldades 

encontradas pela teoria psicanalítica para explicar o acesso ao inconsciente do 

indivíduo? 

A abordagem psicanalítica aborda a motivação de forma dinâmica, 

pressupondo forças internas que direcionam o comportamento humano. Essas forças 

internas que motivam o comportamento humano são representadas pelos instintos, 

que fornecem uma fonte contínua e fixa de estimulação. Os instintos herdados 

determinam o comportamento humano, explicitando assim o determinismo biológico. 

Considerando o exposto e, para compreender a teoria psicanalítica segue a descrição 

do desenvolvimento da mesma. 

A teoria Psicanalítica teve como fundador Freud, que segundo, Salomão 

( 1978), nasceu em Freiburg, Morá via, a 6 de maio de 1856. Freud formou-se em 
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medicina e seu interesse inicial foi o. estudo dos distúrbios mentais, sua compreensão e 

seu tratamento. Entretanto, Freud não seguiu o caminho rígido e oficialmente traçado 

pelas ciências médicas da época, que estavam fundamentadas basicamente na biologia, 

na histologia e na filosofia. Na verdade, vários dos conceitos que ele adotou foram 

considerados, na época, "acientíficos", "metafisicos" e "mentalísticos". 

Freud (apud Salomão, 1978) estudou os aspectos irracionais da vida humana. 

Sua primeira grande contribuição à psicologia foi a introdução do método científico 

na área da irracionalidade. Ser científico, segundo Freud, não significa 

necessariamente escolher um fenômeno racional como objeto de estudo, mas aplicar o 

método científico ao estudo dos fenômenos, independentemente de os fenômenos 

estudados serem considerados racionais ou irracionais. Com isso, Freud integrava à 

psicologia o estudo dos processos mentais. O próprio Freud enfrentou o desafio 

representado pelo novo tipo de estudo científico por ele proposto, e sua continuidade 

tem sido garantida por cientistas do comportamento, em diferentes universidades e 

centros de pesquisas psicológicas. 

Freud ( apud Salomão, 1978) desenvolveu a teoria geral da dinâmica da 

personalidade, o estudo da natureza humana no decorrer das diversas faixas de idade 

e a teoria do impacto da sociedade, da cultura e da religião sobre a personalidade. A 

psicanálise desenvolveu-se inicialmente como uma técnica psicoterapêutica, para 

depois transformar-se em uma teoria psicológica que abrange quase toda a área das 
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personalidades normal e anormal, englobando os campos da antropologia, sociologia , 

história e artes. 

Desde o trabalho pioneiro de Freud, todo o domínio da psicanálise tomou-se 

um campo de batalha entre teorias rivais a respeito da origem e natureza do 

inconsciente. Enquanto Freud destacava a importância das ligações do inconsciente 

com diferentes formas de sexualidade reprimida, outros enfatizaram o relacionamento 

do inconsciente com a natureza da família patriarcal, com o medo da morte, com 

angústias associadas com o período de aleitamento matemo na primeira infãncia, com 

o inconsciente coletivo, e assim por diante. 

O ponto comum entre todas estas interpretações é a idéia de que os seres 

humanos vivem as suas vidas como prisioneiros das suas próprias histórias pessoais. E 

os psicanalistas liderados por Freud, por Jung e outros vêem a liberdade baseada em 

um certo grau de conscientização sobre como o passado influencia o presente através 

do inconsciente. Assim sendo, enquanto Platão via o caminho para o esclarecimento 

na busca de conhecimento objetivo e nas atividades dos reis filósofos, os psicanalistas 

buscaram meios para que os seres humanos se liberassem, através de diferentes 

métodos de autocompreensão que indicam como nas suas trocas com o mundo 

exterior estes estão, na verdade, encarando dimensões ocultas deles mesmos 

(Morgan, 1996, p.210). 

Ao se conhecer o desenvolvimento da teoria Psicanalítica, emerge a 

necessidade de conhecer os pressupostos básicos desta teoria e como ela está 



51 

relacionada com a questão da motivação humana. Os principais conceitos da teoria 

Psicanalítica são os de energia, libido e pulsão; as subdivisões da personalidade (id, 

ego e superego ); as qualidades mentais (consciente, pré-consciente e inconsciente); os 

instintos; as defesas do ego e a formação das características individuais. 

A energia mental é algo que pode ser transformado, dirigido, acumulado, 

preservado, descarregado e dissipado, mas não pode ser totalmente destruído. Há 

diferentes tipos de energias mentais, mas todas apresentam a mesma natureza e os 

mesmos impulsos instintivos inatos. 

A libido é a energia que constitui o substrato das transformações da pulsão 

sexual. Estas transformações podem ser quanto ao objeto (deslocamento dos 

investimentos), quanto ao alvo (que pode ser o mecanismo de sublimação) e quanto à 

fonte (diversidade das zonas erógenas). 

Deslocamento é o mecanismo de defesa caracterizado por transferência de 

emoções ou fantasias do objeto a que estariam originalmente associados para um 

substituto, ou seja, transferência da libido de uma forma de expressão para outra. 

As pulsões são forças que atuam na vida mental. Uma vez em interação, elas 

inibem ou favorecem o desenvolvimento umas das outras. É um processo dinâmico 

que consiste em uma pressão, ou força_ (carga .energética,_ fator de motricidade) que 

faz tender o organismo para um alvo. Para Freud, a pulsão nasce de uma tensão 

corporal e visa suprimir esta tensão. 
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A pulsão é definida por meio de quatro elementos: o impulso, a fonte, o fim e 

o objeto. O impulso, que é a magnitude de pulsão; a fonte, que é o órgão do qual ela 

emana; o fim, que consiste na descarga do impulso que traz satisfação e o objeto, por 

meio do qual a satisfação pode ser obtida. 

Das subdivisões da personalidade o id é a parte mais obscura, inacessível e 

desorganizada da personalidade, o mais primitivo e mais velho dos sistemas mentais. 

O id constitui o pólo pulsional da personalidade; os seus conteúdos, expressão 

psíquica das pulsões, são inconscientes, em parte hereditários e inatos, e em parte 

recalcados e adquiridos. O id contém apenas idéias de gratificações imediatas, os 

desejos, onde investe toda sua energia. Limita-se à procura da satisfação dos desejos. 

O id ignora a realidade objetiva; sua realidade é subjetiva. Não possui valores, ética 

ou moral. Os conteúdos do id são permanentes, não se modificam com o passar do 

tempo; nada nele é passado ou esquecido; para ele, as leis da lógica e da razão não 

existem. Dentro do id podem coexistir desejos contraditórios, sem que um negue o 

outro. Sua energia é mais fluida que a das outras regiões da personalidade. A função 

do id é a busca do prazer. O processo psíquico por ele usado é o primário, ou seja, a 

descarga da tensão tão logo esta o atinja. O id possui os dois tipos de pulsões: pulsões 

de vida e pulsões de morte e é neste sentido que é concebido como "o grande 

reservatório" da libido e, igualmente, da energia pulsional. 

O ego é a parte organizada da personalidade. É o executivo, envolvendo todas 

as funções denominadas especificamente psicológicas: percepção, aprendizagem, 

memória e raciocínio. O ego está numa relação de dependência quanto às 
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reivindicações do id, bem como dos imperativos do superego, e às exigências da 

realidade. Embora se situe como mediador encarregado dos interesses da totalidade 

da pessoa, a.sua autonomia é totalmente relativa. 

__/ 

Quando relacionado ao que Freud denominou, no aparelho psíquico, de pré-

consciente, o ego é mais vasto do que esta instância, à medida que as suas operações 

defensivas são em grande parte conscientes. Para Freud (apud Rouanet 1987), o ego 

tem prazer na defesa, em todas as ocasiões verdadeiramente sérias, ele volta atrás, 

reencontra os seus objetivos e prossegue a sua resistência. 

O ego é descrito por Freud como uma organização de representações 

caracterizada por vários elementos: facilitação das vias associativas interiores a esse 

grupo de representações; investimento constante por uma energia de origem 

endógena, isto é, pulsional; distensão entre uma parte permanente e uma parte 

variável. É a permanência, no ego, de um nível de energia interna que permite (ao 

ego) inibir os processos primários, não só aqueles que levam à alucinação, mas ainda 

os que seriam susceptíveis de desprazer provocado pelo dispêndio total da defesa. O 

ego não é concebido como uma única instância personificada no interior do 

psiquismo. Certas partes dele podem separar-se, a instância crítica ou consciência 

moral: uma parte do ego põe-se diante da outra, julga-a de forma crítica. 

A consciência é, para Freud, o núcleo do ego e as funções que pertencem ao 

pré-consciente estão englobadas no ego. O ego é, portanto, em grande parte 

inconsciente. Esse algo inconsciente encontrado no ego se comporta como o 
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recalcado, aquilo que produz efeitos poderosos sem se tornar consciente e que 

necessita, para se tornar consciente, de um trabalho especial. 

O ego, para Freud, exerce várias funções no psiquismo: controle da motilidade 

e da percepção, prova de realidade, antecipação, ordenação temporal dos processos 

metais, pensamento racional e também preterição, racionalização, defesa compulsiva 

contra as reivindicações pulsionais (oposição às pulsões e satisfação das pulsões, 

insight e racionalização, conhecimento objetivo e deformação sistemática, resistência 

e resolução das resistências etc.). 

O ego surge, essencialmente, como mediador que tenta ter em conta 

exigências contraditórias e, por isso mesmo, encontra-se ameaçado por diferentes 

perigos: do mundo exterior, da libido, do ide da severidade do superego. O ego tenta 

tornar o id dócil ao mundo e este, graças à ação muscular, conforme ao desejo do id. 

A primeira função do ego é proteger a vida do indivíduo contra os perigos que 

surgem no mundo externo. Mas, sua mais elevada realização é o controle do 

ambiente. Com a ajuda da percepção e da memória, pensando, julgando e utilizando 

canais motores de excitações que atingem o ego, este é capaz de inibir descarga. 

Assim, pode-se dizer que o ego controla o caminho de acesso à faculdade de mover

se, ou seja, à motilidade. A função de autopreservação do ego requer que ele tenha 

controle sobre as demandas dos instintos do id, desde que a imediata gratificação dos 

instintos ponha em risco a vida da pessoa. É o ego que decide se um instinto poderá 

ser satisfeito ou não. Se a decisão é afirmativa, o ego determina igualmente o tempo e 
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as demais circunstâncias para a sua satisfação. Se a decisão é negativa, o ego tem a 

função de suprir as excitações instintas, ou de conduzi-las para outros canais. Em 

·síntese, a função do ego, em uma pessoa normal, bem-adaptada, é dirigir a 

personalidade. As forças oriundas do id, do superego e do mundo externo, que atuam 

sobre o ego, são por ele sintetizadas em uma harmoniosa unidade, sob a inteligente e 

benevolente jurisdição do princípio da realidade. 

Sob o controle do ego, que passa a substituir o princípio de prazer, o princípio 

da realidade tem por finalidade inibir a descarga da excitação, até que seja encontrado 

o objeto apropriado ou as condições ambientais adequadas para a satisfação da 

necessidade. O princípio da realidade serve ao princípio do prazer à medida em que 

adia uma gratificação imediata, que poderia ocasionar sofrimento, em beneficio de 

uma gratificação futura, em que o risco de sofrimento estaria consideravelmente 

reduzido. 

O superego representa a moralidade, reflete os padrões da sociedade em que a 

. criança· é educada e é a última subdivisão da personalidade a ser formada. O superego 

luta pela perfeição: é o ego ideal. O ego ideal estabelece os padrões da conduta ética, 

enquanto a consciência age na função de um juiz, que impõe punições para as 

infrações dos padrões estabelecidos. 

As funções do superego são, para Freud, a consciência moral, a auto

observação e a formação de ideais. O superego é uma instância que se separou do ego 
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e que parece dominá-lo. Na sua função crítica, opõe-se ao ego, julga-o de forma 

crítica. No sentido lato, Freud dá ao superego a dupla função de interdição e de ideal. 

A formação do superego, para Freud, é decorrente do declínio do complexo 

de Édipo. A criança renuncia aos seus desejos edipianos na impossibilidade de 

satisfazê-los e transforma esse investimento nos pais, com os pais. Para Freud, embora 

a formação do superego seja iniciada pela renúncia aos desejos edipianos amorosos e 

hostis, o superego é enriquecido pelas contribuições sociais e culturais posteriores 

(educação, religião, moralidade). 

O superego da criança não é uma cópia do superego dos pais, mas se forma à 

imagem do superego dos pais. Isso significa que existe toda uma relação e uma 

dinâmica própria da criança ao perceber e vivenciar o superego dos pais, e é aí que se 

verifica o que há de particular e de diferenciado em cada indivíduo. 

O superego comporta-se em relação ao ego do mesmo modo que os pais se 

comportam em relação à criança. Quando o ego quebra uma regra do superego, este 

o pune, fazendo com que se sinta culpado. O superego retira sua aprovação, como os 

pais retiram o seu amor; comanda, corrige e julga o ego; presta-lhe favores quando 

este os solicita. O ego se enche de orgulho quando alcança os padrões do superego. A 

consciência tem a função específica de manter o ego sob vigilância, a fim de observar 

se este alcança as exigências do superego. 
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A função mais geral do superego é limitar as gratificações instintivas, não de 

acordo com o princípio da realidade, que orienta o controle do ego sobre os impulsos, 

mas sim de acordo com . o perfeccionismo e os inacessíveis padrões impostos pelos 

pais, ou melhor, pelo superego dos pais. 

A limitação da gratificação instintiva decorre do fato de que o exercício mais 

comum da autoridade dos pais é dirigido para a supressão ou regulamentação dos 

impulsos sexuais ou agressivos. Tal supressão ou regulamentação atende a regras 

imperativas. As regras do superego são também imperativas. 

Ao conceituar id, ego e superego, Freud também define suas funções, que 

podem ser resumidamente explicitadas como: ego é o agente de defesa, superego é o 

sistema de interdições e id é o pólo pulsional. 

Ao dividir a personalidade em três unidades: id, ego e superego, Freud não 

estabeleceu fronteiras rígidas entre elas, porque, para ele, a personalidade total de 

uma pessoa normal seria justa quando trabalha como uma unidade, e não como três 

sistemas separados e em oposição. 

O conteúdo da mente pode ter uma das três qualidades: consciente, pré

consciente ou inconsciente. Somente os conteúdos que resultam dos processos do ego 

podem ser conscientes, mas nem tudo que o ego produz é consciente. Na maioria das 

vezes, as realizações do ego são pré-conscientes. 
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O consciente (psicológico) é a qualidade momentânea que caracteriza as 

percepções externas e internas do meio do conjunto dos fenômenos psíquicos. Do 

ponto de vista tópico (localização), o sistema percepção-consciência está situado na 

periferia do aparelho psíquico, recebendo ao mesmo tempo as informações do mundo 

exterior e as provenientes do interior, isto é, as sensações que se inscrevem na série 

desprazer-prazer e as revivescências mnésicas, então designado como sistema pré

consciente-consciente. 

Do ponto de vista funcional, o sistema percepção-consciência opõe-se aos 

sistemas de traços mnésicos que são o inconsciente e o pré-consciente: nele não se 

inscreve qualquer tipo durável de excitações. Do ponto de vista econômico, 

caracteriza-se pelo fato de dispor de uma energia livremente móvel, suscetível de 

sobreinvestir este ou aquele elemento (mecanismos da atenção). 

O indivíduo obedece ao princípio fundamental de seu funcionamento, isto é, 

buscar o prazer e evitar o desprazer. Na medida em que o desprazer está ligado ao 

aumento das quantidades de excitação e o prazer à sua redução, o princípio do prazer 

é um princípio econômico. 

As pulsões, de início, só procurariam descarregar-se, satisfazer-se, pelos 

caminhos mais curtos. Progressivamente fariam a aprendizagem da realidade 

(princípio da realidade) que, segundo Freud, é a única que permitirá às pulsões 

atingirem, através dos desvios e dos adiamentos necessários, a satisfação almejada. 
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·O princípio da realidade, segundo Freud, é um dos dois princípios que regem o 

funcionamento mental. Ele está ligado ao princípio do prazer e modifica-o. Esta 

modificação se dá à medida que ele consegue impor-se como princípio regulador. 

Neste processo, a procura da satisfação não se efetua pelos caminhos mais curtos, 

mas adia o seu resultado em função das condições impostas pelo mundo exterior, ou 

busca desvios para a concretização do prazer (Laplanche, 1979 p.470). 

Freud define os dois modos do aparelho psíquico como: processo primário e 

secundário, sendo que o processo primário caracteriza o sistema inconsciente, e o 

processo secundário caracteriza o sistema pré-consciente-consciente. 

No que diz respeito às características econômico-dinâmicas, Freud mostra 

que, no processo primário, a energia psíquica é liberada livremente. Ela passa de uma 

representação para outra sem nenhuma barreira, através dos mecanismos de 

deslocamento e de condensação. Entretanto, no processo secundário, a energia está 

ligada, antes de se escoar, a uma representação e de forma controlada; as 

representações são investidas de uma maneira mais estável e a satisfação é adiada, 

permitindo, assim, experiências mentais que põem à prova os diferentes caminhos de 

satisfação. 

Um instinto é a representação mental, no id, de uma fonte somática interior de 

estimulação. Um estímulo que surge de um processo de excitação em um órgão ou 

tecido corporal é denominado necessidade. O objetivo do instinto é abolir a tensão 
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causada pela necessidade (need). Se consegue atingir o objetivo, o indivíduo 

experimenta prazer. 

Os instintos são, em geral, a soma da energia que dirige os processos 

psicológicos. Para Freud, os instintos são conservadores por natureza. O número dos 

instintos observáveis é indeterminado, mas sabe-se que pertencem a dois grupos 

específicos: instintos de vida e instintos de morte. Os instintos de sobrevivência têm 

por objetivo a autopreservação do indivíduo, e os instintos sexuais, a preservação da 

espécie. Os instintos sexuais são muito flexíveis. Podem mudar muito facilmente seus 

objetivos e objetos. Surgem em regiões específicas do corpo, durante o 

desenvolvimento da criança. Durante os primeiros cinco anos de vida, esse 

desenvolvimento é caracterizado pelas fases oral, anal e fática. Depois desta última 

fase, a criança atinge a latência e prossegue o desenvolvimento final da sua 

personalidade, que consiste na organização de todas as funções sexuais a serviço da 

reprodução. 

Freud considera que muito da nossa herança cultural mais valorizada foi 

adquirida às custas da repressão e da inibição dos instintos sexuais. A energia 

originariamente destinada à satisfação sexual é, uma vez reprimida, levada a procurar 

outros canais. O amor é um desses canais. Todas as manifestações de amor - amor 

entre pais e filhos, amor à humanidade, ou a dedicação a objetos ou idéias abstratas -

são expressões do mesmo instinto básico: o instinto sexual. 
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A tradição filosófica fez seus mais sérios esforços no sentido de demonstrar 

que o homem é um ser racional, ser de pensamento. Mas as produções culturais que 

·saem de suas mãos sugerem, ao contrário, que o homem é um ser de desejo. Desejo é 

sintoma de privação, de ausência. Desejo pertence aos seres que se sentem privados, 

que não encontram prazer naquilo que o espaço e o tempo presente lhes oferecem. 

O desejo que pode parecer a busca de um objeto é, na verdade, a busca de 

uma falta, o que caracteriza a marcha prospectiva ao infinito do desejo. Não há 

satisfação que não abra irremediavelmente o campo de uma insatisfação e é aí que se 

encontra o momento do prazer que nunca é definido, já que reabre o circuito. 

A necessidade nasce de um estado de tensão interna, encontra a sua satisfação 

pela ação específica que fornece o objeto adequado, como por exemplo: a 

alimentação; o desejo está indissoluvelmente ligado a traços de memória e encontra a 

sua realização na reprodução fantasiosa das percepções que passaram a ser smats 

dessa satisfação. 

O desejo não pode ser reduzido à necessidade, porque não é 

fundamentalmente uma relação com o objeto real, mas depende da fantasia que é 

individual e não-controlável externamente. 

O recalque é a operação pela qual o indivíduo procura repelir ou manter no 

inconsciente representações (pensamentos, imagens, recordações) ligadas a uma 

pulsão. O recalcamento produz-se nos casos em que a satisfação de uma pulsão -
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suscetível de por si mesmo proporcionar satisfação - ameaçaria provocar desprazer 

relativamente a outras exigências. O recalque pode ser considerado um processo 

psíquico universal, à medida que estaria na origem da constituição do inconsciente 

como domínio separado do resto do psiquismo. 

A sublimação é o processo postulado por Freud para explicar atividades 

humanas sem qualquer relação aparente com a sexualidade, mas que encontrariam o 

seu elemento propulsor na força da pulsão sexual. Freud descreveu como atividade de 

sublimação principalmente a atividade artística e a investigação intelectual. Diz-se que 

a pulsão é sublimada à medida que é derivada para um novo alvo sexual ou que visa a 

objetos socialmente valorizados. 

A repressão é, possivelmente, o pnmetro mecamsmo que o ego utiliza na 

defesa contra o id. Este mecanismo fiustrará a liberação da energia instintiva, criando 

um bloqueio ao instinto, de modo que ele não pode tornar-se consciente ou expressar

se em forma de comportamento aberto. Essa repressão age diretamente sobre os 

propósitos do instinto. 

O quadro da última teoria freudiana das pulsões designa uma categoria 

fundamental de pulsões que se contrapõem às pulsões de vida e que tendem à redução 

completa das tensões, isto é, tendem a reconduzir o ser vivo ao estado anorgânico. 

Voltadas inicialmente para o interior e tendentes à autodestruição, as pulsões de 

morte seriam secundariamente dirigidas para o exterior, manifestando-se então sob a 

forma da pulsão agressiva ou destrutiva. 
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As pulsões de vida tendem a construir unidades cada vez maiores e a mantê

las. As pulsões de vida, também designadas pelo termo Eros, abrangem não apenas as 

pulsões sexuais propriamente ditas, mas ainda as pulsões de autoconservação. 

Fala-se, em psicanálise, de conflito, quando, no indivíduo, se opõem 

exigências internas contrárias. O conflito pode ser manifesto (entre um desejo e uma 

exigência moral, por exemplo, ou entre dois sentimentos contraditórios) ou latente, 

podendo este exprimir-se de forma deformada no conflito manifesto e traduzir-se 

designadamente pela formação de sintomas, desordens do comportamento, 

perturbações do caráter etc. A psicanálise considera o conflito entre o desejo e a 

defesa, o conflito entre os diferentes .sistemas ou instâncias, conflitos entre as pulsões 

e, por fim, o conflito edipiano, em que não apenas se defrontam desejos contrários, 

mas onde estes enfrentam a interdição. 

A identificação é o processo psicológico pelo qual o indivíduo assimila um 

aspecto, uma propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou 

parcialmente, segundo o modelo dessa pessoa. A personalidade constitui-se e 

diferencia-se por uma série de identificações. 

A identificação com o agressor é um mecarusmo de defesa (do ego): o 

indivíduo, confrontado com um perigo exterior (representado tipicamente por uma 

crítica emanada de uma autoridade), identifica-se com o seu agressor assumindo-o 

por sua própria conta, ou adotando certos símbolos de poder que o designam. 

Segundo Anna Freud, este mecanismo seria predominante na construção da fase 
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preliminar do superego, pois a agressão mantem-se ~ntão dirigida para o exterior e 

não se voltou ainda contra o indivíduo sob a forma de autocrítica. 

Qual é a leitura do desempenho dos indivíduos na organização a partir da 

teoria psicanalítica? 

A teoria psicanalítica traz sua contribuição à compreensão do desempenho dos 

indivíduos nas organizações, possibilitando a compreensão do desenvolvimento 

mental do indivíduo enquanto ser desejante, único e individualizado. 

Possibilita a identificação de mecarusmos exteriores de repressão adotados 

pelas organizações que, por sua vez, provocam mecanismos internos de defesa 

psicológica, explicando, assim, o processo de dominação e de falsificação da 

consciência. A teoria psicanalítica contribui, ainda, para o conhecimento da 

perversidade das organizações ao usarem a sedução (manipulação) e, com ela, a 

introjeção pelo indivíduo de um ego desejado e delineado pela organização. Ego este 

que se toma autoritário e inflexível, ocasionando a distorção das percepções e do 

pensamento num processo de falsificação da consciência, onde o indivíduo pensa que 

sente, deseja, se realiza e é feliz mas, na realidade, não pensa, não sente e não se 

realiza, mas segue o que a organização objetiva para ele enquanto pensamento, 

sentimentos e realização de desejos. Ele vive uma farsa, mente para si mesmo e 

perpetua esta farsa enquanto membro da organização, junto aos demais membros, 

reproduzindo a sua mentira, como pode ser observado na entrevista de Odette 

apresentada por Pages (et al., 1993, p.20:-23). 
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Se estou na TL TX é porque ela me ()férece oportunidades de carreira, o 
que não é o caso de várias outras empresas. Fui atraída por um anúncio 
que prometia este tipo de coisas e cumpriu suas promessas. Devo dizer 
isto por ter passado do secretariado à administração em apenas três anos. 
Por outro lado, independente disso, quem diz promoção diz salário, TL TX 
é uma empresa que tem a reputação de pagar bem, e paga, creio que isso 
também é verdade. Meu salário dobrou em três anos, portanto sou 
plenamente feliz. Por outro lado, me sinto aprisionada pela empresa, pois 
não tenho nenhuma liberdade de mudar de emprego, dado que Dão posso 
dizer que aqui estou perfeitamente bem, mas aqui tenho tantas vantagens 
que me seria muito dificil deixar tudo para trás para recomeçar em outra 
empresa, num novo ambiente, eu perderia demais. Então, isto conjugado à 
pressão do trabalho que é enorme aqui, existem dias em que nos sentimos 
muito mais angustiados do que seguros trabalhando na TL TX, isto é 
esquematizar a atitude bivalente que se pode ter desta empresa. Por outro 
lado, a filosofia da empresa estando fundamentada, nos grandes princípios, 
tais como os que me ensinaram quando fui introduzida à empresa durante 
o curso de gerenciamento, acredito piamente nesses princípios e acredito 
também que eles sejam na sua maioria aplicados. Esta é uma das razões 
pelas quais me sinto feliz por trabalhar nesta empresa porque mesmo 
quando aplicado imperfeitamente, pois são, homens que os aplicam, para 
mim, só o fato de já terem formulado estes princípios, é formidável, e parte 
de um ponto de vista que se pode traduzir por: se TL TX formula esses 
princípios, significa que ela vê um interesse nisso. Concordo plenamente, 
mas no caso em que isso se une aos interesses do indivíduo, penso que 
nesse sentido todo mundo pode ser feliz. Se pensarmos, porém em outros 
aspectos morais da empresa TL TX, talvez nem sempre tenhamos motivos 
para nos sentirmos felizes em trabalhar para uma grande empresa 
americana, pelo menos de origem americana, multinacional, tendo 
interesse tão diversos quanto possíveis, mesmo que TL TX se mantenha 
geralmente à margem da política, enfim geralmente, isto faz parte dos 
grandes princípios da ca5a, o que faz com que por esse lado, não possamos 
nos sentir infelizes, poderíamos pensar que fazemos parte de uma empresa 
como ITT por exemplo, mas todo mundo sabe muito bem, é o dinheiro que 
governa o mundo e a TL TX é uma das grandes empresas financeiras, 
fazemos parte deste movimento, queira ou não. Creio que não existe mais 
nenhuma empresa comercial que tenha um objetivo filantrópico, o que faz 
com que desse lado o poder da TL TX seja um fator tranquilizador para o 
empregado, dado que existe certamente aí um fator de segurança. Eu não 
diria que é tão confortável quanto trabalhar em um ministério porque é 
mais desgastante, mas em princípio, na TL TX, você pode pensar em 
terminar sua carreira decentemente em um emprego que o satisfaça e, ao 
mesmo tempo, do ponto de vista específico de trabalho que o torne 
igualmente feliz financeiramente. Creio que um não existe sem o outro; 
pessoalmente, eu não poderia ter uma ocupação que não me satisfizesse 
tanto do ponto de vista do trabalho, quanto do financeiro, para mim os 
dois estão ligados. Ser paga por trabalho que não me agrada não é 
suficiente para mim, se o trabalho me é agradável mas em compensação 
não me satisfaz financeiramen~, isto tampouco me satisfaz. Aqui eu 
encontrei os dois. Por sua vez, a empresa se reorganiza e se recicla 
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constantemente, o que faz com qiie parli qualquer um que goste de mudar 
de trabalho como eu, seja uma vantagem, pois eu gosto de mudar de 
emprego a cada dois anos, isto não me incomoda. Talvez, quando eu for 
mais velha, sinta certa reticência, certa repugnância; eu já vi pessoas a 
minha volta que estavam saturadas de trocar de emprego a toda hora. No 
momento isto me satisfaz, mas, por outro lado, isto pode ser uma grande 
desvantagem para as outras pessoas. 1 

Ao analisar a entrevista de Odette Pages (et al., 1993) conclui que: As atitudes 

contraditórias para com a empresa saltam aos olhos. Seguindo a dinâmica do discurso 

verifica-se que cada afirmação positiva chama uma contrapartida negativa e vice-

versa. Trata-se de um discurso com altos e baixos, particularmente no final. Sigamos 

um fragmento acrescentando os mas implícitos que o pontuam. 

+ 
acredito piamente nos grandes 
princípios. 
mas é formidável tê-los enunciado. 
mas isso vai em direção aos inte
resses do indivíduo. 
mas TLTX se mantém à margem da 
política. 
mas o dinheiro governa o mundo. 
mas seu poder nos dá segurança. 
mas acabaremos a carreira decen
temente, num emprego interessante 
e bem pago, eu gosto da mudança. 

mas são aplicados imperfeitamente. 

mas TL TX aí visa seu interesse. 
mas TLTX é uma grande empresa 
americana, multinacional etc. 
mas poderíamos pensar que faze
mos parte do ITT. 
mas TL TX não é filantrópica. 
mas é duro. 
mas quando eu for mais velha. 

Para Pages (et al. 1993, p. 22-24) o discurso de Odette é fragmentado, 

restrito, onde qualquer posição que se desenvolve é logo contraposta por novos 

elementos. Tudo se passa como se as contradições fossem constantemente 

1 O depoimento de Odette foi transcrito na íntegra. 
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"retomadas no momento em qüê eÍ~s poderiam des~iíibõcar num conflito aberto com 

a empresa. Odette está presa a um conflito interno, um conflito psicológico, o de 

atitudes ambivalentes para com a empresa, que é constantemente realimentado por 

elementos novos, e do qual ela não pode escapar. 

A impressão de derrapagem do discurso provém da introdução de elementos 

novos. Estes intervêm como um terceiro termo que se vem interpor entre os dois · 

termos da contradição e os mediar, isto é trazer uma síntese provisória à contradição 

impedindo-a de explodir em conflito. Pages (et ai., 1993) utilizam-se de dois 

exemplos do texto para a análise: Os "grandes princípios" da empresa aparecem logo 

que a contradição feliz-aprisionada-angustiada é colocada de maneira enfática. É uma 

mediação de ordem ideológica. A ideologia da empresa e a adesão que ela provoca na 

interessada vêm barrar uma contradição que está a ponto de explodir. Mais adiante, 

depois de ter mencionado novamente a dureza do trabalho, contradizendo os grandes 

princípios, ela evoca a segurança do emprego assim como o interesse intelectual e 

material do trabalho. Desta vez é uma mediação de ordem econômica que se interpõe 

a uma contradição entre a ideologia da empresa e a realidade econômica da 

exploração. 

Os temas se entrelaçam neste jogo de contradições controladas. Passando das 

políticas de pessoal ao trabalho, à ideologia, às estruturas econômicas e políticas da 

empresa, com constantes idas e vindas pelos sentimentos e os valores da interessada. 

Em termos mais teóricos, Pages diz que se misturam fragmentos do discurso que 

resultam de uma instância econômica, definida como o lugar do controle sobre a força 
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de trabalho e suas contradições, com outros de uma instância política, no sentido do 

controle sobre as finalidades da produção, com outros de uma instância ideológica, a 

esfera das ·representações e dos valores, com outros, ainda, de uma instância 

psicológica, as estruturas e os conflitos da personalidade. 

A empresa cria necessidades, padroniza-as e tenta satisfazê-las no nível do 

simbólico; explora as carências sociais e emocionais do trabalhador. As técnicas de 

gerência participativa caracterizam estas estratégias manipulativas através de seus 

programas de incentivos, como festas de confraternização com a presença de 

diretores e presidentes, viagens com permanência em hotéis de 4 e 5 estrelas, 

convenções em centros de alto nível, coquetéis, envolvimento das famílias nestas 

ocasiões etc.", visando a um pseudo-status, ou seja, um acesso momentâneo a uma 

posição de igualdade na estrutura de poder e nas relações sociais na empresa, que, na 

realidade, não existem e nem se pretende que existam. 

Esse processo psicológico poderá trazer, no primeiro momento, uma aparente 

satisfação de fiustrações e carências dos trabalhadores. Mas, a médio e longo prazos, 

esta farsa vai sendo denunciada no cotidiano pelos próprios indivíduos. Esta denúncia 

vivenciada por . eles gera profunda~ fiustrações que poderão ser explicadas de 

diferentes formas como: desinteresse pelo trabalho, baixa produtividade com 

desestimulação, o que representa a apatia psicológica, e também, por outro lado, pode 

provocár reações altamente agressivas, à medida que estes membros da organização 

se aperceberem de que foram traídos nos seus sentimentos e nas suas necessidades 

psicológicas e sociais. 
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Diretamente relacionada às manipulações das necessidades individuais dos 

membros das organizações, como já vimos, padronizadas pelas empresas, encontra-se 

a confusão· entre desejos e necessidades nas técnicas e formas de gerenciamento 

participativo do trabalho. Esta confusão é a causadora dos insucessos de muitos 

programas de recursos humanos. Então, pergunta-se: qual a confusão que se faz ao 

relacionar necessidade e desejo em nível organizacional? 

Os desejos individuais e indestrutíveis estão no nível do inconsciente. Tentar 

substituir desejos dos indivíduos, satisfazê-los de acordo com as necessidades das 

organizações, é uma tentativa impraticável. Pode-se impedir os indivíduos, portanto, 

os membros pertencentes aos diferentes níveis hierárquicos das organizações, de 

terem acesso aos desejos através de barreiras e constrangimentos externos, mas isto 

provocará um processo de efervescência e frustração que poderá explodir em reações 

de apatia ou agressividade, mas jamais se poderá padronizar desejos, pois estes são 

individuais e inconscientes. 

Quanto às necessidades individuais, a tentativa de padronizá-las é uma 

estratégia das organizações para, ao indiferenciar os indivíduos, transformá-los em 

tipos padronizados, em vez de identificá-los como pessoas. Esta padronização, por 

um lado, facilita o controle, mas, por outro, diminui e impede o desenvolvimento 

mental, o desenvolvimento da consciência crítica (individual) e a responsabilidade do 

indivíduo -com ele próprio, com a sociedade e com o seu trabalho na organização. 

Portanto, é uma "faca de dois gumes": ela cria seguidores obedientes e conformados, 

mas impede o desenvolvimento efetivo da produtividade, da melhoria da qualidade 
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dos produtos e do desenvolvimento socioeconômico, político e cultural da sociedade 

e dos próprios indivíduos. E, mais grave, gera frustrações e conflitos que podem ser 

extemados ·na autodestruição e/ou na concreta destruição do objeto causador das 

frustrações. 

Quando se aborda a teoria psicanalítica nas organizações, dentro de uma 

perspectiva de adequação do indivíduo ao seu meio ambiente (psicologia do ego, da 

linha psicanalítica americana), várias técnicas têm sido desenvolvidas nas empresas 

como, por exernplo, a psicanálise transacional, que visa a melhoria das relações 

interpessoais e a conseqüente adequação dos indivíduos à organização. 

Quando a teoria psicanalítica é abordada a partir da perspectiva freudiana 

ortodoxa e/ou lacaniana, a aplicação às organizações é revertida. Esta abordagem 

aponta na direção da essência na natureza psicológica do ser humano, dos seus 

componentes, dinâmica, distúrbios e conseqüências. Ela dá subsídios para a 

compreensão de conflitos intra e interpessoais, entre eles o conflito capital x trabalho, 

denuncia os sistemas, processos e técnicas "participativas" de gerência como 

instrumentos de manipulação e geradores de frustrações e conflitos nas organizações. 

De acordo com a teoria psicanalítica é possível controlar tomadas de decisões 

dos indivíduos na organização? 

Rouanet (1985) contribui para a compreensão de como ocorre a relação entre 

as organizações e os indivíduos, a repressão externa oriunda da empresa e a defesa 
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interna dos indivíduos, que levam ao bloqueio e a urría falsificação da consciência, 

tanto no nível da percepção como no do pensamento. A repressão externa condiciona 

as estruturas da ação do indivíduo, pois, se ele se manifesta da maneira autêntica e 

com autonomia, fica exposto às sanções do sistema. 

Para que o indivíduo não seja movido, nas suas ações, pelas suas pulsões 

internas e pela busca da realização de seus desejos próprios, o que contraria os 

objetivos das organízações e o levaria ao desprazer (por correr o risco de sofrer 

sanções de diferentes tipos por parte das organizações), o indivíduo cria defesas 

internas que o levam à fuga, impedindo a percepção objetiva dos fatos e das 

situações, bem como dos próprios sentimentos e desejos, ao mesmo tempo que 

distorcem a capacidade de pensar objetiva e amadurecidamente, assim como levam à 

deturpação do conteúdo do pensamento. Portanto, há uma falsificação da percepção 

do pensamento e, como conseqüência, da consciência, o que caracteriza o processo 

de defesa interna, mantendo o indivíduo no nível de infantilismo psíquico. Ele mente 

para si mesmo e para os outros. 

Por outro lado, a repressão externa gera um mecarusmo de defesa que 

transforma o ego, ou parte consciente da · personalidade, em .. uma consciência 

autoritária e rígida a servtço dos objetivos, dos valores e das crenças das 

organizações. 

O ego, assim deformado deixa de ser aquele integrador do superego e do id de 

cada indivíduo. O equilíbrio entre os desejos e os valores individuais, bem como a 
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condução objetiva adequada e socialmente equilibrada desaparecem, impedindo assim 

a realização do indivíduo enquanto pessoa e impedindo que ele atinja sua maturidade 

psicológica; sua consciência crítica e sua autonomia, o que lhe possibilitaria satisfazer 

os seus desejos, traçando a sua própria trajetória de vida com auto-realização e 

prazer. 

Como acentua Rouanet (1985), o indivíduo deixa de perceber uma parte da 

realidade exterior e uma parte do seu mundo psíquico e está sujeito à proibição de 

pensar. Nas organizações, especialmente naquelas chamadas modernas, os processos 

de mudança da cultura e as estratégias e técnicas de controle de qualidade total ou de 

qualidade de gerenciamento explicitam um processo repressivo, que na realidade 

procura impor o comportamento desejado pela empresa. Essa repressão se concretiza 

submetendo-se o indivíduo a riscos de não poder ascender a postos mais elevados, ao 

não recebimento de aumentos salariais espontâneos, à diminuição do status e até 

mesmo à perda de emprego. 

Estas ameaças repressivas levam os indivíduos membros da organização a 

utilizarem o mecanismo de defesa correspondente ao infantilismo do psiquismo 

humano. O infantilismo funciona sobre o modelo da fuga," que leva o indivíduo a fugir 

ao desprazer e aciona dispositivos inibidores que tornam invisíveis as representações 

associadas aos impulsos vetados. É aí que se dá a correlação entre a repressão 

oriunda da organização e a defesa interna dos indivíduos - "Eu não vejo e não penso 

para não sofrer. Eu minto para mim mesmo". Há uma fuga diante da percepção e do 
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pensamento. Limita-se a liberdade. no plano da ação; bem como a consciência no 

plano do conhecimento. 

A falsificação da consciência torna-se uma realidade proposta e perseguida 

pelas organizações, porque o indivíduo que é expropriado de parte de sua vida 

psíquica torna-se um instrumento dócil e fácil de ser conduzido. Ele assume valores, 

crenças e até mesmo uma "conduta ética" alicerçada em uma percepção falsificada 

pela organização. A falsa consciência, como bem conclui Rouanet (1985) é um 

mecanismo de proteção não só da sociedade, mas também de grupos que derivam sua 

dominação da impossibilidade de outros indivíduos pensarem a própria situação de 

forma totalizante. 

A expressão Freudiana, "onde havia id que passe a haver o ego", nos leva a 

repensar a modernização das organizações pela utilização de modelos e técnicas de 

mudança de cultura compulsória, presentes na administração participativa, nas 

técnicas de controle total de qualidade (CCQ e derivadas), quer sejam da produção ou 

gerencial, que, na realidade, representam processos de repressão e de falsificação da 

percepção e do pensamento dos seus membros. 

Fazer com que o ego assuma o lugar do id significa abrir espaço para a auto

responsabilidade dos membros da organização, o que, certamente, não poderá ser 

feito através da violência interna e externa, mas por um processo que possibilite um 

consenso negociado, bem como uma co-responsabilidade - da organização e de seu 
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membro, o indivíduo enquanto Ser desejante, que sabe equilibrar a estrutura, a sua 

realização pessoal e o seu comportamento como membro de uma organização. 

Freud, também conhecido como o pai da psicanálise, foi o primeiro a falar 

mais explicitamente dos diferentes tipos de personalidade em seus estudos sobre o 

desenvolvimento da sexualidade infantil. Seus discípulos continuaram fazendo esse 

mesmo tipo de estudos e, consequentemente, todos eles apresentaram também as suas 

tipologias. 

Para Pages (et al.,l993, p.l44), o indivíduo está ligado à organização 

hipermodema não apenas por laços materiais e morais, por vantagens econômicas e 

satisfações ideológicas que ela lhe proporciona, mas também por laços psicológicos. 

A estrutura inconsciente de seus impulsos e de seus sistemas de defesa é ao mesmo 

tempo modelada pela organização e se enxerta nela, de tal forma que o indivíduo 

reproduza a organização, não apenas por motivos racionais, mas por razões mais 

profundas, que escapam à sua consciência. A organização tende a se tomar fonte de 

sua angústia e de seu prazer. Este é um dos aspectos mais importantes de seu poder, 

seu domínio está na sua capacidade de influenciar o inconsciente, de ligá-lo a ela de 

forma quase indissolúvel. 

De acordo com a teoria psicanalítica, pode-se afirmar que o indivíduo é um ser 

desejante, ou seja, possui desejos que o levam à ação, o que pode ser interpretado 

como motivação, e o desenvolvimento mental do indivíduo enquanto ser desejante é 

único e individualizado. As organizações lançam mão de mecanismos externos de 
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repressão que provocam mecanismos internos de défésa psicológica, que explicam o 

processo de indução do indivíduo no processo produtivo. As organizações se utilizam 

de estratégias que criam necessidades, padronizam-nas e tentam satisfazê-las no nível 

do simbólico, exploram as carências sociais e econômicas do trabalhador. 

Ao analisar as abordagens teóricas da motivação, pode-se afirmar que os 

cognitivistas consideram que os indivíduos possuem forças internas intencionais, os 

behavioristas consideram os estímulos externos ou reforços como força diretiva do 

comportamento do indivíduo, e os psicanalistas mencionam os instintos hereditários, 

ou seja, o determinismo biológico, onde a estrutura inconsciente de seus impulsos e 

de seus sistemas de defesa é ao mesmo tempo modelada pela organização e se enxerta 

nela, de tal forma que o indivíduo reproduza a organização, não apenas por motivos 

racionais, mas por razões mais profundas, que escapam à sua consciência. 

À luz das teorias acima apresentadas, pode-se identificar alguns meios de 

motivar os funcionários em uma empresa. Um dos meios é o reforço positivo, 

conseguido através de recompensas; outro é o reforço negativo, através de punições 

diretas e/ou indiretas, como por exemplo, ameaça de perder o emprego. A 

internalização de valores também é um dos meios utilizados pelas empresas. 

A teoria psicanalítica não trata de maneira direta as questões da motivação, 

mas trata do desejo, fator este que interfere de maneira. direta na motivação humana. 

Sendo o homem um ser desejante, pode-se dizer que quando ele deseja alguma coisa 

específica, automaticamente está motivado para ir em buscar do objeto desejado. Ao 
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relacionar a teoria psicanalítica com os procedimentos organizacionais, nota-se 

claramente que, para muitos funcionários, a organização passa a ser um objeto de 

desejo. Sendo assim, as empresas se utilizam desse fator para motivar seus 

funcionários a produzirem cada vez mais. 

Existem alguns estudos específicos sobre a motivação humana, tais como os 

de Maslow, Herzberg e Katz e Kahn. Estes autores expõem o problema do trabalho e 

da sua função na vida do indivíduo e na sociedade. Embora a psicologia tenha 

ignorado estas três teorias populares, e elas não se enquadrarem nas abordagens 

behaviorista, cognitivista e psicanalítica, elas são apresentadas aqui de maneira sucinta 

e separadamente, à título de ilustração. Isto porque os administradores não entendem 

muito de psicologia, e preferem trabalhar com o conceito de necessidade que é um 

conceito popular, funcional e menos complicado. 

a)- Teoria da Motivação Desenvolvida por A. H. Maslow 

A teoria da motivação humana desenvolvida por A. H Maslow considera o 

ser humano na sua totalidade, e dá ênfase à integração dinâmica dos aspectos 

biológicos, psicológicos e sociais. 

A teoria de Maslow originou-se de sua experiência clínica e nos fundamentos 

teóricos do funcionalismo de James e Deway, no holismo da psicologia gestáltica e no 

dinamismo de Freud, Reich, Jung e Adler. 
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De que forma a teôHa dâs necessidãôés Humanas de Maslow trata a 

motivação? De acordo com essa abordagem é possível controlar as tomadas de 

decisões do·s indivíduos na organização? 

A teoria de Maslow (1970) está centrada na existência de uma hierarquia de 

necessidades humanas, constituída pelas necessidades biológicas, psicológicas e 

sociais. Somente quando as necessidades inferiores da hierarquia são satisfeitas, pelo 

menos em parte, é que surgirão as necessidades superiores da hierarquia. Ele dividiu 

as necessidades humanas em necessidades fisiológicas, de segurança, afiliação e amor, 

estima, de auto-realização e estética. 

As necessidades fisiológicas, ou seja, as necessidades básicas do ser humano, 

são consideradas as mais preponderantes de todas as necessidades humanas. Quando 

uma pessoa está carente de tudo na vida, em uma situação extrema, é muito provável 

que as necessidades fisiológicas sejam sua motivação principal. Para Maslow ( 1970), 

quando todas as necessidades estão insatisfeitas, o organismo é dominado pelas 

necessidades fisiológicas. E quando o indivíduo está com fome, todas as capacidades 

serão empregadas no intuito de satisfazer a fome, sendo assim, a inteligência, a 

memória e os hábitos podem ser definidos como instrumentos de gratificação da 

fome. As capacidades que não servem para atingir esse objetivo permanecem inativas 

e todos os desejos e interesses são esquecidos e colocados em plano secundário. 

Quando há privação externa das necessidades fisiológicas, elas impedem o 

surgimento dos objetivos sociais dos seres humanos. A p'artir do momento que o 
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indivíduo tem suas necessidââês fisiológicas relàtivãmente satisfeitas, surgem as 

necessidades de segurança. Essas necessidades envolvem a estabilidade, a proteção, a 

ausência de medos e de ameaças e a ausência de . ansiedade. Aí, então, o indivíduo 

passa a procurar a satisfação dessas necessidades até a sua satisfação, fazendo com 

que a segurança seja o objetivo principal de sua vida. Quando os indivíduos sentem-se 

perturbados por ameaças de autoridades, de legalidade ou por representantes da lei, 

eles geralmente centram suas motivações nas necessidades de segurança. 

As necessidades de afiliação e amor são as necessidades de relacionamento, de 

pertencer, de amor e de afeição. Elas são de grande importância para os indivíduos 

podendo,. inclusive, em determinado momento, ser preponderantes sobre as outras 

necessidades. O ostracismo, a solidão e a ausência de raízes comuns com grupos 

sociais, são situações que evidenciam a não-satisfação das necessidades de afiliação e 

amor. O que Maslow (1970) considera como um sofrimento comparado com o 

sofrimento físico de uma pessoa faminta. 

"f/)fiJ"rr~1·~ 
A satisfação da necessidade de f• está relacionada com a própria pessoa e 

fundamentalmente, uma ação externa. As necessidades que se· integram às 

pessoas são as de realização, de adequação, de capacidade e ·competência, de 

confiança em enfrentar o mundo, de li?erdade e de independência. E aquelas que se 

integram às ações externas são as necessidades de reputação, de prestígio, de status, 

de dominação ou poder de reconhecimento, de atenção, de importância e de 

dignidade ou apreciação. Para Maslow (1970), a satisfação da necessidade de auto-
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estima e de estima dos outros é fundamental de tóâbs os seres humanos. Quando 

essas necessidades não são satisfeitas o indivíduo sente-se inferior, fraco e 

·desencorajado; quando não possui auto-confiança, nem força, sente-se fora do 

contexto, inútil e desnecessário ao mundo. 

Na medida em que as demais necessidades são relativamente satisfeitas, surge 

então a necessidade de auto-realização. Elas se referem ao desejo que as pessoas 

possuem de desenvolver seu próprio potencial. A necessidade de auto-realização está 

relacionada à curiosidade humana que aguça o desejo de compreender, de 

sistematizar, de organizar, de analisar e de procurar desvendar os significados das 

coisas, e de construir um sistema de valores. 

Para Maslow (1970) as necessidades estéticas são a busca do belo, são aquelas 

que completam a pirâmide das necessidades humanas. Maslow (1970) propõe uma 

pirâmide hierárquica de necessidades, onde as necessidades superiores vão emergindo 

à medida em que as necessidades inferiores vão sendo satisfeitas. Mas, não supõe que 

as necessidades básicas são totalmente satisfeitas de modo a permitir a emergência das 

necessidades superiores. Na verdade o que existe é uma relativa satisfação das 

necessidades básicas. 

De acordo com a teoria das necessidades humanas de Maslow, é possível 

controlar as tomadas de decisões dos indivíduos nas organizações, pois as 

organizações podem apresentar situações as quais levam o indivíduo à ação em busca 
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da satisfação de sua necessidade, independentemente do estágio em que elas se 

encontrem. 

Qual é a leitura do desempenho dos indivíduos na organização, a partir da 

teoria das necessidades humanas de Maslow? Quais as dificuldades encontradas por 

elas para ser creditada no meio científico? 

Para a psicologia, a teoria das necessidades humanas de Maslow é uma 

abordagem humanista, pms, a teoria afirma que o homem não é redutível à sua 

fisiologia, não é um respondente mecânico ou mesmo cognitivo a estímulos e não é 

dominado por impulsos destrutivos, sexuais e agressivos. A natureza humana é 

complexa e constituída por fatores biopsicossociais. A partir do momento que a 

pessoa toma-se capaz de integrar estes fatores e de desenvolver o seu potencial 

biopsicosocial, ela se toma mais integralmente ser humano e mais coerente com a sua 

própria natureza. O homem só se realiza a partir do momento em que adquire 

condições de se desenvolver fisica, psicológica e socialmente. E ao desenvolver-se 

estará se auto-beneficiando, assim como estará beneficiando as organizações e a 

sociedade em geral. Pois, na medida em que ·ele adquire condições fisicas e 

psicológicas as suas realizações tomam-se qualitativamente superiores. Mas, as 

organizações devem possibilitar as condições de trabalho que permitam esse 

desenvolvimento. 

Contudo, a teoria das necessidades humanas tem sido criticada tanto por 

estudiosos de orientação behaviorista e cognitivista, quanto pelos de orientação 



' 

81 

psicanalítica. Eles alegam, que nas prerrussas teóricas das necessidades humanas 

propostas por Maslow, não se pode adotar com muito rigor o método científico. Mas, 

por outro lado, essa crítica vem sendo contestada à medida em que os estudiosos do 

comportamento vem se desligando da orientação positivista e buscam novos métodos 

e técnicas de estudo científico do fenômeno comportamental, sem negar, contudo, a 

importância da objetividade científica nesses estudos.(Annual Review of Psychology, 

1992-1997) 

Entretanto, o que se ressalta é que poucos estudos científicos foram 

desenvolvidos até o presente momento, o que toma a teoria das necessidades 

humanas carente de suporte empírico para a sua credibilidade científica. O estudo 

desenvolvido por Maslow, segundo os moldes científicos, não pode ser generalizado 

pois o contexto, a população e amostragem são muito pequenas para isso. Além do 

que para esse estudo, pelo que se sabe, não foi replicado até hoje, é uma teoria que 

nunca foi testada e propõe somente mudanças externas (ambientais). 

b) - Teoria da Motivação no Trabalho de Herzberg 

A teoria da motivação no trabalho de Herzberg estabelece a distinção entre 

satisfação e motivação no trabalho. Herzberg (1959) denomina os fatores que levam à 

satisfação de fatores higiênicos; estes estão relacionados com as condições em que o 

trabalho é realizado. Os fatores motivacionais estão relacionados com as tarefas ou o 

trabalho, e influenciam diretamente na produtividade dos membros da organização. 
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De que forma a teoria da . motivação no trabalho de Herzberg trata a 

motivação humana? A partir da teoria desenvolvida por Herzberg é possível controlar 

tomadas de ·decisões dos indivíduos nas organizações? 

Segundo a teoria da motivação no trabalho de Herzberg (1959), os fatores 

higiênicos são a supervisão, as relações interpessoais, as condições fisicas no trabalho, 

salário, política organizacional, processos administrativos, sistema gerencial e 

beneficios, e segurança no trabalho. A liberdade, a responsabilidade, a criatividade e a 

inovação no trabalho são fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, apesar de 

serem necessários, não são suficientes para influenciar diretamente na motivação e na 

produtividade dos membros da organização. Mas, quando houver deterioração de 

qualquer dos fatores higiênicos, ficando abaixo do nível aceitável pelo membro da 

organização, surgirá a insatisfação no trabalho, levando à formação de atitudes 

negativas. A melhoria dos fatores higiênicos servirá para remover os empecilhos à 

formação de atitudes positivas. 

Herzberg (1959) diz que, mesmo uma organização considerada ótima em 

termos de fatores higiênicos (salários, segurança, beneficios políticos e normas 

administrativas adequadas e aceitas), não leva necessariamente à atitudes positivas em 

relação ao trabalho; para ele, não basta melhorar as condições de trabalho, aumentar. 

ordenados ou remanejar tarefas, pois isto significa o "enriquecimento do trabalho". 

Mas, salienta que a ausência de fatores de higiene, tais como boas relações entre 

supervisores e funcionários e generosos beneficios previdenciários, pode tomar 

descontente um empregado. Sua presença, contudo, não fará com que ele trabalhe 
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mais. Para ele, a única maneira de motivar um empregado é dar-lhe trabalho que seja 

um desafio e pelo qual se responsabilize. 

Os fatores que promovem a motivação no indivíduo são aqueles que 

possibilitam a satisfação da sua necessidade de auto-realização no trabalho, ou seja, 

no desenvolvimento de seu potencial através das aspirações individuais. Para 

Herzberg (1959) os fatores higiênicos da organização estão relacionados com a 

necessidade que os indivíduos têm de se afastarem de situações desagradáveis. A 

deterioração de fatores tais como, salários adequados, salubridade das condições 

físicas do trabalho, políticas organizacionais e procedimentos administrativos 

(incoerentes e não aceitos) levarão ao desprazer e ao mal estar do indivíduo. Mas se 

estes fatores estiverem coerentes e forem aceitos possibilitarão um sentimento de 

bem-estar aos membros da organização. Segundo Herzberg (1959), é n': realização da 

tarefa que o indivíduo será motivado, pois é aí que encontra a forma e os meios de 

desenvolver sua criatividade. Portanto, os fatores motivadores do trabalho, para 

Herzberg, são aqueles que se referem à tarefa e à sua execução, mostrando uma 

relação direta e uma dependência entre produtividade e motivação, pois é aí, afirma 
- - - -- ---- - ---

ele, que o indivíduo deverá encontrar a forma e os meios de desenvolver sua 
..,.,_ - ----- - -- -·-- ...... - ..... --
ct2.~tivid~~e, de assumir a responsabilidade de ser independente e livre. 

Quando Herzberg (1959) relaciona as condições higiênicas do trabalho com a 

satisfação, e a realização da tarefa ou do trabalho com a motivação humana ele 

mostra que os dois fatores atendem à necessidades diferentes dos membros da 

organização e não podem ser confundidos. Para ele, o problema principal é a 
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dificuldade de distinguir os fatores higiênicos dos fatores motivacionais. Pois, quando 

uma organização trabalha com os fatores higiênicos, manipulando salários, 

promoções; normas administrativas, políticas organizacionais e segurança no trabalho, 

possibilita melhores condições de trabalho. Em contrapartida, as conseqüências serão 

o aumento da satisfação e maior aceitação dos membros para com a organização e 

seus líderes, a diminuição da rotatividade e a manutenção de um padrão de 

produtividade estável, embora relativamente baixo. Esses incentivos organizacionais 

que são baseados nos fatores higiênicos não resultarão automaticamente em aumento 

da motivação e, portanto, da produtividade dos membros da organização, mas sim 

criam condições necessárias para que as pessoas venham a ser motivadas. 

Qual é a leitura do desempenho dos indivíduos na organização, a partir da 

teoria da motivação no trabalho de Herzberg? 

De acordo com Herzberg (1959), os fatores mo!ivadores __ dos membros da 

organização são aqueles ligados à forma de realização de suas tarefas. Condições tais 
' 

como a liberdade de criar, de inovar, de procurar formas próprias e únicas de atingir 
- :: r 

os resultados_~ uma ta~efa CO!lstitue_m, fundamentalmente, os fatores motivadores na 
f " --- r' • •. < 

organização. E, consequentemente, a organização, ao criar condições motivadoras,. 
,, --=-- - _,_ -~ I • 

estará basicamente fundamentando-se na capacidade técnico-profissional de seus 
' 

membros e na sua responsabilidade diante da tarefa e de seus resultados. O controle 
' ~--=-=---=-" 

de comportamento deixa de ser função do chefe ou da organização e é assumido pelo 

próprio indivíduo, donde o resultado da tarefa, isto é, ~ produti~_dade, toma-se a 

medida avaliativa do membro da organização. 
--=--· --~--~ _,-=----- - _-__,_ 
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:No entanto, os estüdos de Herzbefg (1959) mostram que tanto a 

produtividade quanto a motivação são objetos de interpretações diversas. Confunde-

se produtividade com grau de integração dos indivíduos às normas e procedimentos 

da organização, e motivação com a sua capacidade de integração a essas políticas, 

normas e procedimentos administrativos. Ou seJa, toma-se como fatores 

motivacionais a aceitação das condições de controle na organização. A produtividade 

de seus membros passa a ter como referência ou parâmetro o seu grau de aceitação e 

de acomodação ao sistema organizacional, confundida, portanto, com seu 

comportamento e suas características de personalidade que, na maioria das vezes, não 

estão diretamente relacionados com a tarefa nem exercem influência sobre seus 

resultados. 

Dentro dessa perspectiva, a organização, ao avaliar a produtividade dos seus 

membros, toma por produtividade o grau de acomodação organizacional desses 

membros e não a capacidade técnico-profissional, a responsabilidade e o compromisso 

com a qualidade dos resultados da tarefa, o que envolveria liberdade, criatividade, 

inovação, responsabilidade e compromisso com a própria realização técnico-

profissional. Dificilmente os membros de uma organização poderão apresentar 

contribuição técnico-profissional e serem produtivos sem que a organização lhes 
i 

possibilite as condições básicas necessárias, não somente no .que diz respeito à 

organização, como também quanto às condições motivadoras do trabalho. A própria ·----- --·- ~-=-.....---------

avaliação dos membros da organização toma-se complexa desde que envolve a 

capacidade das chefias em organizar e planejar o trabalho de seus subordinados, de 

forma a dar-lhes as condições necessárias para a sua realização, bem como o espaço 
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organizacional para realizá-lo de fóima única e criativa, ou seja; a capacidade de criar 

condições motivadoras na organização e a segurança pessoal para assumír a 

capacidade técnico-profissional de seus subordinados. 

Diante desse contexto, as organizações costumam fazer uma inversão de seus 

objetivos, que passam a ser predomínantemente a sua autoperpetuação e a 

manutenção de um sistema de poder estabelecido. Consequentemente, as chefias 

mudam o objeto de seu controle, que passa a ser o comportamento dos seus 

subordinados, ou seja, sua capacidade de aceitar e adotar normas e procedimentos 

estabelecidos pela organização e pelas chefias, independentemente da sua capacidade 

técnico-profissional. 

Quais as dificuldades encontradas por Herzberg para analisar a motivação 

humana no trabí;!.lho e a capacidade de estimular o indivíduo a agir em determínadas 

circunstâncias? 

A teoria dos fatores higiênicos de Herzberg trata o trabalho como uma forma 

de acumulação de capital, e o indivíduo como instrumento. As necessidades humanas 

devem ser entendidas somente em casos que favoreçam o ·aumento da produtividade e 

melhores resultados da empresa. Motivar os membros de uma organização significa 

criar condições adequadas para os indivíduos trabalharem mais e melhor em beneficio 

único e exclusivo da organização. Quando•Herzberg limíta a motivação· à liberdade, 
-~---=-=-7 _--::=;---~ 

criatividade e respon~abilidade na realização de tarefas, delimíta o âmbito de 
. -"" ~--- - ·~ . -- -_.,- ~~ ----9 

influência e de ação dos membros da organização. O seu espaço de liberdade limíta-se - - - - - __ , __ _,_ __ 
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exclusivamente ao âmbito dà tárefa. A realização humana na sua plenitude concretiza

se, segundo Herzberg, na liberdade de criar e inovar na tarefa. 

A proposta de Herzberg deixa intacto o sistema capitalista e a organização 

burocrática. Ele não questiona o sistema mais amplo, nem propõe o retomo do 

aumento da produtividade para aqueles que o geram. Sua proposta limita-se ao 

confinamento da organização, ou seja, na liberdade de criar e inovar na tarefa de 

motivar os membros de uma organização, o que significa criar condições para que os 

indivíduos trabalhem mais e melhor em beneficio da organização. 

Herzberg toma o indivíduo como meio e transforma os· seus desejos na 

necessidade da organização. Esta, através dos fatores motivacionais, manipula o 

indivíduo, "motiva-o". Reduz a auto-realização à realização da tarefa. O indivíduo se 

motiva no trabalho pelos fatores que se relacionam diretamente com o trabalho. 

Fundamenta-se na razão instrumental e transforma o indivíduo num meio para se 

atingir os fins de eficácia. 

Por conseguinte, produtividade e motivação só podem ser compreendidas num 

contexto dinâmico, onde os fatores organizacionais e a capacidade de cada indivíduo 

estão em contínua interação. 
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c)- Abordagem Teórica de Katz & Kahn em Relação à Motivação na Organização 

Katz e Kahn (1987) acreditam que, embora o conhecimento de princípios 

motivadores venha crescendo em resultado de experimentação psicológica e de 

pesquisa, tem havido pouca aplicação sistemática de tal conhecimento aos específicos 

do funcionamento organizacional. Em suma, a abordagem para lidar com os 

problemas organizacionais tem sido super simplificada e excessivamente global. 

De que forma a contribuição teórica de Katz e Kahn trata a motivação 

humana? Qual é a leitura do desempenho dos indivíduos na organização a partir da 

contribuição teórica de ambos? 

Katz e Kahn (1987) desenvolveram um arcabouço analítico para a 

compreensão da complexidade acerca da motivação nas organizações, e afirmam que, 

antes de mais nada, é preciso manter, dentro do sistema pessoal, suficiente para 

executar suas funções essenciais. 

De acordo com os autores acima mencionados, os padrões organizacionais de 

motivação são também instrumentos psicológicos que buscam tom~E.-'::,.m indivíduo um 
..,., ===r=~. 

meio para a busca dos fins definidos pela organização. Eles têm a característica de 
~-----,~"~--~----~~-.--- ---- -- '"· ·"······ --·------~-J 

induzir o indiví~uo a _adotar padrões de comportamento indivi~~uais, exigidos para se 
.. - --- --~ ----=--~ '-"-'.. ~--- ·-- -o---_. "= ., ---·=,.......,- --~= ~---,-~------===--~=·-o-<"" -' ç- .. , --~ -=~i 

atingir a eficiência e o funcio~_afi1~~t~ ~-a ~_!]a~~açã(),- Para Katz e Kahn (1987), esses 

comportamentos devem incluir a pertinência e a permanência no sistema, e um 

comportamento inovador e espontâneo, segundo eles, é explicitado num padrão de 
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comportamento que extge do indivíduo um desempenho além daquele que está 

definido no papel. Para cada padrão de comportamento na organização, são propostas 

técnicas e instrumentos psicológicos específicos a cada um deles. 

Katz e Kahn (1987) identificam quatro padrões- necessários ao funcionamento 

e eficiência da organização, o que caracteriza o seu caráter instrumental, e o indivíduo 

é usado como meio para que se atinja os fins da organização (definidos por ela). Para 

eles são necessárias três categorias de comportamentos para a realização de altos 

níveis de eficácia organizacional. As pessoas precisam ingressar e permanecer na 

organização; precisam desempenhar-se ocasionalmente em comportamento inovador e 

cooperativo que vai além das solicitações do papel, mas que está a serviço dos 

objetivos organizacionais. As condutas mais específicas são descritas dentro de cada 

uma destas amplas categorias. 

Os autores acima citados, propõem quatro tipos de padrões de motivos como 

características de organi~ações e capazes de produzir o comportamento necessário em 

graus variados. Tais modos de comportamento são: A) cumprimento legal; B) 

satisfação instrumental; C) auto-expressão; D) valores intemalizados. 

a) O padrão cumprimento legal, ou submissão legal, tem como objetivo 

garantir e assegurar a aceitação das prescrições do papel e do controle organizacional 

à base de sua legitimidade. As regras são obedecidas porque são reconhecidas como 

vindas de fontes legítimas de autoridade e porque podem ser forçadas através de 

sanções legais. 
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As fontes motivacionais desse padrão são a força externa, que pode ser 

mobilizada ·para a completa obediência, e a aceitação internalizada da autoridade 

legítima. Essa abordagem é limitada e incapaz de motivar as pessoas a qualquer outro 

comportamento além do compromisso rotineiro na execução dos papéis. O indivíduo 

deve conformar-se às regras de seu grupo, ou será punido por não fazê-lo. 

b) As satisfações instrumentais ou recompensas são utilizadas para induzir à 

conduta solicitada, ou seja, para introduzir os comportamentos necessários. Por meio 

desse padrão, tenta-se recompensar os comportamentos desejados, esperando-se que, 

à medida que as recompensas aumentem, as motivações também aumentem. A 

característica desse padrão é a transformação das ações em instrumentos, para o 

alcance de recompensas específicas. É a abordagem da teoria de máquina modificada. 

As principais recompensas usadas às satisfações instrumentais são: 

•. Sistemas de recompensas obtidas através de afiliação ou de antigüidade, tais 

como beneficios extras, aumentos salariais de acordo com o encarecimento do custo 

de vida, ou outros beneficios que atinjam todos os membros. 

• Recompensas individuais, tais como incentivos em pagamentos e 

promoções, em base de mérito individual; 

• Identificação instrumental com os líderes organizacionais, por CUJO 

intermédio os seguidores são motivados a obter a aprovação dos líderes; 

• Associação com membros da organização, a fim de obter e garantir a 

aprovação social do próprio grupo. 
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Neste padrão mais uma vez fica explicitada a proposta do uso da psicologia 

como um instrumento de indução dos indivíduos a se comportarem e a pensarem da 

forma definida pela organização. Portanto, caracteriza uma ação instrumental que 

transforma os indivíduos em meios para se atingir fins pré-definidos. 

c) Na auto-expressão e intemalização de autodeterminação, as satisfações 

decorrem da realização e da expressão de talentos e habilidades. A auto-expressão e 

autodeterminação são as bases para a identificação com o trabalho, porque as 

satisfações derivam diretamente da execução do papel. 

O padr~?~ IJ1~t~vacional de auto-ex_p.!:essã~_é o padrão mais eficient~-~~-~~-le~~! .. 

a u~ bom d_esempenho do pageJ,_ !!i~t~ -~m ter1nos de quantidade quanto de qualid~de. 

As gratificações do indivíduo decorrem da realização de seu trabalho, da expressão de 

suas habilidades e do exercício de suas próprias decisões. 

Para que a auto-expressão seja eficiente, é necessário que o trabalho apresente 

suficiente complexidade e desafio, que as habilidades do indivíduo sejam adequadas e 

que ele tenha suficiente responsabilidade e autonomia no trabalho. Esse padrão _ 

motivacional leva à alta produtividade, ao aumento das atividades cooperativas, à 

maior satisfação com o trabalho e, consequentemente, com a organização. 
- -·J 

d) Para os valores intemalizados pela organização e autoconceitos, Katz e 

Kahn (1987) apontam que este padrão leva à incorporação dos objetivos e subjetivos 
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organizacionais, enquanto refletem valores próprios bu autoconceitos dos membros 

da organização. 

De acordo com a abordagem de Katz e Kahn é possível controlar tomadas de 

decisões dos indivíduos na organização? Quais as dificuldades encontradas por Katz e 

Kahn para analisar a capacidade de estimular o indivíduo à agir em determinadas 

circunstâncias? 

O padrão de motivação, associado à expressão dos valores e à auto

identificação, tem grande potencialidade para a intemàlização dos objetivos do 

sistema e, consequentemente, para a ativação de comportamentos não prescritos pelos 

papéis. A participação em decisões a respeito dos objetivos setoriais, a contribuição 

para o desempenho da organização e participação nas recompensas (poder e dinheiro) 

provocam o aumento da produtividade dos indivíduos e aumentam o seu 

comportamento espontâneo e inovador na organização. Katz e Kàhn (1987) salientam 

o uso da liderança como um ato de influência que o indivíduo exerce sobre os outros, 

na organização. Para eles, as influências ocasionais pelo fato de que os indivíduos 

membros da organização estão também vinculados a outras organizações sociais, 

como família, igreja, escola, sindicato etc., são prejudiciais à organização, e os 

instrumentos psicológicos devem ser atenuantes do que eles chamam de disfunções 

dos níveis motivacionais e das atitudes dos indivíduos diante da organização. Os 

líderes denominados por eles como carismáticos são importantes porque possibilitam 

uma ligação emocional desses líderes com os demais membros da organização. 
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O padrão . intemalizado de auto-expressão e áutodeterminação, na realidade, 

tem como proposta um envolvimento do indivíduo com o trabalho que passa a ser a 

· fonte de sua realização pessoal e a sua própria felicidade, a razão de ser da sua vida. 

Fica explícito o deslocamento de desejos individuais para a satisfação das 

necessidades da organização. 

No padrão, intemalização dos valores da organização, a proposta é 

transformar os valores individuais em valores organizacionais. É uma busca de 

transformação da identidade do indivíduo em função da identidade da organização. 

Surge aí o homem organizacional. Não se questiona a interferência na identidade 

individual de cada um, o que é uma agressão à dignidade humana .. Trata-se da 

despersonalização do indivíduo enquanto pessoa. Reconhece-se a natureza complexa 

do processo psicológico do ser humano e, por esta razão, são introduzidos processos 

psicológicos mais adequados a um controle comportamental mais eficiente, mais 

, duradouro, em .que se questiona o problema ético de agressão à identidade individual. 

Procura-se o aumento da produtividade pela manipulação psicológica, desde o 

processo seletivo, passando pelos processos de integração, avaliação de desempenho, 

treinamento, até os padrões organizacionais de motivação, em que a participação é 

uma forma de controle e de intemalização de valores organizaciqnais e de 

comprometimento com os objetivos definidos pela organização. Os seres humanos 

passam a ser indivíduos, meios para se atingir fins e, como meios, exige-se, nessa 

perspectiva da organização, que eles sofram um processo de despersonalização. 
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A psicologia aplicada à administração tem se colocado como instrumento 

nesse processo, comprometido com a dominação e com o controle dos seres 

humanos. ·Os instrumentos psicológicos se fundamentam tanto na corrente 

behaviorista quanto na corrente cognitivista. As formas do exercício de dominação se 

diferenciam: uns usam a força do condicionamento, do reforço, do estímulo-resposta; 

outros usam a força do envolvimento emocional do grupo como força de 

padronização, bem como a internalização de valores e a participação como 

mecanismo de compromisso emocional e de falsificação de percepção e de 

consciência, tal como,. a conscientização da importância da organização, mas 

ocultando alguns pontos importantes, levando à alienação. 
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A teoria da ação comunicativa de Habermas é uma teoria comprometida com 

o interesse emancipatório do indivíduo, pois resgata o indivíduo como pessoa, 

considerando-a co-responsável pela criação das condições do ambiente em que está 

inserida. Portanto, consideramos de fundamental importância a sua apresentação nesta 

tese, para fundamentar nossos argumenteis em relação aos fatores motivacionais que 

permeiam as organizações e influenciam no processo produtivo. Mas, cabe ressaltar 

que essa apresentação é de caráter limitado, devido à natureza do estudo, pois está 

centrado somente no ponto da motivação em relação à produtivídade. 

Qual é a proposta da teoria da ação comunicativa à sociedade e à emancipação 

do indivíduo? 

Habermas (1989) pressupõe uma nova dimensão de sociedade, na qual o ser 

humano jamais deva ser visto ou usado como meio, mas somente como fim em si, ou 

seja, o mundo subjetivo das coisas, o mundo social das normas e instituições e o 

mundo subjetivo das vivências e sentimentos. Esta proposta contempla uma nova 
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totalidade, permeada por uffiâ ãÇão comuriicãtivá capaz de coordenar as diferentes 

natureza destes três mundos, ou seja, a cultura, a sociedade e a personalidade. 

A cultura é constituída pelo saber da comunidade, pela tradição, papéis 

sociais, crenças e mitos. A sociedade é formada por instrumentos e mecamsmos 

legítimos, pelos quais os seus membros regulam as suas relações. A personalidade é 

um conjunto de características psicológicas e de competência que caracterizam a 

individualidade de cada pessoa. 

É através da linguagem (do ato da fala, da comunicação lingüística) que a 

teoria da ação comunicativa encontra sustentação para comprometer-se com o 

interesse emancipatório do indivíduo, pms, a estrutura da comunicação lingüística 

permite que a comunicação entre dois ou mais indivíduos, seja sobre pessoas, sobre 

coisas e/ou processos, tenha sentido. Sendo assim, a linguagem permite que o 

indivíduo expresse os seus sentimentos e ·suas emoções. Ou seja, a linguagem 

estabelece o tipo de intersubjetividade em cujo contexto as coisas que são ditas se 

desenrolam. 

Pode-se dizer. que a linguagem possui sentenças com conteúdo constatativo, 

regulativo, e prescritivo, sendo que no ato o indivíduo se expressa, se expõe na frente 

do outro e se auto-representa, manifestando suas intenções particulares e vivências 

próprias subjetivas. No conteúdo regulativo o modo de. comunicação é interativo, 

existe a relação interpessoal que determina os temas através da retidão e educação; já 
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no atoprescritivo (representativo) o modo de comunicação é expressivo; o indivíduo 

demonstra a sua verdadeira intenção sem se expressar verbalmente. 

Qual é a relação existente entre os estudos linguísticos de Austin e a teoria da 

ação comunicativa de Habermas? 

Foi através dos estudos linguísticos de Austin que Habermas (1989) concluiu 

que o indivíduo, enquanto exerce o ato de falar, é locutor e ao mesmo tempo ator, 

pois ele transmite uma idéia e age ao mesmo tempo. Os verbos que indicam uma ação 

ou uma atividade, tais como afirmar, descrever, narrar, explicar, concordar, condenar, 

proibir, admitir, confessar, negar, geram um vínculo de comunicação e definem a 

própria natureza dessa comunicação. Eles exprimem conteúdos relativos aos fatos, 

que ·explicitam, por meio de normas, o sentido da relação entre aquelas pessoas que 

participam daquele ato de fala e, também, explicitam os sentimentos que o 

interlocutor tem naquele momento e naquela dada relação. 

A partir dos estudos de Austin, Habermas (1989) conclui que, na teoria da 

ação comunicativa, as características dos verbos acima mencionados envolvem 

pretensões de validade. Ou seja, quando o indivíduo está utilizando uma linguagem 

constatativa, ele está explicitamente dizendo. que aquilo é verdade, que as suas 

afirmações sobre fatos e acontecimentos são verdadeiros. Quando está usando 

enunciado regulativo, ele está alegando implicitamente que a norma proposta, 

enunciada verbalmente, é justa. Quando ele está no enunciado representativo, ele está 

alegando, sem mesmo explicitar verbalmente estas alegações, que a expressão dos 
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seus sentimentos é verdadeira. Segundo Rouanet (1989, p.19), numa comunicação 

normal, estas três pretensões de validade se entrelaçam e se vinculam sempre aos três 

mundos (dos fatos, das normas, dos sentimentos). A coordenação, neste tipo de 

comunicação, entre os indivíduos que dela participam, está fundamentada na 

possibilidade de que cada um dos indivíduos poderá justificar essas pretensões de 

validade por meio de provas e argumentos. 

No cotidiano, fica expressa a pretensão da validade dos argumentos emitidos 

através da fala; entretanto, essa comunicação emitida não é contestada ou não é 

questionada de uma forma fundamental. Tanto quando se utiliza de uma linguagem 

constatativa para dizer que o fato é verdadeiro, ou contrário. 

Quando acontece um processo argumentativo, numa determinada situação, 

Habermas denomina esse processo argumentativo de discurso. O discurso teórico 

refere-se à veracidade dos fatos. Os participantes desse discurso assumem uma atitude 

de reflexão crítica em busca de um consenso, que pode levar à confirmação ou à 

negação dos fatos apresentados como verdadeiros. Já no discurso prático, o objeto de 

questionamento e de problematização é a adequação e legitimação das normas sociais, 

em que cada argumento é justificado e defendido para coirlirmar a validade das regras 

em questão. 

Em se tratando de discurso prático, o objeto de questionamento e de 

problematização é a adequação e legitimidade das normas sociais. No processo 

argumentativo, cada argumentação tem de ser justificada, cada julgamento defendido 
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e reafirmada a validade das regras em questão. A validade de novo sistema de normas 

é aceita e respeitada por todos, tendo em vista o princípio universal da dignidade 

·humana. 

Como se constitui o processo da razão comunicativa, segundo Habermas? 

Para Habermas (1989), o processo da razão comunicativa constitui-se 

socialmente nas interações espontâneas no interior da subjetividade, ou seja, nas 

relações sociais, dentro de um contexto em que as bases das relações são o que os 

outros pensam e o que percebem; os padrões culturais existentes, as crenças, os fatos 

e os mitos, e como são percebidos por todos os envolvidos na relação interativa. 

Considera-se racionalidade comunicativa quando, num procedimento 

argumentativo, dois ou mais sujeitos encontram-se de acordo sobre questões 

relacionadas com a justiça Gusteza), a verdade e a veracidade. E, que todas as 

verdades anteriormente consideradas válidas podem ser questionadas. 

O processo da razão comunicativa representa a possibilidade de estabelecer ou 

restabelecer uma base consensual para a interação, sem recorrer à força em nenhuma 

de suas formas, desde a violência aberta até a manipulação latente. Representa 

também a possibilidade de chegar a um acordo mediante o uso da razão, sem violar a 

humanidade dos indivíduos envolvidos. A teoria da ação comunicativa parte do 

pressuposto de que o homem é um ser racional finito, carente, com impulsos, desejos 

e interesses, em outras palavras, com necessidades socialmente interpretadas, sendo 
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que essas necessidades são passívêis de sérem sâtlsfeitas consensualmente por um 

processo argumentativo capaz de levar em conta o indivíduo e a sua identidade e, ao 

mesmo tempo, o interesse de todos os indivíduos, 

Qual é a importância da negociação na teoria da ação comunicativa? 

Segundo Habermas (1989), as negociações para definir situações são 

elementos essenciais na ação comunitária, pois a negociação em uma situação comum 

é, na teoria da ação comunicativa, um componente essencial para a interpretação que 

a ação comunicativa requer. 

Se não houver uma definição clara e objetiva da situação percebida em seus 

diferentes ângulos, não será possível buscar interesses individuais respeitando os -

interesses dos demais indivíduos ou das partes que constituem, num dado momento, 

uma interação. A visão unilateral em uma determinada situação impede o 

estabelecimento de uma relação dialógica, onde as partes buscam o entendimento num 

processo argumentativo baseado na justiça, na verdade e na veracidade. Este tipo de 

relação é marcada pelo interesse individual, pela supremacia do mais forte e pelo uso 

da ação estratégica em detrimento da razão comunicativa. 

A razão comunicativa como um processo argumentativo se expressa de 

maneira mais clara no discurso teórico e no prático, onde se busca validar normas 

justas e propostas verdadeiras. No discurso, a problemática das normas justas e das 

proposições requer o abandono do contexto interativo espontâneo (mundo vivido) e o 
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ingresso num tipo de comunicação argumeritàtiva; a qual Habermas denomina de 

relação comunicativa que está fundamentada na justiça, na verdade· e na veracidade, 

ou seja, na dignidade humana. 

Quais são os fundamentos da ética discursiva de Habermas? 

A ética discursiva de Habermas (1989) fundamenta-se na integridade da 

pessoa humana, mantém o imperativo categórico de Kant, mas o coloca no contexto 

do grupo através do discurso prático o qual orienta o julgamento moral da razão 

prática, defendendo a idéia de que o ser humano jamais deva ser visto ou usado como 

meio, mas somente como fim em si. A ética discursiva,--no seu princípio universal, 

estabelece somente a validade e a justificação das normas que sejam capazes de 

atender todos os indivíduos envolvidos como participantes de um discurso prático. 

Uma norma ética só é válida quando é aceita de maneira consensual e sem coação, 

considerando todas as conseqüências que possam surgir. Estas conseqüências 

precisam ser antecipadas, analisadas e aceitas por todos que pautarem o seu 

comportamento por ela. 

A ética discursiva de Habermas vai além da ética Kantiana, pois, para Kant, a 

ética está calcada no princípio legal, é o indivíduo que reflete, que analisa 

isoladamente, enquanto que para Habermas a ética está calcada na subjetividade: o 

indivíduo estabelece uma relação dialógica com outros indivíduos e, através de um 

processo argumentativo que se fundamenta na justiça, na verdade e na autenticidade, 

busca a norma que defenda a integridade e a invulnerabilidade da pessoa humana. A 
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ética discursiva se orientá áftaves do enfóque processual, pots é mediante um 

processo argumentativo que o melhor argumento prevalece e, inclusive, há respeito 

pelos demais argumentos, de maneira coerente, justa e adequada. 

De acordo com os pressupostos da teoria da ação comunicativa, a justiça só é 

obtida quando a busca da norma que defende a integridade e a invulnerabilidade é 

revestida de reciprocidade e só se efetiva no grupo social, assegurando o bem-estar de 

todos. O respeito mútuo e o bem-estar de cada um, bem como a autonomia do 

sujeito, dependem da realização, da liberdade e da solidariedade de todos, num dado 

contexto grupal. O caráter universal de uma norma ou princípio moral exige que o seu 

conteúdo possa ter validade geral, portanto, em diferentes grupos sociais e/ou 

culturais. De acordo com a ética discursiva, a norma universal que também será a 

máxima moral de cada um é o resultado último de um longo processo argumentativo 

viabilizado pelo discurso prático. O princípio da universalização da ética discursiva 

não apela mais ao simples fato da razão, mas introduz os pressupostos gerais da 

comunicação humana. 

No discurso prático, que é um processo argumentativo, ocorre um 

questionamento das aspirações de validade embutidas na comunicação cotidiana, É 

um processo argumentativo que exige a argumentação e a justificação de cada ato da 

fala por parte dos-interlocutores participantes da interação, através da qual se busca o 

entendimento. No discurso prático são questionadas a validade e a justeza das normas 

que regulamentam a vida social. O ponto de.partida é sempre a situação concreta. Seu 

conteúdo é dado, pois, a partir de fora, pela vida concreta, não pelo filósofo e nem 
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pela ni..zão inquiridora dos participantes. A ética do discurso prático é aberta; ela 

pressupõe conteúdos situacionais, normas, valores, instituições e sentimentos que 

passam a ser enfocados de um ponto de vista moral, formal, teórico e crítico. 

Entretanto, essa interação dos indivíduos com outros não pode ser entendida 

como um processo de padronização social, de controle da razão e do pensamento, o 

que seria uma ação constrangedora da liberdade individual e uma agressão à 

dignidade de cada indivíduo em particular. A invulnerabilidade da pessoa humana e a 

sua dignidade não são reduzidas à defesa fisica do corpo; tem-se por fundamento a 

identidade individual. Esta identidade se caracteriza por sua extrema vulnerabilidade. 

Para Habermas (1989), uma teoria moral que esteja comprometida com a 

invulnerabilidade humana tem de ter presente que o ser humano exige uma dupla 

garantia de integridade: por um lado, a intocabilidade e a dignidade de cada indivíduo 

em particular e, por outro, a garantia das condições sociais e das· relações 

intersubjetivas (emoções, sentimentos, valores), através das quais os indivíduos se 

conservam como participantes autônomos de uma comunidade. É neste sentido que o 

princípio da justiça que postula o respeito, a liberdade e os mesmos direitos para todo 

indivíduo, bem como o princípio da solidariedade que exige o bem da comunidade à 

qual o indivíduo pertence e, finalmente, o princípio do bem comum, devem ser o 

corpo da ética. 

É no discurso prático que a ética discursiva pode pôr em movimento um tipo 

de vontade racional capaz de garantir o interesse de todos os indivíduos particulares, 
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especialmente o interesse na salvaguarda da· sua dupla vulnerabilidade, garantindo-a 

sem que se rompa o laço que une objetivamente cada indivíduo humano com todos os 

outros. 

Habermas {1989) reconhece que a ética discursiva depende de formas de vida 

correspondentes, necessita da competência comunicativa dos integrantes do grupo, de 

situações biológicas ideais, livres de coerção e violência, e de um sistema lingüístico 

elaborado que permita pôr em prática o discurso (teórico e prático). É importante 

salientar que Habermas tem bastante claro que a ética discursiva necessita de uma 

certa concordância com determinadas práticas de socialização e educação, capazes de 

provocar a formação da consciência moral no nível pós-convencional, no estágio de 

princípios éticos universais, e o desenvolvimento das estruturas cognitivas no nível do 

operatório formal, onde o indivíduo alcança uma estrutura cognitiva que lhe permite o 

desenvolvimento do pensamento e de elaboração mental em nível de hipóteses e de 

relações hipotéticas. 

Necessita, ainda, de instituições políticas e sociais nas quais estão 

incorporadas representações pós-convencionais do direito e da moral, ou seja, onde as 

decisões morais são geradas a partir dos direitos, valores e princípios que são ou 

poderiam ser aceitos por todas as pessoas que compõem uma sociedade que tem de 

ter práticas justas e benéficas. 

Habermas (1989) considera o descentramento como uma saída indireta para 

avaliar normas e ações problemáticas, retirando-as do contexto onde o conflito está 
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sendo vivido, portanto descôhteXtt,ializando;;;ás a fim de submetê-las a uma avaliação 

hipotética, com isto, sustando temporariamente a pretensão de validade dos interesses 

· concretos. :A reintrodução nas formas de vida concreta de interesses e normas éticas, 

assim validadas através do discurso prático, mas fora do seu contexto, tem de ser 

histórica, portanto, é um processo de aprendizagem que deve envolver esforços 

coletivos, os diferentes setores da sociedade, família, escola, igreja, organizações 

produtivas, o estado, bem como esforços coletivos das vítimas dos movimentos 

sociais e políticos. A ética discursiva não forma conteúdos específicos ou verdades 

morais novas. Ela é um desafio a todos os indivíduos porque não pretende tirar de 

ninguém a responsabilidade de decisão prática, moral, diante de questões práticas do 

cotidiano da vida de todos nós. A formação da vontade ética no interior de um espaço 

racional é um dever ético e moral de todos. Exige um grande esforço. É esperança de 

uma utopia, especialmente quando nos deparamos com o caos e a ausência da justiça, 

da solidariedade e do respeito à dignidade humana em todos os setores da vida social 

no nosso mundo de hoje. 

A ética discursiva parte do princípio de que o homem é um ser racional, mas 

também um ser social. Como ser racional e social ele é dotado da capacidade de 

pensar, de sentir, de se comunicar pela linguagem: sendo ser social e racional ele é 

obrigado a satisfazer as suas necessidades não só por uma ação instrumental e pela 

ação estratégica, mas por uma ação comunicativa que tem como base fundamental a 

busca do entendimento através de um processo argumentativo fundamentado na 

justiça, na verdade e na veracidade. Em outros termos, fundamentado no respeito à 

dignidade humana. Na tradução de Rouanet (1989) na ética discursiva o homem é um 



106 

ser "plural". Ele nasce numa comunidade lingüística e organiza as relações com seus 

semelhantes num contexto de mundo vivido, compartilhado intersubjetivamente. Para 

Habermas, ·o livre desdobramento da personalidade de cada um depende da liberdade 

de todos os outros. 

Rouanet (1989), na análise da ética discursiva, ao fazer uma relação desta com 

a ética Kantiana e com a sociologia de Durkheim, ressalta que na ética discursiva o 

indivíduo (a) tem direitos complementares aos da comunidade; (h) que as normas e 

instituições da comunidade são questionáveis - elas devem, portanto, ser objeto de 

uma reflexão crítica; (c) que a felicidade individual é diferenciada. Os indivíduos 

possuem uma identidade própria que os discrimina· dos demais· indivíduos. Têm 

sentimentos, emoções e desejos próprios, individuais. Portanto, a felicidade é uma 

conquista individual e individualizada, pessoal. Ela, a felicidade, não pode ser 

padronizada nem, tampouco, a satisfação das necessidades. A auto-realização é um 

direito de cada indivíduo e como tal lhes pertencem as opções da busca de um projeto 

individual de vida. A ética discursiva é bastante clara na denúncia de qualquer 

tentativa da sociedade, dos grupos ou das organizações de interferir nos valores 

individuais, ou na tentativa de manipulação de sentimentos e desejos do indivíduo, 

que têm caráter repressivo. Ferem , portanto, a ética, porque estão interferindo na 

liberdade e na dignidade humana. A teoria da ação comunicativa reconhece que o 

indivíduo sÓ existe em interação. Mas a interação pressupõe o reconhecimento da 

dignidade e integridade de cada participante. O indivíduo não pode ser separado da 

sociedade, das relações com outros indivíduos, mas não pode ser confundido com a 

sociedade, com a organização ou com o grupo. Os valores padronizados, a cultura 
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imposta compulsoriamente,. a partir de esféras superiores da sociedade ou das 

organizações, são agressões aos direitos e à dignidade humana e, portanto, ações 

antiéticas, ·imorais. A integridade e o reconhecimento da dignidade de cada 

participante é, para a ética discursiva, fundamento essencial. Cada indivíduo tem de 

ser reconhecido na sua individualidade única e insubstituível, portanto, como pessoa 

humana. 

Como a teoria da ação comunicativa analisa o indivíduo através da ética 

discursiva? 

A ética discursiva compreende o indivíduo como ser humano com dois 

atributos fundamentais: é um ser racional e um ser desejante. Como ser racional é 

capaz de refletir, de pensar, dialogicamente. Isto significa que, para a ética discursiva, 

existe o pressuposto de que a racionalidade existe como uma necessidade de justificar 

com argumentos as pretensões de validade propostas. Como ser desejante, o 

indivíduo é um ser finito que possui impulsos, desejos, interesses e sentimentos, e é 

um ser carente. Ele, para se realizar como pessoa humana, obrigatoriamente passa por 

um processo de vida. Ele não é determinado pela sua genética nem condicionado pela 

sociedade. Ele não é, portanto, um fiuto da hereditariedade nem uma resultante da 

sociedade. O indivíduo, como ser racional, é pessoa humana, ele é autônomo e livre. 

Segundo Habermas (1989), a sua autonomia e a sua liberdade estão vinculadas 

ao respeito e à observância dos valores éticos universais, por todos os demais 
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indivíduos, que são a justiça, a solidariedade e o bem comum, no contexto da ética 

discursiva. 

De acordo com a teoria da ação comunicativa, como se desenvolve a 

consciência moral no indivíduo e de . que forma a ética discursiva poderá nortear as 

relações entre a organização e os seus membros? 

Na fala de Habermas (1989) para que o indivíduo possa atingir a sua 

autonomia, o seu desenvolvimento cognitivo e a sua consciência moral, é necessário a 

ele vivências e experiências adequadas ao desenvolvimento de cada etapa do seu 

processo psicogenético e de formação de consciência moral, como foi comprovado 

nos estudos de Piaget e KoWberg. Essas condições essenciais ao processo que o 

indivíduo desenvolve são dadas ou negadas pelo meio social (sociedade, organização, 

família, escola, trabalho, igreja etc.). 

A imposição de regras rígidas de valores, asstm como a proibição do 

questionamento de normas, dos padrões de comportamento, das crenças, por meio de 

punições fisicas ou sociais, são condições que negam o desenvolvimento da 

consciência moral do indivíduo. No contexto social autoritário são utilizados 

mecanismos e instrumentos de. sanções e punições que mantêm os indivíduos num 

estágio não-reflexivo. Esta proibição de refletir se refere ao conteúdo da veracidade 

dos fatos e das coisas, como também à moralidade dos mesmos. A manipulação dos 

fatos e das situações apresentados sistematicamente distorcidos, o envolvimento 

emocional dos indivíduos, a adoção de metodologias de trabalho padronizadas, 
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modelos gestionários de mudança de cultura compulsória, automação do trabalho são 

alguns dos fatores que impedem o desenvolvimento do processo cognitivo e da 

consciência: moral pelo indivíduo. Estas condições do meio social se relacionam à 

estrutura. do desenvolvimento psicogenético de Piaget, denominada por ele pré

operatório, e da heteronomia moral ou do nível convencional de Kohlberg. 

Isto significa que o indivíduo, neste estágio psicogenético, é mcapaz de 

desenvolver mentalmente operações, como levantamento de hipóteses, 

relacionamento de vários fatores entre si, de abstração e de criação de idéias novas, 

portanto, de criatividade. Do ponto de vista da moralidade, ele está preso ao 

seguimento de normas porque elas são impostas. por uma autoridade externa que ele 

julga legítima, bem como pelo medo da punição, caso venha a transgredi-la. Na 

ausência da autoridade, a norma é, geralmente, desrespeitada. 

Kohlberg (apud Habermas, 1989) amplia este estágio, colocando-o como 

característica do nível convencional, no qual o indivíduo se preocupa em respeitar, 

obedecer e cumprir as normas que o sistema espera dele. Ele se preocupa com os 

demais e respeita a lealdade e a confiança entre os colaboradores. O indivíduo, neste 

nível de desenvolvimento, necessita considerar-se bom, ser considerado bom pelos 

·outros; coloca-se no lugar do outro e acredita que os demais também se portarão 

bem. 

O indivíduo só poderá ultrapassar essa fase do seu desenvolvimento 

psicogenético e de formação da sua consciência moral se o meio social lhe possibilitar 
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as condições para vivências e experiências de aprendizagem. A ética discursiva tem 

como base essencial criar as condições que possibilitem ao indivíduo a 

problematização, através do processo de argumentação dentro de um contexto não

coercitivo, onde o questionamento e o argumento não signifiquem ameaça de punição 

ou de privação de beneficios e de satisfação de prazeres. Essa relação dialógica dos 

indivíduos nos seus diversos meios sociais (família, organizações, igreja, escola etc.) 

se diferencia radicalmente dó que se denomina "participação''. Na relação dialógica, a 

identidade do indivíduo é respeitada porque, nesse processo de interação, o que se 

busca é o entendimento por meio· de um processo argumentativo, fundamentado na 

justiça, na verdade e na veracidade e que objetiva um entendimento negociado sem 

coerção, tanto do tipo fisico como do emocional. A relação dialógica tem, como já foi 

visto, por base essencial, a definição de uma situação comum. 

Na participação, a situação não é comum, ela tem facetas que não são 

mostradas e não são objeto de argumentação e de reflexão dos participantes. Ela não 

está fundamentada na justiça, na verdade e na veracidade. Ela não é comum, e 

objetiva interesses diferentes daqueles induzidos aos participantes. A participação 

como mecanismo psicológico atua no nível dos sentimentos, das emoções e dos 

desejos do indivíduo, manipulando e distorcendo a sua realidade e levando-o a uma 

distorção sistemática da percepção do seu mundo interno e da sua realidade externa. 

Do ponto de vista da ética discursiva, os grupos participativos representam uma 

agressão à dignidade humana. 
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Quais os argumentos que norteiam a teoria da ação comunicativa para afirmar 

que a ética discursiva é universal? 

Para Habermas (1989), a ética discursiva é uma ética universal porque ela se 

fundamenta numa natureza comum a todos os homens, que é a natureza racional. Essa 

fundamentação, portanto, supõe que as normas serão racionalmente validáveis e esta 

validação deverá ser resultante de um processo argumentativo, de uma relação 

dialógica e, portanto, resultante de um consenso negociado, de acordo com o critério 

da universalização (princípio U) que Habermas define da seguinte forma: todas as 

normas válidas precisam atender à condição de que as conseqüências e efeitos 

colaterais que presumidamente resultarão da observância geral dessas normas para a 

satisfação dos interesses de cada indivíduo possam ser aceitas não coercitivamente 

por todos os indivíduos. 

A ética discursiva é dialógica porque ela exige como pressuposto básico a 

relação comunicativa, que é um processo de argumentação fundamentado no respeito 

à dignidade humana e que se caracteriza como um processo de aprendizagem do 

indivíduo, e dos indivíduos, porque permite o questionamento, a reflexão, a análise, a 

partir de uma situação comum, possibilitada a cada um dos indivíduos que esteja nesta 

relação, uma vez que a mesma se fundamenta na justiça, na verdade e na veracidade 

por parte das pessoas em interação neste contexto. Como processo de aprendizagem, 

a ética discursiva não retira a responsabilidade individual de cada indivíduo; oferece, 

entretanto, a possibilidade do indivíduo crescer, aprender e se desenvolver como 

pessoa e alcançar a autodeterminação e a auto-realização. 
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Ele é capaz, com a âjUda do outro, peld prõêesso de aprendizagem (relação 

dialógica), de ser pessoa, de se emancipar, de atingir a sua cidadania, ao mesmo 

tempo que esse processo de aprendizagem e de emancipação individual se toma urna 

alavanca de reconstrução moral e ética da sociedade. 

Corno se dá a emancipação do indivíduo sob a ótica da ética discursiva? 

Na leitura de Freitag (1988), a ética discursiva é ernancipatória porque é pela 

reflexão crítica que o sentido oculto de um texto distorcido ou de uma comunicação 

sistematicamente manipulada é revelado e esclarecido. Para Haberrnas, para a ética 

discursiva, essas distorções sistemáticas representam, na realidade, a dominação ou o 

poder camuflado. Os indivíduos, entretanto, quando conseguem tornar consciência 

desta realidade, são capazes de se autodeterrninarern diante dela. Para Haberrnas, a 

ética discursiva tem dois compromissos importantes: com o homem racional e com a 

práxis corno dialética ernancipatória. 

Para Lacroix (1979), na teoria moral de Kant, o papel da metafísica dos 

costumes não é analisar a consciência comum, mas fundar juízos morais nesta 

consciência comum, E, para ser aplicada ao homem em particular, a moral deve ser 

fundar universalmente para todo ser racional. Esta universalidade se centra no 

conceito essencial de que o homem é um ser racional em geral. Todos os seres 

humanos são seres racionais, com a mesma natureza. 
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Para assegurar o império soberano da lei moral universal sobre o homem em 

particular, Kant vai além das propriedades especiais da natureza humana, ele parte da 

essência r~cional do ser humano. E é o próprio ser humano que sugere, na perspectiva 

de Kant, este conceito de ser racional. É, entretanto, sobre todo ser racional que reina 

uma metafísica dos costumes. Na realidade, a razão é tomada como a faculdade de 

produzir leis, de estabelecer uma legalidade: ela é legisladora a "priori". Todo ser que 

tem esta faculdade é um ser racional. Na leitura de Lacroix (1989), a necessidade da 

moral, como também a necessidade da ciência, que existe no ser humano, estão 

ligados à sua legalidade racional. Kant afirma que o ser humano é um cidadão de dois 

mundos: o mundo da natureza e o mundo da moral. É a idéia de necessidade do 

conhecimento (mundo natural) e a de obrigação na moralidade (mundo social). 

Nos fundamentos da metafísica dos costumes e na crítica da razão prática, 

Kant (apud Lacroix, 1979) procura as estruturas essenciais da vida moral que são: 1) 

a exigência da moralidade, que é uma característica da humanidade; 2) isolar, através 

de um método reflexivo (abstrato), os elementos simples a "priori", que são as 

condições necessárias sem as quais nem sequer se poderia falar da vida moral. 

Ao analisar o juízo comum dos homens em matéria moral, Kant se certifica da 

sua presença em todas as consciências, porque a verdade moral é diretamente 

acessível a cada homem que a reconhece, desde que a sua reflexão seja solicitada. A 

reflexão ética, para Kant, não substitui nunca a ação, mas permite compreendê-la 

melhor. Ele tem uma profunda confiança no juízo prático dos homens e afirma que, na 

existência, a lei moral apresenta-se como uma máxima e na filosofia como um 
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imperativo: a representação de um princípio objetivo que obriga a vontade é uma 

máxima e a fórmula desta máxima é um imperativo. A filosofia apenas formula o que 

a existência· moral reconhece como uma ordem de consciência. 

Na análise da consciência moral comum, Kant não toma por morais os dons da 

natureza, ou da fortuna, os talentos do espírito ou os sucessos do mesmo, porque 

estes dons não determinam por si próprios o uso que deles faz a vontade. Nesta 

análise, Kant define o que, segundo ele, existe no mundo que possa ser absolutamente 

bom e de que se possa fazer sempre bom uso: a boa vontade , que é, para a 

consciência comum, a fórmula imediata do critério em nome do qual ele julga. A boa 

vontade, enquanto vontade benfeitora, é a vontade que faz o bem. É boa não pelos 

seus sucessos ou pelo seu êxito, mas pelo seu próprio querer, pela máxima que inspira 

a sua ação. Portanto, pela sua intenção. 

Kant ( apud Lacroix, 1979) explica que a intenção que deve animar a boa 

vontade é o respeito do dever, o agir por dever e não apenas conforme o dever. E 

dever, para Kant, decorre do imperativo categórico que se orienta segundo um valor 

básico, inquestionável e universal, que é a dignidade humana. Enquanto o indivíduo 

está no nível da legalidade, ele cumpre a lei em função de um interesse particular ou 

de uma inclinação. Ele atua de acordo com a lei, pouco importando as intenções pelas 

quais o faz. 

Quando o indivíduo se deixa guiar exclusivamente pelas inclinações naturais, 

ainda não se elevou ao plano da moralidade. O respeito, entretanto, que poderia ser 
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ele próprio um sentimento, é entendido por ::k.àht ê6mo um produto espontâneo da 

razão em nós. É o estimulador, o móbil da moralidade, não o é o seu fundamento. O 

fundamento. é um imperativo que se impõe de maneira absoluta. O imperativo supõe 

uma vontade subjetivamente imperfeita, à qual é pedido que se dedique com regras, 

não seguindo os impulsos da sensibilidade. 

Os imperativos podem ser hipotéticos - regras e conselhos práticos para se 

atingir determinados fins, que estão relacionados à razão teórica pura. O imperativo 

categórico está ligado à razão prática pura. É o instrumento do julgamento moral da 

razão, portanto da moralidade. Não liga a vontade ao conteúdo, à matéria do ato. Ele 

prescreve que se atue pura e simplesmente de acordo com a lei. E a lei, por sua vez, 

tem como característica a universalidade. "Age unicamente segundo a máxima que faz 

com que possa querer ao mesmo tempo que ela seja uma lei universal." (Kant apud 

Freitag, 1989, p. 09). 

Faz parte do imperativo categórico a exigência de que um ser humano jamais 

deva ser visto como um meio, mas sim, exclusivamente, como um fim em si. Kant 

coloca como exigência fundamental que toda a legislação decorrente da vontade 

legisladora dos homens precisa ter como finalidade o homem, a espécie humana 

enquanto tal. A dignidade humana é o valor básico inquestionável e de interesse geral. 

Entretanto, Kant admite que no mundo social, no sistema de fins, existem duas 

categorias: o preço e a dignidade. Enquanto o preço representa um valor de interesses 

particulares, a dignidade representa um valor de interesse geral. Há, segundo Kant, 
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um interesse especulativo é Um interesse práticb ôa razão que são princípios que 

contêm a condição sob a qual este poder é posto pela razão em exercício. 

A razão teórica pura (interesse especulativo) que é dada "a priori" ao 

indivíduo não depende de experiência prévia; é o que permite ao sujeito elaborar o 

conhecimento do mundo da natureza. Do mundo determinado, das leis já 

estabelecidas que regem a nàtureza, a lei do cosmos do mundo orgânico e inorgânico. 

A razão teórica prática pura: também instrumento ou faculdade mental (da 

razão) que independe da experiência prévia do indivíduo. É dada "a priori". Esta 

faculdade mental permite, ou abre caminho, para o conhecimento do mundo social, da 

sociedade, tem a ver com os seres racionais, como coisas em si. No sentido moral 

esse empenho é essencialmente desinteressado, pois os seres humanos não podem ser, 

do ponto de vista ético, para Kant, tomados como meios para fins definidos. 

Essa distinção se impunha a Kant, na medida em que havia para ele uma 

diferença entre natureza da sociedade e natureza do mundo natural (natureza). No 

mundo social (a sociedade), a razão prática teria a sua atuação fazendo as leis que 

regeriam o mundo social e os costumes. E o campo do indeterminado onde o homem 

teria a liberdade e vontade livre de fazê-lo, de mudá-lo. Para Kant, o social, onde atua 

a razão prática, é o reino do indeterminado, do possível, da liberdade. Na filosofia 

Kantiana, a razão prática é complemento da razão teórica pura. No primeiro 

momento, na razão teórica pura, o homem tem a possibilidade de conhecer e 

desvendar um mundo que não depende de sua liberdade para definir a sua finalidade. 
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No segundo momento, na razão prática pura, o homem age sobre o mundo social. 

Tem a liberdade de definir sua finalidade e, consequentemente, tem também a 

·liberdade de construir o sistema dos fins. O mundo da.natureza onde atua a razão 

teórica pura é o mundo do ser, cuja finalidade escapa à vontade humana. No segundo, 

o mundo social, é onde atua a razão prática, é o mundo do deve ser ou dos fins; valem 

os julgamentos morais. 

Como acentua Freitag (1989), a questão da moralidade no Kantismo somente 

surge em decorrência da indeterminação do dever ser (mundo social) onde os homens 

têm a liberdade de fazer valer as suas vontades, fixar os seus próprios objetivos ou 

fins. Os critérios do bem e do mal, do certo e do errado, do justo e do injusto, são 

critérios segundo os quais, no mundo social, as ações humanas são julgadas, uma vez 

que é neste mundo que os homens podem fazer valer as suas vontades, de forma livre 

e autônoma. É neste mundo que a vontade legisladora do homem atua. O julgamento 

moral das ações humanas está diretamente ligado à sua liberdade, à sua vontade 

legisladora. Os critérios de julgamento encontram-se na razão prática pura através do 

"imperativo categórico". 

"Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa sempre valer 

simultaneamente como princípio para uma legislação geral". (Kant apud Freitag, 

1989, p.09). Para Kant, esta fórmula encerra "o princípio de todos os deveres". É 

necessário precisar quais são esses deveres. Da mesma forma que constituímos a 

natureza "exterior", impondo a ela nossa forma de ordenação, o mesmo se passa no 
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plano ético da moralidade. A máxima das nossas ações universalizáveis deve poder 

constituir uma ordem moral, uma natureza ética. 

Desta lógica, Kant passa à segunda formulação do imperativo categórico: 

"Age segundo a máxima que possa simultaneamente transformar-se na lei geral" 

(apud (Freitag, 1989, p. 11), em outras palavras, age como se a máxima da tua ação 

devesse pela tua vontade ser erigida em lei universal da natureza. No Kantismo, não 

basta que a razão atue conformando-se com leis. Ela é faculdade de perseguir fins , 

ela necessita ter um fim último, um valor absoluto, e impõe-se a todo ser racional. 

Kant identifica a natureza racional com a humanidade, com todos os seres humanos 

individualmente. 

O valor absoluto da pressão é afirmado por Kant, que o deriva da própria 

razão. A noção de personalidade (identidade) toma uma importância· básica, pois 

caracteriza o ser humano no que ele tem de pessoal e último, se apresenta numa 

estreita relação com a lei moral. O respeito à dignidade humana não se limita à 

invulnerabilidade física, corporal, do sujeito, mas ao respeito e à integridade de sua 

identidade como pessoa humana, à sua personalidade, ao ser humano total. Kant, 

entretanto, acredita que a lei não se impõe de fora nem de cima. É o próprio sujeito 

que promulga a legislação universal. Kant considera a vontade de todo ser racional 

como uma vontade legisladora universal, que é a expressão da autonomia do sujeito, 

da sua vontade legisladora de estabelecer e concretizar fins rio mundo social. 
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Neste sentido, Kant, ao afirmar que a vontade de todo ser racional deve ser 

concebida como uma vontade legisladora universal, conclui que a · expressão dessa 

vontade é ·também a expressão do próprio ego do indivíduo, enquanto pessoa 

humana, que nela se reencontra. É a partir da vontade legisladora universal que Kant 

estabelece o princípio fundamental da moralidade, que é o da autonomia. O indivíduo 

é autônomo na obediência da lei pela relação que com ela estabeleceu: ele é o seu 

autor. A faculdade de ser o seu autor destrói a sua liberdade, mas o fato de obedecê-

la é a expressão da sua própria manifestação '(de vontade e liberdade). A noção de 

autonomia é a única que pode definir o verdadeiro princípio da vida moral. A lei, ela 

própria, faz sentido e expressa os valores supremos com os quais se está 

comprometido. É uma adesão livre, racional e que emerge da vontade racional de 

cada indivíduo particular. Enquanto o indivíduo se ativer à observância e à obediência 

da lei moral sem fazer uma reflexão sobre ela, ele não atingiu a sua autonomia moral, 

encontra-se no nível da heteronomia. 

Para Kant (apud Freitag, 1989, p. 10) a autonomia do sujeito se expressa na 
sua capacidade de autodeterminação, na sua vontade legisladora de 
estabelecer e concretizar fins no mundo social. Esses fins (Zwecke) só podem 
ser alcançados através de certos meios. Faz parte do imperativo categórico a 
exigência de que um ser humano jamais deve ser visto e usado como um meio 
mas sim, exclusivamente, como um fim em si. Isto significa que toda a 
legislação decorrente da vontade legisladora dos homens precisa ter como 
finalidade o homem, a espécie humana enquanto tal. Mais especificamente, a 
vida e a dignidade (Wurde) do homem. O imperativo categórico orienta-se, 
pois, segundo um valor básico, inquestionável e universal: a dignidade da vida 
humana. 

Por que a sociedade, ou seja as organizações estão comprometidas com a 

moralidade positivista de Durkheim? 
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Como analisa Freitag (1989), a pariit dãs régras do método sociológico, 

Durkheim deixa explícito o deslocamento do foco de interesse do sujeito para a 

sociedade. Durkheim postula a objetividade dos fatos sociais. Isto quer dizer que os 

fatos devem ser encarados como coisas e independem da natureza e das consciências 

dos indivíduos. Os fatos existem por eles próprios. Ao mesmo tempo, atribui aos fatos 

sociais um poder coercitivo; eles exercem coercitivamente autoridade e exigem 

obediência dos indivíduos. 

Esses tipos de conduta ou de pensamento não são apenas exteriores ao 

indivíduo, são também dotados de um poder imperativo e coercitivo, em virtude do 

qual se lhe impõem, quer queira, quer não. Para Durkheim (apud Freitag, 1989), a 

maioria das idéias do indivíduo não é elaborada por ele, mas vem de fora e, como tal, 

deve ser "penetrada" no indivíduo por um ato impositivo, autoritário, externo, 

portanto, através da coerção social. Na mesma linha de pensamento, afirma que a 

educação consiste num esforço contínuo para impor às crianças maneiras de ver, de 

sentir e de agir às quais elas não chegariam espontaneamente. Na seqüência de seu 

pensamento, ressalta que o fato social é reconhecível pelo poder de coerção externa 

que exerce sobre os indivíduos. Este poder é reconhecível pela existência de alguma 

sanção determinada ou pela resistência que o fato opõe a qualquer empreendimento 

individual que procure violentá-lo. 

As regras do método elaborado pela ciência -garantem a objetividade do 

conhecimento da natureza e da sociedade. A ciência é um fato social, fato social, este, 

produzido pelo coletivo. O mundo natural e o social são, para Durkheim, coisa ou 
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fato objetivo e a ciência tem á mesrila realidade e ôí:>Jetividade do mundo natural e 

social. O método é a garantia do desenvolvimento do conhecimento. 

As categorias do pensamento são desenvolvidas no interior da sociedade. São 

categorias decorrentes das representações coletivas, ou seja, formas de viver, sentir, 

pensar são desenvolvidas pelo coletivo, no interior de um -grupo, e, como- acentua 

Freitag, remontam em sua origem às formas de vida religiosa, ao sagrado; encontram

se nessas representações coletivas a fonte e a essência da moral na sociedade. Estas 

maneiras de ser coletivas são impostas aos indivíduos pela sociedade. 

Durkheim faz uma relação estreita entre a ciência e a moral; ambas têm uma 

natureza sagrada e, portanto, constituem a essência da sociedade. Nas palavras de 

Durkheim, a sociedade é uma realidade específica, mas não é um império em um 

império; faz parte da natureza da qual é a mais alta manifestação. O reino social é o 

reino natural, que difere dos outros somente por sua maior complexidade. 

Ao transformar a sociedade (e o coletivo) em sagrado, Durkheim a elege a 

reveladora da verdade, a guardiã da moral. Para ele a opinião pública fa:z de sua _ 

origem uma autoridade moral pela qual se impõem aos particulares. Ela reprime todo 

o ato que a ofende em função da legitimação que exerce sobre a conduta dos cidadãos 

e pelas penas especiais que têm a seu dispor. 

O indivíduo isolado deve se subordinar ao social porque é a sociedade a forma 

superior de aprimoramento através do coletivo. O filósofo acredita que, quando as 
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consciências individuais entram em relação íntima, agindo umas sobre as outras, 

resulta dessa relação uma vida psíquica de um novo gênero. Para ele, os sentimentos 

que nascem e se desenvolvem nos grupos são sentimentos de natureza mais intensa e 

cuja energia ultrapassa aquela dos sentimentos individuais. A vida torna-se 

qualitativamente diferente para aquele que experimenta estes sentimentos coletivos. 

Desinteressa-se de si mesmo, dá-se por inteiro aos objetivos comuns. Os seus ideais 

são os da sociedade, pois ele é um ser social. Para Durkheim (apud Freitag, 1989), o 

coletivo é superior ao individual. É a sociedade que impulsiona o indivíduo ou o 

obriga a erguer-se acima de si mesmo, e é ela que dá a ele, o indivíduo, os meios para 

segui-la. 

Ao sacralizar a sociedade, considera-a um corpo onde vive uma alma. Esta 

alma é constituída pelos ideais coletivos que por sua vez são os motores ou forças 

reais e ativas por serem as forças morais. Coloca a sociedade como o ideal que é 

impessoal e produto da razão coletiva. A sociedade é, na visão de Durkheim, a 

natureza elevada ao mais alto-ponto de seu desenvolvimento e onde se concentram 

todas as suas energias para, de qualquer maneira, passá-la a si mesma. Ela é, nas 

palavras de Durkheim, a morada de uma vida moral interior. 

A solidariedade é abordada por Durkheim nas suas diferentes formas. A 

solidariedade mecânica que se explícita na forma mais simples da divisão social do 

trabalho, especificamente a divisão de tarefas entre sexos e idade. A solidariedade 

orgânica, por ·. sua vez, surge nas sociedades complexas mais industrialmente 

desenvolvidas, onde existem os diferentes setores de produção e as várias atividades 

I 
I 
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profissionais. Como afirma Freitag, à solidariedade mecânica corresponde a 

percepção heterônoma da lei que se impõe com autoridade implacável ao indivíduo. 

· As punições são impostas àqueles que transgridem as normas de forma a explicitar e 

reafirmar diante do coletivo a validade da norma violada. Portanto, significa dar uma 

lição de moral aos demais membros do grupo. A sua função é manter a solidariedade 

mecânica do grupo. 

Por outro lado, a solidariedade orgânica se vincula ao direito restitutivo e 

pressupõe, portanto, um contrato estabelecido entre as partes autônomas. Ao 

contrário do que acontece na solidariedade mecânica, onde a transgressão da norma 

exige uma punição ao transgressor, na solidariedade-orgânica a transgressão da norma 

exige a reposição dos danos causados ao parceiro do contrato. A punição é uma 

forma de lembrar obrigações e responsabilidades para com o outro. 

A questão da moralidade, na perspectiva de Durkheim (apud Freitag, 1989), 

foge do âmbito da razão individual e é centrada na sociedade. O indivíduo, enquanto 

ser autônomo, desaparece. Ele é um produto da sociedade, à qual deve obediência e 

submissão. A sociedade é vista, como a "morada de uma vida moral interior", e como 

possuidora de uma alma, alma esta que se constitui pelos ideais coletivos e, portanto, 

possuidora das forças morais que tem a função de moralizadora e de guardiã da 

moralidade. Ela tem o poder de julgar o certo e o errado, o bem e o mal. E é ela que 

tem, também, o poder de punir e de exercer coações sobre os indivíduos. É a grande 

ditadora da moral. Os indivíduos passam a ser os obedientes seguidores subjugados a 
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essa poderosa entidade através da coerção das diferentes forças sociais e instâncias de 

poder. 

Piaget e Kohlberg, nos seus estudos de desenvolvimento psicogenético do 

indivíduo, concluem que esse desenvolvimento (cognitivo e da formação da 

consciência moral) é um processo que exige experiência e vivência do indivíduo no 

meio social. De que forma o meio pode se tomar uma barreira a essa aprendizagem 

do indivíduo? 

Segundo Habermas (1989), Piaget fundamentou empiricamente e 

experimentalmente o pensamento Kantiano sobre a moralidade. No seu livro The 

Moral Judgement o f the Child, Piaget dedica-se ao estudo dos julgamentos morais da 

criança, suas idéias e atitudes em relação às regras, à justiça. E ao comportamento 

ético. Os conceitos morais são adquiridos pela criança no decorrer do seu 

desenvolvimento; por estágios. 

O desenvolvimento dos julgamentos morais se processa conforme fatores 

internos, ou seja, crescimento mental, e fatores externos, que são o meio social e a 

transmissão cultural. A participação e interação da criança no meio social são 

fundamentais para o . desenvolvimento de sua moralidade, que se mtcta no seu 

nascimento. 

Kohlberg e seus colaboradores elaboraram uma teoria do desenvolvimento da 

consciência moral. Esta teoria postula que o desenvolvimento do julgamento (grupo) 
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moral ocorre desde os primeiros anos de vida da criança, passando pela juventude, até 

a idade adulta, segundo um modelo invariável. 

O ponto normativo de referência da via evolutiva empiricamente analisada está 

constituído por uma moral orientada em função do princípio: pode-se reconhecer a 

teoria da ética discursiva em seus traços essenciais. 

A teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg oferece a possibilidade de: 

a) remeter a multiplicidade empírica das concepções morais preexistentes a 

uma variação de conteúdos diante das formas do julgamento Guízo) moral; 

b) explicar as diferenças estruturais como diferenças nas etapas do 

desenvolvimento do julgamento moral. 

Os pressupostos filosóficos fundamentais da teoria de Kohlberg estão ligados 

às idéias de "A teoria da justiça" de Rawls e em especial a Kant e ao direito natural 

racionalista, de onde ele extrai suas concepções filosóficas (inspiradas inicialmente por 

Mead) sobre a natureza do julgamento Guízo) moral. São três as premissas filosóficas 

de Kohlberg: o cognitivismo, o universalismo e o formalismo. 

a) Cognitivismo. Os. julgamentos :(juízos) morais têm. um conteúdo cognitivo; 

expressam as atitudes afetivas, as preferências ou as decisões contingentes dos 

indivíduos. 
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b) Universalismo. O participante da àrgumentação pode chegar 

fundamentalmente aos mesmos juízos sobre a aceitação das normas de ação. 

Com a fundamentação do universalismo, a ética discursiva nega o pressuposto 

do relativismo ético de que a validade dos julgamentos (juízos) morais possa medir-se 

unicamente seguindo as pautas de racionalidade e os valores da cultura ou forma de 

vida. 

Se os julgamentos morais não pretendessem uma validade geral, uma teoria do 

desenvolvimento moral que assinala vias evolutivas com caráter geral estaria fadada 

ao fracasso desde o início. 

c) Formalismo. O universalismo funciona como uma regra que elimina todas 

as orientações axiológicas concretas, sobrepostas na totalidade de uma forma vital ou 

de uma história vital individual, por considerá-las conteúdos não passíveis de 

universalização, ao mesmo tempo que, unicamente, mantém os aspectos avaliados da 

"boa vida" às questões estritamente normativas da justiça enquanto questões que 

possam decidir-se pela argumentação. Com a fundamentalização de universalismo, a 

ética discursiva se ocupa das '7éticas materiais", em que se estudam as questões da 

felicidade e, como conseqüência, um determinado tipo de vida ética. Na medida em 

que distingue a esfera de validade do dever ser das normas de ação, a ética discursiva 

delimita o âmbito do moralmente válido diante dos conteúdos valorativos culturais. 

Unicamente sob este ponto de vista estritamente deontológico (deveres a cumprir) da 
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retidão normativa ou da justiça, pode extrair-se da multiplicidade de questões práticas 

as que são suscetíveis de uma decisão racional. 

Enquanto o postulado da universalidade proporciona uma regra de 

argumentação, a idéia básica da teoria moral de Kohlberg baseou-se na teoria da 

comunicação de George Mead, no conceito de ideal "role taking", adoção ideal do 

papel, que se manifesta no postulado ético discursivo de que toda norma válida 

encontraria a aprovação de todos os envolvidos, sempre que estes possam tomar 

parte no discurso prático. 

Na fala de Habermas, a ética discursiva postula um procedimento a partir de 

pressupostos que devem garantir a capacidade na formação dos juízos. Ela não 

proporciOna orientações de conteúdo. Segundo ele, o discurso prático é um 

procedimento para a comprovação da validade de normas postuladas hipoteticamente 

e não para a produção de normas justificadas. Para Habermas, na ética discursiva, o 

universalismo se limita a expressar o conteúdo normativo de um procedimento de 

formação discursiva da vontade, que deve ser distinguido cuidadosamente dos 

conteúdos argumentativos. Além disso, todos os conteúdos têm de depender dos 

discursos reais, inclusive aqueles que afetam as normas fundamentais de ação. O 

postulado ético-discursivo proíbe determinar certos conteúdos normativos (por 

exemplo, certos princípios de justiça distributiva) em nome de uma autoridade 

filosófica e fixá-los na teoria moral. 
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A determinação dos procedimentos da moral contém os fundamentos 

mencionados do cognitivo, do universalismo e do formalismo e permite uma 

separação nítida das estruturas cognitivas e dos julgamentos de conteúdo moral. 

Kohlberg diz que, no procedimento discursivo, há três operações para se 

realizar os julgamentos morais: a reversibilidade completa dos pontos de vista, a 

universalidade da inclusão completa de todos os envolvidos e a reciprocidade do 

reconhecimento igual das pretensões de cada participante por parte dos demais. 

Com o universalismo e o postulado ético discursivo, a ética discursiva assinala 

traços de julgamento morais válidos, que podem servir como pontos· normativos de 

referência para a descrição dos seis estágios de evolução do julgamento moral. 

Os estágios morais segundo Kohlberg (apud Habermas, 1989,p. 150-152) são: 

a) - Nível A - nível pré-convencional 

Estágio 1 - O estágio do castigo e da obediência 

Conteúdo: O direito é a obediência literal às regras e à autoridade, evitar o 

castigo e não fazer mal fisico. 

1. O que é direito é evitar infringir as regras, obedecer por obedecer e evitar 

causar danos fisicos a pessoas e propriedades. 
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2. As razões para fazer o que é direito são o desejo de evitar o castigo e o 

poder superior das autoridades. 

Estágio 2. O estágio de objetivo instrumental individual e da troca. 

1. O que é direito é seguir as regras quando for de seu interesse imediato. O 

direito é agir para satisfazer os interesses e necessidades próprias e deixar que os 

outros façam o mesmo. O direito é também o que é equitativo, isto é, uma troca igual, 

uma transação, um acordo. 

2. A razão para fazer o que é direito é servir às necessidades e interesses 

próprios num mundo em que é preciso reconhecer que as outras pessoas também têm 

seus interesses. 

b) - Nível B - nível convencional 

Estágio 3. O estágio das expectativas interpessoais mútuas, dos 

relacionamentos e da conformidade. 

Conteúdo: o direito é desempenhar o papel de uma pessoa boa (amável), é 

preocupar-se com as outras pessoas e seus sentimentos, manter-se leal e conservar a 

confiança dos parceiros e estar motivado a seguir regras e expectativas. 
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1. O que é direito é corresponder ao que esperam as pessoas que nos são 

próximas ou àquilo que as pessoas geralmente esperam das pessoas em seu papel 

como filho; irmã, amigos etc. "Ser bom" é importante e significa ter bons motivos, 

mostrar solicitude com os outros. Também significa preservar os relacionamentos 

mútuos, manter a confiança, a lealdade, o respeito e a gratidão. 

2. As razões para fazer o que é direito são: ter necessidade de ser bom a seus 

próprios olhos e aos olhos dos outros, importar-se com os outros porque, se a gente 

se pusesse no lugar do outro, a gente iria querer um bom comportamento de si 

próprio (regra de ouro). 

Estágio 4. O estágio da preservação do sistema social e da consciência 

Conteúdo: O direito é fazer o seu dever na sociedade, apoiar a ordem social e 

manter o bem-estar da sociedade ou do grupo. 

1. O que é direito é cumprir os deveres com os quais se concordou. As leis 

devem ser apoiadas, exceto em casos extremos em que entram em conflito com 

outros deveres e direitos sociais estabelecidos. O direito . também consiste em 

contribuir para a sociedade, o grupo ou a instituição. 

2. As razões para fazer o que é direito· são: 'manter em funcionamento a 

instituição como um todo, o auto-respeito ou a consciência compreendida como o 
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cumprimento das obrigações definidas para st próprio ou a consideração das 

conseqüências: "E se todos fizessem o mesmo?" 

c)- Nível C- nível pós-convencional ou baseado em princípios 

As decisões morais são geradas a partir de direitos, valores ou princípios com 

que concordam (ou podem concordar) todos os indivíduos compondo ou criando uma 

sociedade destinada a ter práticas leais e benéficas. 

Estágio 5. O estágio dos direitos originários e . do contrato social ou da 

utilidade. 

Conteúdo: O direito é sustentar os direitos, valores e contratos legais básicos 

de uma sociedade, mesmo quando entram em conflito com as regras· e leis concretas 

do grupo. 

1. O que é direito é estar cônscio do fato de que as pessoas adotam uma 

variedade de valores e opiniões, que a maioria dos valores e regras são relativos ao 

seu grupo. Essas regras "relativas", contudo, devem em geral ser apoiadas no 

interesse da imparcialidade e porque elas são o contrato social. No entanto, alguns 

valores e direitos não-relativos, tais como a vida e a liberdade, têm que ser apoiados 

em qualquer sociedade, independentemente da opinião da maioria. 
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2. As razões para fazer ó qüé é direito sãô, êin geral: sentir-se obrigado a 

obedecer à lei porque a gente fez um contrato social de fazer e respeitar leis, para o 

bem de todos e para proteger seus próprios direitos e os direitos dos outros. As 

obrigações de família, amizade, confiança e trabalho são compromissos ou contratos 

assumidos livremente e implicam o respeito pelos direitos dos outros. Importa que as 

leis e deveres sejam baseados num cálculo racional de utilidade geral: "O maior bem 

para o maior número". 

Estágio 6. O estágio de princípios éticos universais 

Conteúdo: Esse estágio presume a orientação por princípios éticos universais, 

que toda a humanidade deve seguir. 

1. No que diz respeito ao que é direito, o estágio 6 é. guiado por princípios 

éticos universais. As leis ou acordos sociais particulares são, em geral, válidos porque 

se apoiam em tais princípios. Quando as leis violam esses princípios, a gente age de 

acordo com o princípio. Os princípios são princípios universais de justiça: a igualdade 

de direitos humanos e o respeito pela dignidade dos seres humanos enquanto 

indivíduos. Estes não são· meramente valores reconhecidos, mas também são 

princípios usados para gerar decisões particulares. 

2. A razão para fazer o que é direito é que a gente, enquanto pessoa racional, 

percebeu a validade dos princípios e comprometeu-se com eles. 
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Qual é a interpretação de Habermas sobre o estudo de Kohlberg? 

Na leitura de Habermas (1989), Kohlberg assinala a passagem de um estágio 

para outro como uma aprendizagem. O desenvolvimento moral significa que um 

adolescente reconstrua e distinga as estruturas cognitivas preexistentes de tal maneira 

que possa resolver, melhor que antes, a mesma classe de problemas. O adolescente 

entende sua própria evolução moral como uma aprendizagem. Em cada um dos 

estágios superiores ele percebe em que medida eram falsos os julgamentos Guízos) 

morais que havia considerado como corretos nos estágios anteriores. Kohlberg e 

Piaget concordam ao entender este processo como uma realização construtiva do 

aprendiz. As estruturas cognitivas que estão na base do julgamento moral não pode se 

explicar, em primeiro lugar, por meio das influências do meio ambiente ou como 

causa de programas e processos de maturidade inatos, mas como o resultado de uma 

reorganização criadora de um inventário cognitivo presente, que se vê superado pela 

presença de problemas que se apresentam com obstinada insistência. 

Habermas, ao analisar os estudos de Kohlberg, mostra que a ética discursiva 

se identifica com o conceito construtivista da aprendizagem, na medida em que 

entende a formação da vontade discursiva (da argumentação em geral) como a forma 

reflexiva da ação comunicativa e exige uma mudança de atitude para a transição da 

ação ao discurso. A argumentação, como acentua Habermas, se preocupa e questiona 

as pretensões de validade que se colocam, de maneira inconsciente, em quem atua na 

práxis comunicativa cotidiana. Neste sentido, os participantes na argumentação 

adotam uma posição hipotética com relação às pretensões controvertidas da validade. 
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Assim, por exemplo, deixam de resolver o problema da validade de uma norma 

controvertida no discurso prático, posto que é na competência entre proponente e 

oponente que esta tem de demonstrar se merece ser reconhecida como válida ou não. 

Kohlberg mostra, ainda, que a mudança de atitude na transição da ação 

comunicativa para o discurso não é diferente, no .caso das questões de justiça, das de 

verdade. O fato deve ser considerado como algo que pode existir ou não. Ao mesmo 

tempo que os fatos se transformam em "relações" que podem ser certas ou não, as 

normas de aplicação social se transformam em possibilidades de regulação que se 

pode aceitar como válidas ou rejeitar como inválidas. 

Quando o adolescente, em um instante critico, toma uma posição radical 

hipotética diante dos contextos normativos de seu mundo vital, mostra-se o "caráter 

do problema" que cada um deve resolver na transição, desde o estágio convencional 

até o pós-convencional do julgamento moral. De uma só vez fica desenraizado o 

mundo social, habitual e reconhecido, e o mundo das relações interpessoais, 

legitimamente reguladas, que perde a sua validade natural. Então, quando o jovem 

não pode nem quer voltar ao tradicionalismo e à identidade questionada de seu mundo 

de origem, tem que reconstruir os conceitos fundamentais das ordens normativas 

destruídas pela nova posição hipotética (se não reconstruir, ficará completamente 

desorientado). Estas ordens vão se recompondo dos restos do que foi desvalorizado, 

a partir de tradições meramente convencionais, e da clara necessidade de justificação, 

de tal modo, que a nova construção resista à critica de um observador que não pode 

fazer outra coisa que distinguir entre as normas socialmente vigentes e as válidas, 
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entre as reconhecidas de fato e as dignas de recdiihecimento. No início, são os 

princípios que permitem alicerçar a nova construção e elaborar as normas válidas: por 

último, só resta um procedimento para a escolha racionalmente motivada entre os 

princípios reconhecidos como necessitados de justificativa. Comparado com a ação 

moral cotidiana, a mudança de atitude que tem de exigir a ética discursiva para o 

procedimento expressado nela, inclusive para o trânsito, a argumentação, resulta em 

algo antinatural, pois significa uma ruptura com a ingenuidade das aspirações de 

validades formuladas, de cujo reconhecimento intersubjetivo depende a práxis 

comunicativa cotidiana. Esta antinaturalidade é indicativa daquela catástrofe evolutiva 

que supôs historicamente a desvalorização do mundo tradicional e que provocou o 

esforço para uma reconstrução em uma ordem superior. Neste sentido, já está 

implícito, na transição da ação dirigida por normas ao discurso comprovador das 

mesmas (convertida em um hábito entre os adultos), o que Kohlberg assinala como 

processo de aprendizagem em todos os estágios. Este modelo, inspirado em Piaget, é 

descrito por Kohlberg com a ajuda de três hipóteses sólidas: 

Quais são as hipóteses levantadas por Kohlberg em relação ao processo de 

aprendizagem na passagem de um estágio para o outro? 

I - Os estágios do julgamento moral constituem uma seqüência invariável, 

irreversível e consecutiva de estruturas discretas. Com esta suposição fica excluído: 

- que as diversas pessoas alcancem o mesmo objetivo através de diversas vias 

evolutivas. 
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- que a mesma pessoa retroceda de um estágio mais alto a outro mais baixo; 

-que, no decorrer do desenvolvimento, se pule um estágio. 

II - Os estágios de julgamento moral constituem uma hierarquia, no sentido de 

que as estruturas cognitivas de uma etapa superior às correspondentes das etapas 

inferiores são substituídas ao mesmo tempo que as mantêm de uma forma 

reorganizada e diferenciada. · 

III - Cada estágio de julgamento moral pode caracterizar-se como uma 

totalidade estruturada. Fica excluída, portanto, a possibilidade de que uma pessoa, em 

determinado momento, possa fazer juízos morais diversos · que correspondam aos 

diversos estágios. 

A segunda hipótese é a mats importante da teoria de estágios. É possível 

flexibilizar e modificar as outras duas hipóteses, mas a idéia de um modelo de estágios 

evolutivos depende sobremaneira de um caminho de desenvolvimento que se pode 

descrever por meio de uma série de estruturas hierarquicamente ordenadas, conceitos 

estes extraídos por Kohlberg e Piaget da "lógica do desenvolvimento". 

Habermas (1989), em Consciência Moral e Agir Comunicativo, mostra que 

Kohlberg justifica a lógica evolutiva dos 6 estágios de desenvolvimento do julgamento 

moral através da correlação com as correspondentes perspectivas sociomorais: 



137 

Estágio I. Este estágio adota um ponto de vista egocêntrico. O indivíduo não 

considera os interesses dos demais e nem reconhece que estes diferem entre si, e 

também nãe sabe relacionar dois pontos de vista. Os atos são julgados em função das 

conseqüências materiais em primeiro lugar, e não em função dos interesses 

psicológicos dos demais. A perspectiva de autoridade se confunde com a de si 

próprio. 

Estágio 2. Estágio de perspectiva individualista concreta. O indivíduo separa 

os interesses e pontos de vista próprios dos da autoridade e dos outros. O indivíduo 

sabe que todo mundo tem interesses pessoais individuais a serem satisfeitos e que 

estes entram em conflito, de maneira que o justo é relativo. A pessoa integra ou 

relaciona interesses individuais em conflito com os outros, por meio de intercâmbios 

instrumentais de serviços, pela necessidade instrumental e do bem-estar do outro, e 

através da justiça de dar cada um o mesmo. 

Estágio 3. Estágio de perspectiva da pessoa em relação com outras pessoas. A 

pessoa conhece seus sentimentos, acordos e expectativas compartilhadas que têm 

prioridade sobre os interesses individuais. O indivíduo- relaciona pontos de vista, 

colocando-se no lugar do outro. O indivíduo não conhece uma perspectiva sistêmica 

generalizada. 

Estágio 4. Este estágio diferencia o ponto de vista social dos acordos e 

motivos interpessoais. O indivíduo adota o ponto de vista do sistema, que define as 
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regras e as normas. As relaçõéS individuais são consideradas em função do lugar no 

sistema. 

Estágio 5. Este estágio adota a perspectiva do prioritário em face da 

sociedade; a pessoa é racional, conhecedora dos valores e direitos prioritários à 

lealdade e aos pactos sociais. O indivíduo integra perspectivas mediante mecanismos 

formais de acordo, pacto, imparcialidade objetiva e procedimento legal. O indivíduo 

leva em consideração o ponto de vista moral e o jurídico, reconhece que entram em 

conflito e lhe parece difícil reconciliá-los. 

Estágio 6. Este estágio toma a perspectiva de um ponto de vista moral, onde 

se originam e derivam os acordos sociais. A perspectiva é a de que qualquer ser 

racional reconhece a natureza da moral ou a premissa moral fundamental do respeito 

devido a outras pessoas, em sua condição de fins e não de meios. 

Segundo Habermas, de que forma Selman contribui na teoria de Kohlberg? 

De acordo com Habermas, Selman contribui na Teoria de Kohlberg com a sua 

pesquisa de adoção de perspectivas de ação, na qual onde caracteriza três ordens de 

desenvolvimento. 

Ordem 1. Adoção de Perspectiva Diferenciada e Subjetiva (de 5 a 9 anos de 

idade aproximadamente) 
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Conceitos de pessoas: diferenciados. O ávanço conceitual decisivo é a 

diferenciação clara das características fisicas e psicológicas das pessoas. Diferenciam

se os atos intencionais dos não-intencionais e se cria uma consciência nova de que 

cada pessoa tem uma vida psicológica subjetiva e única. Considera-se que· o 

pensamento, a opinião e os estados emocionais de cada pessoa formam um todo 

unitário, mas não estão misturados. 

Conceitos de relações: subjetivos. Diferenciam-se claramente as perspectivas 

subjetivas do eu e do outro e se reconhecem como potencialmente diferentes. 

Entretanto, a criança acredita ainda que o estado subjetivo do outro pode ser 

compreendido mediante a simples observação fisica. A relação de perspectiva se 

concebe em termos unilaterais e semelhantes, na perspectiva de um ator ou do 

impacto sobre o mesmo; por exemplo, a criança crê que um presente faz feliz uma 

pessoa. 

Nesta etapa, os indivíduos são vistos como respondendo à ação com ação 

semelhante; por exemplo, a criança em quem se bate, bate de volta. 

Ordem 2: Adoção de Perspectiva Auto-Reflexiva na Segunda Pessoa e 

Recíproca (de 7 a 12 anos de idade) 

Conceito de pessoas: Auto-reflexivo/na Segunda Pessoa. A evolução 

conceptual consiste na crescente habilidade da criança para deslocar-se de si mesma 

mentalmente e adotar uma perspectiva auto-reflexiva ou na segunda pessoa - sobre os 



140 

seus próprios pensamentos e àçÕes, bem coriiú sobre a percepção de que os outros 

podem fazer o mesmo. Os pensamentos ou sentimentos das pessoas são vistos como 

potencialmente múltiplos, por exemplo, curiosos, assustados e felizes; mas ainda 

como grupos de aspectos mutuamente isolados e seqüenciais ou ponderados, por 

exemplo, muito curiosos e felizes e um pouco amedrontados. ·O indivíduo interpreta a 

si e aos outros como capazes de fazer coisas que não têm a intenção ou não querem 

fazer. 

Conceitos de relações recíprocas. A criança reconhece a singularidade do 

conjunto ordenado de valores e objetivos de cada pessoa. Uma nova reciprocidade 

nos dois sentidos é o que caracteriza esta ordem. É uma reciprocidade de 

pensamentos e sentimentos e não apenas de ações. A criança consegue colocar-se no 

lugar do outro e percebe que o outro pode fazer o mesmo. 

No aspecto lógico-mecânico, a cnança percebe agora a possibilidade do 

regresso infinito na adoção de perspectiva; por exemplo, "eu sei que ela sabe que eu 

sei que ela sabe" etc. A criança também percebe que pode iludir os outros quanto a 

seus estados internos, o que estabelece limites de exatidão para a adoção da 

perspectiva interna de outrem. A reciprocidade nos dois sentidos desse nivel tem, 

principalmente, o resultado prático da distensão, onde ambas as partes ficam 

satisfeitas, porém com certo isolamento; duas pessoas vendo a si mesmas e a outra , 

mas não o sistema de relações entre elas. 
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Ordem 3: Adoção da Perspectiva da Terceira Pessoa Mútua (de 10 a15 anos 

de idade) 

Conceito de pessoas: Terceira Pessoa. O adolescente percebe as pessoas como 

sistemas de atitudes e valores razoavelmente consistentes a longo prazo. 

O avanço conceptual crítico centraliza-se na habilidade de assumir uma 

verdadeira perspectiva da terceira pessoa, de sair não apenas de sua própria 

perspectiva imediata, mas fora de si próprio como um sistema, na totalidade. 

Neste nível são geradas as noções de "ego observador", onde o adolescente 

percebe a si próprio e percebe as outras pessoas como vendo a si próprias, ao mesmo 

tempo como atores e como objetos, simultaneamente atuando e refletindo sobre os 

efeitos da ação sobre si próprios, refletindo sobre si próprios em interações com o si 

próprios. 

Conceitos de relações: mútuos. A perspectiva da terceira pessoa amplia a 

evolução do adolescente, permitindo mais do que assumir a perspectiva de outrem 

sobre o si próprio; a verdadeira perspectiva da terceira pessoa sobre as relações inclui 

e coordena simultaneamente as perspectivas de si próprio e do(s) outro(s) e, assim, o 

sistema ou situação e todas as partes são vistos da perspectiva da terceira pessoa ou 

do outro generalizado. Os indivíduos vêem a necessidade de coordenar perspectivas 

recíprocas e acreditam que a satisfação social, a compreensão ou a resolução devem 

ser mútuas e coordenadas para serem genuínas e eficazes. As relações são vistas 
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como sistemas em funcionamento nos quais os pensamentos e as experiências são 

mutuamente compartilhados. 

Na faixa etária de 5 a 9 anos, o processo de aquisição da linguagem está 

concluído. A criança, que já consegue falar, já aprendeu a conversar com o outro, 

numa intenção comunícativa. Ela passa a dominar uma relação eu-tu recíproca entre 

falantes e ouvintes, tão logo consegue distinguir entre dizer e fazer. Essa 

reciprocidade entre as perspectivas do falante e do ouvinte, que se refere ao que é 

dito, não se estende à reciprocidade das orientações das ações. A criança distingue 

entre as perspectivas de ação dos diferentes participantes da interação, mas ainda é 

incapaz, ao avaliar as ações dos outros, de conservar o seu próprio ponto de vista e, 

ao mesmo tempo, colocar-se na situação do outro; não consegue também avaliar suas 

próprias ações do ponto de vista dos outros. A criança já diferencia o mundo externo 

e o mundo interno, mas faltam os conceitos básicos. sociocognítivos perfeitamente 

definidos para o mundo normativo que Kohlberg postula para o estágio convencional 

das perspectivas sociais. 

A criança dos 7 aos 12 anos, aproximadamente, nesta fase, emprega 

corretamente frases exprimindo enunciados, solicitações, desejos e intenções. Ela 

ainda não associa nenhum sentido claro às frases normativas. O primeiro passo para a 

coordenação dos planos de ação dos diferentes participantes da interação, com base 

numa definíção coletiva da situação, consiste em estender a relação recíproca falante

ouvinte à relação entre os atores, que interpretam a situação de ação que 

compartilham à luz de seus respectivos planos e a partir de diferentes perspectivas. 
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Selman denomina este estagio dê adoção ôe perspectiva pela perspectiva da "segunda 

pessoa", pois, com a transição para o segundo estágio, a criança aprende a vincular de 

· maneira reversível as orientações de ação do falante e do ouvinte. Ela pode se colocar 

na perspectiva de ação do outro e sabe que o outro também pode se colocar em sua 

perspectiva de ação; a pessoa pode assumir, eni face da própria orientação de ação, a 

respectiva atitude do outro. Desse modo, os papéis "comunicativos" da primeira e da 

segunda pessoa tornam-se eficazes para a coordenação da ação. 

Dos 1 O aos 15 anos aproximadamente, a estrutura de perspectivas modifica-se 

novamente na passagem para o terceiro estágio com o surgimento da perspectiva do 

observador no domínio da interação. No início desta fase, as crianças já fazem há 

muito tempo, o uso correto dos pronomes da terceira pessoa, na medida em que 

entendem sobre outras pessoas, seus discursos, relações de posse etc. 

Elas já conseguem também assumir uma posição objetiva sobre as coisas e 

eventos perceptíveis e manipuláveis. 

Sob este ângulo, os adolescentes aprendem a voltar-se, a partir da perspectiva 

do observador, para a relação interpessoal que estabelece uma atitude performativa 

com o participante da interação. Com essa atitude eles ligam-se à atitude neutra de 

uma pessoa presente, mas não envolvida, que assiste ao processo de interação no 

papel de ouvinte ou de espectador. Assim, a reciprocidade das orientações da ação 

(do estágio anterior) pode ser "objetualizada" e trazida à consciência em seu contexto 

sistêmico. 



144 

O sistema das perspeétivas de açãô àtuáliza o sistema das perspectivas do 

falante, baseado na gramática dos pronomes pessoais, e possibilita um nível novo da 

organizaçã0 do diálogo. Esta estrutura mostra que o inter-relacionamento recíproco 

das orientações de ação, da primeira e da segunda pessoa, pode ser entendido 

enquanto tal a partir da perspectiva de uma terceira pessoa. A interação reestruturada 

nesse sentido possibilita aos envolvidos assumir reciprocamente suas perspectivas de 

ação, mas também trocar a perspectiva de participante pela perspectiva do observador 

e transformá-las uma na outra. Assim se completa a construção do "mundo social", 

iniciada no estágio anterior. 

Qual é o papel que a psicologia organizacional vem desempenhando dentro 

das organizações? 

A psicologia organizacional, no seu processo de desenvolvimento histórico 

como c~ência aplicada, tem se dedicado à adequação dos indivíduos membros das 

organizações aos fins por elas definidos. Isto caracteriza uma razão instrumental 

identificada pela utilização dos indivíduos (pessoa humana) como meios para se 

atingir fins determinados pela organização. 

A psicologia organizacional usa técnicas e instrumentos que atuam desde a 

seleção, a partir de critérios definidos "a priori" pela organização, como 

características de personalidade, valores e sentimentos até a execução propriamente 

dita da função através de treinamentos. Na realidade, o objetivo da área de seleção é 

anteceder à demanda da organização, admitindo indivíduos que se moldem a ela e que 
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se integrem à sua filosofiá ( dà organização) sem questionamentos. Esse processo de 

adequação exige um trabalho, junto aos indivíduos, no nível psicológico, que aqui se 

entende como uma tentativa de mudança de valores, de aceitação dos objetivos da 

organização e da sua filosofia, como sendo a parte de prazer e a própria razão de ser 

do indivíduo. Ele precisa acreditar que a sua realização pessoal está intimamente 

relacionada à satisfação das necessidades da organização. É necessário, dentro dessa 

perspectiva da psicologia aplicada à administração (organizacional), que o indivíduo 

desloque a satisfação dos seus desejos para a realização dos objetivos da organização, 

e não se dê conta dessa distorção que ele próprio está efetuando. Na verdade, o 

trabalho externo no nível psicológico induz o indivíduo a distorcer a realidade 

externa, portanto, aquilo que a organização é, aquilo que ela pode oferecer, está 

bloqueando também o conhecimento da sua própria realidade interna. De certa forma, 

ao se adequar aos valores da organização, à sua filosofia, assumindo crenças e mitos 

que lhe são passados, ele está se negando a pensar. O processo de interação usado 

quando da admissão do indivíduo na organização é uma etapa do processo de 

aculturação organizacional, como já descrito. 

Onde Habermas encontrou a prova científica que procurava para confirmar a 

teoria da ética discursiva? 

Ao buscar, nas teorias psicológicas, apoio para a confirmação científica da 

teoria da ética discursiva, Habermas (1989) buscava a solução da questão levantada 

pelo fato de que outras culturas dispõem de outras concepções morais. Esta é uma 

questão levantada pela perspectiva relativista da ética moral. O relativismo ético 
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postula que os conceitos éticos não são universais, que cada sociedade e/ou grupo 

social tem critérios de juízo moral próprios, que são válidos exclusivamente para 

aquele momento e para aquele grupo. Esta é uma abordagem utilitarista e 

momentânea do juízo moral. 

Habermas busca nos estudos de Kohlberg, que encontram a consonância entre 

a teoria normativa (filosofia moral) e a teoria psicológica, especialmente o que diz 

respeito ao: 

a) cognitivismo, isto é, o indivíduo é um ser racional com liberdade e vontade 

livre; 

b) processo de aprendizagem e formação da consciência moral; 

c) universalidade das concepções morais e da sua ligação direta, na forma pela 

qual são expressadas, bem como no seu conteúdo, aos estágios de desenvolvimento 

cognitivo, em qualquer sociedade e cultura onde o indivíduo vive. 

Os estudos de Kohlberg auxiliaram Habermas a confirmar o quê, em relação à 

ética discursiva? 

Os estudos de Kohlberg deram a Habermas, a prova científica que ele buscava 

para a confirmação da teoria da ética discursiva. Estes estudos confirmam que: 
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·a) existem concepções morais universais; 

b) estas concepções morais estão ao mesmo tempo diretamente ligadas, na sua 

forma e no seu conteúdo, aos estágios de desenvolvimento cognitivo do indivíduo, 

independendo da cultura em que vive; 

c) os estágios de desenvolvimento cognitivo do indivíduo são invariantes para 

o ser racional (indivíduo) e obedecem a uma seqüência cognitiva definida; 

d) nem todos os indivíduos alcançam os estágios de desenvolvimento 

cognitivo superior, apesar de terem as faculdades mentais e a estrutura genética 

adequadas. O pleno desenvolvimento cognitivo e a formação da consciência moral 

dependem de um processo de aprendizagem, de vivências e experiências do indivíduo 

no meio social. 

A seqüência cognitiva definida por Kohlberg, na leitura de Habermas, 

apresenta três ordens ou níveis. Cada uma das ordens possui dois estágios de 

evolução: 

I- Ordem pré-convencional. Neste nível, a criança obedece às regras culturais 

como verdades absolutas (bom e mau, correto e incorreto), julga os acontecimentos 

pelas suas conseqüências fisicas. 
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Estágio 1 - castigo e dbediência 

Estágio 2 - relativista instrumental 

li - Ordem convencional. Neste nível, a criança valoriza os demais (grupo 

familiar, meio social), respeita a lealdade e a confiança entre colaboradores. O 

indivíduo cumpre normas e· se preocupa em ter um comportamento esperado pelos 

outros. 

Estágio 3 - concordância interpessoal e orientação para ser "bonzinho" 

Estágio 4 - orientação da "lei e da ordem", estágio do sistema social e da 

manutenção da consciência. 

III- Ordem pós-convencional e de princípios (autonomia) 

Estágio 5 - dos direitos prévios, orientação legalista regida pelo contrato 

social ou da utilidade. 

Estágio 6 - orientada pelos princípios éticos uníversais. 

Habermas chega, assim, às provas científicas necessárias à confirmação da 

teoria da ética discursiva pelos estudos de Kohlberg, porque esses estudos partiram 

diretamente das premissas teóricas da ética discursiva e as confirmaram 
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empiricamente. O que Hal:>ermas enfatiza é que a psicologia do desenvolvimento e a 

da consciência moral (Piaget e Kohlberg) confirmam a sua teoria da ética discursiva, 

· tanto no que diz respeito ao conteúdo moral, quanto ao processo de aprendizagem 

moral. Por outro lado, a ética discursiva complementa a teoria de Kohlberg quando 

introduz a ação comunicativa e a relação comunicativa como elementos essenciais da 

própria ética. 

A suposição básica de ordem cognitivista, universalista e formalista, para 

Habermas, deriva do princípio moral universal que é o fundamento da ética do 

discurso assim definido por ele: 

Princípio U - "Toda norma válida tem de preencher a condição de que as 

conseqüências e efeitos colaterais, que presumivelmente resultem de sua observância 

universal, para a satisfação dos interesses de todo indivíduo, possam ser aceitos sem 

coação por todos aqueles atingidos pela norma (concernidos)." 

Ao analisar os instrumentos usados pela psicologia aplicada à administração e 

as suas propostas básicas, pode-se concluir que a psicologia aplicada à administração 

está fundamentada e comprometida com a moralidade positivista de Durkheím. A 

transformação do indivíduo num ser obediente, que deve se adequar e respeitar as 

normas estabelecidas pela sociedade(aqui entendidas as organizações como 

representantes da sociedade), é o princípio básico que rege a moralidade positivista de 

Durkheim. A individualidade deve ser cerceada, como também devem ser punidos os 
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atos de desobediência às normas estabelecidas por um poder legitimado pela 

sociedade. Não há espaço para questionamentos. 

A maturidade moral se reduz à capacidade de obedecer. A sociedade assume o 

papel sagrado de onde emanam as normas, os direitos e deveres e até mesmo onde se 

definem as formas de viver e de ser feliz. A sociedade é a definidora dos atos morais 

dos indivíduos e, ao mesmo tempo, se transforma na instância que controla o respeito 

aos mesmos, punindo aqueles que por ventura venham a transgredi-los. Usa 

mecanismos e instrumentos, desde a força pela punição fisica até os instrumentos 

psicológicos claramente explicitados na psicologia aplicada à administração. 

A ética discursiva parte do fundamento essencial de que o indivíduo é um ser 

racional, com uma identidade única, capaz de autodeterminar e capaz de julgamentos 

morais independentes de sanções externas, porque estão calcados na dignidade 

humana e na solidariedade como valores universais. Entretanto, o indivíduo atinge a 

sua consciência moral num nível de maturidade plena por meio de um processo de 

aprendizagem. Esse processo exige que ele tenha possibilidade de vivências e 

experiências no meio social. O meio social tem, portanto, a função de permitir ou de 

barrar o desenvolvimento cognitivo e a formação da consciência moral pelo indivíduo. 

A psicologia aplicada à administração, enquanto comprometida com a 

moralidade positiva de Durkheim, barra estas condições essenciais ao pleno 

desenvolvimento cognitivo e da consciência moral do indivíduo. 
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O que se pode concluir da análise da psicologia aplicada· à administração? 

Da ·análise da psicologia aplicada à administração pode-se concluir que o 

princípio universal que diz: toda norma válida tem de preencher a condição de que as 

conseqüências e efeitos colaterais, que previsivelmente resultem de sua observância 

universal, para a satisfação dos interesses de todo indivíduo,. possam ser aceitos sem 

coação por todos os que serão atingidos por essa norma, não é o fundamento, uma 

vez que nas organizações os processos são de indução e de manipulação. O indivíduo 

não se apercebe das conseqüências para ele da aceitação daquelas normas e padrões 

que lhe são impostos. Ele não teve a liberdade de aceitá-los ou não, porque lhe foi 

negada a possibilidade de tomar consciência do que eles efetivamente são e propõem. 

O processo de coerção se dá e está presente quando se trabalha no nível psicológico 

do indivíduo, induzindo-o a uma falsificação de consciência, ao deslocamento de 

desejos e necessidades, levando-o a se tomar um mentiroso para si mesmo e para os 

demais indivíduos. Outro aspecto ético importante que a psicologia aplicada à 

administração na atualidade não respeita é o da inviolabilidade da identidade; a 

dignidade humana deve ser respeitada tanto na sua invulnerabilidade fisica, quanto no 

respeito à sua identidade como pessoa humana. 

O fato de o indivíduo pertencer a uma comunidade organizacional e, como 

indivíduo, participar de um processo de interação social, que é a organização, 

pressupõe o reconhecimento da dignidade e integridade de cada participante dessa 

interação. Nesse processo comunicativo, cada indivíduo aspira a ser reconhecido 

como individualidade única e insubstituível. O homem enquanto indivíduo tem direitos 
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que não podem ser cancelados pelos direitos da organização. A psicologia, quando 

usada como um instrumento de manipulação do indivíduo e de transformação deste 

indivíduo em meio para se atingir os fins da organização, está não só agredindo a 

identidade individual, como também usurpando do indivíduo o seu direito de 

individualidade única e insubstituível. Está considerando a organização como uma 

entidade sagrada, com direito a estabelecer todas as noções morais e todos os 

critérios de julgamento moral. 

A ética discursiva, a partir do reconhecimento da dignidade e integridade de 

cada indivíduo e dos seus direitos individuais, considera como respeito à dignidade 

humana o direito de cada indivíduo à auto-realização, que é estritamente individual. 

Qualquer esforço de interferir nessa área, ou seja, de definir e padronizar desejos e 

sentimentos, bem como a sua satisfação, tem caráter repressivo e dogmátic_o. A 

felicidade não pode ser deduzida de nenhum padrão cultural ou psicológico. 

Na organização, o que ocorre é a tentativa de induzir o indivíduo a assumir 

uma auto-realização e a se sentir feliz a partir daquilo que a ·organização define. Esta 

definição tem por base a necessidade e os objetivos da organização. A éti'ca discursiva 

parte do princípio de que compete ao meio social, e no caso entenda-se a 

organização, o dever ético de delimitar o espaço dentro do qual podem ser efetivados 

os projetos de auto-realização de indivíduos e de grupos de indivíduos, ressaltando 

que esses projetos não podem violar os elementos universais de moralidade contidos 

no princípio de universalização, como a igualdade de direitos de todos os homens. Os 

homens não podem ser tratados como meios e sim como fins. A violência, a 
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intolerância, a opressão e mesmo o desrespeitô aos esforços de auto-realização, 

tentados por outros grupos de indivíduos, estão entre os atos considerados na ética 

discursiva como imorais. 

A ética, ou a moral do discurso, não oferece conteúdos específicos ou 

verdades morais novas. Ela é um desafio porque não tira de ninguém a necessidade de 

decisão prática e moral. Cada um de nós tem de formar a própria vontade ética, 

enquanto ser racional e ao mesmo tempo plural, num processo de interação com 

outros indivíduos. 

Qual é a proposta da ética discursiva em relação à dignidade humana? 

A ética discursiva é uma proposta de esperança. Esperança no respeito à 

dignidade humana, na emancipação e na cidadania de todos os indivíduos, na vida 

melhor, fundamentada no ser humano como ser racional e num processo 

comunicativo livre de coações e de distorções de qualquer espécie, apoiado no 

princípio moral da dignidade humana e dos direitos iguais de todo indivíduo como ser 

humano. 

Segundo Habermas (1989), para que o indivíduo constga atingir a sua 

liberdade, a sua autonomia, o seu desenvolvimento cognitivo e a sua consciência 

moral, ele necessita de condições essenciais :para a sua vivência e experiências 

adequadas para que possa passar por cada etapa do seu processo psicogenético e de 
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formação de consciência moraL Essas cbiidiçõés são dadas ou negadas pelo meio 

social. 

A ética discursiva contempla a criação de condições para que o indivíduo 

possa questionar as normas impostas sem sofrer qualquer tipo de punição, seja física 

ou moral que venham privar seus benefícios e a satisfação de seus prazeres. 

Condições essas balizadas ·no entendimento através do processo argumentativo, 

fundamentada na justiça, na verdade e na veracidade. 

As organizações contemplam, em seus programas de desenvolvimento, algum 

tipo de política que possibilite que o indivíduo questione as normas impostas? 

Existem alguns tipos de programas considerados participativos, cuJo nome 

pressupõe a existência de um foro de debates. Nessas empresas que adotam o sistema 

de gestão participativa é que foram investigados, quais são os meios utilizados para 

motivar os funcionários a produzirem cada vez mais em termos qualitativo e 

quantitativo. 

Algumas empresas se utilizam de meios considerados participativos para 

aumentar: a produtividade em termos qualitativo e quantitativo; meios tais como: 

(CCQs) Círculos de Controle de Qualidade e a Rotação nos Postos de Trabalho e o 

Trabalho de Equipe (multifuncionais, flexíveis e interdependentes). 
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a) Nos círculos de controle de qualidade (CCQs), os trabalhadores formam 

pequenos grupos que abarcam pessoal especializado, não especializado e engenheiros. 

Esses grupos encontram-se regularmente, durante o período de trabalho, ou fora dele, 

para discutirem e estudar como elevar a qualidade ou aprender com experiências bem

sucedidas de outrem. Na discussão é contemplado o processo de produção de cada 

grupo, e os membros apresentam idéias para aumentar a produtividade e a qualidade. 

Os CCQs estão, normalmente, ligados às associações regionais e nacionais 

envolvidas com a atividade de controle de qualidade. Nos encontros anuais das 

associações nacionais são apresentados os casos inovadores, sugestões bem-sucedidas 

e as soluções originais e viáveis são premiadas. 

b) Na rotação nos postos de trabalho e trabalho de equipe, os trabalhadores 

são treinados como atores multifuncionais, para que possam desempenhar múltiplas 

funções, para então compensarem as ausências de trabalho, orientar o treinamento 

dos recém-chegados; mas o que é considerado mais . importante é a capacidade de 

exercer diferentes funções em várias linhas de produto e em casos de transformação 

de modelos. 

c) Todos devem cooperar e o trabalho em equipe é desenvolvido sob a 

orientação de um líder. Algumas vezes, essas equipes desenvolvem o papel de 

poderosas unidades de tomada de decisão, sobre transferências de trabalho e medidas 

de controle de qualidade. 
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Uma desvantagem no sistema de formação de equipe é a fragmentação. Para 

solucionar essa falha, os trabalhadores podem ser regularmente intercambiados, de 

modo a evitar a formação de uma mentalidade considerada "paroquial". 

A forma de participação nos meios acima apresentados não contempla uma 

reflexão e uma argumentação clara, calcada na justiça, na verdade e na veracidade, ou 

seja, agridem a dignidade humana pela ocultação dos verdadeiros objetivos almejados 

por seus dirigentes. 

A razão instrumental é predominante nessas organizações, o que faz com que 

os indivíduos sejam vistos como meio para atingir os fins determinados pela 

organização. Os indivíduos são obrigados a deslocarem os seus desejos e a sua 

satisfação individual para os objetivos da organização. A motivação é um instrumento 

utilizado pela organização que toma o indivíduo um meio para alcançar o fim 

determinado por ela. 



PARTE Ill- METODOLOGIA 

CAPÍTULO Ill 

3.0 - PESQUISA EMPÍRICA 

Os capítulos anteriores desenvolveram a revisão bibliográfica que baliza a 

presente tese. Nelas foram abordados e analisados os vários aspectos que 

caracterizam e conceituam a motivação e o processo de indução dos indivíduos na 

organização. 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar a pesquisa empírica 

realizada. Pretende-se, aqui, identificar os meios utilizados pelas empresas do Pólo 

Industrial de São Paulo para motivar seus funcionários, e de que forma esses 

indivíduos participam nas tomadas de decisão, quanto à execução do trabalho. 

3.1 - Perguntas de Pesquisa 

Baseando-se na bibliografia apresentada e no ponto central de interesse do 

presente estudo, e para possibilitar a verificação do problema de pesquisa suscitado 

neste trabalho, formulou-se as seguintes perguntas de pesquisa: 
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- Quais os meios utilizados pelas empresàs para motivar os indivíduos a produzirem 

cada vez mais em termos de quantidade e qualidade? 

- De que forma os indivíduos que trabalham em empresas que adotam o sistema de 

gestão participativa participam na tomada de decisões? 

A seqüência de cnses que vem assolando o mundo das organizações, 

principalmente a competitividade, levou as empresas a assumirem o aumento da 

qualidade de seus produtos e a maximizarem os seus lucros. Para tanto, algumas 

mudaram o sistema de gestão (Paladini, 1995). Na busca da qualidade e do aumento 

da produtividade, algumas empresas adotaram o sistema de gestão participativa, por 

acreditar que, se o trabalhador estivesse motivado, ele seria capaz de apresentar idéias 

criativas e soluções para resolver os problemas patentes, e produzir a quantidade e a 

qualidade esperada para competir com o mercado e garantir a sobrevivência da 

empresa (Paladini, 1997). O argumento acima exposto é que nos levou a investigar a 

resposta para as questões levantadas. 

3.2 - Caracterização da Pesquisa 

A estratégia desta pesquisa contempla a coleta de dados empíricos sobre o 

projeto de participação adotado 'pelas empresas. Esses dados serão submetidos à 

análise de conteúdo para serem identificados os meios utilizados para motivar e a 

forma de participação na tomada de decisões. Para tanto, será elaborado um 
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instrumento de coleta de dados (entrevista) e outro para análise dos conteúdos 

contidos nesses dados. Assim desenhada, esta investigação terá caráter qualitativo que 

tem por objetivo pesquisar a relação entre os meios utilizados para operacionalizar a 

participação das pessoas no processo decisório e a força motivadora desses meios. 

A perspectiva da pesquisa é sincrônica, conforme Bruyne et ai. ( 1977), uma 

vez que se analisa quais os meios utilizados pelas empresas do Pólo Industrial de São 

Paulo, em determinado momento específico, sem considerar sua evolução no decorrer 

do tempo. 

De acordo com Selltiz et al. (1987), é uma pesquisa não-experimental, porque 

não existe manipulação de variáveis, consistindo em levantamento de dados. Neste 

tipo de estudo, o pesquisador procura apreender e interpretar a realidade sem nela 

interferir para modificá-la. É uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo, 

porque procura aprofundar o conhecimento das variáveis e do fenômeno para 

descrevê-lo, e identificar os meios utilizados pelas empresas do Pólo Industrial de São 

Paulo para motivar seus funcionários, e de que forma esses indivíduos participam nas 

tomadas de decisão, quanto à execução do trabalho. 

3.3 - Estratégia de Pesquisa: População e Unidade de Análise 

A definição do universo populacional desta pesqutsa foi facilitada pela 

existência de uma associação que integra empresas que implementaram gestão 
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participativa. Pela sua finalidadê, essa associação parece um universo conveniente e 

apropriado porque é constituída por empresas que estavam interessadas em buscar 

apoio recíproco para seus projetos, através da troca de experiências em suas 

propostas de participação e no manejo das dificuldades que um projeto dessa natureza 

acarreta. 

Fazem parte da associação 87 empresas, estando localizadas em 06 estados 

diferentes, divididos em 13 grupos, nos quats os participantes se reúnem 

periodicamente para discutirem as práticas adotadas, e trocarem experiências. 

Ressalta-se que nem todas as empresas associadas adotam de fato o sistema de gestão 

participativa, pois algumas se encontram em fase de implantação do mesmo. 

Para garantir mais uniformidade à investigação, o setor industrial da 

associação foi escolhido como o universo a ser estudado. Esse setor é composto, no 

estado de São Paulo, por 14 empresas. Após um levantamento preliminar dessas 

empresas, verificou-se que apenas 1 O delas tinham vivência de implementação de 

gestão participativa, estando as outras 4 em fases que não poderiam oferecer massa 

suficiente de dados para a finalidade desta pesquisa, por isso foram desconsideradas. 

Dessa forma, o universo a ser aqui investigado, ficou definido em 1 O indústrias do 

pólo paulista, sendo todas elas empresas com experiência em projetos de gestão 

participativa. 

Os sujeitos propriamente ditos da pesquisa foram os profissionais responsáveis 

(APDRH - Administrador do Projeto de Desenvolvimento de Recursos Humanos) 
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pelos projetos e práticas de desenvolvimento de participação. Eles foram escolhidos 

porque estão acompanhando o desenvolvimento dos projetos em suas respectivas 

· empresas, possuem as informações que as questões, aqui propostas, requerem e 

porque foram, em muitos casos, mentores dos projetos e são seus administradores de 

fato, encarregados de sua implementação e de seus ajustes. Na prática, eles 

representam a empresa, gerencialmente falando, nas decisões e rumos dos projetos. 

Esses profissionais foram, portanto, escolhidos para serem os sujeitos das entrevistas .. 

3.3.1- Dados: Tipos, Técnicas de Coleta e Técnicas de Análise 

Os dados referentes às fontes primárias foram obtidos através de entrevistas 

estruturadas, com perguntas abertas, junto aos APDRHs {Administrador do Projeto 

de Desenvolvimento de Recursos Humanos) das empresas que adotam o sistema de 

gestão participativa. A entrevista tinha como objetivo identificar os meios utilizados 

para motivar os indivíduos a produzirem cada vez mais em termos de qualidade e 

quantidade, e verificar a forma de participação nas tomadas de decisões dos 

indivíduos que trabalham nestas empresas, ou seja, aquelas que adotam o sistema de 

gestão participativa. 

Foram entrevistados dez APDRHs representando as empresas que adotam o 

sistema de gestão participativa e fazem parte da Associação em São Paulo. Após 

contato formalizado por correspondência via correio, os APDRHs foram contatados 

via telefônica para agendar local, data e hora da entrevista, as quais foram gravadas e 
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transcritas na íntegra. A entrevista continha cinco questões abertas, conforme roteiro 

abaixo: 

• Roteiro para as entrevistas 

O 1 - Existe na empresa um projeto que envolva os funcionários nas decisões relativas 

à execução do trabalho? 

02- Fale da gênese desse projeto. 

(a- Como se chegou à necessidade do projeto?) 

03 -Explique o projeto: 

(a - Quais os escalões que fazem parte do projeto? E como os grupos são 

formados?) 

(b - De que forma os funcionários participam das decisões, quanto à execução 

do trabalho?) 

(c - Houve resistência quanto à participação, por parte dos funcionários 

diretamente envolvidos no projeto?) 

04 - Quais os meios utilizados pela empresa para motivar os funcionários a aderirem 

ao projeto? 

(a - Como o projeto prevê a motivação dos funcionários?) 

(b - Por que vocês decidiram motivar dessa maneira?) 

05 - Quanto tempo faz que o projeto foi implantado? E quats os resultados 

observados até agora? 

3.4 - Avaliação e Resultado do Conteúdo 

Os dados fornecidos pelos APDRHs nas entrevistas propiciam informações 

que não respondem diretamente às questões propostas como objeto de pesquisa. 
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Esses dados requerem uma espécie de "tradução", ou seja, uma análise através da 

qual se pode ter precisão de que eles fornecem as informações desejadas. Como 

qualquer. pessoa, os APDRHs são sujeitos hermenêuticas que fazem uma leitura 

pessoal da realidade, a partir de parâmetros e referenciais que podem não ser 

consensuais entre si, além de estarem organizados de acordo com valores, crenças e 

significados que podem gerar ambigüidade em sua interpretação, ou seja, naquilo que 

eles comunicam. Além disso, "conhecer e investigar o fato organizacional é uma 

tarefa dificil devido a sua própria complexidade( ... ) exigindo ( ... )um método que _,1- · 
1• 

tenha flexibilidade para penetrar essa realidade( ... ) (pois em suas respostas, os sujeitos : ... 

apresentam) ( ... )opiniões pessoais, intenções, visão de sociedade e da empresa" ' J 

(Malvezzi, 1979, p. 44) que podem distorcer os fatos. Além disso, a entrevista, por ·t -

{ 

mais controlada que ela seja, "ocorre dentro de uma interação social dinâmica. Não é 
- .. ~ ) 

._, 

uma simples observação passiva. Isso significa que o entrevistador não é um 

observador passivo tal qual um espelho, mas um outro sujeito hermenêutica cujo 

trabalho de análise dos dados fornecidos pelo sujeito também careceu de algum crivo ._, .. 

metodológico (Malvezzi, 1979). Por isso, será utilizada uma técnica conhecida em 

ciências sociais que é a entrevista da própria entrevista (vide Malvezzi, 1979, cap. 

IV). Essa técnica consiste na proposição de questões através das quais a entrevista é 

entrevistada pelo pesquisador. Essa entrevista sobre a entrevista fornece um quadro 

organizado e sinóptico de tal modo que seus dados possam ser colocados de modo 

mais funcional para se responder à questão proposta pela pesquisa. 

Para tanto, as entrevistas dos APDRHs serão reproduzidas na íntegra em 

anexo e aqui serão apresentadas em dois desdobramentos da análise qualitativa. ( 1) 
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Na forma de sinopse, ou seJa, no conjunto de respostas que todos os sujeitos 

forneceram para cada uma das questões. As frases verbalizadas que os sujeitos 

forneceram para cada uma das questões serão apresentadas em um único conjunto de 

dados com a finalidade de facilitar a visualização dos dados gerados, articulando-os 

numa organização funcional que permita, comparando-os entre si, interpretar seus 

conteúdos. Nessa sinopse, as informações dadas nas entrevistas serão enxugadas, ou 

seja, serão despoluídas dos elementos da retórica do sujeito que não acrescentam .. 

dados novos e, por isso, em nada contribuem para a produção dos dados desejados. 

(2) Em seguida serão apresentadas as questões através das quais os dados gerados 

pelas entrevistas serão "entrevistados" e as respostas de cada uma das entrevistas a 

essas questões. Essas respostas devem conter as informações das entrevistas que 

produzem os dados desejados da pesquisa. São ao todo 5 questões que, no seu 

conjunto, fornecerão os meios através dos quais se poderá analisar se o projeto de 

gestão participativa é, ao mesmo tempo, uma fonte de motivação para o trabalho e se 

a empresa utiliza outros mecanismos motivadores além daqueles intrínsecos ao 

projeto de gestão. 

3.4.1- Sinopse e análise dos conteúdos das respostas dos sujeitos 

Nesta seção, apresenta-se a análise dos resultados do estudo realizado nas 

empresas que adotam o sistema de gestão participativa, relativo aos meios utilizados 

para motivar os indivíduos a produzirem. E a forma de participação dos indivíduos 

que trabalham nestas empresas. 
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Aborda-se aqui: Í) ú~ meios útíÜ.Zâdds para motivar os funcionários em 

termos de qualidade e quantidade; 2) A forma de participação dos indivíduos que 

trabalham nas empresas que adotam o sistema de gestão participativa, tomando-se por 

base a bibliografia apresentada nos primeiros capítulos desta pesquisa. 

3.4.1.1 -Primeira questão 

Num primeiro momento foi feita uma investigação prévia, para verificar se 

existia de fato um projeto que envolvesse os funcionários nas decisões relativas à 

execução do trabalho. Neste primeiro contato com as empresas, foi possível verificar 

que somente dez das quatorze empresas que constituem a população da presente 

pesquisa adotavam o sistema de gestão participativa, onde os funcionários estavam 

envolvidos nas tomadas de decisões relativas à execução do trabalho. 

3.4.1.2- Segunda questão 

A análise qualitativa realizada sobre os depoimentos prestados na primeira e 

segunda questão, permite inferir que o sistema de gestão participativa foi uma das 

alternativas que algumas empresas escolheram para sobreviver à crises do cenário dos 

negócios. Hoje, pode-se dizer que o sistema de gestão participativa está se tornando 

uma realidade no Pólo Industrial de São Paulo. 

Na ocasião em que foram indagados os APDRHs, sobre a gênese do projeto, 

mais precisamente como se havia chegado à necessidade da realização de um projeto 



.. 

166 

onde o sistema de gestão participativa fossê cohléinplado, obteve-se depoimentos que 

mostram claramente a necessidade da mudança do sistema de gestão, os quais são 

apresentados a seguir: 

Empresa 01: 

Empresa 02: 

Empresa 03: 

Empresa 04: 

Empresa 05: 

( ... )no início da década passada, ou seja, nos anos 1982, 1983 e 1984 a 
· empresa passou por dificuldades, então nós fomos atrás de uma solução e 
encontramos as técnicas industriais japonesas. Isto começou como um 
programa não _motivacional e sim, como um programa técnico. Isto não é um 
projeto é uma realidade. Mas, a partir de 1990 para cá, quando houve uma 
abertura à globalização, nós entramos novamente em crise e o processo hoje 
está passando por uma revisão. 

Nós temos dois pontos que devem ser considerados: no início da década de 80 
a empresa tinha consciência de que ela precisava buscar formas de 
produtividade mais perenes e, então, decidiu pesquisar como fomentar a 
produtividade( ... ) uma outra preocupação da empresa naquele momento era a 
questão da política de recursos humanos( ... ) a questão das mudanças das 
relações com os empregados( ... ) em função disso a empresa criou a gerência 
de desenvolvimento social, que buscava sintonizar as mudanças nas relações 
sociais para orientar as decisões da empresa no campo social( ... ) ela queria 
melhorar os resultados, melhorando também as relações com os parceiros. 

( ... ) no final da década de 80, a presidência da empresa teve que ser 
substituída e a nova presidência não possuía as mesmas características da 
anterior, o que coincidiu com a crise econômica provocada pelo plano 
cruzado( ... ) então, a empresa teve que iniciar um processo de mudança para 
enfrentar asituação( ... ). 

( ... )Algumas razões levaram a esse projeto: Primeiro, a competitividade. 
Segundo, a necessidade de ter pessoas boas, cada vez mais desenvolvidas, 
para que de uma certa forma elas pudessem ter co-responsabilidade no 
processo de fabricação. Terceiro, uma necessidade de que as pessoas 
pudessem estar mais motivadas e a necessidade do enriquecimento da tarefa 
do indivíduo. Tudo isso levou à mudança da forma de trabalho( ... ). 

( ... )Tudo começou com um questionamento sobre a relação entre o capital e o 
trabalho, e com isso chegamos à associação, nos idos de 1988, 1989. A 
associação foi o foro que encontramos para discutir sobre as diversas 
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experiências na gestão participativa. Na verdade não sabemos direito o que é 
administração participativa, mas estamos buscando uma administração, um 
gerenciamento voltado para a qualidade total( ... ). 

Em 1987 nós começamos um programa que se chama programa de 
produtividade global, que tinha como objetivo melhorar a produtividade, · 
melhorar a qualidade e tomar a empresa mais ágil. Enfim, aprimorar o 
processo produtivo( ... ) e então começamos a exercitar práticas, que depois 
vieram a ser chamadas genericamente de participativas. ( ... )aí então surgiram 
algumas iniciativas, ações e atividades onde as pessoas passaram a propor 
sugestões, tais como mudar a forma de se organizar, que pudessem contribuir 
para melhorar a produtividade( ... ) O que nos levou a buscar um novo modelo 
de produção foi um diagnóstico, pois lidávamos com um índice muito grande 
de perdas e tínhamos uma relação de trabalho marcadamente predadora e 
falta de qualificação de mão-de-obra, tínhamos enfim uma série de problemas. 

Em 1988 nós resolvemos reestruturar o nosso programa de renovação que 
está calcado no programa de "trainees", pois entendíamos que a renovação se 
dá através de um processo de entrada de um corpo novo para um programa 
com a cara da empresa. Foram feitos alguns seminários onde os funcionários 
puderam trazer uma contribuição, onde eles manifestaram o desejo de 
participar mais efetivamente das decisões. 

Foi implantado por uma decisão tomada pelo principal acionista da empresa. 
Ele sempre acreditou que o sistema de administração tradicional não 
funciona, mas se você conseguir o envolvimento das pessoas no dia-a-dia da 
empresa a possibilidade desse negócio obter maiores resultados aumenta. 

Faz algum tempo que nós temos um plano chamado plano de excelência, o 
qual nos fez caminhar no sentido da busca da participação, através de grupos 
de melhorias, mas esse programa não teve ainda a repercussão que 
esperávamos( ... ). 

A empresa sempre teve uma administração aberta, mas uns sete anos atrás 

nós percebemos que precisávamos formalizar a questão da participação e 

então entramos num processo maior de abertura( ... ) Esta necessidade não 

surgiu, ela é uma caracteristica dos donos da empresa. 
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Percebe-se, através destes depoimentos, que as empresas pesquisadas foram 

obrigadas a mudar seu gerenciamento e, para tanto, foram buscar abordagens e 

instrumentos de mudança organizacional, que culminaram em um novo desenho 

organizacional e consequentemente em um novo sistema de gestão, que dependia de 

decisões dos próprios operadores, isto é, a gestão participativa. 

Será que o desenvolvimento da participação teve intenção de redescobrir o 

sujeito que existe nos empregados? Não. Foi para resolver uma situação dificil a qual 

estavam atravessando, devido às sucessivas crises no cenário econômico. O que nos 

permite afirmar que as empresas estudadas podem ser consideradas "organizações 

sem sujeito", pois, a maioria dos indivíduos . participam somente como "objeto" no 

sentido de atingir maior produtividade e, melhor produção para a empresa. 

De acordo com Habermas (1989), a gestão participativa implantada nas 

empresas pesquisadas tem facetas que não são mostradas e não são objeto de 

argumentação e de reflexão dos participantes. - E6 "( ... )começamos com um programa 

de produtividade global, que tinha como objetivo melhorar a produtividade, melhorar a 

qualidade e tornar a empresa mais ágil. Enfim aprimorar o processo produtivo ( ... )". 

Neste caso, a participação não está fundamentada na justiça, na verdade e na 

veracidade. Ela não é comum e objetiva interesses diferentes daqueles induzidos aos 

participantes, dos diretores e operários. 

Qual é a força que um mecarusmo gerencial dessa natureza possUI para 

motivar seus funcionários? A participação como mecanismo psicológico atua no nível 

dos sentimentos, das emoções e dos desejos do indivíduo, manipulando e distorcendo 
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a sua realidade e levando-o a uma distorção sistemática da percepção do seu mundo 

interno e da sua realidade externa. - E4 "( ... )Algumas razões levaram a esse projeto. 

Primeiro, . a· competitividade. Segundo, a necessidade de ter pessoas boas, cada vez mais 

desenvolvidas, para que de certa forma elas pudessem ter co-responsabilidade no 

processo de fabricação. Terceiro, uma necessidade de enriquecimento da tarefa do 

indivíduo. Tudo isso levou à mudança da forma de trabalho( ... )". 

Os dados apresentados nas entrevistas indicam que a decisão ocorreu nos 

escalões supenores e que não havia interesse em que os escalões inferiores se 

desenvolvessem nesta linha de trabalho. Do ponto de vista da ética discursiva, os 

grupos participativos representam uma agressão à dignidade humana, pois, dentro do 

limite concedido ao indivíduo para que ele participe, só lhe é permitido participar do 

"como fazer", mas não do "o que fazer" e nem tampouco do "por que fazer", 

restringindo o objeto e fazendo com que a participação das decisões ocorra num 

ambiente coercitivo. 

Aética discursiva tem como base essencial criar as condições que possibilitem 

ao indivíduo a problematização, através do processo de argumentação dentro de um 

contexto não-coercitivo, onde o questionamento e o argumento não signifiquem 

ameaça de punição ou de privação de beneficios e de satisfação de prazeres. Essa 

relação dialógica dos indivíduos nos seus diversos meios sociais (família, 

organizações, igreja, escola etc.) se diferencia radicalmente do que se denomina 

"participação". Na relação dialógica, a identidade do indivíduo é respeitada porque 

nesse processo de interação o que se busca é o entendimento por meio de um 
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processo argumentativo, fundamentado na justiça, na verdade e na veracidade, e que 

objetiva um entendimento negociado sem coerção, tanto do tipo físico como do 

emocional. ·A relação dialógica tem por base essencial a definição de uma situação 

comum. No caso das empresas pesquisadas não se constata nos depoimentos a 

relação dialógica, nem tampouco um processo argumentativo no sentido de decidir 

quanto à adoção do sistema de gestão implantado. - E8 "O projeto foi implantado por 

uma decisão tomada pelo principal acionista da empresa. Ele sempre acreditou que o 

sistema de administração tradicional não funciona, mas se você conseguir o envolvimento 

das pessoas no dia-a-dia da empresa a possibilidade desse negócio obter maiores 

resultados aumenta." 

Como foi comprovado nos estudos de Piaget e Kohlberg, para que o indivíduo 

possa atingir a sua autonomia, o seu desenvolvimento cognitivo e a sua consciência 

moral, são necessários a ele vivências e experiências adequadas ao desenvolvimento 

de cada etapa do seu processo psicogenético e de formação de consciência moral. 

Essas condições essenciais ao processo que o indivíduo desenvolve são dadas ou 

negadas pelo meio social (sociedade, organização, família, escola, trabalho, igreja 

etc.), e se constatou, através dos depoimentos coletados, que as empresas pesquisadas 

não propiciaram as condições essenciais para que todos os empregados atingissem a 

autonomia, o desenvolvimento cognitivo e a consciência moral. - E3 "( ... ) no final da 

década de 80 a presidência teve que ser substituída e a nova presidência não possuía as 

mesmas características da anterior o que coincidiu com a crise econômica provocada pelo 

plano cruzado, então, a empresa teve que iniciar um processo de mudança para enfrentar 

•t - ( )" a st uaçao ... . 
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A manipulação dos fatos e das situações, apresentados sistematicamente 

distorcidos, o envolvimento emocional dos indivíduos, a adoção de· metodologias de 

trabalho padronizadas, modelos gestionários de mudança de cultura compulsória e 

automação do trabalho são alguns dos fatores que impediram o desenvolvimento do 

processo cognitivo e da consciência moral dos indivíduos, que é o elemento essencial 

que faz dele um sujeito quando ele toma decisões no processo gerencial. 

3.4.1.3 - Item "a" da terceira questão 

Quando se perguntou aos APDRHs quais os escalões que fazem parte do 

projeto e como os grupos são formados, obteve-se um conjunto de respostas que 

estão sintetizadas nas frases que revelam as informações que os APDRHs forneceram 

sobre a questão. 

Empresa 01: 

Empresa 02: 

Empresa 03: 

( ... )a empresa inteira( ... ) nós temos grupos para tudo na empresa, todos usam 
método Ishikawa, gráfico de Pareto, técnicas de solução de problemas e 
diagramas de espinha de peixe. A empresa possui quatro níveis hierárquicos o 
que facilita a comunicação e o envolvimento. 

( ... )começou na diretoria da empresa estendendo-se pela gerência estratégica e 
depois passou à gerência média até atingir os trabalhadores. ( ... )Os grupos 
são montados dependendo do local e das circunstâncias, cada um monta o seu 
próprio time( ... ) de acordo com a natureza da atividade, da fábrica e do setor 
de trabalho. 

Todos os níveis hierárquicos, mas os grupos são independentes. Eles são 
fonnados por pessoas que exercem àtividades afins. 
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A empresa toda está envolvida no projeto. Os grupos são formados de uma 
forma que nós denominamos natural pois, quando um indivíduo é admitido ele 
passa a pertencer a uma célula de manufatura que é formada por um grupo. 

A empresa toda faz parte do projeto( ... ). Os grupos são formados por seções 
de trabalho. 

Todos os níveis hierárquicos, ou seja os quatro. Os grupos são formados 
pelas unidades de negócios nas diversas divisões formadas por células de 
produção. 

Todos os escalões da empresa fazem parte do projeto. ( ... )nós temos 
estruturas industriais em níveis menores, de cinco níveis hierárquicos. Temos 
estruturas maiores como é o caso da contabilidade que tem uma filosofia 
estabelecida no padrão mais ortodoxo. 

Todas as pessoas tem um envolvimento no processo de tomada de decisão, 
nos quatro níveis hierárquicos. A empresa é dividida em unidade de negócios. 
Cada unidade de negócio possui um responsável e hierarquicamente abaixo do 
responsável existem os coordenadores, ou seja os dirigentes de equipe de 
trabalho. Todos aqueles que não possuem cargos d~ chefia são chamados de 
associados. 

Os grupos são provocados, eles não se formam de maneira espontânea. 

·Nós temos quatro escalões hierárquicos e todos participam. O grupo é 
formado através de convocação, caso haja necessidade de se fazer uma 
melhoria. 

Os depoimentos acima transcritos nos levam ao seguinte questionamento: será 

que o funcionário se mantêm no grupo caso discorde da metodologia de trabalho, ou 

da proposta apresentada pela empresa? 
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Provavelmente não, o que. corrobora a afirmação de que os indivíduos são 

participantes apenas como objetos, ou seja, utilizados como meios para atingir os fins 

· determinados pelas empresas, como já foi argumentado através da teoria da ação 

comunicativa no item anterior, demonstrando de que forma a ética discursiva norteia 

as relações entre a organização e seus membros. - E7 "Todos os escalões da empresa 

fazem parte do projeto. ( ... )nós temos estruturas industriais em níveis menores. Temos 

estruturas maiores como é o caso da contabilidade que tem uma filosofia estabelecida no 

padrão mais ortodoxo". 

Como já foi citado anteriormente, para que o indivíduo possa atingir a sua 

autonomia, o seu desenvolvimento cognitivo e a sua consciência moral, são 

necessários a ele vivências e experiências adequadas ao desenvolvimento de cada 

etapa do seu processo psicogenético e de formação de consciência moral. Essas 

condições essenciais ao processo que o indivíduo desenvolve são dadas ou negadas 

pelo meio social. Estas condições do meio social se relacionam à estrutura do 

desenvolvimento psicogenético de Piaget, denominada por ele pré-operatório, e da 

heteronomia moral ou do nível convencional de Kohlberg. Os depoimentos dos 

APDRHs demonstram, na questão três, que os funcionários fazem parte do projeto, 

porém são alocados nas células conforme o interesse da empresa, sem possibilidade 

de discutir sua inserção. - E4 "A empresa toda está envolvida no projeto. Os grupos são 

formados de uma forma que nós denominamos natural pois, quando um indivíduo é 

admitido ele passa a pertencer a uma célula de manufatura que é formada por um 

grupo". 
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A alocação forçada pressupõe que o indivíduo está num estágio psicogenético 

no qual é incapaz de desenvolver mentalmente operações, como levantamento de 

hipóteses, relacionamento de vários fatores entre si, de abstração e de criação de 

idéias novas, portanto, de criatividade. Do ponto de vista da moralidade, ele está 

· preso ao seguimento de normas porque elas são impostas por uma autoridade externa 

que ele julga legítima, bem como pelo medo da punição, caso venha a transgredi-la. 

Na ausência da autoridade, a norma é geralmente desrespeitada. - E8 "Todas as 

pessoas tem um envolvimento no processo de tomada de decisão, nos quatro níveis 

hierárquicos. A empresa é dividida em unidade de negócios. Cada unidade de negócio 

possui um responsável e hierarquicamente abaixo do responsável existem os 

coordenadores, ou seja, os dirigentes de equipe de trabalho. Todos aqueles que não 

possuem cargos de chefia são chamados de associados". 

Kohlberg amplia este estágio, colocando-o como característica do nível 

convencional, no qual o indivíduo se preocupa em respeitar, obedecer e cumprir as 

normas que o sistema espera dele; ele se preocupa com os demais e respeita a lealdade 

e a confiança entre os colaboradores. O indivíduo, neste nível de desenvolvimento, 

necessita considerar-se bom e ser considerado bom pelos outros, coloca-se no lugar 

do outro e acredita que os demais também se portarão bem. 

O indivíduo ·só poderá ultrapassar essa fase do seu desenvolvimento 

psicogenético e de formação da sua consciência moral se o meio social lhe possibilitar 

as condições para vivências e experiências de aprendizagem, o que nem sempre 

ocorre nos projetos de gestão participativa, como nas empresas aqui pesquisadas. 
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3.4.1.4 - Item "b" da terceira questão 

Ao se perguntar aos APDRHs de que forma os funcionários participam das 

decisões, quanto à execução do trabalho, obteve-se depoimentos tais como: 

Empresa 01: 

Empresa 02: 

( ... ) nada acontece sem que haja a participação do funcionário envolvido 
diretamente no nível hierárquico, mesmo quando a mudança vem de cima a 
idéia é vendida para a base, nós mostramos que é importante para a 
produtividade. Caso haja redução do posto de trabalho, o funcionário não 
precisa se preocupar, pois nós não reduzimos emprego, as pessoas são 
liberadas para fazer outras coisas, Quando nós contratamos um funcionário, 
por mais humilde que ele seja, nós não estamos querendo comprar ou 
contratar apenas a sua habilidade, nós estamos contratando uma coisa muito 
mais importante que é o cérebro dele, a massa cinzenta. Um dos meios de 
participação de todos os funcionários é a caixinha de sugestões, nós 
oferecemos prêmios para a melhor idéia. Os funcionários participam de 
reuniões em pequenos grupos composto por pessoas de diversos níveis 
hierárquicos, os quais tem como função resolver problemas estruturais. 
Temos também um projeto de simplificação do qual participa quem quer, e a 
melhor idéia é premiada. Enfim, existe inúmeras formas de participação. Para 
nós a participação é mais importante do que a metodologia, pois a 
participação está na alma da empresa. 

Os grupos são montados conforme o local e as circunstâncias, cada fábrica 
monta o seu próprio time. Em uma área grande onde a produção é maior o 
grupo é maior. Nós temos dentro de uma fábrica, por exemplo, duas pessoas 
trabalhando para tocar aquela operação em turnos, elas tocam a fábrica 
inteira, é obvio que são pessoas especiais. Elas possuem alta formação 
técnica, boa formação na área de gestão no processo de produção, são 
pessoas com "know-how" bem acima da média. Eles foram selecionados e 
preparados para trabalhar dessa maneira. Então não existe uma maneira 
típica, mas sim alguns conceitos de fundo que presidem esse formato de 
acordo com a natureza das atividades da fábrica, do setor, da área, do 
escritório. 

A participação é praticamente total. Na maioria dos locais não tem supervisão 
direta, os funcionários trabalham sozinhos, eles decidem a respeito do 
processo de produção. Mas quando se fala em decidir a respeito do processo 
de produção na área química é bem diferente, pois é um negócio que envolve 
uma série de riscos e alta tecnologia, então, os trabalhadores nessa parte tem 
wna participação menor, mas de qualquer forma no trabalho diário o pessoal 
toca a produção, decidem sobre as questões administrativas, sobre a 
manutenção, existe muita independência. 
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Não existe autonomia completa em lugar nenhum( ... ), você precisa ter 
controle sobre as coisas. 

Nós acreditamos que para ter uma empresa eficiente é preciso ter todos os 
funcionários trabalhando no mesmo sentido sem que haja sempre um 
supervisor na frente dizendo o que tem que ser feito, as pessoas tem que ser 
independentes, ser autônomas. As pessoas precisam saber o que a empresa 
pretende, então tudo o que fizerem dentro da missão não precisa perguntar e, 
tudo o que não está na missão não é para fazer. 

Os grupos possuem um processo de funcionamento onde se busca a 
participação máxima de todos. Nós procuramos seguir uma certa orientação 
de trabalho, onde temos em geral um coordenador e um relator com fases para 
discutir qual é o problema, para ordenação das idéias; decisão, avaliação da 
estrutura formal e a aprovação da diretoria da estrutura hierárquica. 

Os grupos são independentes do nível hierárquico, a participação acontece 
quando uma pessoa tem algo a contribuir. Por exemplo: quando um grupo de 
um determinado setor tem que resolver um problema, convida pessoas da área 
afim para participar do grupo. Como eles conhecem a missão e a filosofia da 
empresa a proposta já vem madura para a diretoria. Geralmente a diretoria 
aprova, mas pode ser que tenha que mudar o prazo, implementar os recursos, 
mas o grupo e a diretoria tem o interesse de fazer funcionar. 

A partir do momento em que é formado a célula, os funcionários passam a ter 
algumas responsabilidades, tais como a qualidade do produto, preparar a 
máquina, pequenas manutenções e preparar o local. No passado o operário 
somente manuseava o produto, a qualidade era responsabilidade do inspetor. 
Nós temos um programa interno de vendas, o qual é acompanhado e 
controlado pelos funcionários semanalmente, para verificar a diferença entre o 
planejado e o que está sendo atingido, tudo o que se refere ao operacional é 
com os funcionários, exceto ações de cunho gerencial. Algumas células 
participam do processo de seleção para admissão dos pares, mas na admissão 
de um superior não há participação. Os operários participam somente à nível 
operacional que já é muito para eles, à nível estratégico não há participação, 
mas eles tomam conhecimento da existência. A nível gerencial há o 
envolvimento- do diretor, vice-diretor, do presidente do conselho e algumas 
pessoas que tem uma carreira em Y por exemplo, cada um evidentemente com 
a sua parcela de responsabilidade. 

O programa de participação envolve a arrumação, ordenação, seleção de 
material, limpeza e segurança do posto de trabalho, onde cada um é 
responsável por tudo isso. Nós estamos aprendendo a trabalhar com um 
instrumento de participação que se chama relato de anomalias, uma anomalia 
é qualquer resultado ·não conforme e qualquer resultado não conforme é 
percebido por qualquer funcionário em seu posto de trabalho( ... ) a partir de 
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um resultado não conforme ou de qualquer outro tipo de anomalia, como por 
exemplo, uma máquina está fazendo um barulho diferente, o funcionário para 
o seu trabalho para relatar a anomalia ao supervisor ou chefe e aí deflagra 
uma seqüência de ações que visam remover os sintomas e fazer que aquele 
defeito deixe de aparecer e dar condições para que se faça uma análise mais 
profunda para chegar a .causa do problema. O funcionário participa das 
decisões, tendo conhecimento, portanto tendo autoridade e responsabilidade 
sobre o seu próprio trabalho. 

Se você pegar o pessoal operacional eles participam desde o momento que 
você começa a discutir com os diversos grupos sobre questões relacionadas às 
condições de trabalho, a remuneração é variável. Um dos grandes desafios do 
setor é melhorar a remuneração do pessoal, pois a grande maioria não 
recebem um salário suficiente para reproduzir a própria força de trabalho, de 
acordo com o nosso ponto de vista o que elas ganham não é suficiente para 
oferecer condições razoáveis de sobrevivência à sua família como por 
exemplo mandar os filhos para a escola e moradia. Para melhorar o nível de 
renda dessas pessoas nós temos dois eixos: um é a convenção coletiva, onde o 
salário é negociado com o sindicato patronal e com o sindicato dos 
trabalhadores, aqui nós estabelecemos urna política de pagar uma 
remuneração acima do piso e o restante vem através de uma remuneração 
variável que passa pela qualidade do trabalho, pela produtividade alcançada, 
pelas condições de segurança etc. Então quando você negocia com essas 
pessoas a remuneração variável nesse espaço surgem sugestões de melhorias, 
de como organizar o trabalho, é um espaço onde as pessoas podem colocar 
críticas se acharem que está errado, ou se está certo, se pode ficar melhor,. é 
um processo bastante interativo, ele é mais um processo do que um modelo, 
não tem um modelo pronto e acabado. 

Na verdade hoje o funcionário participa, quando colabora numa tomada de 
decisão ele está sendo cúmplice da decisão. Na verdade ele é o maior 
responsável por qualquer resultado. Nós temos programas de recompensa na 
participação dos resultados que está amarrado com o orçamento, então, 
quando uma decisão é tomada, quando a meta é estabelecida, ela está 
amarrada ao orçamento e todos deverão contribuir para se chegar nesse 
resultado até mesmo para que se possa cumprir essa meta. 

Os funcionários parttctpam através de reumoes, eles dão informações, 
apontam problemas, são levados a discutir soluções para os problemas, e são 
estimulados a fazerem isso no dia a dia, além disso nós temos algumas 
comissões dentro da empresa que são também estimuladas a estarem 
envolvidas em todo o processo da organização, nós temos urna comissão de 
empregados que é antiga comissão de fábrica, temos uma comissão que nós 
chamamos de comissão de restaurante que administra o restaurante· em 
convênio conosco e temos uina outra comissão que esta voltada 
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especificamente para o acompanhamento do nosso projeto de participação dos 
lucros. 

Nós temos alguns grupos de melhoria, onde o pessoal se reúne para dar 
idéias, e sugestões. Como houve uma mudança grande a gente tem que puxar 
um pouquinho para que as pessoas participem. Até nós conseguirmos fazer 
com que as pessoas participem falta muito ainda, mesmo no plano de 
sugestões, nós esperávamos mais, pois a verba destinada aos prêmios do ano 
passado ainda continua depositada. 

A participação por sugestão é um processo voluntário. Uma vez por mês a 
fábrica suspende as atividades e convoca todos os funcionários para realizar 
uma reunião de comunicação, coordenada pelo diretor superintendente onde 
ele fala sobre indicador de qualidade, faturamento, posição da participação 
nos resultados e comemoração do aniversário das pessoas. Iniciativa são 
pouquíssimas pessoas que tem, eles podem até detectar o problema, mas a 
proposta para se reunir e resolver o problema vem sempre de cima,. do escalão 
supenor. 

O conjunto de depoimentos aponta, novamente para a direção de que as 

empresas pesquisadas podem ser consideradas "organizações sem sujeito", pois os 

funcionários participam apenas como "objetos" no sentido de melhorar cada vez mais 

a qualidade e aumentar a produtividade. No dizer de Habermas, não acontece a 

legitimidade no processo de participação, não se resgatando a condição de sujeito. -

E5 - "O programa de participação envolve a arrumação, ordenação, seleção de material, 

limpeza e segurança do posto de trabalho, onde cada um é responsável por tudo isso. Nós 

estamos aprendendo a trabalhar com um instrumento de participação que se chama 

relato de anomalias, uma anomalia é qualquer resultado não conforme e qualquer 

resultado não conforme é percebido por qualquer funcionário em seu posto de 

trabalho( ... ) a partir de um resultado não conforme ou de qualquer outro tipo de 

anomalia, como por exemplo, uma máquina está fazendo um barulho diferente, o 

funcionário para o seu trabalho para relatar a anomalia ao supervisor ou chefe e aí 



179 

deflagra uma seqüência de aÇÕéS que visam remôver os sintomas e fazer que aquele 

defeito deixe de aparecer e dar condições para que .se faça .uma análise mais profunda 

. para chegar a causa do problema. O funcionário participa das decisões, tendo 

conhecimento, portanto tendo autoridade e responsabilidade sobre o seu próprio 

trabalho". 

Neste outro depoimento, por exemplo: - E4- "A partir do momento em que é 

formado a célula os funcionários passam a ter algumas responsabilidades, tais como a 

qualidade do produto, preparar a máquina, pequenas manutenção e preparar o local. No 

passado o operário somente manuseava o produto, a qualidade era responsabilidade do 

inspetor. Nós temos um programa interno de vendas, o qual é acompanhado e controlado 

pelos funcionários semanalmente, para verificar a diferença entre o planejado e o que 

está sendo atingido, tudo o que se refere ao operacional é com os funcionários, exceto 

ações de cunho gerencial. Algumas células participam do processo de seleção para 

admissão dos pares, mas na admissão de um superior não há participação. Os operários 

participam somente à nível operacional que já é muito para eles, à nível estratégico não 

há participação, mas eles tomam conhecimento da existência. A nível gerencial há o 

envolvimento do diretor, vice-diretor, do presidente do conselho e algumas pessoas que 

tem uma carreira em Y por exemplo, cada um evidentemente com a sua parcela de 

responsabilidade", o depoente está nitidamente representando a ideologia gerencial, o 

qual, no intento de atingir os objetivos da organização, introjeta no indivíduo a 

responsabilidade pelos resultados. Essa participação não resgata a condição de 

sujeito, por isso tem de se utilizar outros meios de motivação utilitarista, tais como a 

recompensa simbólica e não simbólica. - E-1 "( ... ) nada acontece sem que haja a 

participação do funcionário envolvido diretamente no nível hierárquico, mesmo quando a 
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mudança vem de cima a idéia é vendida para a base, nós mostramos que é importante 

para a produtividade. Caso haja redução do posto de trabalho o funcionário não precisa 

se preocupar, pois nós não reduzimos emprego, as pessoas são liberadas para fazer 

outras coisas. Quando nós contratamos um funcionário, por mais humilde que ele seja, 

nós não estamos querendo comprar ou contratar apenas a sua habilidade, nós estamos 

contratando uma coisa muito mais importante que é o cérebro dele, a massa cinzenta. Um 

dos meios de participação de todos os funcionários é a caixinha de sugestões, nós 

oferecemos prêmios para a melhor idéia. Os funcionários participam de reuniões em 

pequenos grupos composto por pessoas de diversos níveis hierárquicos, os quais tem 

como função resolver problemas estruturais. Temos também um projeto de simplificação 

do qual participa quem quer e, a melhor idéia é premiada. Enfim, existe inúmeras formas 

de participação. Para nós a participação é mais importante do que a metodologia, pois a 

participação está na alma da empresa." 

Um outro caso de uso de instrumentos utilitaristas, isto é de recompensa, 

aparece no relato a seguir: E7 - "Na verdade hoje o funcionário participa, quando 

colabora numa tomada de decisão ele está sendo cúmplice da decisão. Na verdade ele é o 

maior responsável por qualquer resultado. Nós temos. programas de recompensa na 

participação dos resultados que está amarrado com o orçamento, então, quando uma 

decisão é tomada, quando a meta é estabelecida, ela está amarrada ao orçamento e todos 

deverão contribuir para se chegar nesse resultado até mesmo para que se possa cumprir 

essa meta." 

Os depoimentos referentes à forma de participação dos funcionários deixam 

transparecer nitidamente que nas empresas pesquisadas não acontece a legitimidade 
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no processo de participação, o que, para Habermas, é o elemento essencial para se 

resgatar a condição de sujeito. Inclusive, percebe-se, nos depoimentos, a 

representação autentica da ideologia gerencial, pois é introjetado no indivíduo a 

responsabilidade pelos resultados. Em casos em que se pratica es$a forma de 

participação, não se resgata a condição de sujeito, conduzindo as organizações ao uso 

de meios utilitaristas para motivar os indivíduos, como é, no caso, a recompensa 

simbólica e não simbólica. 

3.4.1.5- Item "c" da terceira questão 

Quando se perguntou se houve resistência quanto à participação, por parte 

dos funcionários diretamente envolvidos no projeto, obteve-se as seguintes 

declarações: 

Empresa 01: 

Empresa 02: 

Num primeiro momento houve urna maior resistência por parte das chefias 
intermediárias do que pelos imediatos. Esta é uma história comprida e que foi 
negociada aos poucos, mudou a cultura de alguns e outros preferiram sair da 
empresa. A maior parte saíram de maneira espontânea ou negociada. 

Obviamente no começo houve resistência internamente, foi algum 
estranhamente porque era uma concepção nova. O pessoal estava acostumado 
a trabalhar numa forma mais controlada, então no começo houve algumas 
dificuldades com relação a isso, até entenderem que estavam liberados 
normalmente para fazerem as coisas. Eu acho que as dificuldades maiores 
para entender o novo papel aconteceu principalmente com os mais antigos, os 
da supervisão e das gerências, mas isso é normal, as pessoas se adaptam. A 
questão da chefia é uma relação estabelecida de uma determinada maneira por 
muitos anos e isso é um choque. Hoje, se submeter os nosso chefes nos mais 
diversos níveis a uma prova escrita ou oral a respeito de como se deve 
gerenciar urna empresa, como deve ser a autonomia dos trabalhadores e quais 
as novas formas de gestão, eles certamente passarão com louvor, ninguém vai 
tirar menos que oito, mas no dia a dia a gente encontra dificuldades, e as 
dificuldades decorrem de que a questão não é meramente cognitiva do ponto 
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de vista lógico, nós temos de considerar os aspectos emocionais disso, os 
aspectos políticos dessas questões todas, considerar as questões de poder( ... ). 

Houve muito pouca resistência. A transição demorou alguns anos, naquela 
época tínhamos pessoas com 30 anos de casa, muitos acabaram saindo por 
uma razão ou outra, muitos aceitaram e outros mudaram de posição, 
aconteceu de tudo, mas foi feito tudo com calma, com tempo, dando tempo 
para as pessoas se colocarem de uma forma transparente; sempre foi aberto 
muito claramente o que tinha que ser feito. Ao longo da crise nós tínhamos 
que reduzir a estrutura da ernpresa, então contratamos uma consultoria 
externa para dimensionar uma nova empresa de acordo com o mercado. Nós 
tínhamos 13 gerentes e nos foi recomendado uma estrutura que necessitava 
apenas de 7 gerentes. Aí houveram demissões. Foi considerado o tempo de 
casa. Foi de um jeito "soft". 

Se nós falarmos em 1984 e 1985 hoi.ive resistência, mas hoje não mais por 
que já houve um processo de mutação, de qualificação, de corporação desse 
processo. Toda mudança tem uma resistência, isso faz parte até da vida das 
pessoas, da sobrevivência. O projeto de células não teve como objetivo fazer 
"down-size" ou coisa parecida, não teve objetivo de demitir pessoas, o 
objetivo era dar maior responsabilidade para as pessoas, dando maior 
qualificação, dando maior oportunidade, não de demissão. Quando você 
implanta um projeto dessa envergadura você tem aquelas pessoas que se 
adaptam, aquelas pessoas que se não se adaptam e aquelas que querem se 
adaptar, então a empresa investiu nisso, inclusive à nivel de educação de 
fabrica, trouxemos supletivo de primeiro e segundo graus com a ajuda da 
Fundação Bradesco. Existem aqueles que literalmente não querem, esses por 
si só saem e existem aqueles que ao longo do processo acabam se ajustando, 
acho que tem as quatro situações em qualquer mudança e ocorreu aqui. 

Não houve nenhuma resistência por parte do chão de fábrica e nem a nivel de 
supervisão, às vezes o não entendimento. Eu poderia afirmar que houve 
resistência não consciente, não declarada à nivel de gerência, porque muda 
completamente o conceito de gerência, muda o procedimento de gerência. 
Houve urria dificuldade e até hoje eu tenho muita dificuld3.de de dirigir com as 
ferramentas que eu estou tentando aprender. A conscientização está mais 
demorada do que a gente supunha, a gente tem uma ansiedade que as coisas 
funcionem mais rapidamente. Os líderes tem uma dificuldade no aprendizado, 
de mudar o modo de liderar que é totalmente diferente, distribuindo 
responsabilidade e ensinando, a gente tem o costume de assumir a 
responsabilidade e resolver o problema. 
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Houve resistência sim, com certeza no momento inicial( ... ) na época 
houveram demissões espontâneas e outras provocadas, algumas pessoas 
foram demitidas, muitas pessoas não aceitaram de forma nenhuma, muitas 
boicotaram o processo e aquela questão era vital para o projeto então estas 
pessoas foram embora. 

Houvera resistência, mas eu não saberia precisar numericamente, qual seria o 

percentual, mas como é um processo que nós já estamos em curso há bastante 

tempo, nós já temos mais de oito anos dentro desse processo e a nossa 

filosofia é fazer um processo mais lento e mais duradouro, eu diria que as 

dificuldades que houveram elas foram normalmente superadas quer pela saída 

dessas pessoas, por não mais se identificarem com a filosofia da organização 

ou até mesmo por uma mudança com a própria pessoa, então nós temos aí os 

dois casos, aquela pessoa que é resistente que filosoficamente não aceita a 

hipótese e aquela que realmente não entendeu o contexto e as vantagens desse 

processo. Outras se adaptaram e entenderam e aceitaram a tirar uma 

vantagem do processo, as outras o próprio grupo acaba rejeitando e levando a 

saída dessa pessoa da empresa. Na verdade não existe urna receita 

estabelecida. 

Eu acho que a resistência acontece em qualquer situação de mudança, nós 
enquanto seres humanos temos uma resistência a situações novas, ao 
desconhecido, então, tanto tivemos problemas com as pessoas à nível de 
chefia, gerência, diretoria como também do chão de fábrica. Primeiro por esta 
resistência à mudança, ao desconhecido e, segundo por uma natural 
desconfiança, uma coisa nova, nunca ouviram falar, não sabiam no primeiro 
momento qual era o objetivo principal disso, até que entenderam o que 
exatamente estava acontecendo, naturalmente se sentiram resistentes a tudo. 
Nós tivemos mais "toum-ower" no escalão de chefia do que na base, porque 
para muitas pessoas é mais dificil delegar poderes, então eu acho que as 
maiores resistências acontecem aí, houve resistências mas todos eles 
acabaram superando com o tempo e acabaram percebendo que a situação 
proposta era uma situação de condições melhores do que eles tinham. 

Como houve uma mudança muito grande a gente tem que puxar um 
pouquinho para as pessoas participarem. Falta muito ainda, mesmo no plano 
de sugestões, a gente esperava mais, pois a verba destinada aos prêmios do 
ano passado, continuam neste ano ainda. 
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Não houve resistência, porque é uma coisa que vem vindo naturalmente, não é 
assim a partir de hoje somos participativos. É obvio que existem algumas 
resistências até hoje. Nós fizemos uma mudança com os nossos diretores( ... ) 
as pessoas que estavam diretamente subordinadas ao diretor superintendente 
agora vão trabalhar junto com um gerente e não responder a um gerente, nós 
deixamos claro isso. Foi um choque grande, a gente não esperava este tipo de 
reação que eles tiveram( ... ) A possibilidade de demissão existe, mas a gente 
não quer pensar nela, na verdade a gente esta se fingindo de morto, porque 
estas pessoas são importantes para a empresa. Essa mudança chegou a 
ofender as pessoas. 

Observa-se, através dos depoimentos acima transcritos, que houve uma certa 

cooptação e coação por parte das empresas, no sentido de engajar os funcionários no 

projeto, pois aqueles que não aceitaram o novo sistema de gerenciamento foram 

desligados da empresa, o que de certa forma gera medo para aqueles que não 

possuem alternativas a curto prazo para obtenção de meios para a sua sobrevivência e 

dos seus. - El - "Num primeiro momento houve uma maior resistência por parte das 

chefias intermediárias do que pelos imediatos. Esta é uma história comprida e que foi 

negociado aos poucos, mudou a cultura de alguns e outros preferiram sair da empresa. A 

maior parte saíram de maneira espontânea ou negociada." 

E3 - "Houve muito pouca resistência. A transição demorou alguns anos, 

naquela época tínhamos pessoas com 30 anos de casa, muitos acabaram saindo 

por uma razão ou outra, muitos aceitaram e outros mudaram de posição, 

aconteceu de tudo, mas foi feito tudo com calma, com tempo, dando tempo para 

as pessoas se colocarem de uma forma transparente, sempre foi aberto muito 

claramente o que tinha que ser feito. Ao longo da crise nós·tínhamos que reduzir 

a estrutura da empresa, então contratamos uma consultoria externa para 

dimensionar uma nova empresa de acordo com o mercado. Nós tínhamos 13 
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gerentes e nos foi recomendado uma estrutura que necessitava apenas de 7 

gerentes. Aí houveram demissões. Foi considerado o tempo de casa. Foi de um 

·jeito 'soft' .'' 

E6 - "Houve resistência sim, com certeza no momento inicial( ... ) na época 

houveram demissões espontâneas e outras provocadas, algumas pessoas foram demitidas, 

muitas pessoas não aceitaram de forma nenhuma, muitas boicotaram o processo e aquela 

questão era vital para o projeto então estas pessoas foram embora." 

E7 - "Houve resistências( ... ). Outras se adaptaram e entenderam e aceitaram 

tirar uma vantagem do processo, as outras o próprio grupo acaba rejeitando e levando à 

saída dessa pessoa da empresa. Na verdade não existe uma receita estabelecida." 

O uso do reforço negativo pelas empresas pesquisadas, ou seja, da punição, é 

transparente, quando da implantação do sistema de gestão participativa. Pois, aqueles 

indivíduos que não aceitaram as novas regras imposta, foram de alguma forma, 

desligados da empresa para não dificultarem o processo compulsório de mudança o 

que gerou medo nos demais, levando-a aceitarem ou a se conformarem com a nova 

forma de trabalho imposta pelos escalões superiores. 

Qual é a força que esse tipo de reforço tem para induzir os indivíduos a 

aceitarem normas impostas? A modificação ambiental tem capacidade de produzir um 

condicionamento no indivíduo. Quando esse estímulo, ou seja, o reforço (negativo ou 

positivo), é extinto, leva a um gradual enfraquecimento da resposta, até mesmo à 

eliminação dessa resposta o que ratifica o exposto no segundo capítulo, quando se 

tratou da teoria behaviorista sobre motivação. 
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3.4.1.6 - Questão quatro 

Quando se indagou os APDRHs sobre os meios utilizados pela empresa para 

motivar os funcionários a aderirem ao projeto, mais precisamente como o projeto 

prevê a motivação dos funcionários e porque decidiram motivar dessa manetra, 

obteve-se as seguintes respostas: 

Empresa 01: 

Empresa 02: 

Nós não gostamos da palavra motivar. Nossa palavra é conscientizar, nós não 
motivamos, nós conscientizamos. A motivação parte do princípio de que você 
tem que extrair do ator mais do que ele dá normalmente, a conscientização é 
diferente, ele vai jogar sempre assim é um problema de conscientização. Foi 
um processo lento. Atualmente nós temos um programa de participação nos 
resultados que muito nos ajuda. As pessoas se envolvem desde que elas 
sintam, basta que você libere que você permita que elas participem, que você 
libere, o lado cidadão de cada um, que ele tenha satisfação por si só. Nós 
fizemos vários programas trouxemos a família desses funcionários aqui, 
fizemos reuniões, fizemos festa de congraçamento, no projeto de simplificação 
nós damos pequenos prêmios simbólicos, nós simbolizamos a auto-estima. O 
ganho é de todos, o ganho é no processo de participação nos resultados, a 
grande idéia é valorizar com um prêmio simbólico e a divulgação para todos, 
um, prêmio simbólico de algum valor, como uma máquina fotográfica por 
exemplo, uma caixa de ferramentas, uma vez cada três meses vai lá o 
presidente da companhia, a diretoria, filma isso depois passa para todos 
juntos, é uma forma. Eu não gosto de falar em motivação, o que nós fizemos 
aqui foi diferente de motivação. De vez em quando nós fazemos alguma 
motivação para atingir um objetivo específico. A motivação funciona para 
atingir um objetivo localizado, o resto tem que ser conscientização é 
permanente. 

Nós usamos a conscientização porque a gente entendeu que aquilo era uma 
mudança de cultura, não um fato passageiro, era algo permanente, era um 
programa definitivo, era uma mudança de cultura. Nós quisemos mudar a 
cultura, porque a empresa queria ganhar dinheiro, nós ganhamos dinheiro 
com isso." 

Quando começou o projeto nós tínhamos uma grande discussão, tínhamos 
duas correntes, uma que defendia a motivação intrínseca, o próprio projeto em 
si era motivador( ... ) mas, havia um outro grupo que dizia que sem motivação 
extrínseca isso não se sustenta e chegamos a um acordo, a prática mostrou 
que nós necessitamos das duas coisas. Eu diria que no final do ano passado 
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com o programa de participação nos resultados nós demos o primeiro passo 
para a motivação extrínseca. 

A adesão do projeto deu-se através do envolvimento e da participação, na 
medida em que eles participam desses grupos eles são parte da situação, eu 
vou te dar um exemplo. Nós estamos com um programa de ISO 9000 em uma 
fábrica, onde praticamente 50% são operários, este programa é um programa 
"so:ft" que se chama 5-S todos são responsáveis pela organização, limpeza do 
seu local de trabalho, aí tem premiação, quadro de aviso onde a gente coloca 
o resultado da avaliação que foi feito por uma outra área, uma recompensa de 
reconhecimento, então é uma forma de engajar todo mundo, de todos estarem 
contribuindo sabendo o que tem que fazer sem. necessitar .de uma estrutura 
hierárquica cobrando; supervisionando, puxando. Nós resolvemos motivar 
dessa maneira porque está na cultura, se você pegar a missão e a filosofia 
você vai ver. 

O projeto por si só já é um projeto motivacional. Porque, um dos elementos 
da motivação é você dar responsabilidade, um outro elemento é você dar o 
"feed-back" a ele, o processo celular alavancou, ele otimizou justamente esses 
dois pontos, dando responsabilidade e o "feed-back" e o terceiro que está 
envolvido que é a própria sensibilização deles. No passado quando a fábrica 
era por processo e não era por célula a pessoa ficava estática em seu trabalho 
em uma única máquina, ela simplesmente conhecia aquela máquina( ... ) numa 
célula onde você tem o agrupamento de diversos tipos de máquinas a pessoa 
tem flexibilidade interna e externa, amanhã se ele quiser sair da empresa 
evidentemente ele tem condições de arrumar emprego mais facilmente, pelo 
conhecimento geral que ele adquiriu, então pelo fato dele ser responsável pelo 
seu trabalho, isso gera uma humanização. Isso é feito de várias maneiras é um 
contexto, desde a remuneração de acordo com o mercado até o investimento 
que ele tem na educação formal, a própria responsabilidade que é dada a ele, 
o retomo, a própria participação no processo, isso tudo valoriza o indivíduo, 
ele é tratado como pessoa, não que no passado não fosse tratado como pessoa. 
As pessoas eram muito pouco valorizadas no contexto geral, então os 
próprios atos que a empresa tem praticado de certa data para cá, de 14 a 15 
anos todos os atos da empresa tem levado a essa valorização, inclusive o 
último ato que nós fizemos que veio corroborar tudo isso foi a unificação do 
restaurante, no passado nós tínhamos dois restaurantes, um do pessoal 
administrativo, técnicos e diretoria e outro para as pessoas da produção, hoje 
nós temos um único restaurante, todo mundo almoça no mesmo lugar, eu acho 
que tudo isso são atos, porque não adianta você ter um discurso com o ser 
humano, você tem que mostrar, você tem que ter ato, você tem que ter ação, 
você tem que ter coerência e o que a empresa vem tentando fazer é um pouco 
coerente com o discurso dela. 

Quanto à remuneração, existe um salário fixo, nós trabalhamos com uma 
consultoria que nos orienta quanto ao salário dos executivos e o restante nós 
trabalhamos com a média de mercado da nossa região. Nós temos beneficios, 
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como a cesta básica, assistência médica, automóvel para a diretoria, "ticket" 
combustível para os gerentes, temos bolsa de estudo que está dentro do 
projeto de motivação e além disso tudo nós temos a. participação nos· 
resultados que iniciou antes da medida provisória. Hoje nós temos uma 
comunicação muito grande em cima da participação nos resultados, embora 
ela seja anual, nós pagamqs semestralmente e o funcionário tem uma posição 
mês a mês. Nós temos um projeto que é um "mix" dentro do plano de 
sugestões e CCQ, ele é um projeto de melhoria contínua onde os funcionários 
podem participar implantando idéia de melhoria, em qualquer circunstância e 
em qualquer área, ele implanta uma idéia e essa idéia é recompensada em 
dinheiro. Toda semana nós entregamos a recompensa em dinheiro pela idéia 
implantada na semana anterior, onde o representante do grupo recebe das 
mãos do seu gerente junto com a diretoria, com o presidente e o vice
presidente. 

Dentro do programa de qualidade total o que mais motivou os funcionários foi 
o programa 5-S. Uma maneira de motivar foi dar aulas de 5-S para todo 
mundo, onde ele pode absorver a idéia a partir dos resultados que é fonte de 
motivação. Os beneficios não estão vinculados à motivação, é a 
conscientização, a responsabilidade, o treinamento no trabalho, 
principalmente a conscientização de que a empresa precisa do melhor 
desempenho de cada um para sobreviver, para atingir.os seus resultados. 

O processo motivacional parte de algumas premissas, você sempre tem uma 
equação, mas qual é a vantagem que eu levo nisso, então a forma do processo 
de motivação é o que medir a possibilidade de resposta a algumas questões 
que são importantes para as pessoas, como por exemplo qualidade de vida, 
uma outra forma é através do efeito demonstração, nós temos um projeto de 
educação básica( ... ). A motivação acaba se dando muito mais quando essa 
equação fecha na cabeça das pessoas, ela tem alguma coisa a ganhar no ponto 
de vista da pessoa. Nós não temos prêmios, os beneficios são obrigatórios, 
não estão relacionado à motivação, o beneficio tem uma capacidade 
motivacional muito curta, no instante inicial pode até motivar, depois ele é 
incorporado e se toma um direito adquirido e daí ele não tem mais potencial 
motivador. A gente acredita que o fator motivador é um conjunto de variáveis 
onde existe um tempo profissional, um tempo para você melhorar de vida, 
você dar passos na vida acho que isso é mais motivador. 

Na verdade não existe uma receita estabelecida, eu não saberia dizer de uma 
forma teórica ou acadêmica. Todo o nosso processo está calcado no diálogo, 
todas as ações, todas as decisões, todos os passos são tomados em reuniões, 
consenso, conversas que logicamente são colocadas depois no papel a nível de 
compromisso, mas elas advém basicamente do diálogo e nós buscamos então 
facilitar esse diálogo, criar um pou_co a possibilidade das pessoas exercitarem 
isso e fazer com que essas manifestações não tenha mais aquela característica 
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do medo, da punição. É criar um clima de abertura, para que a pessoa possa 
colocar a sua opinião mesmo ao contrário sem ser motivo de represália, então 
você aí consegue tantas idéias para formar e a pessoa tendo possibilidade de 
participar autenticamente do processo ela vai se motivar, ela vai acabar 
fazendo aquilo ali por uma iniciativa dela mesma não é mais a empresa que 
vai gerar motivação, está dentro dela, a gente está possibilitando que ela deixe 
isso vir à tona. Todas as nossas campanhas, todas as nossas promoções de 
idéias, todos os apelos à contribuição, elas normalmente não trazem 
recompensa material, a única coisa que nós temos é uma divulgação dessas 
idéias num quadro onde as pessoas que participaram são mencionadas, 
normalmente a administração da empresa tem essa informação e busca 
sempre acompanhar e cumprimentar, mas não estabelece prêmios. 

( ... ) nós começamos envolvendo as pessoas em decisões a respeito da 
compensação do ponto de feriados, com o envolvimento na mudança de "lay
out" o envolvimento na pintura da fábrica e do escritório onde as pessoas iam 
escolher as cores das paredes. A gente criou um grupo para melhoria do meio 
ambiente, era um grupo escolhido que tinha a meta de olhar para o aspecto 
fisico da fábrica e dos escritórios, e verificar o que não estava adequado e o 
que poderia ser feito para melhorar as condições de trabalho apontando 
problemas e soluções. A idéia era começar de baixo, das pequenas coisas e ir 
envolvendo as pessoas cada vez mais nesse processo de decisões. Mas, para 
nós o auge de todo esse processo foi a criação do programa de participação 
nos lucros, com uma participação das pessoas na elaboração do programa e 
do acompanhamento posterior. A gente não considera o programa da 
participação dos lucros como um beneficio, eu acho que ele faz parte do 
processo. Ele pode ser considerado como instrumento motivador, mas não 
como beneficio, pelo seguinte: para nós não faz sentido você estimular as 
pessoas a participar, a opinar, a dar sugestões e apontar problemas sem ter 
nenhum retorno do trabalho. O programa da participação dos lucros não é 
visto como uma recompensa monetária, é uma coisa mais ampla, é como se 
ele fosse um pequeno acionista da empresa, ele percebe e consegue atrelar o 
fruto do seu dia-a-dia as suas atividades, às suas preocupações em estar 
desenvolvendo um bom trabalho, isso vai refletir num resultado positivo para 
a empresa como um todo, consequentemente um resultado positivo para ele e 
com certeza estamos motivando o funcionário. A filosofia que está por trás de 
todo esse trabalho, eu acho que é muito mais uma mudança de atitude, é uma 
mudança tão profunda que ela acaba extrapolando a empresa, a gente tem 
percebido que as pessoas tem conseguindo levar para a sua vida pessoal esses 
conceitos de participação, o envolvimento. 

Todo o mês existe uma premiação, desde que haja uma idéia implantada, a 
gente entrega uma quantia em dinheiro e um diploma, porque o cheque vai 
embora e desaparece e o diploma certifica que ele deu uma idéia e essa idéia 
foi aceita, a gente faz divulgações através de fotos no jornal. E os 
supervisores fazem algumas reuniões e aproveitam o momento para dar uma 
puxada, solicitando colaboração e sugestões para resolução dos problemas. 
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Os clássicos da motivação, Nós oferecemos beneficios aos funcionários como 
assistência médica, restaurante no local, enfermaria, bolsa de estudo, grêmio, 
ajuda com . empréstimos. Nós temos um trabalho muito intensivo em 
comunicação para motivar, tentando tirar de dentro das pessoas as coisas 
mostrando a importância, a gente procura fazer toda a parte da comunicação 
bem voltado para que a pessoa quando ler aquilo se sinta ela. 

Nós resolvemos motivar dessa maneira porque é característico da empresa, 
café da manhã, cesta básica é dado desde os primórdios da empresa, a 
empresa sempre se preocupou muito com as pessoas, nós somos muito 
paternalistas dentro da empresa. Este trabalho é feito individualmente com a 
supervisão, se o funcionário tem um problema a gente procura ajudar, mas 
direto com a supervisão. 

Estes depoimentos mostram que os indivíduos, nas empresas pesquisadas, 

estão condicionados através de reforços positivos, ou seja, a recompensa simbólica e 

não simbólica, e são levados a uma falsa percepção através da internalização de 

valores, o que pode ser constatado através das declarações abaixo relacionadas: 

El - "Nós não gostamos da palavra motivar. Nossa palavra é 

conscientizar, nós não motivamos, nós conscientizamos. ( .•• )Atualmente nós 

temos um programa de participação nos resultados que muito nos ajuda. ( ..• ) 

Nós fizemos vários programas, trouxemos a família desses funcionários aqui, 

fazemos reuniões, fazemos festa de congraçamento, no projeto de simplificação 

nós damos pequenos prêmios simbólicos, nós simbolizamos a auto-estima. O 

ganho é de todos, o ganho é no processo de participação nos resultados a grande 

idéia é valorizar com um prêmio simbólico e a divulgação para todos, um 

prêmio simbólico de algum valor, como uma máquina fotográfica por exemplo, 

uma caixa de ferramentas, uma vez cada três meses vai lá o presidente da 
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companhia, a diretoria, filma isso depois passa para todos juntos, é uma forma 

( ... ). " 

E4 - "O projeto por si só já é um projeto motivador. Porque, um dos 

elementos da motivação é você dar responsabilidade, um outro elemento é você 

dar o 'feed-back' a ele, o processo celular alavancou, ele otimizou justamente 

esses dÕis pontos, dando responsabilidade e o 'feed-back' e o terceiro que está 

envolvido que é a própria sensibilização deles. Nós temos beneficios, como a 

cesta básica, assistência médica, automóvel para a diretoria, 'ticket' combustível 

para os gerentes, temos bolsa de estudo que está dentro do projeto de motivação 

e além disso tudo nós temos a participação nos resultados que iniciou antes da 

medida provisória. Hoje nós temos uma comunicação muito grande em cima da 

participação nos resultados, embora ela seja anual, nós pagamos semestralmente 

e o funcionário tem uma posição mês a mês. Nós temos um projeto que é um 

'mix' dentro do plano de sugestões e CCQ, ele é um projeto de melhoria 

contínua onde os funcionários podem participar implantando idéia de melhoria, 

em qualquer circunstância e em qualquer área, ele implanta uma idéia e essa 

idéia é recompensada em dinheiro. Toda semana nós entregamos a recompensa 

em dinheiro pela idéia implantada na semana anterior, onde o representante do 

grupo recebe das mãos do seu gerente junto com a diretoria, com o presidente e 

o vice-presidente." 

E8- "( ... ) nós começamos envolvendo as pessoas em decisões a respeito 

da compensação do ponto de feriados, com o envolvimento na mudança de 'lay-
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out' o envolvimento na pintura da fábrica e do escritório onde as pessoas iam 

escolher as cores das paredes. A gente criou um grupo para melhoria do meio 

ambiente, ·era um grupo escolhido que tinha a meta de olhar para o aspecto 

fisico da fábrica e dos escritórios, e verificar o que não estava adequado e o que 

poderia ser feito para melhorar as condições de trabalho· apontando problemas e 

soluções. A idéia era começar de baixo, das pequenas coisas e ir envolvendo as 

pessoas cada vez mais nesse processo de decisões. Mas, para nós o auge de todo 

esse processo foi a criação do programa de participação nos lucros, com uma 

participação das pessoas na elaboração do programa e do acompanhamento 

posterior. A gente não considera o programa da participação dos lucros como 

um beneficio, eu acho que ele faz parte do processo. ( ... )0 programa da 

participação dos lucros não é visto como uma recompensa monetária, é uma 

coisa mais ampla é como se ele fosse um pequeno acionista da empresa ele 

percebe e consegue atrelar o fruto do seu dia-a-dia às suas atividades, às suas 

preocupações em estar desenvolvendo um bom trabalho, isso vai refletir num 

resultado positivo para a empresa como um todo, consequentemente um 

resultado positivo para ele e com certeza estamos motivando o funcionário. A 

filosofia que está por trás de todo esse trabalho, eu acho que é muito mais uma 

mudança de atitude, é uma mudança tão profunda que ela acaba extrapolando 

a empresa a gente tem percebido que as pessoas tem conseguindo levar para a 

sua vida pessoal esses conceitos de participação, o envolvimento." 

ElO - "Nós oferecemos beneficios aos funcionários como assistência 

médica, restaurante no local, enfermaria, bolsa de estudo, grêmio, ajuda com 
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empréstimos. Nós temos um trabalho muito intensivo em comunicação para 

motivar, tentando tirar de dentro das pessoas as coisas mostrando a 

• A •()" amportancaa .... 

Como se viu no segundo capítulo,. quando tratamos sobre o condicionamento 

operante ou instrumental, o comportamento, ou seja, o processo de indução do 

indivíduo ocorre espontaneamente, como resultado de um processo de maturação ou 

de aprendizagens anteriores. Nesse tipo de comportamento, a resposta do organismo 

produz uma modificação comportamental que tem efeito sobre ele. Esse efeito 

constitui o condicionamento que usualmente gera o aumento da freqüência de 

respostas. Os depoimentos dos APDRHs dão indicativos de que a participação nas 

decisões, pelos funcionários, enquanto processo motivador, não se efetivam de per si 

e que há necessidade da utilização de meios utilitaristas para motivar os mesmos, o 

que aponta, novamente, para a utilização do indivíduo como meio para se atingir os 

fins desejados pelas organizações. 

3.4.1. 7- Questão Cinco 

Ao perguntar aos APDRHs há quanto tempo fora implantado o projeto e quais 

os resultados observados até o momento, obteve-se as seguintes declarações: 

Empresa 01: 
Na verdade o projeto foi lançado em 1985. E o resultado é espetacular, a 
empresa teve melhor desempenho nos últimos anos, crescimento acelerado, 
ganhou quase todos os prêmios de qualidade setoriais, certificado ISO 9000, 
certificação com muito pouco esforço porque já existe uma cultura de 
qualidade, houve uma drástica redução de estoque, que aumenta a 
produtividade. 
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Quanto às pessoas o maior resultado foi o seguinte: nós damos às pessoas um 
emprego a longo prazo, nós não demitimos, a demissão é um processo 
complicado, nós só usamos por processos conjunturais não ao sabor das 
demandas, se elas existem são por problemas estruturais ou por uma 
inadequação total. No ano passado nós fechamos uma fábrica com muito 
pouca repercussão, pois nós conseguimos negociar com os funcionários, 
porque a maioria do pessoal quer sair para receber o fundo de garantia, a 
legislação brasileira estimula. ( ... )hoje, ajustar o processo de mão-de-obra é 
relativamente fácil sem quebrar o compromisso de relação de emprego a longo 
prazo. O ano passado nós tivemos que cortar 10% do quadro ou pouco mais 
com demissões voluntárias. 

Uma empresa que não demite não pode admitir de uma forma leviana, nós 
fazemos admissões uma vez por ano, damos preferência ao primeiro emprego, 
nós pegamos um jovem inexperiente com 18 anos quando está em processo de 
formação de personalidade, aqueles que quase ninguém quer, com um nível 
mínimo de escolaridade que é a oitava série, mas também temos gente com · 
segundo colegial completo, ele passa por um período de dois anos até ganhar 
o que nós chamamos de efetivação e que a partir do qual ele não poderá mais 
ser demitido a não ser por falta grave, ou mediante a formalização de uma má 
avaliação, é um processo complexo é feito com muito cuidado, pois nesse 
período de adaptação é feito avaliação de desempenho a cada 6 meses. Isso 
não quer dizer que não trazemos sangue novo, eventualmente nós trazemos 
especialistas, mas a grande massa aqui é uma população relativamente jovem. 
Nós temos um plano de carreira muito bem definido. 

O resultado são bons nos dois campos, eles são bons quanto aos resultados da 
empresa, que sem dúvida são melhores e são bons com relação à motivação 
dos trabalhadores, o que não signífica que os trabalhadores não queiram e até 
mereçam mais, o 'time' disso é muito complicado, aliás tudo precisa ser 
ajustado, nós tentamos aperfeiçoar com o tempo. 

Esse projeto começou a ser implantado em 1989 e 1990 e os resultados são 
que a empresa conseguiu passar por essas crises todas. ( ... )Em termos de 
lucratividade e competitividade ~ · resultado foi positivo e quanto ao 
relacionamento e satisfação dos funcionários, se você conhecê-los, você vai 
notar que aqui é diferente, eles estão sempre motivados. Aqui tudo é muito 
igual, os operários e a diretoria são um grupo de pessoas. Você tem um 
ambiente propício para a criatividade, as pessoas não tem regras rígidas, não 
tem freios. Na seleção a gente procura sempre apresentar a missão para pegar 
pessoas que acreditem nessas coisas, a gente procura pessoas que acreditam 
nessas coisas, que gostem dessa mi~são é lógico que não é 100% na prática. 

O projeto foi implantado em 1991 e os resultados foram os mais diversos. 
Houve uma redução de desperdícios, melhoria de produtividade, melhoria de 
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qualidade, melhor motivação pela participação do próprio empregado no 
processo, motivação pela recompensa que eles recebem em dinheiro, quanto 
mais o grupo apresenta mais dinheiro eles recebem, tem funcionário que 
recebe a metade do salário dele no mês só de recompensa do projeto, então a 
~elhoria para a empresa e para os funcionários foram bastante notáveis 
vamos dizer assim. 

A prova de que houve resultado positivo é que a empresa sobreviveu às 
crises. A empresa vem se ampliando e conquistando mercado a cada ano, 
estamos cada vez mais competitivos, nosso preço e nosso produto tem mais 
qualidade, se não somos líder no mercado, estamos no pé do líder, isso é 
resultado de tudo o que nós estamos fazendo. Temos baix.íssimo ''tourn
ower", eu diria até que de uns dois anos para cá nós conseguimos duplicar o 
faturamento. 

É um projeto que existe há oito anos. A gente tem alguns resultados que se 
pode ver. Os resultados não são só atribuídos ao projeto, ele é uma das 
variáveis que contribuiu muito. Nós tivemos uma redução sensível na 
rotatividade, a gente teve um tremendo inequívoco no aumento da qualidade 
em nossos empreendimentos, uma melhoria substancial no nível de perdas e 
posicionamento da empresa, conseguimos obter "marketing-shaer" o que em 
parte também se deve a esse projeto inovador, tem uma série de ganhos que 
em parte a gente pode creditar a esse projeto. Tem perdas também, a gente 
teve que diminuir margem à nível de investimento, tão significativas na 
empresa. Quanto aos funcionários ele é positivo na medida em que diminuiu a 
rotatividade, as pessoas se sentem mais parte da empresa, as pessoas sentem 
mais envolvidas com o projeto organizacional. Com certeza se percebe uma 
maior produtividade por parte dos funcionários. 

Os resultados são observados através de pesquisas de clima que são feitas de 
maneira informal nos programas de avaliação exponencial, e nesse momento a 
gente busca uma interação com a população que está sendo avaliada a nível 
de satisfação e de perspectivas profissionais de cada um. A gente observa que 
as pessoas tem um interesse muito grande em permanecer na companhia e até 
enxergam a possibilidade de flutuar horizontalmente dentro da companhia, 
não ficar tão preso a uma área específica, então eu diria que nós temos um 
nível de satisfação de razoável para bom. Tradicionalmente nesse setor o 
"tourn-ower" é baixo, por isso, talvez não seja um indicador de satisfação. 

O projeto iniciou no início da década de 80. A gente tem uma dificuldade de 
estar passando o resultado do nosso trabalho em termos de número. Primeiro, 
porque a gente nunca teve uma preocupação grande com mensuração. 
Segundo, nós passamos por uma situação muito turbulenta em termos de 
negócio em função da situação econômica do país( ... ) o que a gente tem como 
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certo é que a forma como .a gente tem .passado por esses momentos de 
turbulência a gente tem conseguido sobreviver, a gente tem conseguido manter 
a empresa sólida e reconhecida pelo mercado, justamente em função de todas 
essas mudanças acontecidas dentro da organização, eu acho que a empresa 
não conseguiria sobreviver se a gente não tivesse o envolvimento das pessoas. 

Com certeza a gente observa que as pessoas têm o maior prazer em estar 
trabalhando. Por exemplo, nós temos um programa de avaliação de clima e 
está refletido no resultado, as pessoas colocam que preferem estar 
trabalhando em uma organização como essa do que trabalhar na tradicional. 
A gente também percebe que esses conceitos acabam introjetados e acabam 
extrapolando para a vida pessoal das pessoas. O "tourn-ower" espontâneo é 
muito baixo, nós estamos próximo do zero já há alguns anos. Nós temos uma 
preocupação grande em admitir pessoas que tenham a ver com o nosso estilo 
de trabalho. Nos processos de seleção nós informamos claramente como 
funcionamos e a última parte do processo seletivo tem muito a ver com o 
nosso je~to de ser, nós temos a admissão integrada, quando você tem a 
admissão de alguém para assumir o cargo de chefia ele vai ser avaliado pelos 
futuros pares, esta foi uma forma que nós encontramos de estar demonstrando 
na prática como é que a gente funciona. A partir do momento que a pessoa 
aceita passar por um processo de seleção como este já é um sinal de que ela 
tem chance de estar se adaptando ao nosso jeito de ser. 

Nós não pudemos ainda relacionar nenhum resultado quanto ao aumento da 
produtividade em relação ao programa, nem com os funcionários, ainda é 
cedo para dizer qualquer coisa sobre isto, nós não temos controle quanto aos 
custos. 

Faz sete anos que nós resolvemos oficializar a administração participativa, 
desde a época em que nos associamos a(. .. ). Em termos de produtividade a 
gente observa alguns resultados. Nós criamos alguns outros temas, alguns 
outros programas e que eu não sei se eles seriam participativos, foram 
programas criados pelas necessidades de atender clientes que acabou 
envolvendo sim as pessoas e acabaram melhorando a produtividade. A 
produtividade começou a ser controlada há pouco tempo, eu diria no último 
ano, e o que a gente observou e teve muito resultado e mediu foi a 
participação nos resultados. Para você implantar a ISO 9000 você só 
consegue resultado se você envolver todos os funcionários, caso contrário não 
se consegue padronizar os produtos e melhorar a qualidade. Em função dessa 
abertura a gente percebe que as pessoas entendem os problemas, é obvio que 
primeiro eu depois a empresa, mas quando a gente solicita para fazer alguma 

· coisa a gente tem retomo do grupo, mas depois que foi criado a participação 
nos resultados as pessoas têm mais interesse nas coisas, posso não estar 
motivado, mas tenho o interesse em fazer direito e no prazo, as pessoas são 
movidas a dinheiro este é um grande fator de motivação, porque aí você 
consegue resolver todos os seus problemas, se eu ganho bem e· eu tenho boa 
participação nos resultados eu consigo construir minha casa, eu posso sair do 
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aluguel, eu consigo comprar um carro e aí eu não preciso pegar três ônibus 
para vir trabalhar isso ajuda muito. Mas nós temos um programa 
chamado( ... ) ele tem quatro anos e veio da fábrica como sugestão para a 
diretoria em função de um problema muito sério com um cliente importante e 
neste programa nós controlamos cinco quesitos: qualidade, produtividade, 
organização na empresa e segurança na fábrica. Este programa foi um fator 
de motivação no início, o pessoal se encheu do programa, então vira e mexe a 
gente propõe um novo sistema de premiação, tenta melhorar os quesitos para 
melhorar o pessoal, se é uma coisa que eu não consigo alcançar nunca, então 
que motivação eu vou ter, então a gente procura sempre rever isso. Nós temos 
os quadros de qualidade( ... ) afixados em cada setor. Nós não temos nada 
individualizado, é sempre em grupo, a pessoa é premiada pela produtividade 
do grupo. Se você individualizar você deixa de trabalhar com o grupo, se tem 
alguém que não serve no grupo, então vamos tirar essa pessoa do grupo, mas 
o que interessa é o grupo. 

Os resultados observados até o momento da entrevista foram em geral 

positivos para as empresas em relação ao aumento da produtividade e 

competitividade, como pode ser constatado através dos seguintes depoimentos: 

E-6 - "É um projeto que existe há oito anos. A gente tem alguns 

resultados que se pode ver. Os resultados não são só atribuídos ao projeto, ele é 

uma das variáveis que contribuiu muito. Nós tivemos uma redução sensível na 

rotatividade, a gente teve um tremendo inequívoco no aumento da qualidade em 

nossos empreendimentos, uma melhoria substancial . no nível de perdas e 

posicionamento da empresa, conseguimos obter 'marketing-shaer' o que em 

parte também se deve a esse projeto inovador, tem uma série de ganhos que em 

parte a gente pode creditar a esse projeto. Tem perdas também, a gente teve que 

diminuir margem à nível de investimento, tão significativas na empresa." . 

E8 - "0 projeto iniciou no início da década de 80. A gente tem uma 

dificuldade de estar passando o resultado do nosso trabalho em termos de 
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número. Primeiro, porque a gente nunca teve uma preocupação grande com 

mensuração. Segundo, nós passamos por uma situação muito turbulenta em 

termos de ·negócio em função da situação econômica do país( ••• ) o que a gente 

tem como certo é que a forma como a gente tem passado por esses momentos de 

turbulência a gente tem conseguido sobreviver, a gente tem conseguido manter a 

empresa sólida e reconhecida pelo mercado, justamente em função de todas 

essas mudanças acontecidas dentro da organização, eu acho que a empresa não 

conseguiria sobreviver se a gente não tivesse o envolvimento das pessoas." 

Já para os funcionários há poucos indícios de que esses projetos geram 

motivação, de acordo com a operacionalização do conceito apresentado no segundo 

capítulo, ou seja, atos resultantes de pulsões internas, de desejos e de necessidades 

individuais que cada pessoa busca concretizar. É certo que as empresas foram bem 

sucedidas em relação à competitividade, o que não pode ser afirmado em relação à 

motivação dos funcionários, como pode ser observado nos depoimentos. 

E4- "O projeto foi implantado em 1991 e os resultados foram os mais 

diversos. Houve uma redução de desperdícios, melhoria de produtividade, 

melhoria de qualidade, melhor motivação pela participação do próprio 

empregado no processo, motivação pela recompensa que eles recebem em 

dinheiro, quanto mais o grupo apresenta mais dinheiro eles recebem, tem 

funcionário que recebe a metade do salário dele no mês só de recompensa do 

projeto, então a melhoria para a empresa e para os funcionários foram bastante 

notáveis vamos dizer assim." 
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E8 - "Com certeza a gente observá que as pessoas tem o maior prazer em 

estar trabalhando. Por exemplo, nós temos um programa de avaliação de clima e 

está refletido no resultado, as pessoas colocam que preferem estar trabalhando 

em uma organização como essa do que trabalhar na tradicional. A gente 

também percebe que esses conceitos acabam introjetados · e acabam 

extrapolando para a vida pessoal das pessoas. O 'tourn-ower' espontâneo é 

muito baixo, nós estamos próximo do zero já há alguns anos. Nós temos uma 

preocupação grande em admitir pessoas que tenham a ver com o nosso estilo de 

trabalho. Nos processos de seleção nós informamos claramente como 

funcionamos e a última parte do processo seletivo tem muito a ver com o nosso 

jeito de ser, nós temos a admissão integrada, quando você tem a admissão de 

alguém para assumir o cargo de chefia ele vai ser avaliado pelos futuros pares, 

esta foi uma forma que nós encontramos de estar demonstrando na prática 

como é que a gente funciona." 

Nos depoimentos actma relatados pode-se observar o deslocamento de 

objetivos, pois o sucesso desses projetos de gestão participativa está no aumento da 

capacidade das empresas competirem no mercado, inclusive na competitividade entre 

os funcionários em busca das recompensas. O que nos leva a questionar até que ponto 

os resultados são positivos para as empresas e até quando, caso elas continuarem se 

utilizando desses métodos para motivar (condicionando e adestrando) os funcionários. 
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3.4.2 - Entrevista das entrevistas 

Nesta seção apresenta-se os resultados propriamente ditos da entrevista, que 

foram obtidos através de perguntas feitas ao conteúdo das entrevistas realizadas com 

os APDRHs das empresas em estudo. O roteiro de questões abaixo transcritas foi o 

instrumento utilizado para verificar que dados nas entrevistas dos APDRHs 

respondiam a estas cinco questões. 

a) -A empresa tem de fato um projeto de participação ou é nominal? 

b) - Quais foram os objetivos da empresa ao implementar o projeto de 

participação? 

c) -Qual é a amplitude do projeto? 

d) -Qual é a forma e instrumento de participação? 

e) - Além da motivação intrínseca à participação, a empresa necessita de 

outro instrumento de motivação?· 

Os dados das entrevistas que respondem às ·cinco questões foram colocados e 

Impressos em negrito para facilitar a visualização e, consequentemente, a 

interpretação. 

Empresa 01 

Questão a: 

Sim. O sistema de gestão participativa foi implantado em abril de 1985, 

como solução para resolver as dificuldades enfrentadas na época pela empresa. 
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Questão b: 

O projeto foi implantado como solução para resolver as dificuldades 

enfrentadas· pela empresa na época.· O projeto foi basicamente constituído por um 

programa técnico com o objetivo de melhorar o como fazer. As técnicas 

japonesas adotadas não foram consideradas como um programa motivacional. 

Percebeu-se logo, que não era possível aplicar o plano com sucesso se não houvesse 

uma mudança organizacional. O sistema implantado, segundo o APDRH, está 

sofrendo algumas modificações para adaptar-se ao mercado global. 

Questão c: 

O projeto envolve todos os escalões. O envolvimento de todos os 

funcionários é uma filosofia da empresa. 

Questão d: 

'"São utilizadas técnicas tais como: Gráfico de Pareto, Yshikawa, e técnicas 

de soluções de problemas como os diagramas de espinha de peixe e resolução de 

problemas por consenso a nível de grupo. Existe um projeto de participação 

denominado "caixinha de sugestões" através do qual as idéias melhores são 

premiadas. Há ainda a participação em reuniões em todos os níveis hierárquicos, o 

programa dos 5-S, e a participação nos resultados. 

Questão e: 

O APDRH declarou que não gosta da palavra motivar e que a palavra de 

ordem na empresa é conscientizar, e que a participação não .é apenas uma 
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metodologia de trabalho: ela está na alma da empresa. A empresa realiza festas de 

congraçamento com a participação dos familiares. Possui um projeto de 

· simplificação no qual oferece pequenos prêmios simbólicos, tais como uma máquina 

fotográfica, uma caixa de ferramentas, e o nome dos ganhadores é divulgado na 

empresa. 

Sinopse 

O projeto foi implantado em abril de 1985 com o objetivo de solucionar as 

dificuldades que a empresa estava enfrentando. Pretendia-se envolver todos os 

escalões com a utilização de técnicas de participação , tais como Gráfico de Pareto, 

Yshikawa, diagramas de espinha de peixe, programa 5S, caixinha de sugestões e 

participação em reuniões. A empresa utiliza, como meio de motivar seus funcionários, 

festas de congraçamento, prêmios e divulgação dos nomes dos funcionários 

agraciados. 

Empresa 02 

Questão a: 

Sim. O projeto que envolve os funcionários nas tomadas de decisões começou 

por volta de 1987. 

Questão h: 

O projeto visava mudar todos os padrões gerenciais da empresa no que se 

refere às variáveis que afetavam a qualidade e a produtividade. Recentemente, 
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esse projeto foi revisto e pàssou a ter uma nova forma de gerenciar. Essa nova 

forma de gerenciar pressupõe três vertentes: uma ligada à questão tecnológica, 

outra ligada à questão gerencial e a terceira ligada às emoções das relações com as 

pessoas. 

Questão c: 

O projeto começou dentro de uma filosofia "top-down". O conceito 

começou na diretoria da empresa, estendeu-se pela gerência estratégica e depois 

passou à gerência média até atingir todos os trabalhadores e, hoje, a empresa tem 

formas de participação nos mais diversos locais atingindo a base. 

Questão d: 

Quanto à forma de participação dos empregados, dá-se através de equipes 

auto-gerenciáveis. Cada local desenvolve seus projetos próprios, depende muito 

das características das relações sociais dentro das determinadas fábricas, com 

autonomia relativa . 

. Quanto à execução do trabalho, a participação é praticamente total. Na 

maioria dos locais, não tem supervisão direta e os operários trabalham sozinhos. 

Mas, quando envolve alta tecnologia a participação é menor. No trabalho diário, 

o pessoal decide sobre as questões administrativas e manutenção. 
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Questão e: 

O projeto em si é considerado, na empresa, como motivador. Os resultados 

são premiados através de uma recompensa coletiva, isto é, através da 

participação dos resultados. 

Sinopse 

A implantação do projeto Imciou em 1987, com o objetivo de mudar os 

padrões gerenciais e as variáveis que afetavam a qualidade e a produtividade na 

empresa. O projeto começou nos escalões superiores com a intenção de atingir 

gradativamente todos os escalões. A forma de participação utilizada é a. de equipes 

auto-gerenciáveis, com autonomia relativa, e se utiliza como instrumento motivador 

prêmios através de recompensa, ou seja, participação dos resultados. 

Empresa 03 

Questão a: 

Sim. A empresa assumiu essa nova forma de administração com a mudança da 

presidência em 1988. 

Questão b: 

Com o afastamento do presidente por problemas de saúde, a empresa 

enfrentou algumas crises internas e externas após o plano cruzado e, a nova 
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presidente, então, teve que iniciar um processo de mudança para enfrentar a 

situação crítica em que a empresa se encontrava. 

Questão c: 

Na empresa, um quinto dos funcionários, participam do planejamento 

estratégico, onde a discussão é ampla. Há duas estruturas na empresa, uma 

hierárquica e uma funcional que operam dia-a-dia, lado a lado, que funcionam 

através de grupos e as tomadas de decisões passam por esses grupos. 

Questão d: 

A partir da admissão, todos os funcionários tomam conhecimento da missão 

da empresa, ela está sempre presente. ,A empresa acredita que, para ser eficiente, é 

necessário que todos trabalhem no mesmo sentido, sem a presença permanente de 

um supervisor. As pessoas têm que ter uma independência, têm que ser autônomas, 

elas têm que saber o que a empresa pretende. Tudo o que estiver contemplado 

na missão não é necessário perguntar e, tudo o que não está na missão não é 

para fazer. 

Os grupos são formados independentemente do nível hierárquico e a 

participação acontece quando a pessoa tem a contribuir. Nos grupos em processo 

de funcionamento se busca a participação de todos, procura-se seguir uma certa 

orientação de trabalho em grupo, com um coordenador, um relator, com fases 

de discussão do problema, de ordenar idéias, de decisão e de avaliação da 
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estrutura formal com a aprovaÇão da diretoria. Os funcionários participam de 

grupos de organização e limpeza do local de trabalho. 

Questão e: 

Na empresa os funcionários que participam de grupos de organização e 

limpeza do seu local de trabalho são premiados, são recompensados. A empresa 

resolveu motivar os funcionários desta maneira porque . está na cultura da empresa, 

está escrito na missão e na filosofia. 

Sinopse 

O projeto tructou em 1988, com objetivo de· solucionar cnses internas e 

externas na empresa, envolvendo um quinto dos funcionários no planejamento 

estratégico. Como a empresa possui duas estruturas paralelas, a estrutura funcional 

participa com a orientação de um coordenador, um relator de forma a ordenar as 

idéias para então passar pela aprovação da diretoria, utilizando-se . de prêmios e 

recompensas para motivar seus funcionários a participarem. 

Empresa 04 

Questão a: 

Sim. O projeto foi posto em prática em 1985. 
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Questão b: 

Algumas razões levaram a esse projeto. Primeiro, a competitividade. 

Segundo, a necessidade de ter pessoas capazes, cada vez mais desenvolvidas, para 

que elas possam, de certa forma, ter a co-responsabilidade no processo de 

fabricação. Terceiro, a necessidade de maior motivação das pessoas, aliado ao 

projeto de qualidade total e a necessidade do enriquecimento da tarefa do 

indivíduo, inclusive a mudança do "lay-out" da empresa para o processo das 

células. 

Questão c: 

A empresa vem fazendo um trabalho de "empowerment", ou seja, leva a 

decisão para a base. Toda a empresa está envolvida no projeto. 

Questão d: 

As pessoas são responsáveis por suas funções operacionais, mas não pelas 

funções estratégicas. 

A empresa possui algumas células auto-gerenciáveis. Quando o indivíduo 

entra na empresa, ele automaticamente passa a fazer parte de uma célula e essa célula 

é forinada por um grupo de pessoas. 

Questão e: 

Para a empresa, o projeto é motivador, porque, para ela, os elementos da 

motivação são a obtenção da responsabilidade, o "feed-back" e a sensibilização dos 

funcionários. Oferece beneficios, tais como: cesta básica, assistência médica e 
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bolsa de estudos a qual faz parte ~o projeto d.e motivação. A motivação através da 

recompensa recebida em dinheiro culminou num resultado positivo tanto para a 

·empresa, como .para os funcionários. 

Sinopse 

O projeto foi posto em prática em 1985, com o objetivo de competir com o 

mercado, necessidade de ter pessoas capazes e co-responsáveis pelo processo de 

fabricação, necessidade de pessoas motivadas e o enriquecimento da tarefa para se 

implantar o projeto de qualidade. O projeto pretende envolvertodos os escalões da 

empresa. Nesta empresa, as pessoas são responsáveis por suas funções operacionais, 

não pelas funções estratégicas. O instrumento de participação são as células auto

gerenciáveis e, para motivar os funcionários a participarem, a empresa oferece 

benefícios, tais como cesta básica, assistência médica, bolsa de estudos e recompensa 

em dinheiro. 

Empresa 05 

Questão a: 

O projeto foi implantado em abril de 1994. 

Questão b: 

O objetivo do projeto é a busca de um gerenciamento voltado para a 

qualidade total, padronizando a empresa para atingir a ISO 9000. 
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Questão c: 

Todos os escalões da empresa fazem parte do mesmo. A empresa considera 

que a qualidade total é uma busca constante e está relacionada com o envolvimento 

de todas as pessoas, daí a necessidade do envolvimento e da conscientização de 

todos. 

Questão d: 

As pessoas participam através do programa 5-S, no qual elas são treinadas e 

conscientizadas de suas responsabilidades sobre o trabalho. Os grupos de 

trabalho da fábrica são formados por supervisores, gerentes e um funcionário de 

cada seção. 

No programa 5S, o funcionário participa através da arrumação, limpeza 

e coordenação do seu posto de trabalho. Existe um outro programa que é o relato 

de anomalias, para o qual os funcionários foram treinados. 

Questão e: 

Na empresa acredita-se que a conscientização e a responsabilidade são os 

métodos mais eficazes de motivação. 

Sinopse 

O projeto foi implantado em abril de 1994, com o objetivo de buscar um 

gerenciamento voltado para a qualidade total e a padronização da empresa para se 

atingir a ISO 9000, com o envolvimento de todos os escalões. O instrumento 
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utilizados pela empresa é o programa 5S, que também motiva seus funcionários 

através da conscientização e da responsabilidade. 

Empresa 06 

Questão a: 

Sim. O projeto que envolve as pessoas nas tomadas de decisão começou em 

1987. 

Questão b: 

O projeto tinha como objetivo melhorar a produtividade, a qualidade e 

aprimorar o processo produtivo. Os eixos desse projeto são a tecnologia e os 

recursos humanos, com ênfase na modificação e modernização das relações de 

trabalho. Começaram então, a exercitar práticas que posteriormente vieram a ser 

chamadas genericamente de participativas. 

Questão c: 

Todos os níveis participam do projeto. A empresa está segmentada em 

quatro níveis hierárquicos. 
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Questão d: 

Os grupos estão organizados em unidades de negócios e · participam das 

· negociações através de discussões, mas não há uma hegemonia e as coisas não 

acontecem da mesma forma em todos os lugares. 

Questão e: 

A empresa não distribui prêmios para motivar os funcionários, nem tampouco 

considera os beneficios como variáveis motivadoras. Acredita, sim, que os beneficios 

estão centrados numa tradição excessivamente paternalista. 

Sinopse 

O projeto iniciou em 1987 com o objetivo de melhorar a produtividade e a 

qualidade, bem como aprimorar o processo produtivo, envolvendo todos os escalões. 

O instrumento utilizado para a participação dos funcionários é a discussão nas 

unidades de negócio em negociações. A empresa não se utiliza de outro instrumento 

para motivar os funcionários além da participação nas negociações. 

Empresa 07 

Questão a: 

Sim. A empresa possui um programa de desenvolvimento gerencial e 

operacional que iniciou em 1988. 
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Questão b: 

O objetivo do projeto era envolver todos os funcionários no programa de 

desenvolvimento gerencial. e operacional. Houve um "benchmarking": observaram · 

os exemplos de sucesso que aconteciam em empresas, e quais seriam os pontos 

fundamentais desses programas. 

Questão c: 

Todos os escalões da empresa fazem parte do projeto. 

Questão d: 

Existem grupos de trabalho e extra-trabalho para estimular a 

participação mais autêntica dentro desses grupos. Os assuntos relativos a decisões 

são levados para as reuniões onde são discutidos entre os funcionários para se 

chegar a um consenso. As decisões estratégicas estão a cargo da alta 

administração. 

A participação dá-se nos grupos, onde os mesmos são provocados e a 

empresa estabelece um programa de metas. Os membros do grupo é que 

deliberam sobre a entrada e participação de um novo elemento. Para a empresa, 

quando um funcionário participa numa tomada de decisão ele está sendo cúmplice da 

decisão. 
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Questão e: 

Por solicitações, a empresa criou programas de recompensas na 

participação dos resultados que está amarrado ao orçamento, e todos devem 

contribuir para se. chegar ao resultado esperado. As idéias contempladas são 

divulgadas num quadro, onde o nome das pessoas que participaram é mencionado. 

Sinopse 

O projeto iniciou em 1988 com o objetivo de envolver todos os funcionários o 

que possibilitaria um "benchmarking" para a empresa baseado em exemplos de 

sucesso organizacionais. Os instrumentos utilizados são os grupos de trabalho, porém 

as decisões estratégicas estão a cargo da alta direção. A participação dos grupos é 

provocada através de programas de metas a serem cumpridas e esses grupos 

deliberam sobre a participação de um novo elemento no grupo, tomando-se cúmplices 

da decisão. A empresa se utiliza de recompensas na participação dos resultados e 

divulgação de idéias contempladas para motivar seus funcionários. 

Empresa 08 

Questão a: 

Sim. O programa iniciou em 1984. 
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Questão b: 

O objetivo do projeto foi a transformação da forma de administração 

· tradicional numa administração participativa, através da filosofia de trabalho que 

envolve as pessoas no dia-a-dia da empresa. 

Questão c: 

Todos os níveis hierárquicos estão envolvidos no processo de tomada de 

decisão. 

Questão d: 

Enquanto as pequenas coisas vão acontecendo, as pessoas vão sendo 

estimuladas a participarem das tomadas de decisão. 

Os funcionários participam através das reuniões nas unidades de negócio, 

onde dão informações, apontam problemas, são levados a discutir e sugerir 

soluções para os problemas. 

Questão e: 

A empresa considera o programa de participação nos lucros como 

instrumento motivador, pois, para ela, não faz sentido estimular as pessoas a 

participarem, a opinar, a dar sugestões, apontar soluções para os problemas e não 

receberem nada em troca. 
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Sinopse 

O programa iniciou em 1984 com o objetivo de transformar a administração 

tradicional em.administração participativa. O projeto prevê a participação de todos os 

niveis hierárquicos. A empresa utiliza, como instrumento de participação, reuniões em 

unidades de negócios onde são sugeridas soluções para os problemas e as pessoas vão 

sendo estimuladas a participarem enquanto as pequenas coisas vão acontecendo. O 

meio utilizado para motivar os funcionários é a participação dos lucros da empresa. 

Empresa 09 

Questão a: 

Sim. A empresa tem um projeto que visa a participação das pessoas, o qual 

iniciou em 1994. 

Questão b: 

Não há um projeto bem definido. A empresa vem trabalhando com um plano 

de excelência no sentido de buscar cada vez mais a participação dos funcionários. 

Questão c: 

Todos os escalões fazem parte do projeto. 
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Questão d: 

Os grupos são provocados, eles não se formam de maneira espontânea e a 

empresa tetn que estimular a participação. A participação dos funcionários acontece 

através de grupos de melhoria e canal de sugestões chamado de comitê de 

desempenho. 

Questão e: 

Quando uma idéia é implantada, há uma divulgação com fotos no jornal, que 

são afixadas no mural antes da cerimônia da premiação. A pessoa é premiada com 

uma quantia em dinheiro e recebe um diploma que certifica a idéia aceita pela 

empresa. 

Sinopse 

O projeto de participação iniciou em 1994 com o objetivo de trabalhar com 

um plano de excelência e prevê o envolvimento de todos os escalões. Nesta empresa, 

os grupos são provocados e estimulados a participarem através de grupos de melhoria 

e canal de sugestões. Como meio para motivar os funcionários, são utilizados prêmios 

em dinheiro ou certificado de uma idéia aceita pela empresa. 

Empresa 10 

Questão a: 

Sim. A empresa oficializou a administração participativa em 1989. 
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Questão b: 

A empresa sempre teve uma administração aberta. Há sete anos atrás 

percebeu-se que havia necessidade de formalizá-la. Começaram a divulgar os 

conceitos da administração participativa, mostrando que quando o funcionário 

participa está melhorando o seu próprio ambiente de trabalho. 

Questão c: 

Todos os quatro escalões hierárquicos da empresa estão envolvidos no 

projeto. 

Questão d: 

A empresa possui alguns grupos de trabalho e planos de sugestões onde as 

pessoas estão envolvidas num processo formal. São formados grupos de trabalho 

para executar melhorias em determinados lugares e a empresa incentiva as 

pessoas a fazerem sugestões, pois isso faz parte da política da qualidade, da melhoria 

contínua e isso vem de cima para baixo. 

A empresa tem um grupo chamado de grupo êxito que é convocado caso 

haja necessidade de fazer uma melhoria em um determinado departamento ou setor. 

São pouquíssimas as pessoas que têm iniciativa, elas podem até detectar o problema, 

mas a proposta para se reunir e resolver o problema vem sempre do escalão 

superior. 
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Questão e: 

Quanto à questão da motivação, a empresa oferece alguns beneficios aos 

funcionários, como assistência médica, enfermaria, restaurante no local de 

trabalho, bolsa de estudos e empréstimos. A empresa tem um trabalho intensivo 

em comunicação para motivar, o qual mostra a importância das pessoas, para que 

elas se sintam importantes. 

Sinopse 

O projeto de administração participativa foi oficializado em 1989 com objetivo 

de mostrar ao funcionário que, quando ele está participando, ele está melhorando o 

próprio ambiente de trabalho. A empresa prevê a participação de todos os escalões 

através dos grupos de trabalho, planos de sugestões e convoca um grupo quando há 

necessidade de melhorias em determinado departamento ou setor de trabalho. Utiliza

se, como instrumento para motivar os funcionários, de beneficios, assistência médica, 

enfermaria, restaurante no local de trabalho, bolsa de estudos, empréstimos e realiza 

um trabalho intensivo em comunicação. 

Estes dez casos mostram que o projeto de participação dos funcionários, na 

forma como vem sendo implementado, não motiva o indivíduo e que o uso das formas 

utilitaristas acaba sendo necessário para induzi-lo à ação. Mostram, também, que o 

indivíduo continua sendo utilizado como meio para atingir os fins determinados pela 

empresa, e que a razão instrumental ainda· predomina, sobrepujando a razão 

substantiva, não permitindo que o indivíduo se desenvolva intelectualmente. 



219 

Um outro fator que nos chama a atenção é a desterritorialização do indivíduo 

na organização, pois as mudanças compulsórias, a coação e a cooptação no processo 

produtivo, -subjacentes nesses projetos de participação, levam o indivíduo a negar a 

suas experiências anteriores, criando outro mundo, diferente daquele em que estava 

inserido, despersonificando. 

As informações contidas no resultado da pesquisa nos fazem refletir sobre o 

sentido do trabalho e do ser humano enquanto tal. Permitem, inclusive, afirmar, sem 

sombra de dúvidas, que essa tese não se esgota aqui, ela apenas abre caminhos para 

outros aspectos em relação aos sistemas de gestão que merecem ser vistos com mais 

atenção. 



CONCLUSÃO 

Através da bibliografia apresentada nesta tese, e da análise e interpretação dos 

dados coletados, pode-se dar alguns passos na aprendizagem da relação entre a 

motivação e participação, embora o estudo empírico aqui realizado esteja limitado a 

poucas organizações. A participação é uma prática de gestão que envolve os 

problemas . fundamentais da tradição de controvérsias entre a sociologia e a 

administração de empresas. Os dados analisados refletem a amplitude de meios 

disponíveis para as empresas motivarem seus funcionários, quando estes participam 

das decisões, e as· ambigüidades que as práticas de participação colocam nas mãos dos 

gestores quando se trata de assumir a condição humana em sua plenitude de um ser 

indeterminado e que tem o como destino criar sua própria história. 

Através deste trabalho ao se confrontar os meios utilizados pelas empresas 

para motivar seus funcionários, quando estes participam das decisões, com o 

referencial teórico produzido pelas ciências sociais, pode-se inferir que a participação 

dos funcionários nas tomadas de decisões não é percebida como fonte de motivação, 

mas como uma técnica alternativa de gestão. As empresas estudadas não foram 

capazes de integrar a potencialidade que a gestão participativa apresenta quanto à 
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mobilização dos ideais das pessoas e da integhtção entre a vida dentro e fora do 

trabalho. Por isso recorrem à práticas utilitaristas para induzirem seus funcionários a 

produzirem cada vez mais em quantidade e qualidade. As empresas se esquecem que 

os indivíduos são sujeitos hermenêuticas (gestalt) e que desenvolvem desejos 

(psicanálise). 

Outra aprendizagem é a confirmação de que as organizações são fenômenos 

complexos e paradoxais, que podem ser compreendidos de diversas maneiras. A 

pesquisa realizada oferece mais uma confirmação de que a ideologia gerencial cria 

uma perspectiva de dominação que legitima a utilização dos empregados para 

atingirem os seus fins. Como conseqüência, uma proposta de gestão denominada 

sistema de gestão participativa, que potencializa o envolvimento dos sujeitos nas 

decisões, não é percebida em suas potencialidades de desenvolvimento do sujeito. 

Como a ideologia gerencial pressupõe um processo de dominação no qual a empresa 

é prioritária ao indivíduo que a integra, a participação como prática de gestão fica 

obstruída como fonte para realização dos desejos e de desenvolvimento de 

significados. Mesmo na prática da gestão participativa, algumas pessoas impõem os 

seus desejos sobre outras, ou seja, a razão instrumental continua sobrepujando a razão 

substantiva. A emancipação do indivíduo através do trabalho continua sendo, ainda, 

um ideal distante e quase utópico. 

A disciplina administrativa dominante deixa de perceber que no contexto das 
organizações econômicas a comunicação é essencialmente instrumental, no 
sentido de que é planejada, de modo sistemático, para maximizar a 
capacidade produtiva. Em tais organizações, o próprio indivíduo é um recurso 
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que deve ser empregado eficientemente. (Guerreiro Ramos, 1989, p 108) e 
não assumindo em sua condição de sujeito. 

Um. outro aprendizado. a. ser .aqui,ressaltado é que as empresas estudadas, ao 
. ' 

traçarem uma estratégia de mudança organizacional, não percebem que essa decisão 

foi tomada nos escalões superiores e impostas aos escalões inferiores. Fato que 

permite afirmar que os dirigentes dessas empresas não se preocupam, desde o 

princípio, com a condição de sujeito de seus funcionários, pois o indivíduo é utilizado 

como objeto para produzir cada vez mais em termos de quantidade e qualidade, e não 

é integrado como consciência, como fonte de desejo, de valores e de significados. A 

gestão participativa implantada nas empresas em questão tem facetas que não são 

reveladas em seus projetos e em momento algum são colocadas em discussão ou 

postas como objeto de reflexão. A empresa continua sendo o objeto de interesse e 

seus integrantes os instrumentos, fato que Habermas (1989) entende como falta de 

fundamentação na justiça, na verdade e na veracidade. O limite de participação que é 

dado ao indivíduo só lhe possibilita contribuir efetivamente na esfera do como fazer, 

alijando-o da esfera do porquê e do para que fazer. É uma perspectiva que não 

permite que o indivíduo seja autor e ator da tarefa realizada, e isso é o que lhe daria a 

condição de sujeito. A tarefa não é comum e objetiva interesses diferentes daqueles 

induzidos aos participantes. A participação, tal como organizada nas empresas 

estudadas, apresenta-se como mecanismo psicológico que atua no nível dos 

sentimentos, das emoções e dos desejos do indivíduo, manipulando e distorcendo a 

sua realidade e levando-o a uma distorção sistemática da percepção do seu mundo 

interno e da sua realidade externa. É passada ao indivíduo uma falsa percepção que 

mascara a realidade num plano imaginário, um discurso relativamente coerente que 
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serve de horizonte para o contexto, dando forma às representações sobre as relações 

reais, favorecendo o domínio da empresa sobre o aparelho psíquico dos indivíduos. 

·Do ponto de vista da ética discursiva, os grupos participativos representam uma 

agressão à dignidade humana. 

O sistema de participação adotado pelas empresas pesquisadas não cna 

condições que possibilitam aos indivíduos a problematização de si mesmos e do 

mundo no qual estão inseridos. O processo de argumentação acontece num contexto 

coercitivo, pois o questionamento e os argumentos por vezes significam ameaça de 

punição ou de privação de beneficios e de satisfação de prazeres; a relação dialógica, 

nesse sistema gerencial, não tem por base essencial a definição de uma situação 

comum. Do ponto de vista da moral, os indivíduos estão presos ao cumprimento de 

normas porque elas lhes são impostas por uma autoridade externa que eles 

reconhecem como legítima, e que detém poderes de punição e recompensa. Essa 

legitimação não questionada em qualquer um dos casos. 

Como foi comprovado nos estudos de Piaget e Kohlberg ( apud Habermas 

(1989), para que o indivíduo possa atingir a sua autonomía, o seu desenvolvimento 

cognitivo e a sua consciência moral, são necessárias, a ele, vivência e experiências 

adequadas ao desenvolvimento de cada etapa do seu processo, vivências, essas, dadas 

ou negadas pelo meio social (sociedade, organização, família, escola, trabalho, igreja 

etc.). Os casos aqui estudados revelam que as vivências e experiências pouco são 

dirigidas para o desenvolvimento da autonomía. 
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A pesquisa mostra, ainda, que o sistema implantado pelas empresas em 

questão não permite que o indivíduo atinja seu desenvolvimento cognitivo e a sua 

consciência: moral, pois não compartilham da análise estratégica em seus pontos mais 

essenciais. Os funcionários não .vivenciam experiências adequadas ao desenvolvimento 

de cada etapa do seu processo psicogenético e da formação de consciência moral; as 

empresas negam essas condições, essenciais a seus funcionários, através da colocação 

da hierarquia como a última palavra nas decisões, mesmo que se verifique que 

algumas situações são controvertidas. Mesmo dentro de um sistema participativo de 

gestão os métodos de trabalho são padronizados, ou seja, modelos gestionários de 

mudança subjetiva compulsória. A ação gerencial se assemelha ao condicionamento 

operante ou instrumental. O comportamento esperado do empregado, no grupo de 

trabalho, é um processo de indução cujos estímulos do ambiente são manipulados pela 

hierarquia. 

De acordo com Skinner (1989), a aplicação de prática do condicionamento 

operante, requer freqüentemente, um levantamento dos eventos que reforçam um 

dado indivíduo. A necessidade que as empresas apresentaram de recorrer à fontes 

utilitaristas de satisfação de necessidades indica que os reforçadores advindos da 

condição de participação são ignorados ou não têm força reforçadora. O 

comportamento operante é modelado pelo mesmo esquema da perspectiva clássica; 

ou seja, em grande parte pelas privações (salário, satisfação etc.). 

F oi possível apreender que os indivíduos, nas empresas pesquisadas, são 

condicionados através de recompensas e punições simbólicas, mais relacionadas a 
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uma carência crônica de satisfação de necessidades básicas do que à sua condição de 

sujeito hermenêutica e de desejos de busca de auto-realização. Esse condicionamento 

os leva a ·uma falsa percepção de intemalização de valores emancipatórios. E 

democráticos. Esse processo evidencia um gerenciamento das vantagens e 

recompensas advindas do trabalho do indivíduo, operacionando a lógica das relações 

mercantis no conjunto das relações sociais, fazendo com que o trabalho humano e 

seus resultados se reduzam a seu valor de troca, constituindo uma rede de 

representação ideológica mais ampla, tendo como conseqüência o enraizamento da 

representação monetária e de princípios e valores, tais como: prestígio e poder, 

mascarando os objetivos de lucro e dominação. A influência que as organizações 

exercem sobre seus funcionários, através da gestão participativa, não aparece como 

um controle explícito, mas na forma de um controle indireto que mistura 

reconhecimento e da premiação, surgindo aí uma nova forma de dominação, mais 

branda e doce, na aparência, porém mais efetiva em seus resultados, e mais profunda 

e alienante. Desta forma, parece-nos que a força que emerge do poder das 

organizações e de seus administradores é oriunda de sua influência na constituição 

simbólica (certamente na desconstrução ), sendo este um domínio que se estende à 

representação que os indivíduos têm de si mesmos, de sua auto-imagem e da 

constituição da auto-estima. Parece nos, também, que essa articulação influencia as 

expectativa do indivíduo, propiciando a crença sobre a existência de um território 

com a possibilidade de participar das tomadas de decisões. 

O território é, antes de tudo, o espaço no qual se enraíza nossa identidade, o 
lugar de nossos prazeres, de nossos temores, de nossas relações importantes, a 
superfície de inscrição de nossa história pessoal, enfim o conjunto de nosso 
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sistema de referência. A destemtoriaíização, ao contrário, é o conjunto dos 
mecanismos que consistem em separar o indivíduo de suas origens sociais e 
culturais, em destituí-lo de sua história pessoal para reescrevê-la no código da 
organização, em desenraizá-lo de sua terra originária para melhor enraíza-lo 
no solo( ... ), em apagar suas referências originais para substituí-las por outras 
mais confomtes aos interesses da empresa. (Pages, 1993, p. 119). 

Essa percepção constitui-se numa fonte de energia que é canalizada para a 

organização e não para o crescimento da autonomia e do crescimento psicológico. 

Apesar dos resultados observados até o momento da entrevista terem sido 

relativamente positivos para as empresas, em relação ao aumento da produtividade e 

competitividade, eles ainda apontam para uma outra questão de interesse delas. Do 

lado dos funcionários encontramos poucos indícios que apontem que a participação 

gerou aumento da motivação, ou seja, de produção de pulsões internas, de desejos e 

de necessidades individ.uais que cada pessoa busca concretizar através do trabalho. Se 

o que pôde ser observado foi o deslocamento de objetivos, até que ponto esses 

resultados aparentemente positivos são eficazes para as empresas? E até quando? 

Estas questões exigem outras investigações, as quais deveriam ser continuadas para 

este trabalho ser enriquecido. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 (Transcrição das Entrevistas) 

EMPRESA 01 

· Sim. Mas, não é um projeto é uma realidade. Essa realidade começou a ser implantada 
em meados da década passada, faz mais de dez anos. 
A situação é a seguinte: no início da década passada nós tivemos a primeira grande . 
crise industrial nos tempos recentes, nós tivemos esse problema então naquela ocasião 
no início da década nos anos 82, 83, 84 a empresa passou por dificuldades, nós fomos 
atrás de soluções e indo atrás de soluções nós encontramos as técnicas japonesas 
industriais pouco conhecidas na época, embora o Japão já tivesse dado um show no 
início da década de 80, nós fomos buscar nas técnicas japonesas e foi interessante 
porque isso começou como um programa não motivacional, ele começou como um 
programa técnico, onde nós fomos buscar em 1983 saiu a primeira publicação da 
produção sem estoque o Just in Time e o Kamban, nós fomos buscar o Just in Time e 
o Kamban, mas cedo nós percebemos que aquilo não era possível de ser aplicado se 
não houvesse uma mudança organizacional. Contrariamente o que acontece por 
exemplo com as técnicas de Controle de Qualidade que são as mais conhecidas, são 
técnicas na administração participativa, são técnicas que melhoram o ambiente que 
ajudam a empresa, mas que se nada acontecer não prejudica a empresa mas na hora 
em que você coloca um sistema de produção industrial que envolve isso você tem que 
abrir os canais de comunicação aí tem uma série de mudanças de culturas lentas, o 
processo demora no mínimo cinco anos pra se ter uma mudança e a partir daí nós 
tivemos um enorme sucesso a partir de 1985 e o grande sucesso da empresa a partir 
de 1990 pra cá quando houve essa abertura a globalização hoje nós estamos num 
processo revisional disso daí pois de novo nós temos uma grande crise do processo 
antigo. 
Escalões ... Primeiro é o seguinte é a empresa inteira, certo, nós temos hoje o 
envolvimento a participação é uma filosofia da empresa a participação não envolve 
apenas formar grupos pra resolver problemas, a participação envolve a abertura dos 
canais de comunicação qualquer funcionário de qualquer escalão pode vir falar 
comigo a hora que ele bem entender, nós expomos toda a liderança da empresa, as 
críticas e as conversas dos subordinados, de forma que as lideranças que se estabelece 
com o passar do tempo é uma liderança com base na competência a primeira coisa 
isso cria um problema muito sério no início para os escalões intermediários que se 
sentem muito ameaçados com essa e de fato fica, então hoje nós temos grupos pra 
tudo na empresa, nós usamos o método Y shikawa, todo mundo foi treinado, gráficos 
de Pareto, técnicas de solução de problemas, dos diagramas de espinha de peixe e a 
gente se reúne e sempre ouve desde o operador, a empresa passou por uma 
reestruturação grande no último ano, consta são praticamente quatro níveis, os 
operadores, os coordenadores que são a maioria do pessoal, bastante jovens, o nível 
gerencial e a diretoria, são muito poucos níveis, o que facilita muito a comunicação, o 
envolvimento, não existe segmentação tudo se resolve em grupo, tanto quanto 
possível por decisões consensuais. 
Nada acontece sem que eles tenham participado nós temos alguns canais importantes 
nós temos um projeto de participação que seria a caixinha de sugestões que nós 
fazemos aqueles premiozinhos e entregamos todo mundo dá as idéias nada é feito 



hoje na empresa sem a participação do funcionário diretamente do nível envolvido, 
então uma mudança quando ela é feita mesmo que ela venha de cima é vendida 
primeiro pra base a gente mostra pra eles que é importante pra produtividade etc., etc. 
que vai reduzir posto de trabalho e que eles não tem preocupação, pois nós não 
demitimos ninguém, eu reduzo posto de trabalho eu não reduzo emprego das pessoas, 
as pessoas são liberadas pra fazer outras coisas, a gente quando contrata um 
funcionário por mais humilde que ele seja a gente não está querendo comprar ou 
contratar apenas a habilidade dele nós estamos contratando uma coisa mais 
importante que é o cérebro dele a massa cinzenta dele. Eles participam em reuniões, 
nós temos pequenos grupos APG, nós temos grupos "a doe" pra resolver grandes 
problemas estruturais nós fazemos um corte diagonal, certo? gente de várias posições 
da empresa, gente de vários níveis hierárquicos, nós temos o projeto de simplificação 
que é a participação de quem quer que queira dar uma idéia que recebe uma 
premiação nós temos programas específicos como os 5 S. Existem inúmeras formas 
de participação. O importante é que a participação mais que a metodologia da 
participação ela está na alma da empresa. 
Houve resistência mais por parte das chefias intermediárias do que pelos imediatos 
num primeiro momento e isso é uma história comprida e que foram negociadas aos 
poucos e que mudou-se a cultura de alguns e outros preferiram sair da empresa. A 
maior parte saíram de maneira espontânea ou negociada. 
Nós não gostamos da palavra motivar. Nossa palavra é conscientizar, nós não 
motivamos, nós conscientizamos. A motivação é sempre pontual, veja bem você 
motiva um jogador na disputa de um campeonato ou no final do campeonato a dar 
mais de si, a dar um sobrevalor pra ganhar aquela taça ele faz mais do que 
normalmente ele consegue fazer. A motivação parte do princípio de que você tem que 
extrair do ator mais do que ele dá normalmente e algo mais, a consciência é diferente 
ele vai jogar sempre assim é um problema de conscientização. Foi um processo lento. 
Atualmente nós temos um programa de participação nos resultados que muito nos 
ajuda, mas no passado era... As pessoas se envolvem desde que elas sintam que 
elas ... basta que você libere que você permita que elas participem que você libere o 
lado cidadão de cada um, tá certo. que ele tenha satisfação por si só. Nós fizemos 
vários programas trouxemos a família desses funcionários aqui, fizemos reuniões, 
fizemos festa de congraçamento, no projeto de simplificação nós damos pequenos 
prêmios simbólicos, nós simbolizamos a auto-estima. O ganho é de todos, o ganho é 
no processo de participação nos resultados a grande idéia é valorizada com um 
prêmio simbólico e a divulgação pra todos, um prêmio simbólico de algum valor, 
como uma máquina fotográfica, uma caixa de ferramentas, uma vez a cada três meses 
vai lá o presidente da companhia, a diretoria, filma isso depois passa pra todos juntos 
é uma forma. Eu não gosto de falar em motivação, o que nós fizemos aqui foi 
diferente da motivação. De vez em quando nós fazemos alguma motivação para 
atingir um objetivo específico. A motivação funciona para atingir um objetivos 
localizado. o resto tem que ser conscientização é permanente. 
Nós usamos a motivação, porque a gente entendeu que aquilo era uma mudança de 
cultura, não um fato passageiro era algo permanente, era um programa definitivo, era 
mudança de cultura tá certo. Nós quisemos mudar a cultura, porque a empresa 
queríamos ganhar dinheiro, nós ganhamos dinheiro com isso. 
Na verdade o embrião do projeto foi lançado em abril de 85. 
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O resultado ... espetacular, a empresa teve melhor desempenho nos últimos anos, 
crescimento acelerado ganhou quase todos os prêmios de qualidade setoriais, 
ganhamos 7 prêmios de melhor qualidade, 6 prêmios, certificado ISO 9000, 
certificação com muito pouco esforço, porque já existe uma cultura de qualidade, 
houve uma dramática redução de estoque que aumenta a produtividade. Quanto as 
pessoas o maior resultado foi o seguinte: nós damos as pessoas um emprego a longo 
prazo, nós não demitimos, a demissão é um processo complicado, nós só usamos as 
demissões por um processo conjunturais, nós não demitimos ao sabor das demandas, 

· se algumas demissões elas existem são por problemas estruturais, ou por inadequação 
total, o ano passado nós fechamos uma fábrica com muito pouca repercussão, nós 
conseguimos negociar com os funcionários, porque a maioria do pessoal quer sair 
para receber o fundo de garantia a legislação brasileira estimulada. Nós tivemos 
conflitos por não demitirmos, é como se o operário tivesse uma idéia de que esse 
fundo um dia o governo vai passar a mão nele e ele precisa desse dinheiro 
rapidamente. Então hoje ajustar o processo de.mão de obra é relativamente fácil sem 
quebrar o compromisso de relação de emprego a longo prazo. O ano passado nós 
tivemos que cortar 1 O% do quadro ou pouco mais com demissões voluntárias. 
Uma empresa que não demite não pode admitir de uma forma leviana nós fazemos 
admissões uma vez por ano, damos preferência ao primeiro emprego, nós pegamos 
um jovem inexperiente quase ninguém quer, com um nível mínimo de escolaridade 
que é a oitava série, também temos gente com segundo colegial completo ele passa 
por um período de dois anos até ganhar o que nós chamamos a efetivação e que a 
partir do qual ele não poderá mais ser demitido a não ser por falta grave um processo 
complexo, esse período de adaptação é feito várias avaliação de desempenho a cada 6 
meses e ele só poderá ser demitido mediante uma má avaliação formal, são demissões 
com muito cuidado. 
Nós pegamos uma pessoa jovem com 18 anos quando está em processo de formação 
de personalidade e formamos, isto não quer dizer que não trazemos sangue novo, 
eventualmente nós trazemos especialistas, mas a grande massa aqui nós temos uma 
população relativamente jovem. nós queremos alguém sem nenhuma experiência, nós 
temos um plano de carreira muito bem definido. Os níveis hierárquicos são quatro, 
existem várias posições em termos salariais, por exemplo você pode pegar um 
operador lá do laboratório que é de nível superior, mas os níveis hierárquicos aqueles 
que atravancam a burocracia são quatro níveis na empresa. 

EMPRESA02 

Existe um projeto de mudança da organização do trabalho, um projeto de mudança 
das formas de relação do trabalho. Esse projeto ele comeÇou na verdade por volta de 
87, com o nome de XXX, Processo XXX de Excelência, esse projeto visava mudar 
todos os padrões gerenciais da empresa no que se refere algumas variáveis que 
afetavam a qualidade a produtividade e tudo mais, esse projeto mais recentemente 
redenominado, e passou a ter o nome de nova forma de gerenciar e essa nova forma 
de gerenciar ela na verdade pressupõe três vertentes, uma vertente ligada a questão 
tecnológica, uma outra vertente ligada a questão gerencial e uma terceira vertente 
ligada com as emoções das relações com as pessoas e a gente imagina que na medida 

111 



que você mexe com essas três vertentes você consegue uma mudança mais adequada 
integrar essa mudanças num bojo só, numa sinergia só, esse é o conceito geral. 
Quanto a forma de participação dos empregados chamado os times auto-gerenciaveis 
na verdade o que está ocorrendo é que cada fábrica, cada local, dentro desse conceito 
geral de que os trabalhadores devem se envolver mais com o seu trabalho, participar 
das decisoes de seu trabalho, cada local tem feito seus projetos próprios, não tem um 
modelito único, isso depende muito das características do processo de produção, do 
local, depende muito das características das relações sociais dentro daquela fábrica, 
isso vai depender também de um certo "time" específico do local. 
Quanto à necessidade do projeto... aí nós temos dois pontos que devem ser 
considerados, o primeiro ponto é que a empresa tinha consciência de que no início da 
década de 80 que a empresa precisava buscar formas de produtividade mais perenes, a 
empresa trabalhava de uma forma como a maioria das empresas de modo geral 
trabalhava a produtividade de uma forma muito improvisada, muito aleatória, então a 
empresa decidiu pesquisar como fomentar a produtividade, essa era uma constatação, 
precisávamos disso, a outra preocupação da empresa naquele momento era de que a 
despeito da empresa possuir uma política de recursos humanos que poderia ser 
qualificada de política de recursos humanos de ponta ela não perdia pra nenhuma das 
empresas no mercado ela poderia ter algum ponto que não era tão bom em 
compensação em outros pontos que era melhor que as outras, apesar disso a empresa 
ela tinha consciência que os tempos estavam mudando e que as relações de trabalho e 
que as formas de se relacionar com os empregados no ambiente de trabalho iria mudar 
e que precisava ter algum outro formato e que na verdade aquelas posturas clássicas 
ditadas pelo taylorismo, pelo fordismo estavam mortas a muito tempo e só faltava 
enterrá-las, então com essas duas preocupações a empresa buscou um projeto e esse 
projeto curiosamente contemplava as duas coisas, tanto a questão da produtividade, 
quanto a questão das mudanças das relações com os empregados da forma de encarar 
essa relação cotidiana com os trabalhadores em paralelo a isso a empresa fez também 
todo um processo e em função disso ela criou uma gerência de desenvolvimento 
social que buscava exatamente sintonizar as mudanças nas relações sociais pra 
orientar as decisões da empresa no campo social, tanto nas relações com os 
empregados, quanto nas relações com os sindicatos e também ao mesmo tempo de 
uma certa forma considerando também as relações com a comunidade do entorno que 
cercam a empresa, na verdade havia uma consistência nas posições da empresa ela 
queria melhorar os seus resultados e queria melhorar resultados, melhorado também 
as relações com os seus parceiros. 
O projeto começou dentro de uma filosofia "top-down" então o conceito ele começou 
na diretoria da empresa, estendeu-se pela gerência estratégica e depois passou pra 
gerência média até atingir os trabalh~dores, então hoje nós temos formas de 
participação nos mais diversos locais atingindo a base é projeto mais avançado nas 
fábricas, mas de qualquer forma ele tem correspondentes no campo gerencial, da 
mesma forma que nós temos os chamados times auto-gerenciáveis, nós temos os 
times gerenciais, os time "business" que compreende então o pessoal mais da área de 
negócios e tal que tem raciocínio semelhante, raciocínio de que as pessoas participam 
das decisões, alocam suas competências, diversificam suas competências e tudo o 
mais. 
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Os grupos são montados, vài depender mtiitó Cio local, das circunstâncias, fábrica, 
fábrica,· cada uma monta o seu próprio time, e aí nós temos desde áreas, que você vai 
ter uma produção maior e tal então você tem um grupo grande atuando né, enquanto 
você tem área que tem poucas pessoas atuando nós temos dentro da fábricas por 
exemplo tem duas pessoas trabalhando pra tocar aquela operação por turnos, duas 
pessoas tocam uma fábrica inteira, é óbvio que essas pessoas são pessoas especiais. 
São pessoas com alta formação técnica com boa formação na área de gestão no 
processo de produção é um pessoal bem diversificado com "know-how" bem acima 
da média trabalhadores que eram especiais trabalhando na forma clássica e foram 
selecionados e preparados pra trabalhar dessa maneira, então não existe uma maneira 
típica, existe alguns conceito de fundo que presidem esse formato, cada um faz um 
formato de acordo com a natureza das atividades da fábrica do setor de fabricação, da 
área, do escritório. 
Quanto a execução do trabalho num local onde existe esses processos isso não está 
difundido ainda em todos os locais a participação é praticamente total . Na maioria 
dos locais não tem supervisão direta os trabalhadores trabalham sós, eles decidem a 
respeito do processo de produção é claro que quando fala de decidir a respeito do 
processo de produção quando se tem uma planta química, bem diferente, de alta 
tecnologia envolvida então tem alguma coisa que está lá embutido dentro dos 
equipamentos então não há possibilidade de se mudar isso, quando você fala de se 
mudar um processo de produção na área química é um negócio que envolve uma série 
de risco envolve alta tecnologia, então os trabalhadores nessa parte tem uma 
participação menor não é tão grande, mas de qualquer forma no trabalho diário no 
cotidiano o pessoal toca a produção, decidem sobre as questões administrativas sobre 
a manutenção, existe muita independência. 
Não existe autonomia completa em lugar nenhum ... Uma vez eu perguntei a um 
engenheiro, pioneiro de um grupo nessas experiências de participação dos 
trabalhadores, eu perguntei pra ele se ele achava que tinha um limite pra participação 
dos trabalhadores, ele disse: eu não vejo limite nenhum, não existem limites desde que 
exista controle, quanto mais abertura você dá, os mecanismos de controle tendem a 
ser melhores é que a gente tem uma identificação de controle como alguma coisa 
persecutória, com um modelo clássico do fordismo não é isso, qualquer negócio você 
precisa de controle você tem controle sobre a coisa. O piloto de jumbo ele é cercado 
de controle, apesar dele ter autonomia pra dirigir o aparelho. O conceito de 
autonomia é grande no entanto há um novo formato dos controles. 
O que obviamente teve no começo internamente foi alguns estranhamente porque é 
uma concepção nova, o pessoal estava acostumado a trabalhar numa forma mais 
controlada , então no começo houve algumas dificuldades com relação a isso até o 
pessoal entender que estavam liberados normalmente pra fazer as coisas, eu acho que 
as dificuldades maiores foram com a supervisão com a gerencia pra entender o novo 
papel deles, esse que é o mais dificil. As pessoas se adaptam os mais antigos 
principalmente os da supervisão e das gerencias tem mais dificuldades e isso normal e 
a empresa tem que saber tratar dessas questões na verdade eu acredito que todas as 
empresas com processos de gerencia elas estão passando por uma transição, que será 
uma transição relativamente longa, é muito comum falar eu chamo as pessoas eu vou 
fazer participação dos trabalhadores, conceitualmente é relativamente simples, sem 
dúvida dá mais resultado, não tenha dúvida dá, agora a maior dificuldade das 
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empresas é a questão dá éónsistência, dá Cóêrêribia de todo o processo, não resolve 
você fazer uma mudança só conceitual disso, botar as pessoas pra trabalha tem que 
mudar uma série de posturas. Eu acho que esse exemplo é bastante nítido, quem tem 

· . filhos sabe muito bem como essas coisas funcionam, na medida que as crianças vão 
crescendo elas vão tendo mais autonomia e há uma resistência dos pais em conceber 
essa autonomia, os pais são sempre entre aspas retardados e continuam tratando os 
filhos uns três anos atrás da idade real que eles tem. A questão da chefia é mais ou 
menos assemelhada e como é uma relação mais estabelecida por muitos anos de uma 
determinada maneira e isso é um choque e hoje é claro que se a gente fizer com os 
nossos chefes nos mais diversos níveis submetê-los a uma prova escrita ou oral a 
respeito de como se deve gerenciar uma empresa hoje, como deve ser a autonomia 
dos trabalhadores, quais são as novas formas de gestão eles certamente passarão com 
louvor ninguém vai tirar menor que oito no entanto no dia a dia a gente tem 
dificuldade, e as dificuldades decorrem de que a questão não é meramente cognitiva 
do ponto de vista lógico, nós temos de considerar os aspectos emocionais disso, os 
aspectos políticos dessas questões todas, considerar as questões de poder, não se faz 
um projeto desses e ir a frente se essas questões de poder não forem administradas 
elas são dificílimas, iniciar com uma série de conotações de ideologias a respeito do 
trabalho. 
Quando começou o projeto nós tínhamos uma grande discussão, tinha duas correntes, 
uma corrente que defendia a motivação intrínseca, o próprio projeto em si já era 
motivante claros e durante o tempo inteiro uma sério de postos de trabalho eram 
tratados de uma forma meio, as pessoas eram subutilizadas tinham pouco espaço para 
idéias e na hora em que você abre que você permite as pessoas a darem idéias isso só 
de per si é uma grande motivação, mas havia um outro grupo que dizia que sem 
motivação extrínseca isso não se sustentava e a gente hoje esses dois grupos 
chegaram a um acordo a prática mostrou que nós necessitamos das duas coisas e eu 
diria que a partir do ano passado nós quando nós começamos o nosso programa de 
participação dos resultados, nós demos o primeiro passo pra fazer essa motivação 
extrínseca, não faz sentido, obviamente se os trabalhadores estão contribuindo de uma 
forma maior pra melhorar os resultados da empresa, querem produtividade, querem 
qualidade, não faz sentido que a empresa não retribua isso, é absolutamente 
necessário isso. Na verdade nós estamos fazendo uma retribuição através da 
participação dos resultados, eu diria que essa é uma delas. O salário nós vamos pagar 
de acordo com o mercado e a questão dos resultados são premiados através de uma 
recompensa coletiva. Nós não temos nenhum programa de premiação, não é adotado 
na prática. Foi no passado. · 
Na verdade a gente nem gosta da palavra projeto, nós trabalhamos sempre com a 
palavra processo e o conceito nosso de processo é que tudo está mudando o tempo 
inteiro tudo deve ser melhorado o processo começou em 87. Eu diria que os 
resultados são bons, nós começamos a colher resultados já a muito tempo atrás. 
Todas as pessoas que ocupam posição de comando nessa empresa por menor que seja 
o comando conceitualmente estão de acordo o que não significa que eles não tem 
dificuldades ao lidar, muitos deles tem dificuldades aí é uma questão de 
temperamento, uma questão ideológica, mas e aí claro a empresa tem que lidar com 
isso ela tem de administrar essa questão, ela não pode virar e falar assim vocês eram 
muito bons pra gerenciar as coisas de outra forma e no passado deram muitos 
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resultados, muito obrigado, vão embora que agora vocês não servem, não se pode 
tratar as pessoas dessa maneira eles não tem culpa de serem desse jeito eles estavam 
de acordo com os padrões exigidos da empresa a muito tempo, mas como esses 
padrões sofreram uma mudança brusca nós temos que ter paciência pra lidar com isso 

· esse é um· trabalho eu diria que é um grande trabalho educacional de todos os 
envolvidos, a gerência, os trabalhadores, o próprio sindicato, aí seja talvez a questão 
mais polêmica certo. Nós agora em uma das fábrica nós envolvemos o sindicato, o 
sindicato está participando conosco dum processo da questão educacional dos 
trabalhadores naquela fábrica o pessoal inicialmente, teve um pessoal que ficou 
arrepiado como . o próprio sindicato ficou arrepiado os trabalhadores não entenderam 
porque pra eles o sindicato é o braço armado da revolução deles como é que o 
sindicato foi criado pra brigar com a empresa, conceitualmente no fundo é isso, o 
sindicato vai querer participar tem alguma coisa errada, então quando se está 
quebrando um paradigma a situação é bastante complicada, geralmente quem está 
gerenciando a mudança sofre muito ele apanha de todos os lados mais é uma coisa 
que tem que ser assim, é assim mesmo, é desse jeito e a gente é muito cuidado que a 
gente tem que tomar é não insistir em ficar querendo pedir as coisas ou avaliar ou 
tomar decisões com os paradigmas antigos. 
Os resultados são bons nos dois campos, eles são bons quanto nos resultados da 
empresa, que sem dúvidas são melhores e são bons com relação com a motivação dos 
trabalhadores o que não significa que os trabalhadores não queiram é até mereçam 
mais, o "time" disso é muito complicado aliás tudo precisa ser ajustado nós tentamos 
aperfeiçoar com o tempo. 

EMPRESA03 

É uma participação muito ampla, nós temos uma missão da organização que é o forte, 
foi tirado de dentro da organização ela foi escrita pela primeira vez em 89 e ela é um 
pano de fundo pra tudo o que se faz, então todos os funcionários quando entram na 
empresa tomam conhecimento da missão e ela é repetida sempre e é uma coisa muito 
presente, então isso é uma parte e depois disso, já é uma forma da participação 
quando as pessoas entram pra trabalhar na empresa já sabe o que a empresa pretende 
com a missão. 
Nós acreditamos que pra você ter uma empresa eficiente você precisa ter todos os 
funcionários trabalhando no mesmo sentido e sem que haja ter sempre na frente um 
supervisor, dizendo o que tem que fazer agora, as pessoas tem que ter uma 
independência tem que ser autônoma o máximo possível e pra isso você tem que estar 
preparando pra eles conseguirem essa autonomia, ou seja, saber o que a empresa 
pretende então tudo o que fizerem dentro da missão não precisa perguntar e tudo o 
que não está na missão não é pra fazer. 
A empresa foi fundada em 58 por uma pessoa muito competente em todas as áreas, na 
área técnica, na área comercial, industrial era um empresário completo e ele levou a 
empresa desde 58 até 88, 30 anos, com sucesso internacional, com produtos a nível 
de mercado e 88 ele teve um problema de saúde e se afastou e não deixou sucessores 
imediatos, os possíveis sucessores estavam defasados da atualidade de 88 e a filha 
assumiu o poder a presidência sem ter as mesmas características do pai a XXX ela é 
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formada em antropologia área humanas, e aquele formato de administração 
centralizado que o pai adotava, paternalista centralizado não dava mais pra ir a frente, 
então provocou mudanças de fato, não tinha como administrá-la e assomam-se a isso 
aquelas crises após plano cruzado, inicio dos plano lá por 89, 88 nessa época o sobe e 
desce da economia. A empresa teve que iniciar um processo de mudança forte pra 
enfrentar essa situação então essa é a base da mudança. 
Eu tenho então a mudança então eu tenho um planejamento estratégico abrangendo 
muitas pessoas, digamos que a empresa tenha 500 funcionários e 100 funcionários 
participa diretamente no planejamento estratégico a idéia da força do planejamento 
estratégico, não é feito pelos gerentes pelos diretores como na maioria das 
organizações ele é bem. discutido, então como as coisas são muito bem discutidas 
você sai do planejamento estratégico com diretrizes, metas e objetivos claros dentro 
da organização, então com isso você possibilita que as pessoas tenham autonomia 
para as tomadas de decisões ou para estudar os problemas e apresentar as soluções e 
pra isso nós montamos duas estruturas, nós temos uma estrutura hierárquica, 
gerencia, diretoria, supervisão executores e ao lado desta estrutura hierárquica uma 
estrutura funcional que trabalha com grupos e esses grupos são constituídos por 
pessoas de diferentes áreas na medida da necessidade do grupo daquele tema que ele 
precisa entender esses grupos tem muita autonomia pra discutir as questões, fazer 
uma proposta e fazer proposta pra essa estrutura hierárquica homologada e inclusive 
dar força, então tem duas x:xx; uma hierárquica e uma funcional que operam dia-a
dia ao lado uma da outra e com muita autonomia e esses grupos estudam tudo, tudo o 
que você imagina de decisão passam por esses grupos. 
Os grupos são independentes do nível hierárquico a participação é a pessoa que tem a 
contribuir, nós temos por exemplo 9 grupos de programa de qualidade tem um grupo 
que é medições, materiais e especificações de equipamento, esse grupo convida pra 
participar pessoas afim dessa área, então entra pessoas da ferramentaria, pessoas do 
controle de qualidade, pessoal da engenharia, pessoal da produção, . não entra do 
financeiro nesse grupo. Então você convida pra participar desse grupo pessoas afim, 
operários entram, executores que tem a ver que pode contribuir e aí este grupo estuda 
toda essa questão, esse tema dentro da organização que tenha o programa de 
qualidade então fazem propostas do que deve ser feito, que equipamento deve ser 
comprado, que procedimento deve ser tomado, como nós vamos cumprir as normas 
da ISO 9000. 
O grupo tem processo de funcionamento onde se busca participação máxima de 
todos. A gente procura seguir uma certa orientação de trabalho em grupo onde você 
tem em geral um coordenador, um relator, tem as fases de discutir qual é o problema, 
tem a fase de ordenar idéias, tem uma fase de decisão e uma fase de avaliação da 
estrutura formal, com uma fase de aprovação da diretoria da estrutura hierárquica. O 
que acontece na prática, como eles conhecem a missão, conhecem a filosofia, como 
são eles que estão naquela área 90% deles mandam uma proposta pra estrutura 
hierárquica já embasada em tudo isso com o OK de todas as áreas afins, o controle de 
qualidade tem que estar de acordo com o setor da produção, tem que estar de acordo 
o pessoal da ferramentaria, engenharia, então quando vem uma proposta, vem uma 
proposta já bem madura, pra implementar, se a diretoria dá OK que em geral 
acontece, pode ser que mude o prazo, pode ser que os recursos tenha que 
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implementar, atrasar, antecipar, há um ajustamento, mas assim que é decidida a 
implementação o grupo todo e deles eles tem todo o interesse de fazer funcionar. 
Não houve resistência, nenhuma, muito pouco, nenhuma é um exagero, é uma 
constante. A transição demorou alguns anos tinha pessoas com 30 anos de casa 
naquela .época, muitos acabaram saindo por uma razão ou outra, muitos aceitaram, 
outros mudaram de posição e aí aconteceu de tudo, mas foi feito tudo com calma, 
com tempo, dando tempo para as pessoas se colocarem de uma forma transparente, 
sempre foi aberto muito claramente o que tinha que ser feito. Em 91, 92 ao longo 
daquelas crises de sobe e desce tinha uns 13 gerentes, como a gente ia fazer pra 
reduzir essa estrutura então nós fizemos o seguinte nós contratamos consultores 
externos, pra dimensionar uma empresa nova que tivesse aquele mercado, como devia 
ser a estrutura dela aí eles foram fazer essa estrutura e ficaram dois dias estudando e 
voltaram dizendo que aquela estrutura nova que eles recomendavam as gerências 
necessárias seriam só sete eles apresentaram a estrutura hierárquica pra diretoria 
decidir como ia ser feito, cortado, como, não cabia mais aquela estrutura e foi cortado 
seis naquela época e ficaram sete. Aí houveram demissões, foi considerado os tempos 
de casa, foi um jeito "soft". A adesão do projeto deu-se através do envolvimento e a 
participação ser deles esse projeto, na medida em que eles participam desses grupos 
eles são parte da situação, eu vou te dar um exemplo, nós estamos com um programa 
de ISO 9000 em uma fábrica toda, então praticamente 50% da fábrica aí de operários 
participam de grupos de organização e limpeza, programa "soft" que chama seriam os 
5 S, então todos são responsáveis pela organização, limpeza do seu local de trabalho, 
e aí tem premiação, quadro de aviso onde a gente coloca a avaliação que foi feito por 
uma outra área. Uma recompensa de reconhecimento, então é uma forma de engajar 
todo mundo de todos estarem contribuindo sabendo o que tem que fazer sem 
necessitar de uma estrutura hierárquica cobrando, supervisionando, puxando né. 
Nós resolvemos motivar dessa maneira porque está na cultura, se você pegar a missão 
e a filosofia você vai ver. 
Esse projeto começou a ser implantado em 89, 90 e os resultado é que a empresa 
conseguiu passar por essas crises todos né e ela teve um processo de transição de pai 
pra filha ela perdeu um pouco de posição no mercado naquela época é que de repente 
você sair de uma pessoa que centralizava tudo e delegar pra outras pessoas que não 
estavam acostumadas a tomar decisão de repente então teve um processo que a 
empresa ficou um pouco parado, não lançou novos produtos, ficou tudo como era 
não teve evolução, isso foi pra 91 92 em 93 começamos a criar algumas coisas novas, 
porque nesse mercado os produtos ficam obsoletos com o tempo, moda etc. Em 93 
poucos ainda em 94 e 95 já vários produtos 96 nós já lançamos uma quantidade 
produtos razoáveis para o mercado que ela trabalha e estamos reconquistando esse 
mercado e estamos crescendo mais do que os concorrentes nesses últimos 12 meses. 
Em termos de lucratividade e competitividade o resultado foi positivo, e quanto ao 
relacionamento e satisfação dos funcionários se você conhecer você vai notar que 
aqui na YYY é bem diferente eles estão sempre motivados. Aqui tudo é muito igual a 
empresa tem um pouco de cultura americana, o fundador era americano ele veio ao 
Brasil depois da guerra e os americanos são um pouco diferentes dos latinos, eles são 
mais iguais, não tem tanta diferenças sociais, então os operários e a diretoria era um 
grupo de pessoas, não tinha um diretor uma postura numa sala, uma barreira com 
secretarias, o diretor que não conversa com os funcionários, isso aqui nunca teve, 
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desde o começo, então é uma coisa muito igual, então a presidente atual a X 1 mas é 
chamada por XXX ela é chamada por XXX por todos, não é doutora XI. Ela anda na 
fábrica, os funcionários conversam com ela, não tem escolta não tem sabe essas coisas 
é tudo assim igual, as outras pessoas que estão na empresa também fazem assim, 
então com -isso facilita muito a relação com os funcionários, a gente conversa muito 
com eles, nosso sindicato é a CUT em Salto que é a fábrica né tivemos greve, mas 
sempre com uma transparência que a empresa vem conquistando nesses anos , 
principalmente nesses últimos 6 anos, depois desse processo. Você tem um ambiente 
propício pra criatividade, as pessoas não tem regras rígidas, não tem freios. Na 
seleção a gente procura sempre apresentar a missão pra pegar pessoas que acreditem 
nessas coisas, a gente procura pessoas que acreditam nessas coisas que gostem dessa 
missão é lógico que não é 100% na prática, quanto mais alto os cargos mais forte é 
isso, chega ao ponto que se for contratar um diretor ele é escolhido pelos 
funcionários. Eu fui escolhido pelos meus subordinados. Aí quando essa pessoa entra 
os que aprovaram são co-responsáveis, não é que puseram aqui esse diretor e aí 
temos que agüentar ele, eu concordei, aí você consegue amarrar uma co
responsabilidade de dar certo né. 

EMPRESA 04 

Existe. Na verdade este projeto já existe na empresa por algum tempo a empresa vem 
fazendo um trabalho "empowerment", ou seja de levar a decisão pra base. Hoje nós já 
temos implantado o que nós chamamos de células auto-gerenciáveis que é o 
fechamento, o objetivo que nós queríamos chegar, nós começamos um trabalho de 
células em 1985 o trabalho celular na fábrica que foi, a fábrica foi projetada 
celularmente, justamente pra facilitar essa forma de gerenciamento de administração 
que é levar a participação do funcionário nas decisões. 
Algumas razões levaram a esse projeto. Primeiro a competitividade, segundo a 
necessidade de você ter pessoas boas, cada vez mais desenvolvidas, para que essas 
pessoas possam de uma certa forma ter a co-responsabilidade no processo de 
fabricação, terceiro uma necessidade de maior motivação das pessoas eu acho que 
tudo isso, aliado ao projeto de qualidade total que já tinha na época, eu estou falando 
de 81 e 82 e mais a necessidade do enriquecimento da função do indivíduo a 
necessidade de motivar a fábrica de uma maneira geral e que levou a mudança da 
forma de trabalho, que mudou a própria estrutura o próprio "lay-out" da empresa 
para o processo das células. 
A empresa toda está envolvida no projeto. Atualmente nós temos o presidente, o vice
presidente, os diretores, o gerente de negócios e o pessoal de operação, os cinco 
estão totalmente envolvidos nesse projeto, não dá pra você fazer alguma coisa 
dissociada. A hierarquia não funciona totalmente verticalizada, mas existe também a 
flexibilidade, o envolvimento é desde o presidente até os operários. Os grupos são 
formados de uma forma que nós chamamos de grupos naturais, ou seja a própria 
célula de manufatura já forma um grupo, quando o indivíduo entra ele vai numa célula 
e essa célula de certa forma acompanha o grupo onde ele está inserido. 
Desde que foi formado as células eles já tem algumas responsabilidades, uma das 
responsabilidades por exemplo é com a qualidade do produto, no passado antes de 85 
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ele simplesmente manuseava o produto somente na operação a qualidade por exemplo 
era de responsabilidade dos inspetores, hoje ele já tem a responsabilidade de fabricar, 
controlar a qualidade, além disso ele tem a responsabilidade de preparar a máquina, 
ele tem a responsabilidade pelas pequenas manutenção, ele tem a responsabilidade 
pela limpeza do local, e ele junto com o grupo, junto com o gerente da área, no início 
do mês por exemplo é colocado o que nós chamamos de PIV. O que é PIV? É o 
Programa Interno de Vendas. O PIV é todo o programa que vai ser vendido durante o 
mês e durante a semana os próprios funcionários que acompanham e controlam o 
atingimento desse programa de vendas e toda a diferença que existe entre aquilo que 
foi planejado e aquilo que está sendo atingido, as ações tomadas é dos próprios 
funcionários, a menos que seja uma ação de cunho gerencial, por exemplo se falta 
peça é o funcionário que vai atrás, se tem problema de manutenção é ele que vai 
procurar resolver aquilo que está no operacional é com ele. 
O que acontece é que na admissão dos pares eXistem algumas células que participam 
do processo de seleção, na admissão do superior não, quem participa é o superior 
dele e os pares. Eles tem a participação no operacional o que é estratégico da empresa 
não. Eles não participam da elaboração, mas eles tomam conhecimento dele, isso é 
colocado para os funcionários, a elaboração está à nível de conselho e de diretoria, o 
planejamento estratégico está no alto escalão. A nível gerencial há envolvimento do 
diretor, do vice-presidente, do presidente e do conselho, cada um evidentemente com 
a süa parcela de responsabilidade, mas do operacional propriamente dito de uma 
forma geral não, existem alguns casos, algumas pessoas que participam do 
planejamento estratégico, principalmente aqueles que tem uma carreira em Y por 
exemplo. Quando eu estou falando em operacional eu estou falando em operadores de 
máquina, esse pessoal não. Eles participam da decisão à nível operacional que já é 
muito pra eles. 
Se nós falarmos em 84, 85 houve resistência, se nós falarmos hoje não, não mais por 
que já houve um processo de mutação, de qualificação, de corporação desse 
processo. To da mudança tem uma resistência, isso faz parte até da vida das pessoas, 
da sobrevivência. O projeto de células não teve como objetivo fazer "down-size" ou 
coisa parecida, não teve objetivo de demitir pessoas, o objetivo era dar maior 
responsabilidade para as pessoas, dando maior qualificação, dando maior 
oportunidade, não de demissão. Quando você implanta um projeto dessa envergadura 
você tem aquelas pessoas que se adaptam, aquelas pessoas que não se adaptam e 
aquelas que querem se adaptar, então a empresa investiu nisso, inclusive à nível de 
educação de fábrica, trouxemos supletivo de primeiro e segundo graus com ajuda da 
Fundação Bradesco. Existem aqueles que literalmente não querem, esses por si só 
saem e existem aqueles que ao longo do processo acabam se ajustando, acho que tem 
as quatro situações em qualquer mudança e ocorreu aqui. 
O projeto por si só já é um projeto motivacional. Porque? Um dos elementos da 
motivação é você dar responsabilidade, um outro elemento você dar o "feed-back" a 
ele, o processo celular ele alavancou, ele otimizou justamente esses dois pontos, 
dando responsabilidade e o "feed-back" e o terceiro que também está envolvido que é 
a própria sensibilização deles. No passado quando a fábrica era por processo e não 
era por célula a pessoa ficava estática em seu trabalho em uma única máquina, ela 
simplesmente conhecia aquela máquina... numa célula onde você tem o agrupamento 
de diversos tipos de máquinas a pessoa em todas ele tem a flexibilidade interna, mas· 
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externa também, amanhã se ele quiser sair da empresa evidentemente ele tem 
condições de arrumar emprego mais facilmente, pelo conhecimento geral que ele 
adquiriu, então pelo fato dele ser responsável pelo trabalho dele, isso gera uma 
humanização. Isso é feito de várias maneiras é um contexto, desde a remuneração de 
acordo com o mercado, até o investimento que ele tem na educação formal, a própria 

· responsabilidade que é dada a ele, o retomo, a própria participação no processo, isso 
tudo valoriza o indivíduo ele é tratado como pessoa, não que no passado ele não fosse 
tratado como pessoa. As pessoas eram muito pouco valorizadas no contexto geral, 
então a própria os atos que a empresa tem praticado de certa data pra cá de 14 a 15 
anos pra cá, todos os atos da empresa tem levado a essa valorização, inclusive o 
último ato que nós fizemos que veio corroborar tudo isso, foi a unificação dos 
restaurantes, no passado nós tínhamos dois restaurantes, um do pessoal administrativo 
técnico e diretoria e outro· para as pessoas da produção, hoje nós temos um único 
restaurante, todo mundo almoça no mesmo lugar, eu acho que tudo isso são atos, 
porque não adianta você ter um discurso com o ser humano não adianta você ter o 
discurso você tem que mostrar, você tem que ter ato, você tem que ter a ação, você 
tem que ter a coerência e o que a empresa vem tentando fazer é ser um pouco 
coerente com o discurso dela. Quanto a remuneração existe um salário fixo, nós 
trabalhamos com uma consultoria que nos orienta quanto ao salário dos executivos e 
o restante nós trabalhamos com a média de mercado da nossa região. Nós temos 
beneficios, cesta básica, assistência médica, à nível temos automóveis, entra 
presidência, vice-presidência e diretoria á nível de gerência de departamento nós 
trabalhamos com "ticket" combustível, nós temos também bolsa de estudo que está 
dentro do projeto de motivação e além de tudo isso nós temos a participação nos 
resultados, nós temos essa participação antes da medida provisória em 95 nós 
trabalhamos de 94, isso tem incentivado bastante. Hoje nós temos uma comunicação 
muito grande em cima da participação, embora ela seja anual, nós pagamos 
semestralmente e o funcionário tem mês a mês qual é a posição. 
O projeto criação é um "mix" dentro do plano de sugestão e CCQ, ele é hoje o nosso 
projeto de melhoria contínua é onde o funcionário pode participar, implantando idéia 
de melhoria, em qualquer circunstância em qualquer área, quando ele implanta uma 
idéia, essa idéia é recompensada em dinheiro, toda semana nós fazemos a recompensa 
do Projeto Criação, nas segundas-feiras, das três as três e meia acontece a 
recompensa do projeto criação onde um representante do grupo recebe das mãos do 
gerente dele, junto com a diretoria, o vice-presidente e o presidente a recompensa em 
dinheiro pela idéia que implantou até a semana anterior. 
O projeto foi implantado dessa forma em 1991, está fazendo 5 anos foi em 06/05/91, 
os resultados foram os mais diversos, houve uma redução de desperdícios, melhoria 
de produtividade, melhoria de qualidade, melhor motivação pela participação do 
próprio empregado no processo, motivação pela recompensa que eles recebem em 
dinheiro, quanto mais o grupo apresenta mais dinheiro eles recebem tem funcionário 
aí que recebe a metade do salário dele no mês só de recompensa do projeto criação, 
então a melhoria para empresa e para os funcionários foram bastante notáveis vamos 
dizer 
asstm. 
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EMPRESA 05 

Nós temos um projeto maior que se chama PRQT (Programa XXX de Qualidade 
Total) dentro desse programa nós estamos agora com um projeto que nós vamos 

· direcionar a padronização na empresa pelo modelo ISO 9000, nós entendemos que se 
nós adotarmos o modelo ISO 9000 pra direcionar nossa padronização nós vamos ter 
um bom sucesso no setor de padronização e desenvolver com mais rapidez a busca de . 
todo o PRQT ainda dentro desse programa nós temos um Programa que se chama 
5Ss, podemos até dizer que ele é ampliado, pois semanalmente existem reuniões pois 
além de se tratar de assuntos do 5Ss trata também com funcionários, principalmente 
os supervisores assuntos ligados a produção de cada setor, fora isso nós temos uma 
entidade dentro da XXX que se chama CRER (Comissão dos Representantes dos 
Empregados da XXX), ela é regulamentada formalmente e arquivada no sindicato dos 
metalúrgicos. Eu entendo que o Programa de Qualidade Total, ISO 9000, o 5Ss e a 
CRER são os programas que fazem parte de um projeto maior. 
É uma história que começa por um questionamento meu do relacionamento entre 
capitaVtrabalho, com esse questionamento a gente descobriu uma entidade que se 
chama RRR a XXX se filiou a RRR nos idos de 88, 89, a RRR foi um foro pra 
discutir experiências sobre administração participativa, que na verdade a gente não 
sabe direito o que é administração participativa, através de palestras e num livros nós 
chegamos ao professor Vicente Falconi Campos que é o TQC do modelo japonês e 
com isso nós chegamos a uma Fundação que se chama Fundação Cristiano Ottoni da 
Universidade Federal de Minas Gerais e nós nos engajamos no projeto dessa fundação 
um Projeto de Qualidade Total, em fevereiro de 1994 eu e meu sócio participamos 
dum seminário sob a direção do professor Falconi e depois disso os gerentes fizeram 
curso e então nós começamos o programa em abril de 1994, buscando uma 
administração, um gerenciamento voltado para a Qualidade Total. 
Toda a empresa faz parte do projeto, porque a qualidade Total está relacionada com o 
envolvimento de todas as pessoas, a qualidade total é uma busca constante, que você 
vai sempre melhorar é um trabalho muito demorado, primeiro é a conscientização dos 
diretores, conscientização e treinamento dos gerentes, depois vem a padronização, a 
organização da empresa que tem um programa muito interessante que se chama 5Ss, 
que é correspondente a "house keeper" americano, este é um programa que nós 
levamos até o chão de fábrica. O programa dos 5Ss, envolve a arrumação, a 
ordenação, a seleção, a limpeza, a segurança do posto de trabalho, onde cada um é 
responsável por todas estas questões no seu posto de trabalho e por conta disso você 
vai melhorando todos os aspectos da empresa e ele termina em produtividade, quando 
você organiza o posto de trabalho, você tem o treinamento pra todas estas pessoas e 
quem pratica os 5Ss são os funcionários. 
Um certo dia foi detonado o programa 5Ss, onde todo mundo estava empenhado na 
arrumação, descarte das coisas desnecessárias no seu posto de trabalho, a ordenação, 
a limpeza e nesse determinado dia foi o dia da "house keeper" o dia da limpeza total, 
quer dizer, primeiro, a orientação, a explicação um treinamento, esse foi praticamente 
o começo da prática do programa e depois auditorias mensais, reuniões mensais, de 
todas as seções, e depois das auditorias é visto o que foi acusado de erros nas seções 
e aí as seções se reunem para resolver, melhorar aquilo que foi apontado. Então cada 
grupo é formado por cada seção de trabalho, foi treinado auditores, todos os 

Xlll 



diretores, supervisores, gerentes e alguns funcionários também são auditores esse 
projeto envolve todos os funcionários da empresa. As reuniões de 5Ss são utilizados 
para as decisões de trabalho também. Existe um instrumento de participação dos 
funcionários, nós estamos aprendendo isso, nós estamos construindo isso, no 
programa de padronização nós estamos aprendendo a trabalhar com um instrumento 
que se chama relato de anomalias, uma anomalia é qualquer resultado não conforme, 
e qualquer resultado não conforme é percebido por qualquer funcionário em seu 
posto de trabalho. Nós não temos ai da todo o processo padronizado, portanto existe 
eventualmente um funcionário fazendo um produto não conforme e não está sabendo 
e nós estamos descobrindo lá na frente. 
O funcionário foi treinado para o que ele está fazendo, portanto o objetivo é que ele 
tenha plena autoridade sobre aquilo que ele está fazendo, portanto ele sabe decidir 
sobre o resultado não conforme do trabalho dele, então ele tem poder de decisão no 
processo e dentro do programa não é possível treiná-lo a resolver o problema, pra 
isso existem os supervisores e os gerentes, delegado a autoridade ao funcionário a 
partir de um resultado não conforme ou de qualquer outro tipo de anomalia, como 
por exemplo uma máquina está fazendo um barulho diferente ele para o seu trabalho e 
faz um relato da anomalia e chama o supervisor ou o chefe e diz: aqui está 
acontecendo isso e a partir daí deflagra uma seqüência de ações que visam remover os 
sintomas e fazer que aquele defeito deixe de aparecer e dar condições pra que se 
façam análises mais profundas para buscar a causa principal do problema. O 
funcionário participa das decisões, tendo conhecimento e portanto tendo autoridade e 
responsabilidade sobre o trabalho dele. Dentro do programa dos 5Ss ele é 
conscientizado e treinado para manter a segurança, a limpeza e ordenação de seu 
trabalho, então ele decide sobre essas coisas, dentro do CRER, eles se reúnem e 
discutem reivindicações e reclamações dos empregados e uma vez por mês com a 
diretoria e a gerencia eles expõem as reclamações e as reivindicações, como por 
exemplo as questões de calor e gases e de falta de segurança. O objetivo maior da 
CRER é a melhoria do relacionamento capital/trabalho, mas dentro da CRER existem 
decisões relativas ao trabalho também, como por exemplo: nós fizemos exaustão em 
todas as seções de solda a partir de uma cobrança da CRER, nós fizemos a exaustão 
do calor na cabine de secagem de pintura a partir das iniciativas da CRER em cobrar 
da empresa que se fizesse alguma coisa, eu entendo que essas são decisões relativas a 
execução do trabalho, isso a nível de chão de fãbrica e a nível de supervisão existem 
reuniões semanais de 5Ss onde o funcionário discute a participação. Dentro do PRQT 
nós pretendemos chegar a uma situação que nós vamos ter grupos de melhorias ou 
CCQs. Nós temos de 33 pessoas, divididos em cinco grupos que são formados por 
supervisores, gerentes e um funcionário de cada seção que uma hora por semana 
durante o horário de trabalho se reúnem para estudar o livro gerenciamento sobre a 
rotina diária. Esses grupos estão estudando para alavancar o processo. 
Não existe nenhuma resistência por parte do chão de fábrica e nem a nível de 
supervisão, às vezes o não entendimento, eu poderia afirmar que houve resistência 
não consciente, não declarada, a nível de gerência, porque muda completamente o 
conceito de gerência, muda o procedimento de gerência. Houve uma dificuldade e até 
hoje eu tenho muita dificuldade de dirigir com as ferramentas que eu estou tentando 
aprender. A conscientização está mais demorada do que a gente supunha, a gente tem 
uma ansiedade que as coisas funcionem mais rapidamente. Os líderes tem uma 

xiv 



.,,·, 

dificuldade no aprendizado de mudar o modo de liderar que é totalmente diferente, 
distribuindo responsabilidade, ensinando, a gente tem· o costume de pegar a 
responsabilidade e resolver. Por parte dos funcionários eu sinto que existe muito 
pouco retomo de sugestão por exemplo, mas eu acho que talvez seja muito cedo 
ainda. Mas; o ambiente do trabalho, o absenteísmo, a questão da responsabilidade 
pela organização e trabalho a resposta foi muito favorável. 
Dentro do PRQT o que mais motivou os funcionários foi o programa 5 Ss, uma 
maneira de motivar foi dar aula de 5Ss pra todo mundo. Onde ele pode absorver a 
idéia a partir dos resultados que é fonte de motivação. Nós não usamos os beneficios 
para motivar os funcionários. A cesta básica foi uma reivindicação antiga que nós 
pusemos em prática, mas isso só aconteceu porque as reclamações eram geral, porque 
outras empresas davam. Ela não está vinculada a nada, como por exemplo a falta em 
serviço, se o empregado faltar ele é mandado embora mesmo. A cesta básica passou a 
fazer parte do salário, mas qualquer funcionário recebe a mesma cesta básica, 
independente da função e do estado civil. Os beneficios não estão vinculados a 
motivação é a conscientização e a responsabilidade e treinamento no trabalho, 
principalmente a conscientização de que a empresa precisa do melhor desempenho de 
cada um pra sobreviver, para atingir os seus resultados. 
A prova de que houve resultados positivo é que a XXX sobreviveu as crises. A XXX 
vem se ampliando a cada ano, conquistando mercado a cada ano. Nós temos milhares 
de melhoria, mas nós estamos cada vez mais competitivos, nosso preço e nosso 
produto tem muito mais qualidade. Nós somos se não a líder do mercado; nós 
estamos no pé da líder do mercado, isso é resultado de tudo o que nós estamos 
fazendo, baixíssimo nível de absenteísmo, baixíssimo "toum-ower", os funcionários 
não querem sair da XXX eu diria assim que de uns dois pra cá nós conseguimos 
duplicar o faturamento. 

EMPRESA 06 

Na verdade nós não temos um projeto específico que teve como objetivo amplo que 
envolvesse os funcionários na execução do seu trabalho. O que aconteceu aqui foi que 
nós em 87 começamos um programa que se chama Programa de Produtividade 
Global, ele tinha como objetivo melhorar a produtividade, melhorar a qualidade, 
tornar a empresa mais ágil o objetivo era aprimorar o processo produtivo. Os eixos 
desse projeto eram basicamente dois, um era a tecnologia e outro era recursos 
humanos, era a ênfase na modificação das relação de trabalho a modernização das 
relação de trabalho vamos dizer assim. Então, o que aconteceu é que no momento em 
que a gente começou a ponderacionalizar esse projeto ele foi constituído de diversos 
sub-projetos de diversos programas e no bojo desses programas nós começamos a 
exercitar práticas que depois vieram ser chamadas genericamente de participativas no 
início do processo era uma relação onde nós a partir de um programa chamado 
negociação e troca nós começamos a organizar os trabalhadores pra discutir com eles 
de uma forma direta tudo que dissesse respeito com as condições de trabalho, com a 
remuneração, direitos e obrigações e é nesse bojo que surgem algumas iniciativas, 
algumas ações, algumas atividades a onde as pessoas passam a propor sugestões, 

XV 



passam a sugerir mudanças das suas origens, formas de se organizar que pudesse 
contribuir pra melhorar a produtividade. 
Foi a partir de um diagnóstico que a gente lidava com um índice muito grande de 
perdas e que a gente tinha relações de trabalho marcadamente predadoras, a gente 

. tinha falta· de qualificação de mão-de-obra a gente tinha enfim uma série de 
problemas, que nos levou a buscar a construção de um novo modelo de produção. 
Todos os níveis está segmentado em diversos níveis. Hoje são quatro níveis 
hierárquicos, antigamente eram nove. Os grupos são formados nas diversas visões, 
hoje nós se organizamos em unidades de negócios, então se você pega a divisão de 
construção, existe diversos grupos à nível de engenheiros, pessoal administrativo, 
grupos de programas e melhoria e existem diversos grupos operacionais, o desenho 
ele é montado em função dos diversos projetos ele tem uma base conceitual comum, 
agora a estruturação acontece de diversas maneiras dependendo dos diversos 
momentos de cada um dos projetos, então se você pega a minha divisão de estruturas 
ali as pessoas estão num estágio hoje de células de produção, tem o conceito de 
liderança, a supervisão etc., você pega a divisão de construção já está em outro 
estágio, nós não temos um estágio hegemônico, as coisas não acontecem da mesma 
forma nos diversos lugares. 
Se você pegar o pessoal operacional eles participam desde o momento que você 
começa a discutir com os diversos grupos a remuneração variável, começa também 
discutir com os diversos grupos as questões relacionadas as condições de trabalho. 
Então como que se dá isso? Um dos grandes desafios do setor de construção é que 
nós temos que melhorar as condições de remuneração dessas pessoas, a grande 
maioria dessas pessoas ainda não recebem um salário suficiente pra reproduzir a 
própria força de trabalho, o que as pessoas ganham não é suficiente em nosso ponto 
de vista pra que ele tenha condições de oferecer a sua família condições razoáveis ou 
seja mandar esse pessoal pra escola, morar e que esse é um desafio, como é que a 
gente consegue melhorar o nível de renda dessas pessoas, aí você tem dois eixos, um 
é a convenção coletiva você tem um salário que é negociável com o sindicato patronal 
com o sindicato dos trabalhadores que ele é igual pra todos, a gente estabeleceu como 
política pagar acima desse piso, nós pagamos um percentual a mais pra dar "start" no 
processo e o restante vem através de uma remuneração variável que passa pela 
qualidade de trabalho, pela produtividade alcançada pelas condições de segurança etc. 
Então, quando você negocia com essas pessoas essa remuneração variável nesse 
espaço é onde surgem sugestões de melhorias, sugestões de como organizar melhor o 
trabalho é um espaço onde as pessoas podem colocar críticas se acharem que está 
errado, ou se esta certo se pode ficar melhor é um processo bastante interativo ele é 
mais um processo do que um modelo, não tem um modelo pronto e acabado. 
Houve resistência. Sim com certeza no momento inicial o que você percebe é que as 
pessoas se preocupam porque eu vou fazer isso eu acho que nós não temos uma 
tradição macro social que estimule a participação a nossa tradição é uma tradição 
mais autoritária, nossa história é marcada por uns bons períodos de autoritarismo e 
também nós não temos traços fortes na nossa cultura de uma participação comunitária 
efetiva, onde o sujeito assume efetivamente o papel de cidadão, começa a existir isso 
agora, movimentos contra a violência, movimento das associações de bairros, em 
outras culturas você vê uma tradição da participação comunitária mais forte, isso não 
quer dizer que na nossa não existe. Ora, se no macro ambiente da nossa sociedade 
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comuriitária isso reflete no ambiente organizacional, porque ele não está desconectado 
com a · realidade não está fora do mundo real que é o Brasil, então você tem 
resistência das próprias pessoas você tem no momento inicial muitas desconfianças 
porque isso, o que está por trás disso, você tem resistências também nos níveis de 
supervisão que tem o poder ameaçado e acham que vão perder o poder vão ter maior
dificuldade de lidar com o conflito dessas pessoas, que também não é voltada pra 
nossa tradição, a nossa tradição é mais voltada para "o manda quem pode, obedece 
quem tem juízo" os próprios ditos populares acabam sendo simbólicos nesse sentido. 
Na época houveram demissões espontâneas e outras provocadas, algumas pessoas 
foram demitidas, muitas pessoas não aceitaram de forma nenhuma e foram embora, 
muitas pessoas boicotaram muito o processo e aquelas questões que eram vital para o 
projeto então estas pessoas foram embora. 
O processo motivacional parte de algumas premissas, a primeira é de que o advento ... 
você sempre tem uma equação, mas qual é a vantagem que eu levo nisso, então a 
forma do processo de motivação é o que medir a possibilidade de resposta a algumas 
questões que são importantes para as pessoas, então por exemplo a qualidade de vida. 
Que condições de qualidade de vida? .. outra forma é através do efeito demonstração, 
nós temos um projeto de educação, educação básica etc. evidentemente há uma 
resistência muito grande para fazer as pessoas voltarem a sala de aula muitas pessoas 
nunca estiveram numa sala de aula. Mas no momento em que os pioneiros entram no 
processo, eles entram no processo, conseguem um acesso profissional, um ajudante, 
um carpinteiro, um encarregado de serviço, e os demais começam a observar isso, aí 
você tem um nível de motivação maior de adesão. A motivação para ela acaba se 
dando muito mais quando essa equação fecha na cabeça das pessoas, ela tem alguma 
coisa a ganhar no ponto de vista pessoaL Nós não temos prêmios. os beneficios são 
obrigatórios não está relacionada a motivação, o beneficio tem uma capacidade 
motivacional muito curta, no instante inicial pode até motivar, depois ele é 
incorporado e se toma um direito adquirido e daí ele não tem mais potencial 
motivador. Se você cria para um certo grupo, por exemplo gerentes a gente vai dar 
um beneficio carro por exemplo, no primeiro momento que isso acontece é bem 

. recebido, mas rapidamente isso é incorporado e não é mais um fator motivador. É que 
a gente acredita que o fator motivador é um conjunto de variáveis onde existe um 
tempo profissional, um tempo pessoal pra você melhorar de vida, você dar passos na 
vida acho que isso é mais motivador. A gente acha que essa coisa de beneficios ela 
está centrada numa tradição excessivamente paternalista e que certos beneficios eles 
acabam atendendo a todo mundo menos o beneficiário, então é assim: vale refeição, 
vale não sei o que, estas coisas todas, no nosso ponto de vista são todo~ paleativos, 
agora tentar consertar tentar dar uma arrumada que possa contribuir é a renda, agora 
a cesta básica, vale disso, mais vale daquilo o processo é inverso, quando as pessoas 
recebem seus salários elas compram onde elas quiseram comprar, elas fazem o que 
bem entendem com o seu dinheiro, elas almoçam onde elas querem almoçar elas 
exercitam a sua liberdade de escolha e a sua liberdade de opção. 
É um projeto que existe a oito anos. A gente tem alguns resultados que a gente pode 
ver, não só atribuir ao projeto, é uma das variáveis que contribuiu muito, nós tivemos 
uma redução sensível na rotatividade, a gente teve um tremendo inequívoco no 
aumento da qualidade em nossos empreendimentos, a gente teve uma melhoria 
substancial no nível de perdas, a gente melhorou também o posicionamento da 
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empresa, a gente conseguiu obter "marketing-shaer", em parte também se deve a esse 
projeto' inovador, a gente tem uma série de ganhos que a gente pode creditar a esse 
projeto uma parte. E tem perdas também , a gente teve que diminuir margem à nível 
de investimento, tão significativas na empresa. Quanto aos funcionários ele é positivo 
na medida· em que diminuiu a rotatividade as pessoas permanecem, as pessoas se 
·sentem mais parte da empresa, as pessoas sentem mais envolvidas com o projeto 
organizacional. Com certeza se percebe uma maior produtividade por parte dos 
funcionários. 

EMPRESA 07 

Sim. Nós temos hoje na empresa um programa específico de desenvolvimento que nós 
chamamos de programa de desenvolvimento gerencial, embora ele tenha este nome 
ele está voltado para todos os funcionários, estratificar o nível de atuação e ele tem 
como objetivo o envolvimento do funcionário em todos os aspectos administrativos, 
então isso se dá de diversas formas, uma empresa em algumas unidades que tem 
natureza de operação diferente, nós temos esse escritório com aproximadamente 400 
funcionários que cuidam de um aspecto administrativo, então o tipo de trabalho 
disponível com essa população ele busca um nível de participação à nível mais 
estratégico, então você tem os grupos de discussão, os grupos de envolvimento onde 
você realiza eventos voltados para a discussão de assuntos do trabalho e extra
trabalho até para estimular a participação mais autêntica de cada um e dentro desses 
grupos surgem então as necessidades os apelos as reivindicações e até a participação 
dentro do corpo de decisões da empresa, os assuntos relativas a essas decisões então 
são trazidos para essas reuniões onde são discutidas entre os funcionários pra se 
chegar a um consenso e a sugestão, logicamente as decisões maiores ficam a cargo da 
alta administração, no caso da indústria, das unidades industriais existe um programa 
mais operacional onde foi idealizada a formação de um quinteto envolvendo pessoas 
de diversas áreas para que houvesse interação a nível de departamentos e os assuntos 
relativos as decisões da fábrica são tomadas à nível dos quintetos e levada aos 
escalões mais altos também. 
Nós temos um programa de renovação que está calcada em nossos programas de 
"trainees" então nós entendíamos a renovação um processo de entrada de um corpo 
novo, de um profissional que viesse trazer uma concepção ou uma informação 
acadêmica ou mesmo de alguma experiência profissional que ele tenha tido fora pra 
dentro da empresa e hoje eu entendo que esse fato esse processo ele é importante. 
Nós tínhamos essa idéia de que todo processo de renovação ele tinha em comum um 
caminho preferencial a renovação do quadro através da entrada desses profissionais, 
então todos esses profissionais mais jovens, com uma dinâmica um pouquinho 
diferente. Em 88 nós resolver reestruturar esse programa de renovação, ter um 
programa com a filosofia mais propriamente com a cara da empresa. Foram criados 
alguns seminários onde os funcionários puderam trazer uma contribuição, qual seria o 
melhor processo para a adaptação desse profissional no corpo da empresa de que 
forma a empresa esperava receber uma contribuição desse profissional e essa 
reestruturação mostrou um desejo muito grande da nossa população em participar 
mais efetivamente das decisões isso coincidiu com a nossa entrada para a RRR, todas 
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as bagagens, todas as informações que vinham de consultorias, próprias de filosofias 
administrativas nosso ponto diretivo com o pessoal de fora, um "benchmarking" a 
gente pode dizer que tenha existido que a gente buscava olhar para os exemplos de 
sucesso que aconteciam em empresas e quais seriam os pontos fundamentais que 

. estavam calcados que estavam baseando esses processos e nós identificamos aí então 
a possibilidade de criar um programa voltado para a nossa população, atender as 
expectativas que era manifestada por eles mesmos, foi aí então que surgiram os . 
programas, tanto o programa gerencial como o desenvolvimento operacional e até 
hoje nós temos uma consultoria que nos auxilia na condução do que nós chamamos 
hoje de programa de desenvolvimento de pessoas. 
Todos os escalões da empresa fazem parte do projeto. Nós estamos passando por 
uma reestruturação buscamos uma diminuição dos degraus hierárquicos que existem, 
então hoje não dá pra precisar num contexto global da empresa, nós temos a nível de 
departamento e intermediário um total determinado número de níveis só que nós 
temos uma política que nós chamamos de portas abertas, quando você tem um 
problema e você não consegue resolver com o seu nível imediatamente superior você 
tem a liberdade de informar o nível de acessar um nível imediatamente superior 
excessivamente. O que nós pretendemos com isso? criar um canal de comunicação 
informal pra resolver o maior problema que existe em todas as empresas que é o 
problema da comunicação, então pra não basearmos só em divulgações, circulares, 
jornais, quadros de avisos. A experiência nos mostrou que a comunicação informal ela 
é muito mais ágil, muito mais efetiva, embora as vezes não é da forma como 
gostaríamos, mas ela é muito mais ágil do que qualquer outro veículo, então essa 
política foi exatamente pra propiciar um fluxo da informação em todos os níveis, que 
a informação pudesse percorrer por todos os níveis hierárquicos. Nós temos 
estruturas industriais em níveis menores de quatro, cinco níveis hierárquicos, temos 
estruturas maiores, como no caso. da contabilidade, que ainda tem uma filosofia 
estabelecida no padrão mais ortodoxo, tem também as estruturas que já funcionam 
nesse grupo, estruturas mais circular, onde você tem grupos de trabalho funcionando 
não mais numa forma hierárquica, mas sim com níveis de conflitos mínimos. 
Olha, os grupos normalmente são provocados a gente estabelece um programa de 
metas e compõem um grupo inicial, o que nós temos mesmo de espontânea é a 
participação ou é a saída de um determinado elemento desse grupo, ou mais, vontade 
própria deles ou mesmo por uma necessidade de alocação de um outro tipo de grupo 
e a entrada solicitada por outras pessoas que o próprio grupo delibera sobre essa 
participação ou não. 
Na verdade hoje o funcionário quando ele participa, quando ele colabora numa 
tomada de decisão, ele está sendo cúmplice da decisão, na verdade ele é o maior 
responsável por qualquer resultado que você chegue. Nós temos por solicitações 
programas de recompensa na participação dos resultados que está amarrado com o 
orçamento, então, quando uma decisão é tomada quando a meta é estabelecida, ela 
está amarrada no orçamento e todos deverão contribuir para se chegar nesse resultado 
até mesmo pra que se possa cumprir essa meta. 
Houveram resistência, mas eu não saberia te precisar numericamente, qual seria o 
percentual, mas como é um processo que nós já estamos em curso a bastante tempo, 
nós já temos mais de oito anos dentro desse processo e a nossa filosofia é fazer um 
processo mais lento e mais. duradouro, eu diria que as dificuldades que houveram elas . 
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foram normalmente superadas quer pela saída dessas pessoas, por não mais se 
identificarem com a filosofia da organização ou até mesmo por uma mudança com a 
própria pessoa, então nós temos aí os dois casos, aquela pessoa que é resistente que 
filosoficamente não aceita a hipótese e aquela que realmente não entendeu o contexto 
e as vantagens desse processo. Outras se adaptaram e entenderam e aceitaram a tirar 
unia vantagem do processo, as outras o próprio grupo acaba rejeitando e levando a 
saída dessa pessoa da empresa. 
Na verdade não existe uma receita estabelecida, eu não saberia te dizer de uma forma 
teórica ou acadêmica. Todo o nosso processo está calcado no diálogo, todas as ações, 
todas as decisões, todos os passos são tomados de reuniões, consenso, de conversa, 
que logicamente são colocadas depois no papel a nível de compromisso, mas elas 
advem basicamente do diálogo e nós buscamos então facilitar esse diálogo, criar um 
pouco a possibilidade das pessoas exercitarem isso e fazer com que essas 
manifestação não tenha mais aquela característica do medo, da punição é criar um 
clima de abertura, para que a pessoa possa colocar a sua opinião mesmo ao contrário 
sem ser motivo de represália, então você aí consegue tantas idéias pra formar e a 
pessoa tendo possibilidade de participar autenticamente do processo ela vai se 
motivar, ela vai acabar fazendo aquilo ali por uma iniciativa dela mesma não é mais a 
empresa que vai gerar motivação a motivação está dentro dela. A gente está 
possibilitando que ela deixe isso vir à tona. 
Todas as nossas campanhas, todas nossas promoções de idéias todos os apelos a 
contribuição elas normalmente elas não trazem de recompensa material a única coisa 
que nós temos é uma divulgação dessas idéias a nível de quadro onde as pessoas que 
participam são mencionadas e normalmente a administração da empresa que está 
muito envolvida com o seu negócio ela tem essa informação ela busca sempre 
acompanhar, cumprimentar e não um estabelecimento de prêmios. 
A data de "start" é 1988. Agora a idéia é bem anterior a isso. A própria situação da 
empresa dentro da estrutura econômica do país é um reflexo disso tudo. MMM tem 
hoje uma posição no mercado privilegiada. As idéias, o trabalho, os colaboradores, 
então nós temos aí um histórico recente de crescimento e participação, de 
diversificação, de compras de empresas, nós temos hoje uma participação com um 
grupo estrangeiro, nós temos aí um crescimento bastante acentuado no setor 
petroquímico, nós temos um contrato a nível de escolas buscando trocar e estimular 
uma integração maior entre empresa e escola, tudo isso é resultado dessas idéias 
novas, hoje nós temos um trabalho que está voltado para a reestruturação da 
companhia por unidade de negócio e esse trabalho não é uma idéia nova, todo mundo 
conhece, mas a forma das unidades de negócios da companhia foi a através de grupos, 
onde não tinha um comprometimento nenhum no primeiro momento. Eles buscaram 
informações acadêmicas, informações em outras empresas e estruturaram qual seria a 
forma da empresa ideal, o que deveria ser modificado, o que deveria ser extinto, para 
que tivesse um~ estrutura ideal e aí se estabeleceu como seria a nossa unidade de 
negócio. 
Os resultados são observados através de pesquisas de climas que eles fazem de uma 
forma informal nos programas de avaliação exponencial e nesse momento a gente 
busca uma interação com a população que esta sendo avaliada a nível de satisfação e 
de perspectivas profissionais que elas tenham e a gente observa que elas tem um 
interesse muito grande em permanecer na companhia e até enxergam a possibilidade 
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de flutuar horizontalmente dentro da companhia, não ficar tão preso numa área 
específica, então eu diria que nós temos um nível de satisfação de razoável para bom. 
Tradicionalmente nesse setor o "toum-over" é baixo nesse setor, por isso, talvez não 
seja um indicador de satisfação. 

EMPRESA 08 

Nós não temos um projeto específico nesta linha, nós temos uma filosofia de trabalho 
que este envolvimento acontece no dia-a-dia. O projeto na verdade é a transformação 
da nossa administração numa administração participativa, então são pequenas coisas 
que vão acontecendo no dia-a-dia que estimulam as pessoas nas tomadas de decisão. 
Na época da implantação foi uma decisão tomada pelo principal acionista da empresa, 
porque ele sempre acreditou que o sistema de administração tradicional não funciona 
e que se você tiver o envolvimento das pessoas no dia-a-dia da empresa a 
possibilidade desse negócio obter maiores resultados é maior. 
Todas as pessoas tem um envolvimento no processo de tomada de decisão. Nós 
temos quatro níveis hierárquicos. 
A nossa empresa é dividida em unidade de negócios. Na unidade de negócio você tem 
a pessoa responsável pela unidade de negócio, que nós chamamos internamente de 
sócio, abaixo dele nós temos as pessoas que vão coordenar equipes de trabalho que 
são os dirigentes e os grupos de trabalho que nós chamamos de associados são 
pessoas que não tem cargo de chefia, não tem cargo de coordenação são chamados de 
associados, nós estimulados que em cada unidade de negócio haja, aconteça reuniões 
que envolvam pelo menos dois níveis dentro da unidade de negócio então por 
exemplo semanalmente acontece uma reunião que nós chamamos de RESAD, é a 
reunião que reúne sócios e os dirigentes para discutirem b operacional o dia-a-dia da 
unidade de negócio e o dirigente se reúne periodicamente com a sua equipe de 
trabalho para estar discutindo para estar passando informações do que está 
acontecendo dentro da unidade de negócio solicitando sugestões pedindo informações 
deles a respeito sobre o que está acontecendo no dia-a-dia e além disso a gente tem 
uma outra reunião que é a reunião dos sócios das diversas unidades com o que nós 
chamamos de grupo de conselheiros que administra a empresa como um todo, essa 
reunião acontece a cada 15 dias, onde você vai estar discutindo os aspectos da 
empresa como um todo. 
Os funcionários participam através dessas reuniões, eles dão informações, apontam 
problemas, são levados a discutir soluções dos problemas, isso acontece na reunião e 
eles são estimulados a fazer isso no dia-a-dia também, não é guardar o problema até 
que a reunião aconteça não ele é estimulado a fazer isso no dia-a-dia, além disso nós 
temos algumas comissões dentro da empresa que são também estimuladas a estar 
envolvidas em todo o processo da organização, nós temos uma comissão de 
empregados que é a antiga comissão de fábrica, nós temos uma comissão que nós 
chamamos de comissão de restaurante que administra o restaurante em convênio 
conosco e nós temos uma comissão chamada comissão do RXX que é a comissão que 
está voltada especificamente para o acompanhamento do nosso projeto de 
participação dos lucros. 
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Olha essa resistência eu acho que ela acontece em qualquer situação de mudança nós 
enquanto seres humanos temos uma resistência a situações novas ao desconhecido, 
então tanto tivemos problemas com as pessoas á nível de chefia, gerência, de diretoria 
como também do chão de fábrica. Primeiro por está resistência a mudança ao 
desconhecido e segundo por uma natural desconfiança, uma coisa nova, nunca 
ouviram falar, não sabiam no primeiro·:momento qual era o objetivo principal disso, 
até que entenderam o que exatamente estava acontecendo naturalmente se sentiram 
resistentes a tudo. Nós tivemos mais "tourn-over" no escalão de chefia do que na 
base, porque pra muitas pessoas é muito dificil delegar poderes, então eu acho que as 
maiores resistências aconteceram aí, houve resistências mas todos eles acabaram 
superando com o tempo e acabaram percebendo que a situação proposta era uma 
situação de condições melhores do que eles tinham. 
Olha todos esses projetos ... Na época pouca coisa existia no país falando a respeito de 
administração participativa, praticamente nada, então nós buscávamos alternativas 
caseiras, então a gente tentou pesquisar alguma coisa mas a gente foi buscar 
alternativas dentro da própria organização, aquilo que a gente achava que poderia ser 
adequado para a nossa realidade, algumas coisas deram certo, outras não deram certo 
e foram abandonadas e o assunto foi retomado de forma diferente, agora sempre o 
caminho foi de envolver as pessoas em discussões a respeito do que a gente pretendia 
implantar, então foi uma fase que nós tivemos muitas reuniões, muita conversa, tanto 
com ·o pessoal de chão de fábrica, quanto com o pessoal de chefia nós não usamos 
nenhum método específico do tipo just-in-time, kamban etc e tal, isso a gente não 
trouxe coisas de fora pra dentro da organização a gente aproveitou determinados 
conceitos dentro dessas propostas existentes no mercado que pudessem se adaptar na 
nossa realidade, mas sempre utilizando sistemáticas internas e sempre buscando 
desenvolver essas coisas a partir das decisões mais simples então por exemplo a gente 
começou envolvendo as pessoas em decisões a respeito da compensação do ponto de 
feriados se agente compensava ou se a gente não compensava e de que forma a gente 
ia compensar, e o envolvimento em mudança de "lay-out" o envolvimento na pintura 
da fábrica, envolvimento na pintura do escritório, onde as pessoas iam escolher as 
cores ~as paredes e iam pintar as paredes efetivamente, inclusive teve um pessoal do 
escritório pintando parede, a gente criou alguns grupo de trabalho específico, a gente 
tinha um grupo que se chamava melhoria de meio ambiente, era um grupo escolhido e 
que tinha a meta de olhar para o aspecto fisico da fábrica e dos escritórios e verificar 
o que é que não estava adequado e o que poderia ser feito para melhorar as condições 
de trabalho e esse grupo então apontava os problemas e apontava as soluções este 
foram os primeiros grupos que nós tivemos na· busca de desenvolver esse sentimento 
de participação, a idéia foi começar de baixo, das pequenas coisas e ir envolvendo as 
pessoas cada vez mais nesse processo de decisões e pra gente o auge de todo esse 
processo foi a criação do programa de participação nos lucros, com uma participação 
das pessoas na elaboração do programa e do acompanhamento posterior. 
A gente não considera o programa da participação dos lucros como um beneficio, eu 
acho que ele faz parte do processo. Ele pode ser considerado como instrumento 
motivador mas não como beneficio, pelo seguinte: pra nós não faz sentido você 
estimular as pessoas a participar, a opinar, a dar sugestões, a apontar problemas e as 
pessoas não ter nenhum retorno do trabalho. O programa de participação dos lucros 
não é visto como uma recompensa monetária, não é a mesma coisa no programa de 
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sugestões por exemplo, onde a pessoa sugere alguma coisa e recebe uma recompensa 
monetária por aquela sugestão que ela apresentou, não é isso esse tipo de troca é uma 
coisa mais ampla é como se ele fosse um pequeno acionista da empresa ele perceber e 

.. conseguir atrelar o fruto de seu dia-a-dia as suas atividades, as suas preocupação em 
estar desenvolvendo um bom trabalho isso vai refletir num resultado positivo para a 
empresa como um todo, consequentemente um resultado positivo para ele e com 
certeza estamos motivando o funcionário. A filosofia que está por traz de todo esse 
trabalho, eu acho que é muito mais uma mudança de atitude, é uma mudança tão 
profunda que ela acaba estrapolando a empresa a gente tem percebido que as pessoas 
tem conseguido levar para a sua vida pessoal esses conceitos de participação, o 
envolvimento. 
Ele iniciou mais ou menos em 83, 84 no início da década de 80. A gente tem uma 
dificuldade de estar passando o resultado do nosso trabalho em termos de número. 
Porque? Primeira a gente nunca teve uma preocupação grande com mensuração. 
Segundo, nós passamos por uma situação muito turbulenta em termos de negócio em 
função da situação econômica do país, nós trabalhamos com bens de capital, bens de 
capital é um dos segmentos da economia que tem mais sofrido com as mudanças da 
política econômica e isso tem afetado bastante a organização, então é dificil se você 
for olhar para os números é dificil você estar atrelando uma coisa a outra, o que a 
gente tem como certo é que a forma como a gente tem passado por esses momentos 
de turbulência a gente tem conseguido sobreviver, a gente tem conseguido manter 
uma empresa sólida e reconhecida pelo mercado, justamente em função de todas essas 
mudanças acontecidas dentro da organização, eu acho que a empresa não conseguiria 
sobreviver se a gente não tivesse o envolvimento das pessoas. 
Com certeza a gente observa que as pessoas tem o maior prazer em estar trabalhando, 
se sente melhor trabalhando em uma empresa como a nossa do que trabalhando em 
uma empresa tradicional, e as pessoas verbalizam isso, por exemplo nós temos um 
programa de avaliação de clima e esta refletido no resultado as pessoas colocam que 
preferem estar trabalhando em uma organização como essa do que trabalhar na 
tradicional. A gente também percebe que esses conceitos acabam introjetados e 
acabam extrapolando para a vida pessoas das pessoas. O "tourn-over" espontâneo é 
muito baixo, nós estamos próximo de zero já a alguns anos. Nós temos uma 
preocupação grande em admitir pessoas que tenham a ver com o nosso estilo de 
trabalho, nos processos de seleção nós informamos claramente como funcionamos e a 
gente dentro do processo seletivo a última parte que tem muito a ver com o nosso 
jeito de ser, que nós temos a admissão integrada. quando você tem a admissão de 
alguém para assumir o cargo de chefia ele vai ser avaliado pelos futuros pares e pelos 
futuros selecionados. Se a pessoa não tem cargo de chefia apenas pelos pares, então é 
realmente foi uma forma que nós encontramos de estar demonstrando na prática 
como é que a gente funciona. A partir do momento que a pessoa aceita passar por um 
processo de seleção como este já é um sinal de que ela tem chance de estar se 
adaptando ao nosso jeito de ser. 
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EMPRESA09 

Nós não temos um projeto definido, olha, a empresa tem esse projeto esse programa, 
mas ela tem um espaço que a gente prevê que os operadores o nível operacional não 

· só de idéias, mas que participe até da mudança de por exemplo de um "lay-out", nós 
tínhamos até um caso interessante lá na montagem, nós tivemos um caso aqui na 
eletrônica que depois de um curso de "empowerment" o gerente da área começou a 
trazer as operadoras pra elas definir todo o "lay-9ut". Como projeto definido nós 
temos o que a nós chamamos de PIC Programa de Iniciativa a Criatividade, é um 
programa de sugestões, onde o funcionário da a sugestão é um processo super rápido 
e em termos de economia ele recebe um prêmio em dinheiro, hoje daria no mínimo R$ 
60,00 e no máximo R$ 600,00. 
A XXX já vem já alguns anos trabalhando com o que ela chama de plano de 
excelência. E nós fornos caminhando no sentido de buscando cada vez mais a 
participação desse pessoal, através de grupos de melhorias e chegou a um dado 
momento em que a gente sentiu a necessidade de ter idéias deles a gente percebia que 
tinha um canal, além do canal de sugestões, mas esse canal de sugestões ele ficava 
muito assim idéia de melhorar algumas coisas fora do ambiente de trabalho e a gente 
sentiu o que a gente chama de comitê de desempenho, o que a gente chama de comitê 
do plano de excelência da XXX, o diretor industrial, o diretor do treinamento, a gente 
sentia necessidade de criar e formalizar um canal, mas que fosse bem simples. Nós 
visitamos algumas empresas, visitamos a RRR para conhecer o sistema, mas o nosso 
acabou ficando mais simples do que esse, mais espelhado na SSS. E esse programa 
não teve ainda a repercussão que a gente esperava, mas ele é um campo que o 
operador por exemplo ele pode alterar com sugestões, como por exemplo, reduzir o 
tempo da máquina dele, ele pode dar sugestão de melhorar a embalagem, ele pode dar 
a sugestão de mudar o "lay-out", essa foi urna sugestão de urna célula, então é isso 
que a gente tem de mais formalizado. 
Desde o supervisor até o nível mais baixo, a dificuldade que a gente encontra na hora 
de premiar é você identificar entre a responsabilidade do cargo e a idéia, então em 
alguns casos fica dificil, como por exemplo se a Fátima dá uma idéia da seleção, a 
idéia vai reduzir tempo etc. e ela é coordenadora, será que isso já não faz parte da 
função dela. Então, nós quase não ternos tido sugestões premiada do pessoal de 
supervisão, do pessoal de engenharia, fica muito caracterizado que é da função dele e 
fica muito dificil premiar. São quatro níveis hierárquicos, os grupos não são formados, 
as sugestões podem ser individuais, mas a gente tem repensado a forma de premiar 
idéias individuais. 
A forma de participação nós não temos nada a não ser os grupos de melhoria, nos 
grupos de melhorias é que o pessoal se reúne para dar idéias, a não ser por sugestões. 
Os grupos são provocados eles não se forma de maneira espontânea. 
Corno houve uma mudança grande a gente tem que puxar um pouquinho as pessoas à 
participarem. Até você conseguir fazer com que eles participem falta muito ainda, 
mesmo no plano de sugestões a gente esperava mais, pois a mesma verba destinada 
aos prêmios do ano passado passou para este ano e ainda. 
A empresa é dividida em unidade de negócios. Foi na unidade de negócios que fabrica 
espelhos que começou o programa de participação, aqui então a gente nota que está 
mais integrado, mais harmônicos, as moças conseguem trabalhar em grupo mais 
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facilmente o clima favoreceu pois elas eram integradas com os gerentes, os 
engenheiros já na outra unidade de negócios onde funciona a metalúrgica não 
funciona tão bem assim. 
A gente divulga .através de fotos, todo o mês existe uma premiação desde que seja 
entregues as idéias implantadas, a gente entrega a quantia em dinheiro e um diploma, 
porque o cheque vai embora e desaparece então nós criamos esse diploma que 
certifica que ele deu uma idéia e que nós aceitamos a idéia, tiramos fotos e essas fotos 
são afixadas antes da premiação, e são divulgados no jornal. Nós temos a cesta básica 
para os horistas para os mensalistas o valor da cesta é incorporado no salário. E os 
supervisores fazem algumas reuniões e aproveitam o momento para dar uma puxada 
aí, solicitando colaboração, sugestões para resolução dos problemas. 
Nós não pudemos ainda relacionar nenhum resultado, quanto ao aumento da 
produtividade em relação ao programa. Nem com os funcionários, ainda é cedo para 
dizer qualquer coisa sobre isto, nós não temos controle quanto aos custos. 

EMPRESA 10 

Existe. Nós temos alguns grupos de trabalho, nós temos planos de sugestões que nós 
consideramos o envolvimento da pessoa relativo ao trabalho dele um processo formal, 
que a pessoa faz uma sugestão, analisa como é antes o processo a sugestão que ele 
está fazendo é feito um estudo de economia sobre isto, neste caso a pessoa em função 
de economia·recebe uma recompensa, esse trabalho é feito individualmente, nós temos 
os grupos êxitos que foram criado com base no programa ótimo da GM pelo Lopez, 
que são formado grupos de trabalhos para executar melhorias em determinados 
lugares que você definiria o que o grupo escolheria, por exemplo nós tivemos um 
grupo montado no setor de serra, eles reviram "lay-out" eles reviram processo de 
trabalho· e implantaram as melhorias no setor. De modo geral além desses grupos de 
trabalho a gente sempre incentiva que as pessoas façam sugestões, faz parte da nossa 
política da qualidade da melhoria contínua e isso não vem de cima para baixo, isso é 
aberto para a empresa como um todo e nós estamos agora implantando o auto
controle na fábrica. O auto-controle é quando o próprio operador inspeciona as peças 
que ele está fazendo. Por que a gente quer fazer isso? Porque a pessoa vai ter um 
maior controle sobre o processo de trabalho e aí ela vai poder perceber melhoria, vai 
poder propor melhoria não só no processo, mas no próprio trabalho dela, melhoria na 
qualidade do trabalho. Essas seriam algumas maneiras que a gente envolve as pessoas 
que possam sugerir e mudar o próprio trabalho. 
A empresa fez 17 anos agora e já é pano-de-fundo da empresa sempre ter uma 
administração aberta e faz uns 6 ou 7 anos a gente percebeu que a gente precisava 
formalizar a questão da participação, nós já tínhamos reunião com os supervisores pra 
discutir os problemas da empresa para analisar faturamento e falar sobre os problemas 
sempre em grupos. Então, nós precisávamos de uma certa forma formalizar que a 
empresa estaria entrando num processo um pouco maior de abertura.melhorando tudo 
isso. Se você diz que você é transparente que você é participativo, mas se você não 
tem nada formal as pessoas não entendem o que é isso. Então, a gente começou a 
divulgar os conceitos da administração participativa, começamos a exemplificar, olha, 
quando você faz assim você está participando de algumas coisas, você está 
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participando da melhoria do seu próprio trabalho, você está contribuindo na solução 
de um problema da empresa então nós começamos a formalizar, então a necessidade 
não surgiu, já era um processo dentro da empresa são da característica dos donos da 
empresa. 
Nós temos· quatro escalões hierárquicos. Não foi o projeto que ocasionou redução 
dos escalões, nós temos líderes, mas não estou considerando-os como escalões. Na 
ausência do supervisor este líder não vai fazer a vez do supervisor por isso que eu 
considerei quatro níveis. Mas, nós não tínhamos nada mais. 
O grupo êxito é um grupo convocado, se precisar fazer uma melhoria, alguém diz: 
precisa melhorar a serra, então convoca-se pessoas para fazer o trabalho lá na serra, 
são pessoas da manutenção, do departamento técnico, da produção, a pessoa que 
trabalha lá na serra, então é formado um grupo misto, pra poder ter a melhor solução. 
Na parte do plano de sugestões é um processo voluntário e as reuniões que a gente 
faz, nós temos uma reunião de comunicação que é feita uma vez por mês com todos 
os funcionários, para a fábrica e todo mundo se reúne no setor de embalagem e nosso 
diretor superintendente coordena essa reunião, fala sobre indicador de qualidade, 
faturamento, nós temos também participação nos resultados então, vai dando a 
posição mês a mês, é comemorado o aniversário das pessoas, plano sugestões e 
outros assuntos, nesse dia também as pessoas são convocadas, voluntário mesmo hoje 
a gente só tem a parte do plano sugestões. Agora a empresa está adotando uma 
estratégia de agosto pra frente eu inclusive sou a responsável pelos grupos da 
melhoria contínua, então tudo o que disser a respeito de grupo de melhoria e trabalho 
de grupo em equipe eu vou estar revendo e dando uma vida nova nesse trabalho todo 
para que as pessoas se voluntariem e para que as coisas fiquem mais a vontade aqui 
apesar de convocados esses grupos êxitos tem ótimos resultados. 
Iniciativa são pouquíssimas pessoas que tem, eles podem até detectar o problema, mas 
a proposta pra se reunir para resolver o problema vem sempre de cima, do escalão 
superior. A gente tem falado muito assim: além do problema ajude a trazer uma 
solução, é fácil você ver problemas. A cultura de modo geral da empresa, 
independe!lte de ser escritório ou fábrica, a cultura das pessoas é eu vou fazer aqui o 
meu pedaço e o resto ... eles estão sempre esperando um cutucão. A questão da 
motivação é uma coisa muito complicada. É uma coisa que eu tenho buscado algumas 
solução para a questão da motivação e agente percebe que é uma coisa que vem de 
dentro. Se o funcionário tem problema de aluguel, se o funcionário tem problema com 
a esposa, com o marido, com os filhos na escola, com a vizinhança ele não se motiva. 
Nós relacionamos as coisas que nós temos aqui na empresa, tem empresas 
multinacionais que não vai ter o que nós temos aqui em todos os sentidos, beneficios, 
comunicação, plano de melhoria, treinamento, a gama de coisas que agente oferece e 
se a pessoa está cheia de problemas ele não vai enxergar nada disso, então a coisa da 
motivação é mais embaixo mesmo, o buraco é muito mais embaixo. 
Não houve resistência, porque é uma coisa que vem vindo naturalmente, não é assim 
a partir de hoje nós somos participativos. Então essa relação é muito próximo. É 
óbvio que existe algumas resistências até hoje, nós fizemos uma mudança com os 
nosso diretores, eles saíram das operações da empresa e passaram para gerar e gerir 
novos negócios e foi criado um comitê operacional que somos os três gerentes que 
são eu (financeiro), da área de suprimento e industrial nós vamos coordenar a parte 
operacional da empresa e pra isso nós fizemos algumas mudanças muito diferentes no 
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organograma não formalmente, mas até que a gente consiga rever esse processo de 
trabalho dentro da empresa, consiga melhorar a situação da empresa também, e as 
pessoas que eram diretamente subordinadas ao diretor superintendente e agora vão 
trabalhar junto com um gerente, não responder a um gerente nós deixamos claro isso. 
Foi assim um choque grande que a gente nem esperava esse tipo de reação que os 
dois tiveram. São pessoas que estão no processo junto com a gente e muito tempo e 
deveriam entender o encaminhamento do processo. Não foi divulgado um novo 
organograma da empresa, foi só feito algumas mudanças para que a gente consiga 
agilizar o processo na empresa, consiga rever o trabalho, consiga rever inclusive o que 
a gente quer, e eles acharam que é andar pra trás e que eles tem um problema de 
decisão e nada disso foi tirado deles. A gente está se fazendo de corte, porque eles 
vão ver no decorrer do processo que eles não perderam poder, que eles continuam 
participando é só uma questão de reorganização é uma fase que a gente está fazendo, 
então na verdade a gente está se fingindo de morto porque estas duas pessoas são 
importantes para empresa. A possibilidade de demissão existe, mas a gente não quer 
pensar nela, a gente colocou como maior desafio não foi nem colocar a empresa nos 
eixos de novo, vai ser convencê-los os dois que o processo está caminhando, é uma 
coisa diferente que a gente está fazendo, mas o mês que vem pode mudar pode ser 
uma outra não é uma coisa definitiva, percebe? Essa mudança chegou a ofender as 
pessoas. 
Os clássicos da motivação, nós oferecemos beneficios aos funcionários, assistência 
médica, restaurante no local, enfermaria, bolsa de estudo, grêmio, tipo de ajuda com 
empréstimos e os trabalhos que nós fazemos, nós temos um trabalho muito intensivo 
em comunicação, para motivar, tentando tirar de dentro das pessoas as coisas, então 
mostrando a importância, a gente procura fazer toda a parte da comunicação bem 
voltado para que a pessoa quando ler aquilo se sinta ela. 
Nós resolvemos motivar dessa maneira porque é característico da empresa, café da 
manhã, cesta básica é dado desde os primórdios da empresa, a empresa sempre se 
preocupou muito com as pessoas, nós somos muito paternalistas dentro da empresa. 
Este trabalho é feito individualmente com a supervisão se o funcionário tem um 
problema a gente procura ajudar, mas direto com a supervisão. 
Faz sete anos que nós resolvemos oficializar a administração participativa, desde a 
época que nós nos associamos a RRR. · 
Em termos de produtividade a gente observa, nós criamos alguns outros temas, alguns 
outros programas e que eu não sei se eles seriam participativos, foram programas 
criados pelas necessidade de atender clientes que acabou envolvendo sim as pessoas e 
acabam melhorando a produtividade e produtividade que começou a ser controlada 
mesmo a pouco tempo eu diria no último ano o que a gente observou e teve muito 
resultado e a gente mediu foi a participação nos resultados. Para você implantar a ISO 
9000 você só consegue resultado se você envolver todos os funcionários, caso 
contrário não se consegue padronizar os produtos e melhorar a qualidade. 
Em função dessa abertura a gente percebe que as pessoas entendem os problemas, é 
obvio que primeiro eu depois a empresa, mas quando a gente solicita para fazer 
alguma coisa a gente tem retomo do grupo, mas depois que foi criado a participação 
nos resultados as pessoas tem mais interesse nas coisas, posso não estar motivado, 
mas tenho o interesse em fazer direito, tenho o interesse em fazer no prazo, as 
pessoas são movidas a dinheiro este é um grande fator de motivação, porque aí você 
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consegue resolver todos os seus problemas, se éu ganho bem e se eu tenho uma boa 
participação nos resultados eu consigo construir minha casa, eu posso sair do aluguel, 
eu consigo comprar um carro e aí eu não preciso pegar três ônibus pra vir trabalhar 
isso ajuda muito. Mas nós temos um progratna chamado qualidade cinco estrelas ele 
tem quatro anos na fábrica; .. foi ·criado· por um grupo de funcionários, veio como . ~ 

sugestão, veio da fábrica para a diretoria em função de um problema muito sério que 
nós estamos tendo com um cliente, inclusive nós tínhamos que deixar de fornecer pra 
ele, ele não estava mais querendo os nosso produtos, então foi feito um trabalho com 
o grupo todo reunido e foi melhorado, mas o embrião veio da fábrica, nós 
controlamos cinco quesitos, qualidade, produtividade, organização na empresa e 
segurança na fábrica. Ele foi um fator de motivação no inicio a quatro anos nós 
tínhamos 900 pontos, agora nós temos 400 pontos, o pessoal se encheu do programa, 
então vira e mexe a gente propõe um novo sistema de premiação, tenta melhorar os 
quesitos para melhorar o pessoal, se é uma coisa que eu não consigo alcançar nunca, 
então que motivação vou ter, então a gente procura sempre rever isso. Nós temos os 
quadros de qualidade cinco estrelas afixados em cada setor. Nós não temos nada 
individualizado, são sempre em grupo, a pessoa é premiada pela produtividade do 
grupo. Se você idividualizar, você deixa de trabalhar com o grupo e pra gente 
interessa trabalhar com o grupo, então se tem alguém que não serve no grupo,· então 
vamos tirar essa pessoa do grupo, mas o que int'eressa é o grupo. 
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