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RESUMO 

 

A participação dos trabalhadores nas decisões das corporações tem sido evidenciada na 

literatura acadêmica como solução para uma democratização das relações de trabalho e para 

que o processo decisório leve em consideração os interesses dos trabalhadores. O objetivo deste 

estudo é refletir sobre as práticas participativas cotejando a literatura com a percepção dos 

empregados egressos no PDV de uma empresa brasileira de economia mista. Em termos 

metodológicos, a pesquisa se fundamentou em extenso levantamento bibliográfico de modo a 

apoiar a construção de um instrumento de um roteiro de entrevistas para aplicação junto a 32 

empregados egressos, sem condições de aposentadoria, de uma empresa brasileira de economia 

mista. Como principais resultados, foi evidenciado que quanto maior o nível hierárquico da 

decisão, mais limitada era a participação dos trabalhadores; as práticas participativas da 

empresa não proporcionavam mudanças sistêmicas; as limitações na participação influenciaram 

a saída e provocaram impactos deletérios sobre o egressos; foram observados indícios de 

discriminação na participação dos trabalhadores, principalmente por gênero; os impactos da 

participação observados na literatura convergiram com impressão dos entrevistados; as 

condições para participação verificadas na literatura eram insuficientes na empresa; foram 

apontados como principais pontos de melhoria a maior efetividade dos mecanismos de consulta 

e melhor preparo dos empregados e gestores, sendo que uma parte almejava o gerenciamento 

conjunto das decisões. Complementarmente, foram identificados 39 subatributos inéditos da 

gestão participativa no estudo empírico, além dos 34 observados na literatura. 

 

Palavras-chave: Gestão participativa. Participação dos empregados. Entraves à participação. 

Práticas participativas. Empresa de Economia Mista. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The participation of workers in corporate decisions has been evidenced in the academic 

literature as a solution for a democratization of labor relations and for the decision-making 

process to take workers' interests into account. The objective of this study is to reflect on the 

participative practices comparing the literature with the perception of the egress employees of 

a brazilian state-owned company. In methodological terms, the research was based on an 

extensive bibliographical survey in order to support the elaboration of an interview 

questionnaire for application to 32 employees who left the company without retirement 

conditions, of a brazilian state-owned company. As main results, it was evidenced that the 

higher the hierarchical level of the decision, the more limited was the participation of the 

workers; the participative practices of the company did not provide systemic changes; the 

limitations in participation influenced the exit and caused deleterious impacts on the egress; 

evidence of discrimination in the participation of workers was observed, mainly by gender; the 

impacts of participation observed in the literature converged with the interviewees' impression; 

the conditions for participation verified in the literature were insufficient in the company; the 

main effectiveness points of the consultation mechanisms and the better preparation of 

employees and managers were pointed out as main points of improvement, and one part aimed 

at joint management of decisions. In addition, 39 unpublished sub-attributes of participatory 

management in the empirical study were identified, in addition to the 34 observed in the 

literature. 

 

Keywords: Participative management. Employee participation. Obstacles to participation. 

Participative practices. State-owned Company. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A gestão participativa é alvo de análises que remontam ao século XIX, com o 

surgimento do movimento cooperativista na Inglaterra (STRAUSS, 2006; DERBER, 1963). 

Desde então, há volumosa produção científica sobre o tópico, conforme evidenciado no 

levantamento bibliográfico localizado no Apêndice A. 

A temática é discutida sob enfoques distintos no âmbito da literatura acadêmica, sendo 

um tema amplo. Sistemas de sugestões até formas mais plenas como a democracia industrial 

(KNUDSEN; BUSCK; LIND, 2011), cogestão e autogestão (COUTINHO, 2000; STRAUSS, 

2006) podem ser entendidos como gestão participativa.  

O debate sobre a gestão participativa na literatura é repleto de contradições. Se por um 

lado Ramsay (1983) entende ser uma forma inautêntica de participação e enfraquecimento dos 

sindicatos, por outro, Walton (1985) entende como uma revolução na gestão, proporcionando 

um canal complementar aos sindicatos e promovendo a cidadania nas organizações. 

A democratização das relações de trabalho é demanda histórica da classe trabalhadora. 

A gestão participativa, que surgiu como uma resposta à saturação do modelo taylorista, não é 

algo novo, além de ser alvo de polêmica quanto às vantagens para os trabalhadores, sendo mais 

evidentes as vantagens para as empresas (COUTINHO, 2000). 

A gestão participativa tem potencial de oferecer benefícios às organizações, podendo 

contribuir para a performance organizacional, promover a inovação e melhorar a gestão de 

riscos conforme evidenciam um amplo espectro de estudos (BAKAN et al., 2004; BATT, 2003; 

CHEN; TJOSVOLD, 2006; CHOY; MCCORMACK; DJURKOVIC, 2016; FRANCA; 

PAHOR, 2014; HAN; CHIANG; CHANG, 2010; JIRJAHN; SMITH, 2006; JOTZ, 1997; 

LITWIN, 2015; OGBONNAYA; VALIZADE, 2015; POUTSMA; HENDRICKX; HUIJGEN, 

2003; RICHARD; KIRBY; CHADWICK, 2013; SAX; TORP, 2015; SESIL, 2006). 

Ainda, a participação pode interferir no comportamento dos empregados, aumentando 

a motivação, compromisso organizacional, produtividade, qualidade de vida e satisfação no 

trabalho (PARK, 2015; APPELBAUM et al., 2013a; 2013b; 2013c; ARDEKANI; JAHROMI, 

2011; BAE et al., 2011; BAKAN et al., 2004; BATT, 2003; CHEN; TJOSVOLD, 2006; 

FORDE; SLATER; SPENCER, 2006; GRISSOM, 2012; HAN; CHIANG; CHANG, 2010; 

HUANG et al., 2016; JOTZ, 1997; OGBONNAYA; VALIZADE, 2015; POUTSMA; 
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HENDRICKX; HUIJGEN, 2003; ROMME, 1997; SESIL, 2006; CAMPOS, 2002; 

COUTINHO, 2002; KNUDSEN; BUSCK; LIND, 2011; STRAUSS, 2006). 

Em particular, o objeto de análise empírica para essa pesquisa é a percepção de um 

conjunto de trabalhadores concursados egressos de uma empresa brasileira de economia mista, 

sem idade de aposentadoria, por ocasião de um programa de demissão voluntária (PDV). 

Em seu relatório de sustentabilidade de 2016, que foi o último a ser publicado, a 

empresa declara relacionar-se com suas partes interessadas, sendo que uma das partes é o 

público interno, que pode ser dividido em trabalhadores com vínculo direto e trabalhadores que, 

embora atuem dentro das dependências da empresa, possuem vínculo empregatício com 

fornecedores de serviço. 

Cumpre ressaltar que a empresa apresenta práticas consideradas participativas de 

acordo com a literatura. No contexto da governança, o conselho de administração conta com 

um representante dos empregados eleito diretamente pelos seus pares. A empresa realiza 

anualmente pesquisa de ambiência organizacional que tem como objetivo análise do ambiente 

interno considerando da percepção dos empregados. O sistema que gerencia o desempenho dos 

empregados é realizado de forma negociada entre gerentes e empregados. Cabe ainda citar que 

na empresa há participação dos empregados nos lucros e resultados e comissões internas de 

prevenção de acidentes (CIPA), previstas por lei. A maioria das práticas é voltada apenas para 

os empregados com vínculo direto com a empresa, excluindo-se os terceirizados. 

Cabe ressaltar que a empresa tem passado por um processo de reestruturação, em 

função de crise econômica e institucional. O processo de reestruturação contou com um plano 

de demissão voluntária (PDV) que teve suas inscrições encerradas em 2016. 

No contexto deste PDV, uma parte dos empregados saiu da empresa sem condições de 

aposentadoria. São pessoas que voluntariamente, pediram demissão de um emprego que 

conquistaram através de concurso público, em meio à crise econômica que assola o país. 

Tratam-se, portanto, de trabalhadores que renunciaram a uma situação de estabilidade inerente 

ao emprego público e abriram mão de condições de trabalho razoáveis, acima da média 

brasileira, que são oferecidas pelas empresas de economia mista, em geral. As razões que 

levaram a tal decisão despertam ímpeto investigativo. Haveria alguma relação com uma 

possível participação insuficiente ou pouca autonomia no trabalho?  
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1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Empiricamente, considerando-se, de um lado, as práticas e declarações institucionais 

da empresa no tocante ao seu relacionamento com as partes interessadas, em especial com seus 

empregados, e, de outro, crescentes manifestações de insatisfação dos seus próprios 

empregados em relação à empresa, principalmente com as decisões tomadas diante da crise 

econômica e institucional, pretende-se com o presente estudo perseguir evidências capazes de 

responder aos seguintes problemas de pesquisa: a voz dos empregados é de fato considerada no 

processo decisório da empresa estudada através da gestão participativa? Quais são as limitações, 

perspectivas, possibilidades e desafios da gestão participativa sob o prisma de empregados 

egressos no PDV, sem condições de aposentadoria? 

Já em termos teóricos, no que concerne à literatura acadêmica acerca da gestão 

participativa, foi observada escassez de pesquisas que exploram e sistematizam os distintos 

aspectos que permeiam a temática, bem como a carência de estudos recentes tendo como objeto 

de pesquisa empresas brasileiras, conforme pode ser verificado no Apêndice A. Nesse sentido, 

complementarmente à abordagem empírica, o presente estudo visa a edificar base teórica capaz 

de perseguir respostas às seguintes questões: quais os limites da influência dos trabalhadores 

através da gestão participativa nas empresas? Quais os impactos e riscos da gestão participativa 

para as empresas e empregados? De que forma a gestão participativa pode ser efetiva, 

considerando os interesses envolvidos? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a efetividade e as limitações da gestão participativa com base na reflexão 

teórica e na comparação com a percepção dos empregados egressos de uma empresa de 

economia mista. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Sistematizar a literatura e o estudo empírico da gestão participativa, de forma a 

identificar os principais atributos, correntes e enfoques da temática. 

 Verificar em que medida os trabalhadores egressos no PDV percebiam sua 

participação e influência no processo decisório da empresa; 
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 Analisar os impactos da gestão participativa para a empresa e para os trabalhadores, 

confrontando os diversos interesses envolvidos; 

 Considerando a reflexão teórica e a percepção dos trabalhadores egressos em 

contraposição às práticas declaradas pela empresa, oferecer proposições sobre 

melhorias capazes de contribuir para a efetividade da gestão participativa. 

 

1.4 QUESTÕES PROBLEMAS 

 

Levando em consideração os objetivos específicos, foram propostas questões basais a 

serem referendadas e discutidas ao longo da pesquisa: 

 

 Considerando que os empregados egressos não são um grupo homogêneo, na 

medida em que apresentam identidades, visões de mundo, valores e percepções 

variadas, como é o espectro de percepções sobre o nível de participação nas 

decisões? 

 Segundo o entendimento dos egressos, as práticas participativas promoviam de fato 

a influência nas decisões e o diálogo, identificados como atributos relevantes da 

gestão participativa? 

 Quais são os pontos positivos, negativos, oportunidades e riscos da gestão 

participativa para a empresa e para os empregados segundo a literatura e a visão 

dos egressos? 

 Qual é o grau de importância que os empregados egressos atribuem à gestão 

participativa? Esta questão teve influência na decisão de desligamento da empresa? 

 Os empregados egressos da empresa desejavam melhorias e avanços nas práticas 

participativas da empresa?  

 De que forma as práticas participativas poderiam ter sua eficiência ampliada 

conforme a literatura e a percepção dos egressos? 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O estudo oferece uma investigação sobre a gestão participativa em uma empresa de 

economia mista brasileira, de acordo com a visão de empregados que optaram pela demissão 

voluntária. A análise da efetividade da gestão participativa envolve o funcionamento do 

processo decisório e pode indicar possíveis aspectos de interferência no desempenho 
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socioeconômico da empresa, podendo inspirar reflexões em outras organizações brasileiras, 

principalmente as de economia mista. Não obstante, empresas de outras nacionalidades e tipos 

podem igualmente se beneficiar dos resultados desta pesquisa para aprimorar a participação em 

seus processos decisórios.  

Do mesmo modo, a presente pesquisa pode ser utilizada em novos trabalhos 

acadêmicos sobre o tema ou como referência para sindicatos e organizações que atuam em prol 

de melhores condições trabalhistas ou que pesquisam as relações de trabalho. 

Este estudo oferece uma sistematização dos atributos encontrados na literatura sobre o 

tema, cuja produção científica a respeito é densa e envolve vários aspectos, perspectivas e 

contradições. O estudo empírico identificou com base nos depoimentos dos respondentes, 

novos subatributos da gestão participativa. Complementarmente, durante a revisão da literatura, 

observou-se uma carência de estudos sobre gestão participativa envolvendo empresas 

brasileiras. Esta pesquisa pretende contribuir com a supressão desta lacuna. 

 

1.6 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Conforme discutido previamente, optou-se por estudar o conjunto de pessoas que se 

desligaram da empresa através do PDV principalmente por causa da dificuldade em obter 

autorização para enviar questionários ou para entrevistar empregados ativos. 

A empresa, por ser de grande porte e ter como forma de ingresso o concurso público, 

apresenta um quadro de empregados com uma grande variedade de subculturas, visões de 

mundo e posicionamentos quanto aos vários temas que afetam a empresa, como por exemplo, 

a participação nas decisões. A amostra do estudo é composta de empregados egressos sem 

condições de aposentadoria, grupo que possui suas próprias especificidades e que não 

representa a visão dos empregados ativos da empresa. 

A abrangência do tema gestão participativa é vasta, uma vez que o termo pode ser 

atribuído a formas e práticas distintas, de sistemas de sugestões até a cogestão e autogestão 

(COUTINHO, 2000; STRAUSS, 2006). Dada a amplitude do tema, foram necessárias algumas 

secções para evitar a extensão excessiva da pesquisa, conforme descrito a seguir. 

O presente estudo focaliza as empresas que apresentam heterogestão, forma de gestão 

hierarquizada na qual a prerrogativa do planejamento e das decisões é da administração 

(VENTURA NETO, 2010), sendo concedida aos trabalhadores a autorização para influenciar 

nas decisões do trabalho e da empresa. Sendo assim, não são consideradas as organizações 

cogeridas e autogeridas, nas quais os trabalhadores dividem ou controlam a gestão e cujos 
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principais exemplos são as cooperativas e fábricas recuperadas (JOTZ, 1997; KNUDSEN; 

BUSCK; LIND, 2011). A complexidade de comparação entre organizações com estruturas 

substancialmente distintas, levou à decisão pelo corte. Embora a temática tenha emergido 

especialmente ao longo de algumas entrevistas, esta pesquisa também não aprofundou a relação 

entre sindicatos e gestão participativa.  

 

1.7 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

 

O estudo é constituído por duas etapas, uma teórica e outra empírica, subdivididos 

conforme ilustrado na Figura 1. 

Na parte teórica, os temas a serem investigados foram organizados em dois blocos: 

“Gestão Participativa: Conceito Abrangente com Práticas Diversas” e “Breve Histórico da 

Gestão Participativa”. O projeto da pesquisa empírica culmina na sistematização e reflexão 

acerca dos principais atributos observados na literatura bem como a comparação da literatura 

com os objetivos da pesquisa. 

A parte empírica é realizada por meio de entrevistas com empregados egressos.  

A revisão bibliográfica em conjunto com a análise dos resultados é utilizada para 

atender aos objetivos e responder às questões problemas. Por fim, são apresentadas as 

conclusões e sugestões para estudos futuros. 
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Figura 1 - Estrutura metodológica do estudo 

Fonte: Adaptado de Araujo (2011). 

 

 

1.8 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

No capítulo 1, é apresentado o contexto, os temas principais, a situação que ser pretende 

analisar, os objetivos e questões a serem consideradas.  

No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica com aprofundamento dos principais 

temas e questões envolvidas no estudo. 

No capítulo 3 é descrita a metodologia utilizada para a pesquisa empírica, tendo como 

foco as entrevistas e observações. 

O capítulo 4 apresenta a pesquisa de campo, o perfil dos respondentes e a correlação 

dos depoimentos com a literatura pesquisada. 

Por fim o capítulo 5 contempla as conclusões do estudo, assim como sugestões para 

estudos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

Para o levantamento bibliométrico deste estudo, foi utilizada a metodologia 

Webbliomining (COSTA, 2010) que propõe a construção de uma lista de documentos 

científicos, denominada “núcleo de partida”, que busca representar a produção científica sobre 

um determinado tema. O detalhamento do levantamento bibliométrico encontra-se descrito no 

Apêndice A. É importante destacar que, em especial, a adoção dessa prática buscou a 

identificação, análise e sistematização de obras acadêmicas provenientes de periódicos 

indexados nas bases Scopus, ISI Web of Science e SciELO. 

Como principais conclusões relacionadas ao levantamento bibliométrico, destaca-se 

que o artigo mais antigo encontrado foi de 1961 e desde então houve produção científica 

contínua e densa sobre o tema. Na base ISI Web of Science foi encontrado o maior volume de 

artigos. Além do núcleo de partida, foram listados os autores que mais publicaram artigos bem 

como os periódicos nos quais foram encontradas mais publicações sobre o tema. 

No sentido de contribuir para a ampliação da revisão da literatura, também foram 

considerados outros artigos científicos, teses e dissertações de forma a complementar ao núcleo 

de partida. 

Assim, considerando os objetivos do estudo, no presente capítulo estão contempladas 

discussões relacionadas às temáticas de “gestão participativa”, destacando os conceitos e 

práticas, breve histórico e a sistematização dos atributos da literatura que foram observadas com 

foco nos objetivos da pesquisa. 

 

2.2 GESTÃO PARTICIPATIVA 

 

2.2.1 Gestão participativa: conceito abrangente com práticas diversas 

 

Segundo Crane (1976), a gestão participativa é um termo usado para descrever uma 

abordagem de gestão em que os subordinados, em uma situação particular, são autorizados e 

incentivados a participar em decisões que os afetam (CRANE, 1976). 

Ichniowski et al. (1996) consideram a gestão participativa como uma das práticas para 

inovação organizacional.  

Coutinho (2000) pondera que há uma vasta gama de possibilidades de participação de 

trabalhadores, desde uma simples solicitação de sugestões até a autonomia plena, como nos 
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casos de organizações autogeridas. Adicionalmente, entre os autores não existe consenso sobre 

se a gestão participativa é uma forma de compartilhamento de poder nas decisões ou de 

manipulação dos trabalhadores. A autora coloca ainda que as iniciativas de gestão participativa 

são sempre patronais e que há outras formas de participação fomentadas pelo Estado como as 

Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPAs)1 ou conquistadas pela organização dos 

trabalhadores como as comissões de fábrica 2 . Jotz (1997) afirma que a participação dos 

trabalhadores é uma alternativa ao modelo tradicional de organização do trabalho e que a gestão 

participativa é uma das práticas de participação, tendo outras formas mais amplas como co-

gestão e autogestão. A gestão participativa é uma abordagem gerencial e tem como finalidade 

o aumento de produtividade.  

Em Chen e Tjosvold (2006) encontra-se que a gestão participativa envolve 

empregados na tomada de decisões organizacionais e que líderes participativos consultam 

empregados e levam suas ideias em consideração antes de tomar decisões.  

Strauss (2006), professor emérito do Instituto de Relações Industriais da Universidade 

da Califórnia, com 50 anos de interesse e pesquisa sobre participação dos trabalhadores, define 

sua perspectiva sobre o tema como ambígua.  

[...] quando a participação funciona, proporciona uma solução ganha-ganha para um dilema 

central das organizações: satisfazer as necessidades dos empregados e ao mesmo tempo 

alcançar objetivos organizacionais. É possível fazer com que a gestão participativa funcione, 

mas é difícil fazê-la funcionar. (STRAUSS, 2006, p. 1). 

Para o supracitado pesquisador, a participação dos trabalhadores pode ser definida 

como um processo que permite que trabalhadores exerçam influência sobre seu trabalho bem 

como sobre as condições do trabalho. O autor acha importante separar envolvimento de 

influência uma vez que o primeiro é passivo e o último é ativo. Essa distinção é apresentada na 

literatura ao longo dos anos. 

Ardekani e Jahromi (2011) afirmam que a gestão participativa é um processo no qual 

a influência é compartilhada entre indivíduos de que de outra forma estão em posição desigual 

na hierarquia. Os autores argumentam também que a gestão participativa é utilizada para 

melhorar práticas de trabalho, produtividade e problemas organizacionais e sua adoção pode 

ser motivada por visões ideológicas, instrumentais, democráticas e humanistas. Com relação à 

                                                      
1 A CIPA foi criada por um decreto-lei em 1944 e incorporada à CLT em 1967. A implantação é obrigatória para toda empresa 

como mais de 100 empregados. É o dispositivo mais antigo de participação dos trabalhadores nas empresas brasileiras 

(Coutinho, 2000).  
2 As comissões de fábrica ganharam amplitude no Brasil no final dos anos 70 em decorrência de movimentos operários no 

ABC Paulista. As comissões são instituídas em negociação com a administração e o espaço para participação é limitado 

(Coutinho, 2000).  
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última visão, a participação é um item importante no desenvolvimento humano, segundo os 

autores. 

Knudsen, Busck e Lind (2011) colocam que a gestão participativa ou participação dos 

empregados é um termo genérico que adquire muitos significados diferentes. Fenômenos 

diversos podem ser entendidos como gestão participativa, a saber: sistemas de sugestões, 

envolvimento dos trabalhadores no processo decisório, conselhos de trabalhadores, 

representação sindical, negociação coletiva e representação dos trabalhadores no conselho de 

administração. O que une as práticas, segundo os autores, é a questão da influência dos 

trabalhadores na tomada de decisão de organizações em que a decisão é prerrogativa dos 

gestores. 

O conceito de gestão participativa perpassa, segundo os autores citados, pela questão 

da influência dos trabalhadores no processo decisório das organizações. Com relação às práticas 

e processos, há uma variedade de formas encontradas na literatura, desde grupos de consulta, 

passando por participação em resultados financeiros até as organizações de propriedade dos 

trabalhadores, como as cooperativas, por exemplo.  

Neste capítulo propõe-se uma reflexão capaz de contemplar distintas abordagens 

relacionadas à gestão participativa. Adicionalmente, envidam-se esforços orientados à 

sistematização de aspectos e atributos afetos ao tema que remonta ao século XIX, conforme 

discutido na seção subsequente.  

 

2.2.2 Breve histórico da gestão participativa 

 

Strauss (2006) pondera que o termo “participação” cobre uma vasta dimensão de 

instituições e processos, desde o século XIX com as Owenite communities (comunidades 

inspiradas em Robert Owen, um dos precursores do socialismo utópico e o movimento de 

cooperativismo) nos Estados Unidos e Reino Unido até os conselhos de trabalhadores na 

Europa, mais atuais. O autor considera terem existido três ondas distintas de gestão participativa 

ao longo do tempo:  

 “Relações Humanas”, do final dos anos 40 até os anos 50: as pesquisas nesta fase 

contribuíram para o entendimento da tomada de decisão em grupos bem como para 

desconstruir a forma de gestão autoritária, destacando a importância da escuta, 

delegação e consideração dos interesses dos empregados. Nesta fase, as ações 

implementadas formalmente foram poucas, pois eram duplamente criticadas, de um 

lado pelas poucas evidências de ganhos econômicos, por outro, pelo possível efeito 
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de enfraquecimento os sindicatos. Os principais teóricos foram Hawthorne, Kurt 

Lewin e Tavistock. 

 Redefinição de trabalho (final dos anos 60 e anos 70): essa onda foi mais voltada 

para aspectos psicológicos individuais, necessidades e motivações dos 

trabalhadores. Os principais teóricos foram Maslow e McGregor. Ações formais 

foram implementadas tanto por organizações quanto por governos. Principalmente 

na Europa, a questão da equalização do poder ganhou ênfase nesta fase. O autor cita 

experimentos na Volvo, autogestão de trabalhadores na Iugoslávia bem como os 

kibutzim de Israel3. 

  Equipes (começo dos anos 90): a motivação para a terceira onda foi gerencial, 

muito por temor aos métodos japoneses que se baseavam em equipes. As formas de 

participação financeira se tornaram mais comuns. As pesquisas nesta fase foram 

focadas mais em estudar os impactos das várias formas de participação. 

 

Strauss (2006) pondera que até o ano da elaboração do seu artigo não havia surgido 

uma nova onda. As ações de participação foram até então implementadas, muito por influência 

das tendências de gestão, mas poucas foram realmente incorporadas às organizações e algumas 

experiências importantes acabaram arrefecendo ao longo dos anos como o caso do projeto 

Saturno da General Motors, cuja principal causa do declínio foi o ambiente externo hostil 

(STRAUSS, 2006, p. 9)4. 

Segundo Derber (1963), a gestão participativa, como um aspecto da democracia 

industrial, é alvo de análises e debates que remontam a 1890. A democracia industrial baseia-

se na ideia de que os trabalhadores deveriam ter os mesmos direitos e responsabilidades na 

indústria como um cidadão numa cidade. Nesse modelo, os trabalhadores junto a outros 

cidadãos industriais como acionistas, gerentes, credores, clientes dentre outros, teriam a 

responsabilidade de eleger os executivos das empresas. Em seu artigo, o autor cita a resistência 

dos gestores das empresas em aceitar a democracia industrial bem como o paradoxo da gestão 

participativa em relação ao conflito de interesses entre gestão e trabalhadores. À medida que os 

sindicatos e trabalhadores se aproximam da gestão tornam-se menos independentes para 

defender os interesses da classe trabalhadora dos abusos de autoridade dos executivos. Knudsen, 

                                                      
3 Os kibutzim são organizações coletivas israelitas que tem como características a atividade agrícola, propriedade coletiva e 

igualdade entre os membros (STRAUSS, 2006). 
4 O projeto Saturno foi uma experiência significativa de participação representativa. A General Motors Saturn Company, que 

criou o modelo de carro Saturno, teve sua estratégia formulada pela alta administração e sindicato em posição igual de poder. 

Os trabalhadores tinham segurança no emprego e as decisões da empresa eram tomadas em conjunto entre alta administração 

e sindicato (STRAUSS, 2006).  
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Busck e Lind (2011) mencionam que a democracia industrial é a forma mais plena de 

participação dos trabalhadores e tem ligação com movimentos trabalhistas e reformas 

socialistas. Embora nunca tenha sido alcançada em nenhum país (na Iugoslávia chegou mais 

perto), nos últimos 150 anos, conforme os autores, sindicatos e partidos trabalhistas têm 

conseguido importantes vitórias para conquista de direitos de participação como os conselhos 

de trabalhadores e representação nos conselhos de administração. 

Derber (1963) menciona diversas razões para implantação da gestão participativa 

(eficiência da gestão pela inclusão do ponto de vista dos trabalhadores, aumento da criatividade 

e satisfação dos trabalhadores e avanço da democracia nas empresas). Em seu artigo são feitas 

reflexões baseadas na literatura sobre a forma apropriada para o papel dos empregados na gestão, 

desde autores que defendem não haver contribuição possível até teses que alegam que os 

trabalhadores devem poder eleger os gestores.  

Nos Estados Unidos, as práticas posicionavam-se entre os dois extremos, com os 

gestores decidindo questões relacionadas ao negócio e os sindicatos influenciando nas decisões 

relacionadas a condições de trabalho. Na Europa, mais exposta ao socialismo e a ideologias de 

bem-estar social, a participação dos trabalhadores era mais ampla, como por exemplo, o 

programa de cogestão na Alemanha e os conselhos de trabalhadores na Iugoslávia e Polônia. 

Em Israel, a participação era mais ampla do que nos Estados Unidos, com comitês de produção 

conjunta, por exemplo, em que representantes dos empregados tinham considerável poder de 

barganha (DERBER, 1963). 

Obradovic (1975) concluiu que a real participação nos conselhos de trabalhadores na 

Iugoslávia comunista era concentrada em alguns tipos: gerentes de maior nível hierárquico, 

diretores, especialistas, membros da liga comunista, trabalhadores com maior nível de educação 

e com funções mais valorizadas. 

Crane (1976) cita experimentos dos anos 30 e 40 como precursores da literatura sobre 

gestão participativa e seus benefícios, porém, estudos posteriores mostram resultados 

controversos sobre a relação entre aumento de performance e gestão participativa. De todo 

modo, o autor menciona evidências que mostravam uma tendência a uma gestão mais 

democrática, tanto nas empresas quanto no governo, mesmo nas organizações religiosas e 

militares. Sua pesquisa captou a percepção dos executivos dos mais elevados níveis 

hierárquicos de 45 empresas da lista das 500 maiores dos Estados Unidos, listadas à época na 

Fortune's top 500, sobre a extensão em que a gestão participativa era utilizada. Os resultados 

levaram à conclusão que em geral, as práticas participativas eram limitadas, restritas a situações 
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específicas, estendidas a tipos específicos de trabalhadores e que a decisão final em geral era 

determinada por gestores, restringindo a participação à escuta da opinião dos trabalhadores. 

Em Ichniowski et al. (1996), encontra-se um histórico sobre os estudos das práticas 

voltadas para inovação que são fortemente ligadas às práticas participativas. Até meados dos 

anos 50, os estudos eram experimentos laboratoriais, feitos em curto tempo, portanto não 

retratavam o mundo real. No final dos anos 60 e nos anos 70, foram feitos experimentos que 

envolviam plantas inteiras de produção, trazendo descobertas mais consistentes sobre os efeitos 

das mudanças no ambiente de trabalho. No final dos anos 80 e início dos anos 90 houve uma 

onda de estudos sobre inovação, a maior parte baseados na experiência japonesa, que trouxeram 

resultados e hipóteses relevantes sobre o tema, embora de difícil generalização.  

Em meados dos anos 90, surgem estudos com propósito de testar as hipóteses 

encontradas até então que podem ser categorizados em três tipos: pesquisas com patrocínio 

governamental, com destaque para Inglaterra, Austrália e Estados Unidos; pesquisas em 

ambientes de trabalho em mais de um país, focados em atitudes dos trabalhadores; e o terceiro 

tipo, pesquisas sobre os efeitos das práticas na performance organizacional em indústrias 

específicas. Dessa revisão da literatura, Ichniowski et al. (1996) chegam a conclusões que são 

detalhadas ao longo deste capítulo. 

Romme (1997) cita que nos anos 80 e 90 eram observadas duas tendências 

contrastantes: a volta da autoridade para implementação das mudanças nas estruturas 

organizacionais para alcance de maior eficiência de custo e flexibilidade, bastante evidente nas 

ações de downsizing e a mudança na governança das organizações na direção de sistemas mais 

participativos e colaborativos. Em seu artigo, ele explora as potencialidades das organizações 

circulares cuja essência é a síntese das ideias antagônicas de autoridade e participação, que 

converge em um modelo de tomada de decisão que mescla participação por consenso e 

hierarquia.  

Nestas organizações, círculos de trabalho são ordenados de forma hierárquica. No 

âmbito de cada círculo a tomada de decisão é realizada por consenso e é eleito um representante 

para participar do círculo de mais alto nível na hierarquia. Por outro lado, os líderes de cada 

círculo são escolhidos pelos integrantes do círculo mais acima na estrutura. Deste modo, é 

formada uma dupla ligação entre os círculos. As ideias sobre organizações circulares 

começaram a ser postas em prática nos Estados Unidos e Europa no final dos anos 80 e início 

dos anos 90 (ROMME, 1997). 

Goodijk (2000) menciona que a partir do final dos anos 80 houve uma renovação do 

debate sobre governança que impulsionou o desenvolvimento de novos códigos sobre o tema 
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nas corporações. O autor observa que até aquele momento, a questão da participação dos 

trabalhadores estava sendo negligenciada no debate sobre governança. No caso da experiência 

holandesa, o modelo de governança corporativa assegura a participação dos Work Councils ou 

conselhos de trabalhadores no processo de tomada de decisão estratégica. Os conselhos de 

trabalhadores se desenvolveram na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha, 

segundo Jirjahn e Smith (2006), os direitos destes conselhos foram definidos no Work 

Constitution Act (WCA) em 1952 e a implementação destes mecanismos foi encorajada 

fortemente por políticas públicas, principalmente a partir de 1972.  

Segundo Menendez (2011), há dois trabalhos seminais sobre as relações industriais e 

a participação dos trabalhadores na gestão. Ramsay (1983 apud MENEDEZ, 2011) entende a 

gestão participativa como uma forma inautêntica de participação bem como de enfraquecimento 

dos sindicatos. Walton (1985 apud MENEDEZ, 2011) percebe estas práticas como uma 

revolução na gestão do trabalho, que providencia um canal complementar para a voz dos 

trabalhadores para além dos sindicatos, melhorando a qualidade do trabalho e promovendo a 

cidadania nas organizações.  

Menendez (2011) menciona ainda que, a partir dos anos 90, a maioria das pesquisas 

em participação direta foi feita com base na ligação desta prática com as políticas de Recursos 

Humanos, voltada à necessidade de mudança no ambiente organizacional (relações trabalhistas, 

estilo de gestão, estrutura organizacional, qualificação e habilidades dos trabalhadores). 

Poutsma, Hendrickx e Huijgen (2003) analisam a diversidade de práticas nos países 

da Europa com base nos dados de 1996 coletados no projeto Employee Participation in 

Organizational Change (EPOC) capitaneado pela European Foundation for the Improvement 

of Living and Working Conditions, que cobre 10 países-membros da União Europeia. O projeto 

EPOC teve suas origens em estudos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) nos 

anos 90 que apontaram que o estilo japonês de produção de carros (toyotismo), mais 

competitivo que a indústria norte-americana e europeia, se dava não por causa da tecnologia 

avançada, mas pela organização do trabalho em novas formas como just-in-time e equipes de 

trabalho. 

Poutsma, Hendrickx e Huijgen (2003) apontam que uma série de estudos nos anos 80 

reportaram a necessidade do aumento de qualificação e participação dos empregados na 

produção para aumento de competitividade. Essas ideias foram chamadas de “novo conceito de 

produção”. Os autores citam que a primeira onda de democracia industrial surgiu nos anos 80. 

Algumas formas já existiam em todo o século XX, embora de forma limitada. No ano da 

pesquisa dos autores, 2003, as práticas de gestão participativa já estavam bastante disseminadas 
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e inclusive em alguns países, já existia legislação para incentivo da participação dos 

trabalhadores nas decisões das empresas. No nível da Comunidade Europeia, o envolvimento 

dos trabalhadores e novas formas de organização do trabalho foram uma das principais questões 

apontadas para promover a qualidade da produção e das condições de trabalho expressas no 

Livro Verde da Comissão Europeia em 1997. 

Mello (2002) afirma que, no contexto brasileiro, instrumentos gerenciais participativos 

estavam disponíveis mesmo antes da entrada dos métodos japoneses, trazidos a partir da 

segunda metade dos anos 80. Estes instrumentos, como avaliação de desempenho, treinamento, 

nova estrutura de cargos e salários, pesquisa sobre clima organizacional, dinâmica de grupo e 

de comunicação direta, contaram com a pressão do movimento sindical para serem ativados. O 

autor considera que esses programas participativos são limitados, pois não enfrentam questões 

como o conteúdo do trabalho, estrutura de remuneração e representação coletiva dentro e fora 

da empresa.  

Coutinho (2000) afirma que a gestão participativa no caso das empresas brasileiras foi 

introduzida nos anos 90 e inspirada no modelo japonês e suas ferramentas como o just in time5, 

CCQ (Círculo de Controle de Qualidade)6, rotação de tarefas, trabalho de grupo dentre outras. 

Coutinho (2000) argumenta que a tendência mundial ao envolvimento cada vez maior dos 

trabalhadores nem sempre foi acompanhada no Brasil pelo caráter autoritário da cultura 

organizacional brasileira. Campos (2002) pondera que no contexto das organizações brasileiras, 

por fatores sociais e históricos, as lideranças apresentam um perfil ao mesmo tempo autoritário 

e paternalista. Segundo Coutinho (2000), a adoção paulatina da gestão participativa se deu no 

Brasil para mitigar o descontentamento dos trabalhadores, enfraquecer a atuação dos sindicatos 

e aumentar a performance organizacional, apresentando um caráter instrumental.  

Jotz (1997) afirma que a gestão participativa no Brasil foi impulsionada pela 

implantação de técnicas de qualidade como os CCQs6 e dos sistemas de gestão da qualidade7, 

com o objetivo de adquirir melhores condições de competição no mercado globalizado. No 

entanto, houve dificuldades de adaptação do modelo japonês de qualidade por várias questões: 

alta rotatividade e precária formação escolar da mão-de-obra brasileira, baixa confiabilidade 

                                                      
5 Just in Time é um sistema de administração da produção que tem como objetivo produzir no menor tempo possível tendo 

como consequência redução de estoques e custos. Surgiu nos anos 70 no Japão no âmbito da empresa automotiva Toyota (JOTZ, 

1997). 
6 Os Círculos de Controle da Qualidade, criados em 1962 no Japão, são grupos voluntários que se reúnem periodicamente para 

propor melhorias na qualidade da produção. No Brasil, o conceito original sofreu modificações, como por exemplo, o caráter 

voluntário, já que são estimulados pela chefia (JOTZ, 1997). 
7 A série ISO 9000, normas certificadoras para implantação de sistemas de gestão da qualidade, foram uma tendência mundial. 

Os sistemas de gestão da qualidade pressupõem maior envolvimento dos trabalhadores para alcance dos objetivos (JOTZ, 1997). 
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das subcontratações, perfil autoritário das organizações brasileiras e oposição dos sindicatos 

pela visão de exploração do trabalhador. 

 

2.3 SISTEMATIZAÇÃO E REFLEXÃO ACERCA DOS PRINCIPAIS ATRIBUTOS 

OBSERVADOS NA LITERATURA 

 

A literatura sobre gestão participativa é extensa, sendo de 1961 o artigo encontrado 

mais antigo. A produção científica desde então, ativa e densa, apresenta vários picos. Há uma 

gama de conceitos e práticas além de controvérsias nas perspectivas e resultados encontrados 

pelos pesquisadores do tema. Desta forma, ensejou-se sistematizar os principais atributos 

observados na literatura com o intuito de lançar uma contribuição à mesma.  

Os artigos selecionados foram lidos com foco nos objetivos da pesquisa. A partir disto, 

foram percebidos os atributos mais genéricos relativos aos seguintes aspectos: interesses ou 

impactos sobre os trabalhadores, interesses dos gestores, condições para a efetividade da gestão 

participativa, formas de gestão participativa e críticas à gestão participativa.  

No decorrer da leitura dos artigos, houve a necessidade de dividir os impactos e 

interesses dos trabalhadores em dois atributos: “GP como prática de RH” e “Impactos para o 

trabalhador”. Segundo Campos (2002), as organizações e os trabalhadores possuem demandas 

muitas vezes incongruentes entre si e é comum o trabalhador ser considerado na posição de 

recurso humano ou insumo para o alcance dos objetivos da empresa. Desta forma, os interesses 

da área de RH e dos trabalhadores como indivíduos nem sempre são compatíveis. Subatributos 

como satisfação com o trabalho, estresse e bem-estar psicossocial são itens que interessam 

diretamente o indivíduo. Subatributos como comprometimento organizacional e produtividade, 

dentre outros, são questões associadas mais diretamente aos interesses de RH. 

No processo de sistematização da literatura, observou-se a possibilidade de classificar 

os atributos mais genéricos em subatributos para assim obter um panorama sobre os aspectos 

mais pesquisados e as diversas visões dos autores acerca destes. Faz-se necessário ressaltar que 

são encontradas várias inter-relações entre atributos e subatributos bem como autores que 

estudam mais de um atributo ou subatributo ao mesmo tempo. Cabe ainda informar que nos 

casos de documentos científicos com dois autores ou mais, foi considerado apenas o primeiro 

autor. 

Logo após o Quadro 1 que sistematiza a relação entre os atributos, subatributos e os 

autores, são discutidos os aspectos encontrados na literatura. 
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(continua) 

Atributo Subatributo Autores 

Formas de 

GP 

Formas de Participação Jotz (1997); Coutinho (2000); Poutsma, Hendrickx e Huijgen 

(2003); Bakan et al. (2003); Sesil (2006); Strauss (2006); 

Jirjahn e Smith (2006); Menendez (2011); Knudsen, Busck e 

Lind (2011). 

Nível da participação Crane (1976); Jotz (1997); Coutinho (2000). 

Alcance da participação Obradovic (1975); Crane (1976); Jotz (1997); Coutinho 

(2000); Timing (2015). 

Diferenças entre países e regiões Poutsma, Hendrickx e Huijgen (2003); Jirjahn e Smith (2006); 

Menendez (2011); Knudsen, Busck e Lind (2011); Van den 

Berg, Grift e Van Witteloostuijn (2011). 

GP como 

prática de 

RH 

Comprometimento 

organizacional 

Ichniowski et al. (1996); Romme (1997); Poutsma, Hendrickx 

e Huijgen (2003); Bakan et al. (2004); Han, Chiang e Chang 

(2010); Bae et al. (2011); Appelbaum et al. (2013a; 2013b; 

2013c); Ogbonnaya; Valizade (2015); Huang et al. (2016). 

Intenção de sair Chen e Tjosvold (2006); Grissom (2012); Appelbaum et al. 

(2013a; 2013b; 2013c). 

Produtividade do empregado Derber (1963); Ichniowski et al. (1996); Romme (1997); 

Poutsma, Hendrickx e Huijgen (2003); Bakan et al. (2004); 

Chen e Tjosvold (2006); Sesil (2006); Strauss (2006); Forde 

(2006); Ardekani e Jahromi (2011). 

Integração Jotz (1997); Bakan et al. (2004). 

Envolvimento Bakan et al. (2004); Sesil (2006); Bae et al. (2011). 

Percepção de segurança no 

emprego 
Batt (2003); Forde, Slater e Spencer (2006). 

Impactos 

para o 

trabalhador 

Satisfação com o trabalho Ichniowski et al. (1996); Romme (1997); Jotz (1997); 

Coutinho (2000); Batt (2003); Bakan et al. (2004); Chen e 

Tjosvold (2006); Sesil (2006); Strauss (2006); Appelbaum et 

al. (2013a; 2013b; 2013c); Ogbonnaya e Valizade (2015). 

Estresse no trabalho Romme (1997); Jotz (1997); Ogbonnaya e Valizade (2015). 

Bem-estar psicossocial Romme (1997); Jotz (1997); Campos (2002); Sesil (2006); 

Strauss (2006); Knudsen (2011). 

Benefícios 

para a 

Organização 

Performance Organizacional / 

Rentabilidade 

Crane (1976); Ichniowski et al. (1996); Jotz (1997); Poutsma, 

Hendrickx e Huijgen (2003); Batt (2003); Bakan et al. (2004); 

Sesil (2006); Jirjahn e Smith (2006); Richard, Kirby e 

Chadwick (2013); Franca e Pahor (2014); Ogbonnaya e 

Valizade (2015); Litwin (2015); Choy, McCormack e 

Djurkovic (2016). 

Inovação Ichniowski et al. (1996); Han, Chiang e Chang (2010); 

Richard, Kirby e Chadwick (2013). 

Melhoria do processo decisório Derber (1963); Romme (1997); Jotz (1997); Goodijk (2000); 

Chen; Tjosvold (2006); Richard, Kirby e Chadwick (2013); 

Choy, McCormack e Djurkovic (2016). 

Gestão de riscos Sax e Torp (2015). 
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(conclusão) 

Condições 

para 

efetividade 

da GP 

Confiança na Gestão Forde, Slater e Spencer (2006); Grissom (2012); Appelbaum 

et al. (2013a; 2013b; 2013c); Huang et al. (2016). 

Compartilhamento da informação Campos (2002); Ardekani e Jahromi (2011); Appelbaum et al. 

(2013a; 2013b; 2013c); Ogbonnaya e Valizade (2015). 

Predisposição dos gestores Derber (1963); Crane (1976); Ichniowski et al. (1996); 

Campos (2002); Batt (2003); Chen e Tjosvold (2006); Strauss 

(2006); Knudsen, Busck e Lind (2011); Grissom (2012); 

Franca e Pahor (2014); Sax e Torp (2015). 

Predisposição dos trabalhadores Derber (1963); Ichniowski et al. (1996); Sesil (2006); Strauss 

(2006); Knudsen, Busck e Lind (2011). 

Preparo dos trabalhadores Derber (1963); Crane (1976); Ichniowski et al. (1996); Jirjahn 

e Smith (2006); Ardekani e Jahromi (2011); Grissom (2012). 

Cultura organizacional Ichniowski et al. (1996); Campos (2002); Sesil (2006); 

Ardekani e Jahromi (2011); Richard, Kirby e Chadwick 

(2013); Sax e Torp (2015). 

Governança Romme (1997); Goodijk (2000); Campos (2002). 

Relacionamento entre gestores e 

trabalhadores 

Campos (2002); Chen e Tjosvold (2006); Jirjahn e Smith 

(2006); Ardekani e Jahromi (2011); Vries, Pathak e Paquin 

(2011); Van den Berg, Grift e Van Witteloostuijn (2011); 

Grissom (2012); Appelbaum et al. (2013a; 2013b; 2013c); 

Litwin (2015); Huang et al. (2016); Choy, McCormack e 

Djurkovic (2016). 

Resistência dos gestores 

intermediários 

Batt (2003); Strauss (2006). 

Práticas implementadas em 

conjunto 

Strauss (2006); Knudsen, Busck e Lind (2011); Litwin (2015). 

Contexto político, ambiente 

externo 

Chen e Tjosvold (2006); Strauss (2006); Forde, Slater e 

Spencer (2006); Jirjahn e Smith (2006); Van den Berg, Grift e 

Van Witteloostuijn (2011). 

Críticas à 

GP 

Intensificação do trabalho Jotz (1997); Coutinho (2000); Ogbonnaya e Valizade (2015). 

Manutenção da hierarquia Campos (2002); Mello (2002); Strauss (2006). 

Caráter instrumental voltada para 

resultados 

Derber (1963); Jotz (1997); Campos (2002); Pena, Queiroz e 

Carvalho (2007). 

GP em momento de crise Steger (2013); Ogbonnaya e Valizade (2015). 

GP como manipulação dos 

trabalhadores 

Jotz (1997); Coutinho (2000); Campos (2002); Mello (2002); 

Ogbonnaya e Valizade (2015); Huang et al. (2016); Akella 

(2016). 

Maior consumo de tempo no 

processo decisório 

Derber (1963); Crane (1976); Romme (1997). 

Quadro 1 - Relação entre atributos, subatributos e autores 

Fonte: A autora (2017). 

 

A partir dos dados sistematizados no Quadro 1, é possível observar alguns subatributos 

que foram mais contemplados na literatura. A Figura 2 ilustra a relação entre os subatributos e 

a quantidade de autores que os citaram. 
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Figura 2 - Relação entre subatributos e quantidade de autores que citaram 

Fonte: A autora (2017). 

 

A lista da Tabela 1 oferece uma perspectiva dos subatributos mais explorados pela 

literatura. É possível inferir, a partir da observação desta lista, que a performance organizacional, 

bem como a satisfação com o trabalho são os benefícios mais pesquisados, para a organização 

e para o trabalhador, respectivamente. A predisposição dos gestores bem como a relação entre 

os gestores e trabalhadores são temas bastante pesquisados também, o que possibilita inferir 

que são tidas como questões sensíveis para a gestão participativa.  

Outro ponto que se destaca é que o subatributo “Melhoria do processo decisório” é 

citado tantas vezes quantas o subatributo “GP como manipulação dos trabalhadores”, 

evidenciando as contradições acerca do tema. 
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Tabela 1 - Relação entre subatributos e quantidade de autores que os citaram por ordem decrescente 

Subatributo Quantidade de autores 

Performance Organizacional 13 

Satisfação com o trabalho 11 

Predisposição dos gestores 

Relacionamento entre gestores e trabalhadores 

Produtividade do empregado 10 

Comprometimento organizacional 9 

Formas de Participação 

Melhoria do processo decisório 7 

GP como manipulação dos trabalhadores 

Bem-estar psicossocial 6 
 

Preparo dos trabalhadores 

Cultura organizacional 

Predisposição dos trabalhadores 5 
 

Contexto político, ambiente externo 

Alcance da participação 

Diferenças entre países e regiões 

Confiança na gestão 4 
 

Compartilhamento da informação 

Caráter instrumental voltada para resultados 

Intenção de sair 3 

Envolvimento 

Estresse no trabalho 

Inovação 

Governança 

Práticas implementadas em conjunto 

Intensificação do trabalho 

Manutenção da hierarquia 

Maior consumo de tempo no processo decisório 

Nível da participação 

Integração 2 

Percepção de segurança no emprego 

Resistência dos gestores intermediários 

GP em momento de crise 

Gestão de riscos 1 

Fonte: A autora (2017). 

 

Na Tabela 2, podem-se perceber os atributos mais citados pelos autores. “Condições 

para a efetividade da GP” é o atributo mais pesquisado, seguido pelos atributos “Benefícios 
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para a organização” e “GP como prática de RH”. Estes dois últimos, que representam os efeitos 

benéficos para as empresas, considerando que as práticas de RH têm como objetivo maximizar 

o valor dos recursos humanos para as empresas (CAMPOS, 2002), somam 37 citações, 

representando os aspectos mais explorados pelos pesquisadores. 

 

Tabela 2 - Relação entre atributos e quantidade de autores que os citaram por ordem decrescente 

Atributos Quantidade de autores 

Condições para efetividade da GP 25 

Benefícios para a organização 19 

GP como prática de RH 18 

Críticas à GP 14 

Formas de GP 13 

Impactos para o trabalhador 13 

Fonte: A autora (2017). 

 

Na Figura 3, elaborada com base na Tabela 2, pode-se visualizar os atributos da 

literatura ordenados com relação à quantidade de autores que os citaram. 

 

 
Figura 3 - Atributos da literatura ordenados pela quantidade de autores que os citaram. 

Fonte: A autora (2017). 
 

A Figura 4 ilustra a relação entre atributos e subatributos encontrados na literatura. 

Cumpre ressaltar que o atributo que mais possui subatributos é o “Condições para a efetividade 

da gestão participativa”, revelando que há vários elementos a serem considerados para a geração 

das condições propícias da gestão participativa, o que sugere que este é um ponto sensível para 

o tema. 
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Figura 4 - Relação entre atributos e subatributos 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

2.3.1 Formas de gestão participativa 

 

Obradovic (1975), em seu artigo, analisa a real participação dos membros dos 

Conselhos de Trabalhadores na Iugoslávia comunista. Foram observadas 20 empresas e os 

resultados foram os seguintes: gerentes de maior nível hierárquico tendem a participar mais; 

quanto aos membros do conselho, diretores e não membros especialistas tendem a participar 

mais em detrimento dos não membros, membros da liga comunista participam mais, sendo que 

gerentes de alto escalão são em grande maioria da liga; trabalhadores com maior nível de 

educação tendem a participar mais; pessoas com funções mais valorizadas participam mais. Os 

resultados estão em sincronia com um estudo de Crane (1976) e com pesquisas mais recentes, 

como a de Timming (2015). Na pesquisa de Crane (1976), os resultados levaram à conclusão 

de que na maioria das organizações estudadas, a participação dos empregados era restrita a 

situações específicas, envolvendo tipos restritos de trabalhadores (como especialistas, por 

exemplo) e voltadas ao aconselhamento para tomada de decisão. 

GESTÃO 
PARTICIPATIVA

Condições para a 
efetividade da  

Gestão 
Participativa

Formas de 
Participação

Críticas à 
Gestão 

Participativa

Gestão 
Participativa 
como Prática 

de RH

Impactos para o 
Trabalhador

Benefícios para 
a organização

• Formas participação
• Nível participação
• Alcance participação
• Diferenças entre 

países e regiões

• Confiança na gestão
• Compart. 

informação
• Predisp. gestor
• Predisp. trabalhador
• Cultura 

organizacional
• Governança
• Relac.  gestores 

trabalhadores
• Resistência dos 

gestores imediatos
• Múltiplas práticas
• Contexto político

• Intensificação trabalho
• Manutenção hierarquia
• Caráter instrumental
• Momento de crise
• Manipulação 

trabalhadores
• Processo decisório 

mais lento

• Performance 
organizacional

• Inovação
• Melhoria processo 

decisório
• Gestão de riscos

• Comprometimento 
organizacional

• Intenção de sair
• Produtividade do 

empregado
• Integração
• Envolvimento
• Percepção de segurança 

no emprego

• Satisfação trabalho
• Estresse trabalho
• Bem-estar 

psicossocial
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Strauss (2006) classifica as várias formas de participação:  

 Participação Direta: são equipes offline (grupos para sugestões e aconselhamento) 

e online (grupos autogeridos ou que são envolvidos na tomada de decisão). As 

últimas apresentam maior grau de influência nas decisões. Menendez (2011) diz 

que a participação direta é conceituada na literatura, em geral, como um canal para 

a voz dos trabalhadores para garantir influência no processo de decisão para além 

do sindicato. 

 Participação Representativa: os conselhos de trabalhadores na União Europeia são 

o principal exemplo deste tipo de participação. Algumas empresas norte-

americanas sindicalizadas apresentam estruturas similares aos conselhos. Dentro 

desta forma de participação, há as barganhas coletivas e as parcerias entre sindicato 

e gestores. 

 Participação financeira: a compra de ações por empregados Employee Stock 

Ownership Plans (ESOP) e os bônus para produtividade e performance são alguns 

tipos. Para o autor, essas formas precisam ser combinadas com algum grau de 

influência nas decisões para serem consideradas verdadeiramente participativas. 

 Propriedade e Controle: essa categoria envolve tanto a questão financeira quanto a 

de controle decisório e representa o nível máximo de gestão participativa. Há dois 

tipos: o primeiro corresponde às organizações de propriedade dos trabalhadores 

desde o princípio como o complexo de cooperativas bascas Mondragon, os Kibutz 

em Israel, as organizações autogestionadas na Iugoslávia e algumas cooperativas 

norte-americanas. O segundo tipo corresponde às organizações que, em situação 

financeira precária, foram compradas em parte pelos trabalhadores que passaram a 

ser proprietários como a United Air Lines e Weirton Steel. 

 

Ainda segundo Strauss (2006), cada forma citada necessita condições específicas 

relacionadas aos diversos contextos para funcionarem propriamente. 

Knudsen, Busck e Lind (2011) ponderam que há vários graus de influência dos 

trabalhadores nas organizações. Os autores citam a teoria de Paterman (1970 apud KNUDSEN; 

BUSCK; LIND, 2011) que classificou três tipos de participação de trabalhadores: total, situação 

na qual há poder igual de decisão entre gestores e trabalhadores; parcial, em que trabalhadores 

têm poder parcial de influência nas decisões e pseudo, em que técnicas participativas são usadas 

com objetivo de persuadir os trabalhadores a aceitar decisões que já foram tomadas. Os autores 
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citam outras formas de classificar a gestão participativa: democracia industrial, participação de 

empregados e envolvimento de empregados, sendo a primeira a mais plena e praticamente 

inexistente nas organizações capitalistas, a segunda ligada à participação indireta por meio de 

representatividade dos trabalhadores nas instâncias de decisão e a terceira, associada à 

participação direta. De forma geral, a participação indireta é ligada a direitos conquistados por 

lei ou barganha coletiva e se dá no nível mais estratégico ou tático. A participação direta é 

dirigida pela administração, de caráter instrumental e se dá em nível mais operacional. No 

estudo dos autores, foram consideradas três tipos de formas de participação: direta e individual 

(no nível da equipe), direta e coletiva (comitês e grupos de trabalho) e indireta ou representativa. 

Ainda segundo o estudo de Knudsen, Busck e Lind (2011), no contexto escandinavo, as formas 

de participação direta e representativa estão significativamente relacionadas entre si e a 

fronteira entre elas é menos clara do que sugerido em estudos no contexto anglo-saxão, marcado 

pela transição mais radical de formas coletivas e representativas de participação para formas 

mais individualizadas e diretas. 

Jotz (1997) cita vários autores e suas formas de classificar a participação que levam 

em consideração a distribuição de poder, caráter ideológico da participação, motivações para a 

participação, dentre outros aspectos. Um dos estudos citados sobre as formas de participação, 

de Bordenave (1983 apud JOTZ, 1997), propõe uma escala ascendente de participação: 

informação, consulta facultativa, consulta obrigatória, elaboração, cogestão, delegação e 

autogestão. Quando a participação se restringe à informação, os gerentes podem ou não levar 

em consideração a reação dos empregados, sendo a forma menos ampla. A partir da cogestão, 

existe uma distribuição de poder, pois os trabalhadores têm poderes no nível estratégico da 

organização. Na autogestão não há a figura do proprietário, todos os trabalhadores são donos e 

participam das decisões em vários níveis, sendo, portanto, a forma mais plena de participação. 

Segundo a autora, no Brasil, o nível participativo de consulta é o mais encontrado. A cogestão 

e autogestão dificilmente são encontrados no país. 

Jotz (1997) enumera em sua pesquisa algumas práticas existentes de participação, a 

saber: canais informativos das empresas; pesquisas de atitudes dos empregados; comunicação 

com possibilidade de retorno; esquemas de sugestões; reunião para retorno sobre o desempenho 

do empregado, aumento do número de atividades diferentes com ou sem aumento de 

responsabilidade, grupos de solução de problemas, grupos semiautônomos e participação nos 

lucros e resultados. 

Timming (2015) compara o modelo democrático aristotélico à distribuição do poder 

de decisão nas organizações. O estudo encontra indícios de que, assim como o modelo de 
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democracia de Aristóteles, as organizações tendem a delimitar os empregados que devem 

participar das decisões. A mesma questão é observada em Obradovic (1975), há 40 anos. 

Ainda segundo Timming (2015), há desigualdade de vozes por gênero, raça, orientação 

sexual, origem, tipo de contrato e nível educacional. Outro ponto é que nas empresas que 

praticam gestão participativa, os gerentes decidem quem deve ter voz, o que pode incorrer em 

erros de julgamento guiados por preconceitos ou erros de percepção sobre a capacidade dos 

empregados. O autor recomenda que as empresas analisem os critérios de definição de 

participação dos empregados. Um caminho seria implementar programas para identificar nos 

empregados de todos os níveis a capacidade de resolução de problemas. Outra conclusão é que 

os sindicatos deveriam e apoiar os trabalhadores que não têm voz pois a cidadania na empresa 

é muitas vezes negada aos empregados da base da hierarquia. 

Poutsma, Hendrickx e Huijgen (2003) analisam a diversidade de práticas nos países 

da Europa bem como as inter-relações entre três tipos de prática: participação financeira, 

participação direta (consulta e delegação) e representação. A participação financeira, mais 

voltada para o esforço individual e flexibilidade na remuneração, é conflitante com a 

participação direta ou representativa que é mais voltada para a cooperação, solidariedade e 

justiça social em termos laborais. Uma das questões abordadas por Poutsma, Hendrickx e 

Huijgen (2003) diz respeito às características das empresas que adotam práticas participativas. 

Empresas que atuam em mercados mais dinâmicos e competitivos tendem a adotar a 

participação direta e a financeira. As práticas também são utilizadas para reter profissionais 

altamente qualificados cujo conhecimento é escasso no mercado. A participação representativa 

é mais utilizada em empresas grandes, com presença de sindicato, do que nas empresas menores 

e mais recentes. A típica empresa que não apresenta nem participação direta nem representativa 

possui força de trabalho com baixa qualificação, não é inovadora e a administração não acredita 

que a participação aumenta a competitividade. 

Poutsma, Hendrickx e Huijgen (2003) identificaram ainda que diferentes tipos de 

representação acontecem em diferentes grupos de países por questões sociais e culturais. A 

oferta de ações para empregados é mais encontrada em países que dão mais importância à bolsa 

de ações, como a Inglaterra. A participação direta é mais encontrada na Holanda e Irlanda. A 

participação por representação é mais encontrada na França e na Espanha. Outro resultado 

encontrado foi que existem correlações entre tipos de participação. Por exemplo, se há 

delegação para grupos, há tendência de haver participação nos resultados financeiros e 

participação por representação.  
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Jirjahn e Smith (2006) estudaram os conselhos de trabalhadores na Alemanha, que são 

um tipo de participação representativa. Os conselhos na Alemanha são regulamentados por lei 

desde 1952 (com várias emendas) e são estimulados pelo poder público. A instalação dos 

conselhos depende da iniciativa dos empregados e toda a força de trabalho pode participar da 

eleição dos membros. Os conselhos de trabalhadores têm direitos de influenciar em vários itens, 

mais associados a questões sociais e de pessoal, mas não podem entrar em greve nem participar 

de decisões sobre salários. Eles analisaram a importância da relação entre conselhos e 

administração bem como os tópicos que influenciam esta relação. Resultados indicaram que a 

estrutura da força de trabalho, o grau de vínculo dos empregados, a relação entre proprietários 

e administração e a estratégia de competitividade da empresa afetam a existência dos conselhos 

e a relação entre administração e conselhos. O estudo de Van den Berg, Grift e Van 

Witteloostuijn (2011), baseado na pesquisa de Jirjahn e Smith (2006), concluiu que os 

conselhos de trabalhadores na Holanda apresentam muitas semelhanças, mas o percentual de 

representantes no conselho de administração é bem menor do que na Alemanha e os atributos 

que influenciam na percepção gerencial da eficácia dos conselhos não coincidem nos dois 

países. 

Bakan et al. (2004) concluíram em pesquisa com trabalhadores britânicos de uma 

grande empresa no setor de varejo que a participação no processo decisório fomenta várias 

atitudes como: motivação, comprometimento, envolvimento e satisfação. A participação dos 

trabalhadores nos resultados financeiros influencia apenas o comprometimento. Os autores 

descobriram ainda que a combinação das duas formas de participação não potencializa os 

efeitos nas atitudes dos trabalhadores. Já Sesil (2006) que encontrou evidências de que o 

impacto na performance organizacional é ampliado quando as formas de participação são 

combinadas de forma a garantir controle do trabalho e retorno financeiro. 

Menendez (2011) observou que nos ambientes organizacionais da província das 

Astúrias, Espanha, a participação direta tem como objetivo mais o aumento de motivação dos 

empregados do que a transformação da organização do trabalho. O ambiente nesta região é 

marcado pela alta sindicalização e uma atitude mais pragmática do que ideológica dos 

sindicatos e gestores quanto à gestão participativa. 

Coutinho (2000) elaborou um quadro teórico sobre as várias dimensões e formas da 

participação dos trabalhadores que é ilustrado no Quadro 2. O grau de controle se refere ao 

nível de autonomia para influenciar no trabalho, o tipo de questões se refere ao conteúdo que é 

permitido ao trabalhador influenciar e o nível organizacional são as esferas organizacionais em 

que o trabalhador participa das decisões. As formas podem ser limitas, parciais ou amplas.  
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 DIMENSÕES 

FORMAS Grau de controle 

(influência) 

Tipo de questões 

(conteúdo) 

Nível organizacional 

(forma) 

Ampla (plena) Autogerenciamento pelos 

trabalhadores 

Objetivos da empresa Associação industrial, 

proprietário, quadro de 

diretores, comitê executivo 

Parcial Gerenciamento conjunto Recursos Organizacionais Divisão, fábrica ou 

escritório, departamento ou 

chão de fábrica, grupo de 

trabalho 

Cooperação 

Limitada 

(pseudoparticipação) 

Consulta Próprio trabalho dos 

trabalhadores 

Indivíduo (trabalhador) 

Caixinha de sugestões 

Quadro 2 - Dimensões e formas de participação dos trabalhadores 

Fonte: Coutinho (2000, p. 24). 

 

Ainda segundo Coutinho (2000), as formas mais plenas de gestão participativa são raras 

de ser encontradas, inclusive nas empresas brasileiras. Em sua pesquisa com três empresas 

brasileiras, foi possível perceber que quanto menor o nível hierárquico, maior a limitação da 

participação. 

 

2.3.2 Gestão participativa como prática de RH e impactos para o trabalhador 

 

Em Ichniowski et al. (1996), as práticas participativas são consideradas como exemplo 

de práticas organizacionais voltadas para a inovação que podem levar à maior satisfação dos 

empregados com seu trabalho, além de aumentar o comprometimento e produtividade. Uma 

das conclusões da pesquisa destes autores foi que: 

[…] as práticas de recursos humanos voltadas para inovação podem alavancar a 

produtividade dos negócios principalmente através do uso de sistemas de práticas 

relacionadas ao aumento da participação dos trabalhadores, flexibilidade na 

concepção do trabalho e descentralização de tarefas gerenciais e responsabilidades 

(ICHNIOWSKI et al., 1996, p. 24). 

Romme (1997) em seu artigo sobre as organizações circulares, que mesclam a 

presença da hierarquia com a gestão participativa por consenso, alerta que ambientes 

autoritários tendem a prejudicar a saúde mental dos trabalhadores, reduzir sua produtividade, 

diminuir a cooperação, comprometimento, a satisfação bem como alienar o trabalhador de seu 

trabalho.  

Segundo Poutsma, Hendrickx e Huijgen (2003), uma das questões que impulsionou a 

adoção de práticas participativas para os trabalhadores nas organizações europeias foi a 

associação positiva dessas práticas com o comprometimento e produtividade dos empregados. 
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Batt (2003) evidenciou que as equipes autogeridas influenciam positivamente os 

trabalhadores quanto à percepção sobre aos critérios das decisões, sentimento de segurança no 

emprego e satisfação. Porém, a percepção varia com o nível hierárquico: muito positiva para 

trabalhadores, negativa para supervisores e positivas para gerentes que atuavam em equipes 

voltadas para a inovação. Os supervisores sentem-se inseguros em perder autoridade e até 

mesmo o posto de trabalho, por isso, tendem a ter percepções negativas quanto à implantação 

das equipes autogeridas. A pesquisa de Batt (2003) também analisou os grupos de trabalho de 

consulta de trabalhadores e os resultados sugeriram que a implantação dessas equipes não tem 

influência nas atitudes nem nos interesses dos trabalhadores. A autora atribui essa questão ao 

fato de que equipes de consulta não alteram a divisão do trabalho nem a organização hierárquica. 

Bakan et al. (2004) concluíram, em pesquisa feita com trabalhadores de uma empresa 

de grande porte britânica do setor de varejo, que a participação financeira dos trabalhadores 

(participação nos resultados e compra de ações) tem influência significante no 

comprometimento, mas pequena influência em outras atitudes dos empregados como integração 

e envolvimento. Por outro lado, participação no processo decisório influencia positivamente a 

maior parte das atitudes estudadas como: integração, envolvimento, comprometimento, 

percepção de equidade, satisfação e motivação. Os autores concluíram que as combinações da 

participação financeira com a participação no processo decisório não potencializam os efeitos 

desta última. 

Chen e Tjosvold (2006) afirmam que evidências têm apontado os efeitos positivos da 

gestão participativa para os trabalhadores em termos de afetividade com seu trabalho, melhoria 

na performance e redução da intenção de sair do emprego. Estes resultados, porém, não são 

sempre uniformes. Os autores, bem como outros pesquisadores, atribuem a inconsistência 

desses resultados à dependência que a efetividade da gestão participativa tem do 

comportamento dos supervisores e gerentes com relação ao envolvimento dos trabalhadores. 

Essa colocação é consistente com os resultados encontrados no estudo de Grissom (2012) que 

concluiu em pesquisa com professores do setor público que a gestão participativa tem efeito 

positivo na intenção de sair quando supervisores são eficazes, mas negativo quando 

supervisores não são. 

Sesil (2006) cita que a parte psicológica da teoria sobre gestão participativa descreve 

os efeitos destas práticas na motivação e consequentemente, nos esforços individuais dos 

trabalhadores. A teoria da afetividade diz que a oportunidade de participar do processo decisório 

do trabalho é uma das mais altas aspirações das pessoas e leva ao aumento da satisfação com o 

trabalho, que pode levar a maior produtividade. No entanto, o autor afirma que outros estudos 
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encontraram efeitos contraditórios. O alto grau de controle do próprio trabalho pode fazer com 

que trabalhadores se sintam mais motivados ou o contrário, pode fazer com que sejam 

negligentes. 

Campos (2002) relatou em sua pesquisa com uma empresa brasileira, o sentimento de 

satisfação dos empregados nos momentos em que eram consultados e suas opiniões valorizadas, 

embora a gestão participativa apresentasse um caráter quase exclusivamente instrumental. 

Strauss (2006) pondera que a gestão participativa vai ao encontro da satisfação dos 

empregados, embora não necessariamente todo empregado que participe mais trabalhe mais. 

De todo modo, o trabalhador infeliz tende a trabalhar de forma menos eficiente. O autor chama 

a atenção para a melhoria da eficiência do trabalho em equipes, principalmente entre 

trabalhadores altamente qualificados, como nas empresas de alta tecnologia. 

Han, Chiang e Chang (2010), em estudo com empresas de alta tecnologia de Taiwan, 

concluíram que a participação dos empregados no processo decisório pode ser considerada um 

importante mecanismo para gerar sentimento de pertencimento e comprometimento 

organizacional que contribuem significativamente para o compartilhamento de conhecimento, 

aspecto relevante para as empresas de alta tecnologia que necessitam de inovação. 

Forde, Slater e Spencer (2006) estudaram a influência da ameaça da perda de emprego 

e da gestão participativa sobre a produtividade dos empregados. Neste estudo realizado com 

base em dados coletados em ambientes de trabalho britânicos no final dos anos 90, foi 

encontrada forte evidência de que a participação dos empregados aumenta a produtividade, 

principalmente se associada a sistemas participativos. Por outro lado, há algumas evidências de 

que a ameaça deteriora a participação, em maior grau quando acontece dentro do ambiente (alto 

grau de supervisão) do que quando vem do ambiente externo (taxas altas de desemprego). Há 

evidências também de que em ambientes pouco participativos, a ameaça de desemprego e os 

altos níveis de supervisão são positivamente relacionados com a produtividade. Esses 

resultados indicam a importância da participação dos empregados sobre os impactos da ameaça 

no ambiente de trabalho. 

Ardekani e Jahromi (2011) em estudo com empregados de uma companhia de óleo e 

gás iraniana, concluíram que há uma relação significativa entre gestão participativa e 

produtividade, bem como entre produtividade e aspectos relacionados à gestão participativa: 

autonomia, processo decisório participativo, objetivos por grupo, mudança organizacional e 

participação em solução de problemas. 

Knudsen, Busck e Lind (2011), em estudo envolvendo tipos variados de organizações 

dinamarquesas, concluíram que altos níveis de bem-estar psicossocial foram encontrados em 
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ambientes de trabalho com graus altos de participação e similarmente, níveis baixos de bem-

estar são associados com níveis baixos de participação no ambiente de trabalho. Foram 

encontrados efeitos negativos entre participação e bem-estar, mas sem significância estatística. 

Nestes casos, a participação estava associada à performance organizacional, situação que 

demandava mais dos empregados do que eles podiam entregar, causando danos psicossociais. 

O modelo de participação mais significativamente associado ao bem-estar foi o mais 

democrático, com vários tipos de participação combinados entre si.  

O estudo de Appelbaum et al. (2013a; 2013b; 2013c) evidencia que a participação 

insuficiente dos trabalhadores na tomada de decisões leva ao baixo nível de satisfação no 

trabalho, que por sua vez reduz nível de comprometimento, o que potencializa a intenção de 

sair. 

Segundo Ogbonnaya e Valizade (2015), a gestão participativa é um tema de interesse 

da área de Recursos Humanos, como por exemplo, as práticas High Performance Work 

Practices (HPWP) que são definidas por um conjunto de práticas de gestão de recursos 

humanos para alta performance no trabalho. Essas práticas consistem na delegação de certo 

grau de controle operacional aos empregados, desde que em consonância com os objetivos da 

empresa.  

O estudo de Ogbonnaya e Valizade (2015) coloca foco na tomada de decisões 

participativa e compartilhamento de informações. Os resultados do estudo sinalizam que a 

gestão participativa tem implicações favoráveis para os trabalhadores. Em particular, produz 

associações diretas positivas de satisfação no trabalho e comprometimento organizacional e 

uma associação direta negativa com o nível de estresse no trabalho. Huang et al. (2016) 

encontraram uma relação positiva entre a percepção dos empregados sobre a eficácia da gestão 

democrática e maior comprometimento organizacional. Estudo de Bae et al. (2011) com 

empresas japonesas e coreanas concluiu que as práticas HPWP contribuem com o 

desenvolvimento de um forte senso de empoderamento e demanda por influência no processo 

decisório. 

Jotz (1997) estudou duas empresas brasileiras e levantou aspectos positivos para o 

trabalhador em decorrência da gestão participativa, a saber: melhoria na satisfação geral dos 

empregados, melhoria nas relações com a chefia, menos autoritarismo, reconhecimento dos 

saberes operários e maior integração. Por outro lado, os empregados reportaram aumento do 

estresse por acúmulo de tarefas e retorno financeiro insatisfatório. Coutinho (2000) em pesquisa 

com três empresas brasileiras, identificou que a implantação da gestão participativa melhorou 

o relacionamento entre trabalhadores e chefia. 
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2.3.3 Benefícios da gestão participativa para a organização 

 

Han, Chian e Chang (2010) defendem que o compartilhamento de conhecimento é 

especialmente contributivo para a inovação, da qual depende a sobrevivência das empresas de 

alta tecnologia. Os pesquisadores descobriram que a gestão participativa, através do aumento 

do comprometimento organizacional, contribui para o compartilhamento do conhecimento dos 

empregados, e por consequência, para a inovação. 

Ichniowski et al. (1996) definem a participação dos trabalhadores como uma das 

práticas organizacionais voltadas para inovação, que levam à melhoria da performance. Em 

pesquisa feita com base na revisão da literatura sobre práticas voltadas para inovação, 

concluíram que as empresas que adotam sistemas de práticas participativas alcançam resultados 

econômicos positivos. Os autores também concluíram que a maioria das empresas dos Estados 

Unidos adotaram algumas formas de práticas de trabalho voltadas para a inovação destinadas a 

aumentar a participação dos empregados. Apenas um percentual pequeno das empresas adotou 

um sistema amplo de práticas. Isso leva os autores à conclusão adicional de que as empresas 

poderiam adotar sistemas mais abrangentes e assim conseguir níveis mais altos de performance 

e produtividade. Essas práticas, segundo os autores, podem levar à maior satisfação e eficiência, 

proporcionar uma visão mais ampla sobre as formas de se realizar o trabalho, tornar estrutura 

organizacional menos hierárquica e mais eficiente, reduzindo o absenteísmo e diminuindo a 

quantidade de supervisores e gestores intermediários.   

Chen e Tjosvold (2006) apontam que pesquisadores de estratégia e comportamento 

organizacional têm descoberto que envolver trabalhadores promove a diversidade de visões que 

melhora a qualidade do processo decisório. Richard, Kirby e Chadwick (2013) evidenciaram 

em estudo com bancos americanos que a relação entre diversidade racial e de gênero na gestão 

e a performance organizacional é potencializada quando a organização é inclusiva, 

principalmente quando a estratégia é decidida de forma participativa. A tomada de decisões 

estratégicas é feita de forma participativa quando busca consenso envolvendo pessoas de vários 

departamentos. Os autores citam diversos estudos que concluem que a diversidade melhora a 

qualidade do poder decisório pois leva em conta diversos pontos de vistas e mentalidades, o 

que também auxilia o processo de inovação. Porém a diversidade somente é aproveitada em 

uma cultura participativa e inclusiva. 

Romme (1997) cita as organizações circulares como sistemas híbridos de participação 

e autoridade, em que problemas de uso inadequado de poder e da autoridade (que podem gerar 
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autoritarismo), bem como o excesso de participação (que pode gerar lentidão e ineficiência na 

tomada de decisão) podem ser corrigidos. As organizações circulares são calcadas mais em 

argumentação do que em poder. No âmbito dos círculos, as decisões são tomadas por consenso. 

A proposta deste modelo é conciliar autoridade e participação de forma a melhorar o processo 

decisório.  

Goodijk (2000) defende uma maior participação dos trabalhadores no processo de 

tomada de decisões estratégicas por meio da participação mais efetiva dos trabalhadores ou de 

seus representantes na governança das empresas. Para o autor, os trabalhadores são uma parte 

interessada que tem alto envolvimento com a empresa e por longo termo, portanto, precisa ser 

ouvida para o bom funcionamento da organização. 

Batt (2003) observou em sua pesquisa que a implantação de equipes autogeridas 

conquistou vários benefícios econômicos para a empresa tais como: aumento de vendas e 

produtividade e ainda redução de custos laborais indiretos. Apesar destes resultados, a empresa 

em questão abandou a iniciativa por questões políticas: os supervisores e gestores 

intermediários sentiram-se ameaçados e não apoiaram a implementação. 

Bakan et al. (2004) apontam que a participação financeira dos empregados 

(participação nos lucros ou compra de ações da empresa) é defendida por muitos autores como 

propulsora de atitudes que aumentam a performance organizacional, pois influenciam os 

trabalhadores a serem mais responsáveis pelos resultados da organização. Adicionalmente, a 

participação no processo decisório é considerada por psicólogos organizacionais como uma 

prática que impacta positivamente na satisfação, motivação, performance e desenvolvimento 

dos empregados. A participação financeira pode aumentar o desejo dos empregados em 

participar das decisões pelo aumento do interesse na performance organizacional. 

Sesil (2006) argumenta que a teoria econômica que suporta a gestão participativa cita 

como um dos benefícios, a coleta das informações que os trabalhadores detêm para melhoria 

da gestão. Outro benefício é a mudança na estrutura organizacional que pode resultar em 

redução de custos como a necessidade de menos supervisores e monitores. A importância da 

combinação da participação no processo decisório e nos resultados financeiros para a ampliação 

da performance organizacional é o argumento central do autor, confirmado nos resultados de 

sua pesquisa. 

Jirjahn e Smith (2006) em estudo sobre os conselhos de trabalhadores na Alemanha, 

concluíram que a relação cooperativa entre administração e conselhos é relacionada 

positivamente com vários aspectos que são importantes para a melhoria da performance 

organizacional. Franca e Pahor (2014) concluíram que a gestão participativa é conduzida de 
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forma mais efetiva nas empresas em que gestores percebem uma influência positiva da 

participação de empregados na performance corporativa. 

Poutsma, Hendrickx e Huijgen (2003) defendem que qualquer forma de avaliação de 

performance que não leva em conta a contribuição do envolvimento e participação dos 

trabalhadores é ultrapassada. Os autores afirmam também que na Europa, altos níveis de 

participação de trabalhadores é prática comum e o tema é muito debatido. Segundo o autor, a 

disseminação das práticas participativas foi bastante impulsionada pela associação entre 

aumento da competitividade organizacional e participação dos trabalhadores.  

Choy, McCormack e Djurkovic (2016) evidenciaram que há uma associação positiva 

entre relação de intercâmbio entre gerente e subordinados Leader-member exchange (LMX) e 

performance organizacional. Esse tipo de relação em que há confiança e apoio mútuos entre as 

partes é mediado por delegação e participação, práticas da gestão participativa. Além disso, os 

autores defendem que lideranças orientadas para relacionamento de intercâmbio com 

subordinados têm sido associadas à efetividade e qualidade do processo decisório. 

Segundo Ogbonnaya e Valizade (2015), com relação à gestão participativa, há 

evidências menos eminentes a respeito dos benefícios para os empregados do que para as 

organizações que obtém ganhos em vantagem competitiva sustentável, rentabilidade e 

produtividade. Litwin (2015) propõe um modelo para avaliar o impacto da gestão participativa 

sobre a performance organizacional que considera os níveis estratégico, tácito e operacional. 

Ele defende que a gestão participativa precisa estar presente dentro dos três níveis e alinhada 

entre eles para a que a performance seja melhorada.  

Sax e Torp (2015) concluíram que para criar um efetivo sistema de gestão de riscos 

empresariais é necessário que todos os empregados sejam envolvidos na identificação e 

comunicação de riscos e oportunidades. Para que isso aconteça, a questão dos riscos deve ser 

considerada estratégica, pois envolve mudanças na cultura organizacional e estilo de liderança 

participativo. 

Jotz (1997) em pesquisa com empresas brasileiras, identificou que na percepção dos 

empregados, a empresa lucra mais do que eles com a gestão participativa. Apesar desta 

reivindicação, os empregados relataram maior satisfação com a empresa e percepção de 

melhoria no processo decisório com a valorização dos saberes dos empregados e mudanças 

positivas no relacionamento com a chefia. 

 

2.3.4 Condições para a efetividade da gestão participativa 
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Grissom (2012) evidenciou em estudo que a eficácia dos gerentes determina o impacto 

da gestão participativa sobre a intenção de sair dos empregados. Isto implica, segundo o autor, 

que para conseguir resultados positivos com a gestão participativa é necessário realizar 

capacitação dos recursos humanos para alcançar a mudança apropriada na governança. Os 

gerentes necessitam serem agentes facilitadores do processo participativo caso contrário, 

podem surgir efeitos negativos sobre os trabalhadores como, por exemplo, se percebem seu 

gestor como fechado, controlador e resistente. Franca e Pahor (2014) em pesquisa com gestores 

da Eslovênia, chegaram a resultados que indicaram uma ligação positiva entre suporte dos 

gestores e implementação da gestão participativa. Se gestores percebem uma influência positiva 

da participação de empregados na performance corporativa, eles tendem a colocar em prática a 

participação de uma forma mais efetiva. Os autores alegam que em geral, gestores aceitam a 

participação apenas como canal de comunicação e informação, mas desconsideram na tomada 

de decisão. Outros gestores, no entanto, podem ter atitudes mais colaborativas com os 

empregados para atingir algum resultado estratégico. 

Ichniowski et al. (1996) consideram que as práticas para inovação, que são fortemente 

associadas às práticas participativas, são mais efetivas sob algumas condições, a saber: suporte 

da alta administração, fornecimento de informação e treinamento para os empregados e adoção 

de sistemas de práticas inovadoras. Práticas isoladas são menos eficientes e mais suscetíveis a 

não fornecer os resultados esperados. Os autores ponderam que é necessário mudar práticas 

gerenciais bem como a cultura organizacional para adoção eficiente das práticas inovadoras. 

Outro argumento colocado no estudo é sobre o ambiente externo. Ambientes mais dinâmicos 

são mais compatíveis com práticas inovadoras do que ambientes mais estáveis. 

Para Romme (1997), uma condição importante para implementação de ações de gestão 

participativa, é uma mudança mais profunda na governança institucional, como no caso das 

organizações circulares (ROMME, 1997, p. 5). 

Goodijk (2000) cita que para além das práticas participativas mais diretas como 

círculos de qualidade e fortalecimento de equipes dentre outros, trabalhadores precisam 

participar das decisões estratégicas das empresas, por meio de representantes presentes na 

estrutura da governança das organizações. 

O estudo de Batt (2003) evidenciou que a implantação de equipes autogeridas, que é 

uma prática direta de gestão participativa, conquistou vários benefícios econômicos para a 

empresa, embora apesar destes resultados, a empresa em questão tenha abandonado a iniciativa. 

Os trabalhadores, sindicatos e alta administração aprovavam a iniciativa, mas os supervisores 

e gestores intermediários sentiram-se ameaçados e não apoiaram. Strauss (2006) também 
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chama atenção para a questão da distribuição do poder que muitas vezes gera resistência e 

consequentemente, abandono ou esfriamento da gestão participativa. 

O relacionamento entre gestores e trabalhadores como um fator importante para a 

efetividade da gestão participativa é explorado no estudo de Chen e Tjosvold (2006). A pesquisa 

foi feita a partir da visão de trabalhadores chineses subordinados a gerentes chineses ou 

americanos, o que traz o aspecto intercultural ao estudo. A questão da cultura chinesa é 

importante neste contexto, pois os chineses evitam conflitos com seus superiores para 

manutenção da harmonia, mas são encorajados a colocar seu ponto de vista à medida que 

percebem que o relacionamento com seus superiores transmite confiança e apoio. Os objetivos 

cooperativos estimulam o espírito de equipe, pois são alcançados com o envolvimento de todos, 

ao contrário dos objetivos competitivos ou independentes que são alcançados por um indivíduo 

em detrimento dos demais. Os primeiros são positivamente associados com a qualidade do 

relacionamento entre gestores e subordinados na China enquanto que os últimos são 

relacionados negativamente.  

Resultados da pesquisa de Chen e Tjosvold (2006) revelaram que objetivos 

cooperativos ajudam gerentes e trabalhadores chineses a desenvolverem relacionamentos de 

qualidade no contexto chinês, o que possibilita a adesão dos trabalhadores à participação no 

processo decisório. Em outro estudo sobre o relacionamento entre gerentes, subordinados e 

gestão participativa descobriu que a existência de líderes carismáticos e participativos está 

positivamente associada com a necessidade de liderança da equipe e esta relação não é mediada 

pelos resultados da equipe, ou seja, a necessidade de liderança da equipe depende mais do 

comportamento do líder do que dos resultados alcançados. Os autores inferem que esse 

fenômeno pode estar relacionado à percepção da equipe de que o líder tem habilidades e visão 

que os demais não possuem e que isso pode ficar mais evidente na gestão participativa. 

Sesil (2006) e Strauss (2006) apontam que as formas de participação nas decisões 

podem produzir efeitos diversos sobre o comportamento dos trabalhadores, que podem ser 

negativos ou positivos. Sesil (2006) cita também as formas de participação financeira, como a 

participação nos lucros e resultados, que também podem ter efeitos contraditórios. Por exemplo, 

se a gestão participativa for realizada com base em incentivos a grupos, pode ocorrer que todos 

os membros se sintam motivados, mas, por outro lado, alguns componentes do grupo podem se 

esforçar minimamente enquanto outros fazem todo o trabalho. Neste caso, é importante a 

mediação de uma cultura organizacional apropriada para trabalho em equipe. O estudo de Sesil 

(2006) encontra evidências de que o impacto na performance organizacional é ampliado quando 
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o compartilhamento de poder no processo decisório é feito em conjunto com o 

compartilhamento de resultados financeiros. 

Richard, Kirby e Chadwick (2013) chamam a atenção para a importância de uma 

cultura participativa na organização para alcance dos benefícios da diversidade de gênero e raça 

na gestão. O aumento da performance pelo advento da diversidade é viabilizado por práticas 

inclusivas, principalmente, tomada de decisões estratégicas participativa. Sax e Torp (2015), 

em estudo que associa a efetividade da gestão de riscos à gestão participativa, concluíram que 

para que todos os empregados sejam envolvidos na identificação e comunicação dos riscos, são 

necessárias mudanças na cultura organizacional e estilo de liderança participativo. 

Jirjahn e Smith (2006) estudaram os conselhos de trabalhadores na Alemanha e os 

resultados indicaram que quanto mais qualificada a força de trabalho, mais cooperativa é a 

relação entre conselhos e administração e que organizações mais competitivas e que dependem 

mais de inovação tendem a valorizar mais a relação de cooperação entre administração e 

conselho.  

Van den Berg, Grift e Van Witteloostuijn (2011) basearam-se na pesquisa de Jirjahn e 

Smith (2006) para realização de estudo sobre os conselhos de trabalhadores da Holanda. Os 

resultados foram bastante diferentes. A principal descoberta foi que a forma como conselhos e 

administração interagem tem papel importante na determinação dos fatores que influenciam a 

percepção dos gestores sobre a eficácia dos conselhos. Lideranças com estilo formal tendem a 

perceber negativamente os conselhos que por sua vez, quando possuem uma atitude mais 

proativa, não são apreciados pela gestão. 

Strauss (2006) considera que as organizações de propriedade dos trabalhadores 

representam o nível máximo de gestão participativa. O autor reflete a respeito do peso do 

contexto externo sobre a participação nestas organizações. As organizações de propriedade dos 

trabalhadores desde a fundação surgiram em um contexto ideológico político favorável à gestão 

participativa, como por exemplo, a Mondragon que fazia parte de um movimento de resistência 

anti-franquista. Ao longo do tempo, foram perdendo suas características comunitárias e 

solidárias, em muito pela mudança de contexto político e pela pressão da competição do 

mercado. O poder decisório foi migrando paulatinamente para especialistas e técnicos, 

deixando para os representantes eleitos um papel mais burocrático. Algumas passaram a 

contratar empregados temporários, por exemplo, criando uma desigualdade de poder entre os 

trabalhadores. As empresas que passaram a ser de propriedade dos trabalhadores numa tentativa 

de recuperação financeira, obtiveram algum sucesso no início da mudança, mas com o tempo 

sucumbiram à pressão do mercado pois muitas tinham plantas obsoletas, produtos ultrapassados 
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e situação financeira deteriorada. As três empresas deste tipo citadas no artigo faliram com o 

tempo (STRAUSS, 2006). O autor também cita como condição para a efetividade e 

continuidade das práticas participativas, a percepção dos gestores de que a performance 

organizacional é melhorada. Sem essa percepção, as iniciativas são abandonadas. 

Forde, Slater e Spencer (2006) estudaram a relação entre ameaça de desemprego, 

participação dos trabalhadores e produtividade. Em sua pesquisa, mencionam que a ideia de 

que a ameaça de demissão tem efeito coercitivo no aumento do esforço dos trabalhadores é 

encontrada em diversos estudos econômicos baseados na noção de que há um instinto natural 

nos trabalhadores em fazer o mínimo de esforço no trabalho. Há evidências de relações 

positivas entre ameaça de desemprego e produtividade, porém, essa relação varia na 

comparação entre países, entre tipos de indústria e a políticas de Recursos Humanos. Por outro 

lado, há evidências de que ambientes de trabalho participativos têm impacto positivo na 

produtividade. Este impacto é ampliado quando a participação é mais substancial do que 

meramente consultiva e em ambientes com alto grau de confiança entre gestores e trabalhadores. 

A confiança, por sua vez, pode ser fragilizada quando há baixos níveis de segurança no emprego. 

O estudo concluiu que a participação sistêmica de empregados aumenta a produtividade e 

adicionalmente, em ambientes de trabalho pouco participativos, a ameaça de desemprego pode 

aumentar a produtividade. 

Ardekani e Jahromi (2011) sugerem alguns itens para o desenvolvimento da gestão 

participativa: compartilhamento de informação, formação de sistemas de sugestões e comitês 

para solução de problemas, treinamento de empregados, fortalecimento da cultura participativa, 

desenvolvimento de relações entre gerentes e empregados permeados por autonomia das 

pessoas e objetivos voltados para grupos e equipes. 

Para Knudsen, Busck e Lind (2011, p. 394), “as configurações de participação que 

equilibram os interesses da democracia e da eficiência, bem como os interesses dos 

empregadores e dos empregados, são possíveis, se forem apoiadas por gerentes e funcionários”. 

Neste estudo, foi encontrado uma relação positiva entre bem-estar psicossocial e 

gestão participativa, sendo essa relação tanto mais forte quanto mais democrática a organização, 

considerando que organizações mais democráticas combinam várias formas de participação 

(KNUDSEN; BUSCK; LIND, 2011). 

Para Appelbaum et al. (2013a; 2013b; 2013c), o nível de confiança insuficiente na 

gestão leva a falta de vontade dos empregados para participar na tomada de decisões. 

Ichniowski et al. (1996) também citam a confiança dos empregados na gestão como 

fundamental para o sucesso da gestão participativa. Quando os trabalhadores não confiam na 
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gestão, tendem a achar que a adoção das novas práticas pode levar a cortes de empregos e 

exploração das ideias sem benefício mútuo. Supervisores podem temer a perda do cargo com 

maior empoderamento das equipes. Huang et al. (2016) concluíram que o comprometimento da 

alta administração é um dos pontos principais do sucesso da gestão democrática. Os autores 

sugerem também que as relações entre empregados e gestores imediatos devem ser fortalecidas 

e que isso pode ser feito por meio de treinamento e melhorias no processo de seleção dos 

gestores. 

Ainda segundo Appelbaum et al. (2013a; 2013b; 2013c), o compartilhamento de 

informações ajuda a construir as relações iniciais e desencadear o trabalho de equipe que 

permite que os trabalhadores façam o seu trabalho de forma eficiente. Os autores ponderam que 

a alta administração deve compreender que um processo sem redistribuição de poder com 

benefícios somente para um lado pode não surtir efeitos positivos bem como deteriorar a 

confiança dos empregados na gestão.  

O estudo de Ogbonnaya e Valizade (2015) evidenciou que compartilhamento de 

informações não tem relação direta com a satisfação no trabalho e compromisso organizacional. 

Caso haja aumentos significativos na intensificação do trabalho, o compartilhamento de 

informações pode reduzir o nível de satisfação e aumentar percepção de estresse. Para explicar 

as associações indiretas negativas da partilha de informação como bem-estar do empregado, os 

pesquisadores inferiram um cenário de sobrecarga de informações, agravado por um momento 

de recessão econômica. 

Litwin (2015) propõe um modelo para avaliar os impactos da gestão participativa na 

performance organizacional que leva em conta as relações de trabalho em toda sua extensão 

dentro da organização. O modelo considera a extensão em que a estratégia organizacional 

necessita e utiliza os insumos da gestão participativa, o grau em que o contrato de trabalho 

explícito ou tácito reforça os objetivos estratégicos e a efetividade de funcionamento das 

estruturas e processos participativos. O autor defende que a participação deve estar refletida em 

três níveis: a estratégia deve estar alinhada e depender da participação dos empregados; deve 

haver estímulos suficientes e adequados aos trabalhadores no contrato de trabalho; na relação 

com os superiores imediatos deve haver a devida permissão e estímulo para participação. Além 

disso, deve haver alinhamento entre os três níveis para que a performance organizacional seja 

alavancada. Um dos exemplos citados pelo autor para ilustrar um desalinhamento nesse sentido 

é uma situação em que a organização conta com um sistema de produção estruturado em 

equipes colaborativas com incentivos baseados em performance individual. Ainda sobre a 

importância dos relacionamentos para a gestão participativa, Choy, McCormack e Djurkovic 
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(2016) concluíram que lideranças que mantém relacionamentos de intercâmbio com seus 

subordinados são associadas positivamente com a performance organizacional e que esse tipo 

de relacionamento é mediado por delegação e participação. 

Para Campos (2002), alguns princípios são importantes para que a gestão seja 

genuinamente participativa: transparência (compartilhamento de informações), oportunidade 

(mecanismos e canais de participação), abertura (possibilidade de mudança), debates e 

reflexões coletivas, impessoalidade e equidade no trato das propostas, consenso e compromisso, 

sendo este último o resultado da integração dos anseios e objetivos de empregados e 

administração. 

 

2.3.5 Críticas à gestão participativa 

 

Derber (1963), Crane (1976) e Romme (1997) citam que no processo da gestão 

participativa, há consumo maior de tempo, o que pode desmotivar sua implementação e gerar 

ineficiência no processo decisório. 

Mello (2002) chama atenção sobre a manutenção do "velho estilo" como, por exemplo, 

a manutenção da estrutura hierárquica e de decisões que vem "de cima para baixo". Nesse caso 

as negociações da participação podem ser travadas diante do ceticismo dos trabalhadores quanto 

às reais intenções dos empregadores. 

Em seu artigo feito para um simpósio sobre participação, Strauss (2006), após discorrer 

sobre a retrospectiva de as ações e estudos sobre gestão participativa até o dado ano, pondera 

que ainda acredita na gestão participativa por três razões: politicamente pode reduzir o 

desequilíbrio de poder, psicologicamente pode satisfazer algumas necessidades humanas e por 

razões gerenciais, pode contribuir para a eficiência organizacional. Por outro lado, o aumento 

da participação vai de encontro a um instinto humano de não compartilhar poder, o que explica 

por que tantas iniciativas são feitas de forma superficial sem grandes mudanças sistêmicas. 

No estudo de Pena et al. (2007), nas empresas pesquisadas, observou-se a percepção 

de que as decisões estratégicas não competem aos empregados, justificando, assim, a ausência 

de representantes no Conselho de Administração. O que as empresas chamam de participação 

está relacionado diretamente com a possibilidade de dar sugestões e interferir no processo de 

execução de decisões previamente estabelecidas. Os trabalhadores participam da forma como 

uma decisão deve ser efetivada, mas não participam do conteúdo desta. Os pesquisadores 

concluem que a motivação para a gestão participativa tende a estar mais na expectativa de 

resultados, do que na afirmação de valores como a participação democrática no processo 
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decisório das empresas. A gestão participativa assume, assim, um caráter instrumental, 

configurando-se como meio para a obtenção de resultados econômicos. 

Conforme resultados dos estudos de Ogbonnaya e Valizade (2015), nos casos em que 

há intensificação do trabalho, a qualidade de vida dos trabalhadores pode ser reduzida e os 

benefícios das práticas participativas podem ser anuladas. Adicionalmente, os resultados deste 

estudo levam à conclusão de que a partilha de informação pode promover mal-estar entre os 

funcionários se estes considerarem tais práticas como uma manobra gerencial para transferir 

maiores responsabilidades de trabalho para eles. 

O estudo de Ogbonnaya e Valizade (2015) com trabalhadores irlandeses num 

momento de crise no país no ano de 2009, indicou que o envolvimento dos trabalhadores nas 

atividades de tomada de decisões participativa tem implicações globais favoráveis para os 

trabalhadores. Por outro lado, o aumento significativo na intensificação do trabalho pode fazer 

com que o compartilhamento de informações reduza o nível de satisfação e aumente percepção 

de estresse no trabalho. Os resultados do estudo levam à conclusão de que a partilha de 

informação pode promover resultados indesejáveis se os funcionários considerarem tais 

práticas como uma manobra gerencial para transferir maiores responsabilidades de trabalho 

para eles, principalmente em um ambiente de crise econômica. Huang et al. (2016) ressaltam 

que para aumentar a satisfação dos empregados com as práticas participativas, empresas devem 

incorporar as contribuições dos empregados no processo de decisão de forma genuína pois a 

percepção contrária dos empregados pode prejudicar os efeitos positivos da gestão participativa. 

Steger (2013) estudou duas empresas alemãs no contexto da crise financeira global e 

os resultados indicaram que a crise provoca uma tendência a tornar a organização mais 

centralizadora e hierárquica e o estilo de liderança tende a se tornar mais autoritário. Ao mesmo 

tempo, há uma rejeição à tomada de decisão por consenso, influenciando diretamente a gestão 

participativa. O autor sugere que as empresas procurem um equilíbrio entre a centralização e a 

descentralização no momento de crise. Ele sugere também que um sistema de gestão de crise 

pode proporcionar uma mudança de perspectiva com relação à participação dos empregados 

que pode ser útil na solução das crises.  

Akella (2016) busca compreender o real propósito e agenda do diálogo nas 

organizações contemporâneas. O diálogo é uma ferramenta de fomento à comunicação aberta 

e transparente, confiança mútua, troca de entendimentos e intercâmbio de ideias entre 

trabalhadores e gestores, portanto, é importante para a gestão participativa. O diálogo, no 

entanto, pressupõe poder igual entre os participantes e seu ponto de chegada é o conhecimento 

novo. Por outro lado, também é possível prever o diálogo como um meio pelo qual a informação 
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é gerada e manipulada pela alta administração para controlar as ações e sentimentos dos 

colaboradores a fim de obter efetivamente a sua cooperação. A partir da análise da entrevista 

de 16 pessoas de vários níveis hierárquicos da organização estudada, o autor concluiu que todos 

os funcionários falavam com uma voz semelhante porque tinham normas, valores e crenças 

semelhantes. O diálogo era utilizado para estratégia de manipulação, de controle e garantia de 

conformidade para as regras e diretrizes gerenciais. O autor coloca que processo de dominação 

foi completado, pois a hierarquia e os trabalhadores apresentaram percepções similares da 

realidade. 

Jotz (1997) pondera que há autores que consideram a gestão participativa uma forma 

do trabalhador se relacionar melhor com o seu trabalho e há outros que consideram uma forma 

sofisticada de manipulação para fins de exploração do trabalho. Os resultados de sua pesquisa 

com empresas brasileiras revelaram que os empregados se sentem mais satisfeitos com as 

mudanças introduzidas pela gestão participativa, mas percebem que a empresa ganha mais do 

que eles em termos financeiros e que houve aumento do trabalho, o que provoca estresse. Os 

resultados confirmaram que os empregados são beneficiados com relações de trabalho 

melhores, mas, ao mesmo tempo, sofrem com acúmulo de tarefas e pouco retorno financeiro, o 

que caracteriza maior exploração. 

Coutinho (2000) pondera que a gestão participativa pressupõe uma relação de parceria 

que por sua vez, implica em igualdade entre as partes, o que não é possível entre empregados e 

empregadores, no contexto das relações de trabalho. As propostas de gestão participativa são 

introduzidas em geral pela administração, com objetivo de aumento de performance, e as 

decisões continuam a ser tomadas pela cúpula, o que foi confirmado em sua pesquisa com três 

fábricas brasileiras. Em seu estudo, foi percebido que o receio da perda de emprego impele os 

empregados a aceitar o aumento das tarefas trazido pela gestão participativa e a adaptarem-se 

ao novo perfil exigido pela nova forma de gestão.  

Outro resultado da pesquisa aponta para o conflito relacionado à remuneração. Por um 

lado, os trabalhadores se queixam da ausência de retorno financeiro pelas sugestões, por outro, 

a administração argumenta que as sugestões não apresentam qualidade suficiente. A análise dos 

dados mostrou que as sugestões implementadas eram somente aquelas que atendiam aos 

interesses das empresas. 

Adicionalmente, foi possível perceber que na fábrica mais moderna, com maior grau 

de gestão participativa, houve maior afastamento dos trabalhadores do sindicato, confirmando 

uma tendência das empresas brasileiras de introduzir a nova forma de gestão com fins de 

desmobilização sindical. O perfil dos trabalhadores desta fábrica aponta para uma visão 
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individualista, na qual é mais importante a carreira do que as relações em grupo. Por fim, 

Coutinho (2000) argumenta que os resultados encontrados são compatíveis com uma tendência 

das empresas brasileiras de buscar formas mais sutis de controle visando aumento do 

comprometimento dos trabalhadores. 

Campos (2002) concluiu que a empresa brasileira estudada apresenta uma forma de 

gestão que conduz quase que exclusivamente seus esforços para alcance dos objetivos 

organizacionais, mesmo apresentando elementos participativos. O autor pondera que a gestão 

participativa é paradoxal, pois apresenta possibilidade de manipulação e exploração de forma 

mais sutil, mas, ao mesmo tempo, representa possibilidade de melhoria da condição humana 

para o trabalhador. Desta forma, das organizações é exigida uma postura ética e política na 

implantação da gestão participativa, segundo o autor. 

 

2.4 CONFRONTAÇÃO DA LITERATURA COM OS OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A comparação com dos objetivos específicos da pesquisa com os atributos e 

subatributos da literatura é ilustrada no Quadro 3. Em seguida, são feitas considerações sobre 

esta comparação. 

 

(continua) 

Objetivos Subatributos Atributos 

Verificar em que medida os 

trabalhadores influenciam no processo 

decisório da empresa em questão. 

Formas de Participação Formas de GP 

Nível da participação 

Alcance da participação 

Diferenças entre países e regiões 

Manutenção da hierarquia Críticas à GP 

Caráter instrumental voltada para resultados 

GP em momento de crise 

GP como manipulação dos trabalhadores 

Analisar os impactos da gestão 

participativa para a empresa e para os 

trabalhadores, confrontando os 

diversos interesses envolvidos. 

Comprometimento organizacional GP como prática de 

RH 
Intenção de sair 

Produtividade do empregado 

Integração 

Envolvimento 

Percepção de segurança no emprego 

Analisar os impactos da gestão 

participativa para a empresa e para os 

trabalhadores, confrontando os 

diversos interesses envolvidos. 

Satisfação com o trabalho Impactos para o 

trabalhador 
Estresse no trabalho 

Bem-estar psicossocial 



60 
 

Performance Organizacional/Rentabilidade Benefícios para a 

organização 
Inovação 

Gestão de riscos 

Melhoria do processo decisório 

Intensificação do trabalho Críticas à GP 

Maior consumo de tempo no processo decisório 

Considerando a reflexão teórica e a 

percepção dos trabalhadores egressos, 

propor à companhia em questão, 

melhorias capazes de contribuir para a 

efetividade da gestão participativa. 

Confiança na gestão Condições para 

efetividade da GP 
Compartilhamento da informação 

Predisposição dos gestores 

Predisposição dos trabalhadores 

Preparo dos trabalhadores 

Cultura organizacional 

Governança 

Relacionamento entre gestores e trabalhadores 

Resistência dos gestores intermediários 

Práticas implementadas em conjunto 

Contexto político, ambiente externo 

Quadro 3 - Comparação dos objetivos específicos da pesquisa com subatributos e atributos 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

2.4.1 Verificar em que medida os trabalhadores influenciam no processo decisório da 

empresa em questão 

 

No atributo “Formas de GP” encontra-se a discussão sobre esta questão. De modo 

geral, a participação dos trabalhadores nas decisões mais estratégicas é menos comum conforme 

estudos de Crane (1976), Jotz (1997) e Coutinho (2000). Adicionalmente, o acesso à gestão 

participativa é restrito a alguns grupos de trabalhadores, por exemplo, os trabalhadores de maior 

nível hierárquico ou mais especializados e que possuem maior escolaridade tendem a 

participam mais, segundo Obradovic (1975), Crane (1976), Jotz (1997), Coutinho (2000) e 

Timing (2015). A discriminação por gênero, diversidade sexual, raça e nacionalidade pode 

também configurar-se em menos acesso à gestão participativa por parte das mulheres, gays 

transgêneros, negros e imigrantes (TIMING, 2015). 

O atributo “Críticas à GP” traz vários elementos que discutem a qualidade do diálogo 

no contexto da gestão participativa. O diálogo pressupõe igualdade de condições entre os 

participantes, o que não ocorre entre trabalhadores e administradores no contexto das empresas, 

logo, o diálogo tende a ser limitado e as possibilidades de influência dos trabalhadores tendem 

a ser restritas. Vários autores encontraram resultados que sugerem caráter de manipulação no 
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uso do diálogo e da participação (PENA et al., 2007; AKELLA, 2016; JOTZ, 1997; 

COUTINHO, 2000; CAMPOS, 2002). 

 

2.4.2 Analisar os impactos da gestão participativa para a empresa e para os 

trabalhadores, confrontando os diversos interesses envolvidos 

 

Os atributos “GP como prática de RH”, “Impactos para o trabalhador”, “Benefícios 

para a organização” e “Críticas à GP” trazem vários elementos para esta discussão que é 

complexa, pois há muitas divergências e contradições observadas na literatura. Autores como 

Akella (2016), Campos (2002), Coutinho (2000), Huang et al. (2016), Jotz (1997), Mello (2002), 

Ogbonnaya e Valizade (2015), Steger (2013) e Strauss (2006), dentre outros, questionam se a 

gestão participativa é meramente instrumento de manipulação e enfraquecimento da 

organização dos trabalhadores ou se, apesar da instrumentalização da gestão participativa em 

maior ou menor grau, há benefícios para o trabalhador. As vantagens para a empresa, porém, 

parecem ser ponto pacífico. 

Adicionalmente, o subatributo “Melhoria do Processo Decisório” e o “Maior consumo 

de tempo no processo decisório” apoiam esta investigação, mostrando uma contradição acerca 

dos impactos da gestão participativa para o processo decisório. 

 

2.4.3 Considerando a reflexão teórica e a percepção dos trabalhadores egressos em 

contraposição às práticas declaradas pela empresa, oferecer proposições sobre 

melhorias capazes de contribuir para a efetividade da gestão participativa 

 

O atributo “Condições para a efetividade de GP” trata de vários aspectos importantes 

para que a gestão participativa seja efetiva nas empresas. O ato de participar e influir no trabalho 

é aspecto positivo para as pessoas e o contrário, a alienação do trabalho, pode trazer 

consequências deletérias para o estado psicossocial do ser humano. Dito isso, a gestão 

participativa pode ser benéfica também para o trabalhador, não apenas para as empresas. Porém, 

para que gestão participativa alcance seu potencial e seja efetiva, a literatura sugere condições 

a serem observadas pelas empresas.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), o método científico diz respeito ao “conjunto das 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, detectando 

erros e auxiliando as decisões do cientista” (LAKATOS; MARCONI, 2003). 

Segundo Richardson (2012), método é o caminho para chegar a um fim e metodologia 

são os procedimentos e regras utilizadas por determinado método. O método científico é o 

caminho da ciência para se alcançar um objetivo e metodologia são as regras estabelecidas para 

o método científico. 

Nesta seção, estão descritos os procedimentos e regras a serem seguidos para obtenção 

dos objetivos estabelecidos. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

A abordagem adotada para a pesquisa é essencialmente de caráter qualitativo. Segundo 

Gray (2012), o papel do pesquisador na pesquisa qualitativa é obter um panorama denso e 

holístico sobre o tema, muitas vezes considerando as percepções e interações da vida cotidiana 

de pessoas, grupos ou organizações, buscando fornecer resultados confiáveis dentro de um 

contexto específico. As ferramentas de coleta de dados podem ser variadas e mescladas, como 

uso de questionários, entrevistas e análise de documentos (GRAY, 2012; CRESWELL, 2007).  

A pesquisa qualitativa não requer uso de ferramentas estatísticas, é de natureza 

descritiva (TURRIONI; MELLO, 2012). No contexto do método qualitativo, esta pesquisa se 

aproxima a um estudo de caso, uma vez que existe uma unidade de análise, que neste caso, é o 

contingente de empregados não aposentáveis que saíram da empresa no último PDV (GRAY, 

2012). 

A presente pesquisa é classificada como exploratória, pois tem como objetivo conhecer 

melhor o tema gestão participativa e possui como característica um planejamento flexível de 

modo a levar em consideração diversos aspectos (GRAY, 2012; GIL, 2002). As pesquisas 

exploratórias em geral envolvem levantamento bibliométrico, entrevistas com pessoas e análise 

de exemplos relativos ao objeto de pesquisa (GIL, 2002). 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DE PESQUISA 

 

Os sujeitos da amostra deste estudo são empregados egressos que se desligaram da 

empresa através do PDV. 

Um corte foi estabelecido no conjunto dos empregados egressos: optou-se por levar 

em conta somente as pessoas que, ao se desligarem da empresa, não tinham condições de se 

aposentar. Este critério foi estabelecido com intuito de verificar se, e em que medida as questões 

relativas à participação dos empregados na empresa influenciaram na decisão de desligamento.  

Houve uma tentativa sem sucesso de conseguir acesso à lista dos empregados egressos 

pelo PDV através de consulta à área de Recursos Humanos da empresa e ao sindicato. Desta 

forma, não é possível o envio de questionário eletrônico. 

Para compor a parte empírica do estudo, foram feitas 31 entrevistas com empregados 

egressos sem condições de aposentadoria e 1 entrevista de pré-teste com uma empregada 

egressa em condições de aposentadoria, que foi incorporada à base de dados empíricos, 

totalizando 32 entrevistas. Foram entrevistados profissionais que possuem contato direto ou 

indireto com a autora, bem como pessoas indicadas através do processo de amostragem bola de 

neve. Nesta última estratégia de amostragem, o pesquisador solicita ao entrevistado indicação 

de outras pessoas para entrevistas posteriores (GRAY, 2012). 

Como as impressões coletadas são de memórias de pessoas que não trabalham mais na 

empresa, a pesquisa é considerada ex-post facto, cuja tradução é “a partir do fato passado” (GIL, 

2002, p. 49).  

A amostra da pesquisa, tanto para o questionário, quanto para as entrevistas, 

caracteriza-se como amostragem por conveniência, ou seja, foi escolhida principalmente com 

base na disponibilidade (GRAY, 2012). Porém, a estratégia de amostragem pode ser qualificada 

também como amostragem por critérios, uma vez que todos os casos escolhidos atendem ao 

critério de não ter condições de aposentadoria no momento do desligamento (GRAY, 2012). 

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

A técnica de coleta de dados utilizada para captar as percepções dos sujeitos de 

pesquisa supracitados é a entrevista. 

O roteiro de entrevista dos empregados egressos formulado para este estudo, que se 

encontra no Apêndice B conta com perguntas abertas e fechadas. Segundo Gray (2012) e 

Richardson (2012), as perguntas abertas proporcionam respostas com maior riqueza de detalhes, 
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porém, são difíceis de analisar e categorizar, e as perguntas fechadas são fáceis de responder e 

de analisar, porém, existe uma potencial incapacidade de cobrir todas as alternativas de resposta. 

São utilizadas perguntas fechadas em vários formatos: alternativas dicotômicas (sim/ 

não), perguntas em lista e perguntas de classificação (GRAY, 2012). 

O roteiro de entrevista foi elaborado seguindo recomendações sobre a disposição das 

perguntas (RICHARDSON, 2012). A Parte 1 identifica o perfil do respondente e a Parte 2 

procura-se captar a percepção sobre as oportunidades de participação na empresa bem como o 

interesse e a importância da participação para o respondente. Na Parte 3 busca-se coletar a 

opinião do respondente sobre impactos da gestão participativa para a empresa e para os 

empregados. Por fim, a Parte 4 intenta comparar a percepção de importância e a percepção de 

desempenho da empresa sobre as condições de efetividade da gestão participativa. 

A entrevista proposta é caracterizada como estruturada, pois será feita com base em 

um roteiro, com intuito de comparar as respostas dos diferentes respondentes às mesmas 

perguntas (MARCONI; LAKATOS, 2007; TURRIONI; MELLO, 2012). 

A entrevista é uma ferramenta de coleta de dados utilizada para apoiar a investigação 

de um problema social. É uma conversa metódica, face a face, com intuito de obter informações 

sobre um determinado assunto (MARCONI; LAKATOS, 2007; TURRIONI; MELLO, 2012), 

buscando explorar com mais profundidade as percepções dos respondentes (GRAY, 2012). 

As entrevistas com os empregados egressos têm como finalidade conhecer suas 

opiniões sobre as práticas participativas que foram vivenciadas na empresa e sobre a gestão 

participativa em geral. Desta forma, são classificadas quanto ao objetivo como do tipo 

“determinação das opiniões sobre os fatos” (MARCONI; LAKATOS, 2007). 

Para registro das respostas da maioria das entrevistas, nos casos em que entrevistados 

concordaram, foi utilizado um gravador. Adicionalmente, foram utilizadas anotações como 

apoio para o registro dos dados (GRAY, 2012; MARCONI; LAKATOS, 2007). Nos casos em 

que havia impossibilidade de encontro presencial com os entrevistados, foram utilizadas 

ferramentas de encontro virtual com vídeo como Skype, Messenger, WhatsApp dentre outros.  

 

3.3.1 Procedimentos de validação dos instrumentos de coleta 

 

O roteiro de entrevista é dividido em partes, cada parte relacionada a um ou mais 

objetivos específicos da pesquisa e também relacionadas aos atributos encontrados na literatura 

conforme o Quadro 3. 
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A relação entre as perguntas e os objetivos específicos proporciona validade ao 

instrumento de coleta de dados, pois garante a medição daquilo que se pretende (GRAY, 2012; 

TURRIONI; MELLO, 2012; MARCONI; LAKATOS, 2007). Os atributos e subatributos foram 

fundamentados na literatura e são apresentados no Quadro 4. 

 
(continua) 

Objetivos Específicos Subatributo Atributo Perguntas 

Verificar em que medida 

os trabalhadores 

influenciam no processo 

decisório da empresa em 

questão. 

Formas de Participação Formas de GP  Parte 1: Identificação 

do perfil 

 Parte 2: Formas e 

Alcance da Gestão 

Participativa na 

Empresa  

Nível da participação 

Alcance da participação 

Diferenças entre países e regiões 

Manutenção da hierarquia Críticas à GP 

Caráter instrumental voltada para 

resultados 

GP em momento de crise 

GP como manipulação dos 

trabalhadores 

Analisar os impactos da 

gestão participativa para a 

empresa e para os 

trabalhadores, 

confrontando os diversos 

interesses envolvidos. 

Comprometimento organizacional GP como 

prática de RH 

Parte 3: Impactos da Gestão 

Participativa para a empresa 

e os empregados Intenção de sair 

Produtividade do empregado 

Integração 

Envolvimento 

Percepção de segurança no 

emprego 

Satisfação com o trabalho Impactos para o 

trabalhador 
Estresse no trabalho 

Bem-estar psicossocial 

Performance 

Organizacional/Rentabilidade 

Benefícios para 

a organização 

Inovação 

Gestão de riscos 

Melhoria do processo decisório 

Intensificação do trabalho Críticas à GP 

Maior consumo de tempo no 

processo decisório 

Considerando a reflexão 

teórica e a análise 

Confiança na gestão 

Compartilhamento da informação 
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comparativa de boas 

práticas, propor à 

companhia em questão, 

melhorias capazes de 

contribuir para o 

aprimoramento do diálogo 

com seu público interno e 

para a qualidade de seu 

processo decisório. 

Predisposição dos gestores Condições para 

efetividade da 

GP 

Parte 4: Condições para a 

efetividade da gestão 

participativa Predisposição dos trabalhadores 

Preparo dos trabalhadores 

Cultura organizacional 

Governança 

Relacionamento entre gestores e 

trabalhadores 

Resistência dos gestores 

intermediários 

Práticas implementadas em 

conjunto 

Contexto político, ambiente 

externo 

Quadro 4 - Relação entre objetivos específicos, subatributos, atributos e perguntas 

Fonte: A autora (2017). 

 

O pré-teste foi outra forma utilizada para contribuir com a consistência interna dos 

instrumentos de coleta de dados. Esta técnica consiste em aplicar o roteiro de entrevista em 

indivíduos que podem ser semelhantes à população a ser pesquisada (GRAY, 2012). O pré-teste 

deve ser utilizado como uma validação do processo de coleta de dados e do tratamento de dados 

(RICHARDSON, 2012), sendo útil para perceber quais perguntas devem ser reformuladas. 

Conforme Gray (2012), foram testados os seguintes aspectos: instruções, nível de 

formalidade, extensão do instrumento, sequência de perguntas, qualidade das perguntas e 

escalas e formatos das perguntas. Ainda segundo encontrado em Gray (2012), para o pré-teste 

do roteiro de entrevista deste estudo foram escolhidos dois profissionais com características 

semelhantes ao grupo-alvo: uma pessoa que é empregada da empresa e outra que saiu no PDV 

aposentada. Em seguida foi aplicado um teste em uma pessoa do grupo-alvo. As entrevistas 

com a empregada e com o entrevistado do grupo algo foram presenciais e com a aposentada, a 

entrevista foi feita por vídeo. A realização das entrevistas de pré-teste de duas formas distintas 

tinha como objetivo identificar as possíveis limitações e dificuldades e a partir disso, traçar 

estratégias para superar ou atenuar estas restrições. 

Concluída a etapa de pré-teste, o roteiro de entrevista foi reformulado com base nos 

comentários e sugestões dos respondentes, bem como nas observações da pesquisadora. Os 

procedimentos de análise dados mantiveram-se inalterados. 

 

3.4  PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 
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A análise dos dados coletados das respostas das entrevistas visa à comparação entre os 

atributos encontrados na literatura e a percepção dos empregados egressos. Além disso, 

pretende investigar se as questões participativas têm relação com o desligamento dos 

empregados sem condições de aposentadoria. 

As partes 1 e 2 do roteiro de entrevista, que se encontram no Apêndice B, fornecem 

dados para interpretar se as formas, níveis e alcance da participação variam com o perfil do 

trabalhador, conforme evidenciado na literatura. Adicionalmente, é possível analisar a 

qualidade da participação dos trabalhadores bem como o grau de instrumentação da gestão 

participativa confrontando o desejo e as oportunidades reais de participação. 

As respostas da parte 3 do roteiro de entrevista proporcionam a comparação entre as 

opiniões dos respondentes sobre os impactos da gestão participativa e as perspectivas 

encontradas na literatura. 

A parte 4 do roteiro fornece insumos para verificar, a partir da percepção dos 

respondentes, quais as condições necessárias para a efetividade da gestão participativa e 

também a importância dada a cada fator considerado na literatura como condição para uma 

gestão participativa efetiva e como eram vivenciados esses fatores na empresa. 

O instrumento de coleta contém questões abertas e fechadas, por isso, aproxima-se dos 

métodos mistos, que mesclam dados quantitativos e qualitativos. A integração dos dados foi 

feita tanto na fase de coleta de dados quanto na fase de análise e interpretação (CRESWELL, 

2007). 

A estratégia abordada neste estudo é a de triangulação concomitante, que visa utilizar 

dados quantitativos e qualitativos para “confirmar, fazer validação cruzada ou corroborar 

resultados” (CRESWELL, 2007). Neste método, é possível priorizar a análise técnica 

quantitativa ou qualitativa. No caso desta pesquisa, a ênfase é qualitativa. Na apresentação do 

relatório, não há necessidade de se fazer distinção entre as partes quantitativas e qualitativas 

(CRESWELL, 2007). 

Para as questões abertas da entrevista, foi utilizada a técnica de análise do discurso 

(BARDIN, 2000). A estatística descritiva foi utilizada de forma complementar, para descrever 

as características básicas do estudo (GRAY, 2012). 

A estatística descritiva procura sistematizar os dados coletados por meio de gráficos. 

O tipo de gráfico adequado varia com o tipo de dados: nominais, ordinais, intervalares ou de 

razão (GRAY, 2012). 

Segundo Gray (2012), é possível, através da estatística descritiva, fazer comparações 

entre grupos de dados com características relacionadas bem como fazer análises como 
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distribuição de frequência e tendências além de verificar se o tipo de distribuição dos dados é 

normal ou assimétrico. 

 

3.4.1 Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo é uma das formas mais comuns de análise de dados qualitativos 

e busca uma medida de objetividade do material coletado, em geral, texto, através da seleção 

de categorias de forma sistemática (GRAY, 2012). Ainda em Gray (2012), encontra-se que as 

categorias são derivadas da teoria e levadas aos dados empíricos. Portanto, a categorização da 

literatura (seção 2.3) será utilizada para a análise de conteúdo da parte textual dos dados 

empíricos. 

A análise de conteúdo pode ser definida como: 

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção / recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2000: p. 42). 

Conforme Bardin (2000), há três diferentes fases da análise de conteúdo: 

 Pré-análise: é uma fase de organização, intuitiva e tem como finalidade 

operacionalizar e sistematizar as ideias iniciais para preparação das fases sucessivas. 

Essa fase consiste na escolha dos documentos a serem analisados, formulação das 

hipóteses e elaboração de indicadores de fundamentação da interpretação dos dados. 

Nesta fase são previstas algumas atividades como: leitura “flutuante” que se traduz 

no contato inicial com os documentos a fim de levantar as primeiras impressões; 

escolha dos documentos adequados para fornecer informações sobre as questões a 

serem estudadas; formulação das hipóteses, objetivos e indicadores para guiar a 

análise e preparação do material. 

 Exploração do material: codificação do material seguindo sistematicamente as 

regras determinadas na pré-análise. 

 Tratamento dos resultados e interpretação: essa fase consiste em imprimir 

significado aos resultados brutos. Por meio de análises estatísticas simples ou 

complexas é possível obter quadros e painéis de resultados a partir dos quais o 

pesquisador pode propor inferências e interpretações com base nos objetivos 

propostos. 
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A análise de conteúdo é uma metodologia que tem como características a objetividade, 

sistematização e inferência. A objetividade visa minimizar a subjetividade do pesquisador 

observando-se a homogeneidade, exaustividade e exclusão, ou seja, os critérios devem ser 

únicos, a totalidade do texto deve ser considerada e um mesmo elemento não pode ser 

classificado em mais de uma categoria (RICHARDSON, 2012).  

 

3.4.2 Análise Estatística 

 

Adicionalmente, foi realizada uma análise estatística que comparou as características 

dos 32 indivíduos com suas respostas ao questionário aplicado em busca de obter possíveis 

relações entre os mesmos. A análise dos dados foi realizada através do software R.  

Uma análise descritiva dos dados informou sobre características gerais dos indivíduos, 

enquanto na parte analítica aplicou-se o teste Exato de Fisher, uma vez que foram encontradas 

frequências esperadas menores que cinco, impedindo a aplicação do teste Qui-Quadrado, para 

verificar a validade estatística dos resultados obtidos.  

Resultados puderam ser definidos através do valor p do teste adotado na análise, 

considerando nível de significância de 5%. 

 

3.4.2.1 Teste Qui-Quadrado 

 

O teste Qui-Quadrado é um teste não paramétrico destinado a avaliar a relação entre 

variáveis qualitativas, ele pode ser usado tanto para verificar se há independência entre as 

variáveis quanto para verificar a homogeneidade. Nele não é necessário saber nem a média nem 

a variância, por isso é chamado de teste não paramétrico. 

No caso do teste de independência, o Qui-Quadrado é usado para uma única população 

e é recomendado apenas no uso de amostras maiores de 30. Para seu cálculo ser feito é preciso 

uma tabela de contingência contendo as variáveis que quer se testar a independência. Com a 

ajuda dessa tabela é calculado o valor esperado de cada célula, fazendo o produto do total de 

linhas com o total de colunas e dividindo pelo total da amostra. Usando essa frequência esperada, 

junto com a frequência observada é calculada então a estatística de teste, conforme equação (1):  

 

(1) 

onde Fei é a frequência esperada e é calculada conforme equação (2).  



70 
 

 

 

(2) 

 

e i é o número de linhas. 

 

A partir dessa estatística de teste e do valor tabelado de Qui-Quadrado, que é definido 

a partir do nível de significância escolhido, podemos verificar as seguintes hipóteses: 

H0: As variáveis são independentes 

H1: As variáveis não são independentes 

em que H0 é rejeitado quando a estatística de teste é maior que o valor tabelado. 

No caso do teste de homogeneidade o Qui-Quadrado é usado de uma forma bem 

parecida com a forma usada no teste de homogeneidade, mas com a diferença de que a 

comparação é feita para as proporções de duas populações, em vez de uma. É usada a mesma 

estatística de teste, mas o valor esperado é calculado a partir de uma outra tabela de contingência 

contendo essas duas populações que se quer estudar e serão analisadas as seguintes hipóteses: 

H0: As variáveis são homogêneas 

H1: As variáveis não são homogêneas 

em que H0 é rejeitada quando a estatística de teste é maior que o valor tabelado. 

Na realização deste estudo foi utilizado o software R para fazer o teste de 

homogeneidade usando teste de Qui-Quadrado com nível de significância de 5%. 

 

3.4.2.2 Teste de Fischer 

 

Quando pelo menos uma das frequências esperadas da tabela de contingência de uma 

amostra é menor que 5 ou quando a amostra contém menos de 30 observações, o teste Qui-

quadrado não é indicado a ser feito, pois apresenta valores com erros altos. Nesses casos, se 

utiliza o teste de Fisher que se baseia no cálculo da distribuição de probabilidades das 

frequências dessa tabela para saber se há ou não independência das características observadas. 

Para calcular essa probabilidade adota-se a fórmula constante da equação (3):  

 

(3) 
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onde X_1…Xn representam os totais das linhas de 1 a n, Y1…Ym representam os totais 

das colunas de 1 a m, T representa o total geral e x_11…xnm representam os valores contidos 

na tabela. 

 

Após o cálculo da probabilidade podemos verificar as seguintes hipóteses: 

H0: As variáveis são independentes 

H1: As variáveis não são independentes 

em que H0 é rejeitado se a probabilidade calculada for menor que o nível de 

significância estabelecido. 

Com isso, quando o p-valor encontrado é menor que o nível de significância, rejeita-

se H0.  

No presente estudo, foi utilizado o teste exato de Fisher para a análise das respostas 

dos indivíduos em relação ao questionário aplicado neste estudo. 

 

3.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

A amostra foi composta de entrevistas com pessoas que saíram da empresa pelo PDV 

sem idade de aposentadoria. A questão do desligamento e da idade pode incorporar um viés 

com tendência a um olhar mais crítico em relação à gestão participativa na empresa. 

Com relação ao método de análise de conteúdo, há algumas limitações. A neutralidade 

do pesquisador ao categorizar o texto pode ser difícil de alcançar e a análise pode não ser 

profunda o suficiente, porém, há mecanismos de validade que podem ser utilizados para mitigar 

essas limitações. (MOZZATO; GRZYBOVSKI, 2011).   
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS EMPÍRICOS 

 

Neste capítulo são analisados e discutidos os resultados empíricos provenientes da 

coleta de dados primários. Conforme destacado na metodologia, os dados primários foram 

coletados por meio de entrevistas com empregados egressos. 

No que concerne à análise, são identificados os pontos de aproximação e de 

divergência entre as respostas dos entrevistados e em comparação com a literatura.  

As entrevistas com os empregados egressos foram realizadas com apoio de roteiro 

estruturado contendo perguntas abertas e fechadas. Para a análise quantitativa das respostas 

abertas, é utilizada a análise do conteúdo, tendo como ponto de partida, as categorias 

encontradas na literatura, que puderam ser complementadas e corroboradas pelas evidências 

provenientes do campo. Os dados de perfil são tratados com estatística descritiva, inferencial 

ou não paramétrica, a depender do atributo a ser confrontado.  

Nas seções a seguir, são descritas e analisadas as entrevistas com os empregados 

egressos. 

 

4.1 ENTREVISTAS COM EMPREGADOS EGRESSOS 

 

As entrevistas com os empregados egressos passaram por um processo de pré-teste 

com finalidade de testar o instrumento e aperfeiçoá-lo. Foram feitas 33 entrevistas ao todo, 

sendo deste total, 3 entrevistas de pré-teste. Apenas 1 entrevista do pré-teste não foi incorporada 

às análises de resultados, portanto, a análise foi realizada com base em 32 entrevistas. A 

entrevista não contemplada refere-se ao depoimento de um empregado da ativa e por esse 

motivo, não foi considerado. O processo de realização do pré-teste e das entrevistas é descrito 

nas seções a seguir. 

 

4.1.1 Processo das entrevistas de pré-teste 
 

O processo de pré-teste foi aplicado entre os dias 31 de julho e 06 de agosto de 2017. 

As entrevistas de pré-teste foram realizadas com uma funcionária ativa, uma funcionária 

egressa que saiu da empresa no PDV aposentada e um funcionário egresso que saiu da empresa 

no PDV sem idade de aposentadoria.  

Os aspectos analisados neste processo foram: a compreensibilidade semântica, as 

instruções, a formalidade, a extensão, a sequência, a adequação das perguntas no sentido do 

entendimento na forma que se pretendia, as escalas e formatos das perguntas. 
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Com relação às instruções, foi observado que estas deveriam ser simplificadas para 

diminuir a sensação de formalidade, para melhorar a clareza e diminuir o tempo de entrevista. 

Com relação às perguntas sobre gênero, cor e orientação sexual, tidas como questões sensíveis, 

foi percebida a importância de explicar o motivo da coleta destas informações e reforçar a opção 

do respondente de não declarar ou não responder. Estas questões foram colocadas no roteiro de 

entrevista considerando-se que na revisão da literatura foi encontrado um estudo que detectou 

discriminação na participação dos trabalhadores quanto ao gênero, cor e orientação sexual 

(TIMMING, 2015) e outro estudo que relatou que a gestão estratégica participativa fortalece 

positivamente a relação entre a diversidade de gênero e raça no corpo gerencial e a desempenho 

empresarial (RICHARD; KIRBY; CHADWICK, 2013). 

A formalidade foi apontada como uma questão a ser atenuada. Foi sugerido que a 

entrevista se aproximasse de um formato mais casual, que fosse ambientada como uma conversa 

informal, de modo a proporcionar mais conforto e naturalidade na comunicação com o 

entrevistado. Outra sugestão feita foi sobre as perguntas da entrevistadora com relação às 

respostas dadas. As perguntas devem se ater às dúvidas sobre o entendimento do que o 

entrevistado respondeu, evitando-se interpretar a resposta ou corrigir a contradição do 

entrevistado. 

As três entrevistas de pré-teste duraram, respectivamente, 22 minutos, 54 minutos e 1 

hora e 40 minutos. Houve uma diferença grande entre a entrevista mais curta e a mais longa. O 

tempo total foi de 2 horas e 56 minutos, sendo a média de 58 minutos. Portanto, a extensão do 

questionário foi avaliada como adequada. A entrevista mais longa foi realizada com uma pessoa 

que tem muito interesse pelo tema da participação, sendo, inclusive, um estudioso do assunto. 

Este entrevistado ocupou cargo gerencial, o que expandiu sua visão sobre gestão participativa, 

tornando suas respostas mais reflexivas e analíticas. 

A sequência, as escalas e formatos das perguntas foram considerados adequados, 

sendo que a sequência foi entendida pelos respondentes da pré-testagem como um ponto forte 

do roteiro. 

No que diz respeito à adequação semântica das perguntas, houve algumas dúvidas no 

entendimento na pergunta original de número 16, sobre as práticas participativas. As práticas 

chamadas cogestão e equipes autogeridas não foram bem compreendidas. As equipes 

autogeridas e a cogestão pressupõe distribuição de poder entre a administração e trabalhadores, 

caracterizando um nível avançado de gestão participativa (JOTZ, 1997; BATT, 2003). Essas 

práticas não acontecem na empresa, mas os respondentes as confundiram com grupos de 

trabalho e a existência de um representante dos trabalhadores no Conselho de Administração 
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da empresa. A decisão foi por retirar essas práticas da lista para evitar a confusão. Ainda com 

relação à pergunta de número 16, para a qual inicialmente havia uma intenção de que fosse mais 

quantitativa, notou-se a necessidade de tratamento mais qualitativo, pois surgiram muitas 

ponderações relevantes para a discussão. Para isto, foi feita um acréscimo no enunciado da 

pergunta, estimulando para o apontamento da efetividade participativa da prática no contexto 

da empresa. 

A pergunta original de número 19, sobre os impactos da gestão participativa, também 

gerou dúvidas de interpretação. Com base nas respostas, notou-se que a relação da gestão 

participativa com os aspectos listados pode variar e até se inverter, a depender da efetividade. 

Por este motivo, foi sugerido, por um dos respondentes, considerar nesta pergunta a gestão 

participativa efetiva. A sugestão foi incorporada no roteiro e o enunciado da pergunta foi 

readequado. 

Durante as entrevistas de pré-teste, desvelou-se a necessidade de inserir três novas 

perguntas. As respostas apontaram para uma possível relação entre a gestão participativa e a 

área de atuação dentro da empresa, tornando-se pertinente adicionar a pergunta sobre a última 

área em que o entrevistado trabalhou. Como o sindicato foi muito citado durante a pré-testagem, 

emergiu a conveniência de perguntar sobre a sindicalização do respondente. Por fim, mostrou-

se adequada a incorporação de questão específica sobre a vivência de alguma situação de 

discriminação quanto a gênero, raça, orientação sexual ou de outra natureza, para poder fazer a 

comparação, de forma mais clara, com o que foi encontrado na literatura (TIMMING, 2015). 

Com relação à forma, foi percebido que a entrevista por vídeo não sofreu prejuízo 

consistente com relação à presencial, salvo quando a transmissão era afetada ou interrompida 

por má qualidade ou falha de tecnologia. Outros fatores que independem do meio podem 

perturbar o processo de entrevista: falta de interesse pelo tema, alegada falta de memória sobre 

as vivências na empresa, desconforto por sensação de que o conhecimento sobre participação 

está sendo medido ou tempo escasso para a entrevista. Estes obstáculos puderam ser mitigados 

com orientações preparatórias. 

Ao todo, o processo de pré-teste gerou sete adaptações e três novas perguntas. As 

perguntas novas foram:  

1. Você era sindicalizado (a)? 

2. Você presenciou durante o tempo que trabalhou na empresa alguma situação de 

discriminação na escuta dos empregados quanto a gênero, cor, orientação sexual ou 

de outro tipo? 
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3. As questões relacionadas à participação nas decisões do trabalho influenciaram sua 

saída da empresa? 

Assim, as perguntas, que inicialmente eram 20, passaram a somar 23. A quantidade de 

partes permaneceu inalterada, totalizando quatro: Identificação do Perfil, Formas e Alcance da 

Gestão Participativa na Empresa, Impactos da Gestão Participativa para a Empresa e os 

Empregados e Condições para a Efetividade da Gestão Participativa. 

 

4.1.2 Processo das entrevistas com o grupo-alvo 

 

O público alvo, pelo fato de ter saído da empresa no PDV, está em processo de 

mudança de cidade ou experimentando alterações em suas rotinas, o que torna o tempo das 

pessoas escasso ou dificulta a marcação de uma data para a entrevista. Apesar disto, foram 

realizadas 32 entrevistas em 49 dias, no período entre 03 de agosto e 20 de setembro de 2017. 

Os entrevistados são, em sua maioria, moradores da cidade do Rio de Janeiro, somando 18 de 

um total de 32. A Figura 5 ilustra o local de moradia dos entrevistados no momento da entrevista. 

 

 
Figura 5 - Locais de moradia dos entrevistados. 

Fonte: A autora (2017). 

 

As 32 entrevistas foram realizadas presencialmente e à distância, sendo que 14 foram 

presenciais e 18 à distância, entre estas últimas, 17 foram por chamada de vídeo e 1 por telefone.  

As entrevistas presenciais foram feitas em cafés, restaurantes ou na residência dos 

entrevistados. 
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As chamadas de vídeo foram feitas por diversos aplicativos: 11 por WhatsApp, 2 por 

Skype, 2 por Hangouts, 1 por Facebook e 1 por Zoom. A escolha da tecnologia foi feita 

principalmente pelos entrevistados, conforme sua conveniência.  

A Figura 6 ilustra a proporção entre as entrevistas presenciais e à distância e a Figura 

7, as diversas formas de entrevista à distância. 

 

 
Figura 6 - Formas das entrevistas. 

Fonte: A autora (2017). 

 

 
Figura 7 - Formas das entrevistas à distância. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Com relação às condições das entrevistas, houve interferência por barulho em uma das 

entrevistas presenciais, pois havia obra no local e muitas pessoas conversando. Com relação às 

17 entrevistas feitas por vídeo, 8 sofreram interferências. Os problemas ocorreram por razões 

técnicas: sinal de internet precário ou falhas tecnológicas na comunicação. Algumas pessoas 

estão morando em locais em que o sinal de internet é prejudicado. Apesar dos problemas 
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técnicos, devido ao interesse dos entrevistados em conceder a entrevista, os conteúdos gerados 

através das respostas renderam um material rico em informações e reflexões para os objetivos 

da pesquisa.  

De forma geral, os entrevistados foram solícitos, interessados e pacientes para 

responder as perguntas, com exceção de duas pessoas: um dos entrevistados, apesar de 

interessado no tema, estava com tempo escasso. O outro se mostrou levemente impaciente, 

desinteressado e com pouca vontade de conceder a entrevista. Ao final, confessou que achava 

que a entrevista era sobre a saída no PDV.  

As entrevistas duraram em média 1 hora e 2 minutos, sendo que a entrevista mais curta 

durou 29 minutos e a mais longa, 2 horas. Algumas entrevistas não foram gravadas porque o 

entrevistado não permitiu ou porque não havia dispositivo de gravação disponível no momento. 

Algumas entrevistas eram marcadas com pouca antecedência, não permitindo tempo hábil para 

preparação do gravador. As entrevistas gravadas representam 69% e as não gravadas, 31%.  

A amostra dos sujeitos de pesquisa foi formada por contatos diretos da pesquisadora, 

indicações de terceiros e indicações de entrevistados. Ao final de cada entrevista, era solicitada 

a indicação de outra pessoa, caracterizando o processo de amostragem bola de neve (GRAY, 

2012). A lista de possíveis entrevistados contou com 48 pessoas, sendo que foi possível 

entrevistar 32 pessoas, o que corresponde a 67% da lista. A amostra foi circunscrita a 32 pessoas 

por limitação temporal, para possibilitar a realização do cronograma deste estudo e 

cumprimento do prazo de conclusão. 

A composição da lista de pessoas do grupo-alvo quanto à forma de indicação é 

representada na Figura 8 e a composição da lista dos entrevistados está ilustrada na Figura 9. 

Em ambas as listas, a quantidade de pessoas indicadas por contato indireto foi sensivelmente 

maior. Quase todas as pessoas de contato direto foram entrevistadas, com exceção de uma. 
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Figura 8 - Formas de indicação da lista do grupo-alvo. 

Fonte: A autora (2017). 

 

 
Figura 9 - Formas de indicação das pessoas entrevistadas. 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

4.2 ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS ENTREVISTADOS 

 

A análise das respostas dos entrevistados é apresentada em aderência com a disposição 

das perguntas no roteiro de entrevista. A partir das respostas é feita a comparação entre as 

distintas visões dos entrevistados e também o cotejamento com a literatura.  

Os registros textuais das respostas abertas foram processados e sistematizados 

considerando a análise de conteúdo (BARDIN, 2000). Esta metodologia busca conferir ao 
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discurso, objetividade, sistematização e inferência (RICHARDSON, 2012). Portanto, as 

respostas abertas são tratadas por meio de categorizações.  

Para fins de confidencialidade e garantia do anonimato, os entrevistados não serão 

referenciados pelo gênero. Adicionalmente, foram numerados de 1 a 32 e serão citados pelo 

número. 

Ao longo desta seção, são apresentados quadros quantitativos e figuras ilustrativas das 

análises e comparações, bem como citações diretas dos respondentes para enriquecer os 

resultados encontrados. Os atributos novos encontrados a partir das respostas são indicados no 

decorrer da análise. 

Ainda nesta seção são apresentadas as relações estatísticas encontradas com base na 

amostra da pesquisa. 

Ao final desta seção, os subatributos identificados no estudo empírico são apresentados. 

Adicionalmente, os principais resultados empíricos são discutidos. 

 

4.2.1 Perfil dos entrevistados 

 

A primeira parte do roteiro de entrevista diz respeito ao perfil do entrevistado. As 

perguntas sobre o perfil dos entrevistados contêm alguns objetivos: buscar relações entre o 

perfil e a amplitude da participação, que pode ser influenciada por aspectos como gênero, cor, 

orientação sexual, escolaridade, idade, origem geográfica, nível hierárquico na empresa e área 

de atuação na empresa. Outro objetivo é verificar o tempo de saída da empresa, que pode 

influenciar na qualidade da memória e o tempo de trabalho, que pode significar mais 

embasamento para as respostas, que são apoiadas nas vivências do empregado egresso. A 

pergunta sobre sindicalização é importante na medida em que, na empresa em questão, a 

atuação do sindicato é significativa, conforme evidenciado através das práticas participativas 

identificadas e das falas dos empregados egressos e dos gestores. 

A pergunta sobre os motivos da saída da empresa busca levantar se existe relação ou 

influência das questões ligadas à participação no trabalho sobre a decisão da demissão 

voluntária. 

A Figura 10 revela a proporção do tempo de saída da empresa, a partir da data da 

entrevista. A metade dos entrevistados, ou seja, 16 pessoas, saiu há mais de 6 meses e há menos 

de 1 ano da data da entrevista; 10 entrevistados saíam há menos de 6 meses e 6 saíram há mais 

de 1 ano e há menos de 2 anos. Nenhum dos entrevistados tinha saído há mais de 2 anos. A 

maioria dos entrevistados estava na empresa no ano de 2016. 
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Figura 10 – Perfil dos entrevistados quanto ao tempo de saída da empresa. 

Fonte: A autora (2017). 

 

As informações quanto ao tempo de trabalho na empresa permitiram evidenciar que 

um pouco mais da metade dos entrevistados (17 deles) permaneceu na empresa entre 5 e 10 

anos; 9 deles, entre 10 e 15 anos. Apenas uma pessoa trabalhou mais do que 20 anos na empresa. 

A Figura 11 ilustra a distribuição do perfil quanto ao tempo de empresa, indicando o 

quantitativo numérico. Verifica-se que 26 entrevistados trabalharam na empresa entre 5 e 15 

anos, tempo entendido como suficiente para experimentação de distintas experiências e 

percepções relacionadas à empresa. 
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Figura 11 - Perfil dos entrevistados quanto ao tempo de trabalho na empresa. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 12 ilustra o perfil dos entrevistados quanto ao tempo de empresa agrupado 

por décadas. Observa-se que 22 entrevistados trabalharam na empresa entre 0 e 9 anos; 9 deles, 

entre 10 e 19 anos e apenas 1, mais que 20 anos. 

 

 
Figura 12 - Perfil dos entrevistados quanto ao tempo de empresa, agrupado de 10 em 10 anos. 

Fonte: A autora (2017). 
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Antes de analisar o perfil dos empregados quanto ao gênero, cor e orientação sexual, 

cabe ressaltar que o ingresso dos empregados na empresa é feito por concurso público, que 

atenua a não discriminação no processo seletivo quanto a essas características. A legislação 

brasileira determina que 20% das vagas sejam reservadas a candidatos autodeclarados pretos 

ou pardos (Lei Nº 12.990. BRASIL, 2014) e que 5% sejam reservadas a portadores de 

deficiência (Lei Nº 8.213. BRASIL, 1998). 

Quanto ao gênero dos entrevistados, 18 são do gênero feminino e 14 do masculino. Na 

amostra, não foi detectada nenhum indivíduo transgênero ou que prefere não declarar ou gênero. 

 

A Figura 13 ilustra o perfil dos respondentes quanto ao gênero. 

 

 
Figura 13 - Perfil dos entrevistados quanto ao gênero. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Os entrevistados são em sua grande maioria brancos (27 de 32). Os que se declaram 

pardos são 3, pretos e amarelos, 1. Nenhum indivíduo se declarou como indígena e não houve 

nenhum caso na amostra de pessoas que preferem não se declarar. A Figura 14 ilustra o perfil 

da amostra quanto à declaração da cor da pele. 
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Figura 14 - Perfil dos entrevistados quanto à declaração da cor da pele. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A grande maioria da amostra é composta de heterossexuais (28 de 32). Entre os 

entrevistados, 3 se declaram homossexuais e 1 bissexual. Não houve respondentes que 

preferissem não se definir ou não se declarar. A Figura 15 ilustra o perfil dos entrevistados 

quanto à orientação sexual. 

 

 
Figura 15 - Perfil dos entrevistados quanto à orientação sexual. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Os entrevistados estão concentrados na faixa etária de 30 a 40 anos, somando 24 

indivíduos. Entre os entrevistados, há 4 menores de 30 anos e 4 maiores de 40 anos. A faixa 

etária mais predominante, que conta com 13 indivíduos, é a faixa que vai dos 30 a 35 anos. O 

perfil dos entrevistados quanto a este aspecto está representando na Figura 16. 

 

Perfil dos entrevistados quanto à 
declaração da cor da pele

Branca Preta Parda Amarela Indígena Prefiro não declarar

28

3
100

Perfil dos entrevistados quanto à 
orientação sexual

Heterossexual Homossexual Bissexual Prefiro não definir Prefiro não declarar



84 
 

 
Figura 16 - Perfil dos entrevistados quanto à faixa etária. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Em sua maioria, os entrevistados eram empregados de nível superior (23 de 32), que 

trabalhavam sob o regime administrativo (30 de 32), não tinham cargo gerencial (26 de 32) e 

não eram sindicalizados (23 de 32).  

Os empregados de nível médio na empresa não necessariamente têm escolaridade de 

nível médio. Alguns possuem curso superior completo e até mesmo pós-graduação, mas 

ingressaram na empresa através de concurso para nível médio. 

Os empregados de regime administrativo trabalham com atividades de escritório e os 

de regime operacional trabalham mais diretamente com operações industriais. 

A Figura 17 representa o perfil dos entrevistados quanto ao nível do cargo que 

ocupavam na empresa. Torna-se necessário ressaltar que o nível corresponde ao cargo, não 

necessariamente à escolaridade do entrevistado. Todos os entrevistados que ocupavam cargo 

de nível médio têm curso superior. Nota-se que a maioria dos entrevistados desempenhavam 

cargo de nível superior. 



85 
 

 
Figura 17 - Perfil dos entrevistados quanto ao nível do cargo na empresa. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 18 revela o perfil dos entrevistados quanto ao regime de trabalho na empresa. 

É possível perceber o perfil predominante é de egressos que ocupavam cargo administrativo. 

 

 
Figura 18 - Perfil dos entrevistados quanto ao regime de trabalho na empresa. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 19 retrata o perfil dos entrevistados quanto à ocupação de cargo gerencial na 

empresa. Na amostra prevalece a situação de não ocupação de cargo de gestão, sendo que 26 

indivíduos de 32 não desempenhavam função gerencial. 
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Figura 19 - Perfil dos entrevistados quanto ao cargo gerencial na empresa. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 20 representa o perfil de sindicalização, com destaque para os não 

sindicalizados, que são 24 de 32. Conforme sinalizado previamente, a pergunta sobre a 

sindicalização não estava no roteiro inicial, foi incorporada no decorrer das entrevistas. A 

pergunta se mostrou necessária, pois o sindicato foi citado por todos os respondentes, em 

decorrência da presença forte desta instituição, principalmente na intermediação do acordo 

coletivo de condições de trabalho da empresa. 

 

 
Figura 20 - Perfil dos entrevistados quanto à sindicalização. 

Fonte: A autora (2017). 
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Com relação à pós-graduação, 16 entrevistados possuem pelo menos uma 

especialização ou MBA e os que concluíram mestrado são 6. Apenas um entrevistado concluiu 

doutorado. Aqueles que não possuem pós-graduação são 9. Os indivíduos que possuem pós-

graduação de algum tipo, somados, são 23 de 32, sendo o perfil predominante na amostra. 

Segundo Timming (2105), empregados com maior nível educacional tendem a participar mais 

do que aqueles que têm menor nível. A Figura 21 ilustra o perfil dos entrevistados quanto à 

pós-graduação. 

 

 
Figura 21 - Perfil dos entrevistados quanto à pós-graduação. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 22 ilustra a distribuição dos entrevistados com relação à área que atuaram na 

empresa em uma visão detalhada. A maior categoria da amostra é a de egressos que trabalhavam 

nas áreas de negócio (7 de 32). As áreas de Responsabilidade Social, Comunicação e 

Tecnologia da Informação contavam com 6 indivíduos cada que, somados, são 18, mais da 

metade da amostra. 
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Figura 22 - Áreas em que os entrevistados atuaram na empresa, visão detalhada. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A empresa tende a priorizar as áreas que estão ligadas diretamente ao negócio. Neste 

sentido, é importante visualizar as informações agrupadas por áreas de negócio e de apoio. 

Entrevistados que trabalharam nas áreas corporativas, que apoiam as áreas de negócio 

(Responsabilidade Social, Comunicação, Tecnologia da Informação, Treinamento, Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, e Apoio às unidades) são 22 de 32. Aqueles que 

trabalhavam nas áreas de negócio e na área de novos projetos, que também é considerada parte 

do negócio principal, somam 9. Um dos entrevistados trabalhava na área de Estratégia, que foi 

destacada, pois é o setor que apoia diretamente as decisões da alta gestão, o que pode influenciar 

na percepção do empregado quanto à participação nas decisões. A Figura 23 ilustra a 

distribuição da área de atuação dos entrevistados, agrupada pela natureza. 
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Figura 23 - Áreas em que os entrevistados atuaram na empresa, visão sintética. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Os entrevistados são, em sua maioria, oriundos da região Sudeste (24 de 32), sendo 17 

do estado do Rio de Janeiro e 5 do estado de São Paulo. Ainda sobre origem geográfica, dentre 

os entrevistados, 5 são da região Nordeste. A amostra é constituída também por uma pessoa da 

região Norte, uma do Sul e uma do Centro-Oeste. Quanto à alocação geográfica na empresa, 29 

entrevistados trabalhavam na região Sudeste, sendo que 28 trabalhavam no estado do Rio de 

Janeiro. A Figura 24 ilustra a proporção quanto à origem geográfica e última alocação 

geográfica na empresa. 

 

 
Figura 24 - Perfil dos entrevistados quanto à origem e alocação geográfica. 

Fonte: A autora (2017). 
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4.2.2 Motivos para o desligamento da empresa 

 

O perfil majoritário dos entrevistados é da cor branca (27 de 32), de orientação 

heterossexual (28 de 32), com idade entre 30 e 40 anos (24 de 32), natural da região Sudeste 

(24 de 32) e com escolarização em nível de especialização ou mestrado (22 de 32). 

No que diz respeito à situação em relação à empresa, o perfil predominante da amostra 

tinha nível superior na companhia (23 de 32), trabalhava em regime administrativo (30 de 32), 

não ocupou função gerencial (26 de 32), era alocado em área corporativa (22 de 32) no estado 

do Rio de Janeiro (28 de 32) e não era sindicalizado (23 de 32). Por fim, o perfil predominante 

trabalhou na companhia entre 5 e 15 anos (26 de 32) e se desligou há menos de 1 ano (26 de 

32).  

A primeira parte do roteiro de entrevistas, que diz respeito ao perfil do entrevistado, 

termina com a seguinte pergunta: “Por quais motivos você se desligou da empresa?”. 

As respostas passaram por um processo de categorização, seguindo a metodologia de 

análise de conteúdo (BARDIN, 2000). Neste processo foram encontrados 35 aspectos que 

foram divididos em 3 categorias: aspectos gerais da empresa, aspectos individuais da empresa 

e aspectos pessoais. A primeira categoria diz respeito a percepções mais gerais sobre 

características ou modo de funcionamento da empresa. A segunda engloba percepções 

individuais sobre a vivência na empresa e a terceira, representa os aspectos que são pessoais, 

que não sofrem influência da empresa. 

Aspectos gerais da empresa foram citados 67 vezes por 20 indivíduos e aspectos 

individuais da empresa, 60 vezes, por 27 indivíduos. Aspectos associados à empresa, somados, 

foram citados 127 vezes por 28 indivíduos. Os aspectos pessoais foram citados 84 vezes por 31 

indivíduos. Ressalta-se que apenas 1 entrevistado não citou motivos pessoais para seu 

desligamento. Ele alegou que os motivos principais de sua saída foram a burocracia excessiva, 

funcionários resistentes às mudanças, ritmo mais lento que o mercado e corporativismo 

excessivo e acrescentou dizendo ter saído sem outra proposta trabalho ou projeto. A maioria, 

28 de 32 citou algum motivo relacionado à empresa. Apenas 4 indivíduos citaram motivos 

exclusivamente pessoais. 

O fator mais citado, com a menção de 19 entrevistados, foi a oportunidade de receber 

o recurso financeiro do PDV como um incentivo. Em segundo lugar, citado por 15 pessoas, 

vem o aspecto sobre o desejo de investir em projetos ou negócios próprios. Em terceiro lugar, 

vem a referência sobre a falta de sentido e motivação para o trabalho que era feito na empresa, 
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que foi citado por 14 entrevistados. Em quarto lugar ficaram empatadas, com 13 menções cada, 

as dimensões do desejo de mais tempo da qualidade de vida e do desejo de mudar de carreira, 

trabalho ou país. 

Entre os aspectos gerais da empresa, o elemento da burocracia foi o mais lembrado, 

com 7 citações. Em seguida, cada qual com 6 menções, surgem os tópicos da hierarquia, gestão 

precária, baixa autonomia, influência do governo, da política e/ou politicagem e mudanças na 

empresa em função da crise. 

Na lista das dimensões relativas às vivências individuais na empresa, figura em 

primeiro lugar, o aspecto da falta de sentido e motivação, supracitado e, e em seguida, com 9 

citações cada, a perda do sentimento de pertencimento e a falta de perspectiva de melhoria.  

A Figura 25 ilustra a quantidade de indivíduos e a quantidade de citações relativas aos 

aspectos dos motivos de desligamento da empresa. 

 

 
Figura 25 - Categorias dos motivos de desligamento. 

Fonte: A autora (2017). 

 

No Quadro 5 encontram-se sumarizadas os aspectos de desligamento e o quantitativo 

de citações que receberam nas respostas. 
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Categoria Descrição do Aspecto Citações 

Pessoais 
PDV como oportunidade 19 

Projetos próprios e/ou negócio próprio 15 

Desejo de mais tempo e qualidade de vida 13 

Desejo de mudar de carreira, trabalho ou país 13 

Falta de alinhamento com valores e crenças da empresa 7 

Inadequação em ambiente corporativo 5 

Desejo de viajar e/ou estudar 5 

Questões familiares 4 

Oferta de outra proposta de trabalho 2 

Já estava há muito tempo na empresa 1 

Total Pessoais 84 

Individuais 

Empresa 
Falta de sentido e motivação 14 

Perda pertencimento 9 

Sem perspectivas de melhorias 9 

Superior hierárquico 9 

Falta de valorização profissional 7 

Adoecimento na empresa 4 

Salário inadequado 3 

Área diferente da sua formação 2 

Excesso de trabalho 2 

Assédio moral 1 

Total Individuais Empresa 
60 

Gerais Empresa 
Burocracia 7 

Hierarquia 6 

Gestão precária 6 

Baixa autonomia 6 

Política 6 

Mudanças crise 6 

Questões socioambientais 5 

Pouca inovação 5 

Alta gestão 5 

Gerentes inadequados 4 

Conhecimento subaproveitado 3 

Empregados acomodados 3 

Relação públicos  3 

Integração 1 

Segurança e proteção 1 

Total Gerais Empresa 
67 

Quadro 5 - Aspectos dos motivos de desligamento. 

Fonte: A autora (2017). 
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A Figura 26 representa a distribuição dos aspectos dos motivos de desligamento 

agrupadas pelas 3 categorias: aspectos pessoais, aspectos individuais da empresa e aspectos 

gerais da empresa.  

 

 
Figura 26 – Aspectos de desligamento da empresa, agrupados em categorias. 

Fonte: A autora (2017). 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

P
D

V
 c

o
m

o
 o

p
o

rt
u

n
id

ad
e

Te
m

p
o

 e
 q

u
al

id
ad

e 
d

e 
vi

d
a

V
al

o
re

s 
e 

cr
e

n
ça

s

D
es

ej
o

 d
e 

vi
aj

ar
 e

/o
u

 e
st

u
d

ar

O
u

tr
o

 t
ra

b
al

h
o

Fa
lt

a 
d

e 
se

n
ti

d
o

 e
 m

o
ti

va
çã

o

Se
m

 p
er

sp
e

ct
iv

as
 d

e
 m

e
lh

o
ri

as

Fa
lt

a 
d

e 
va

lo
ri

za
çã

o
 p

ro
fi

ss
io

n
al

Sa
lá

ri
o

Ex
ce

ss
o

 d
e 

tr
ab

al
h

o

B
u

ro
cr

ac
ia

G
e

st
ão

 p
re

cá
ri

a

P
o

lít
ic

a

Q
u

es
tõ

e
s 

so
ci

o
am

b
ie

n
ta

is

A
lt

a 
ge

st
ão

C
o

n
h

e
ci

m
en

to
 s

u
b

ap
ro

ve
it

ad
o

R
el

aç
ão

 p
ú

b
lic

o
s

Se
gu

ra
n

ça
 e

 p
ro

te
çã

o

Aspectos Pessoais Aspectos Individuais Empresa Aspectos Gerais Empresa

Aspectos de desligamento da empresa



94 
 

4.2.2.1 Aspectos de desligamento da empresa associados à gestão participativa 

 

Considerando os aspectos identificados para esta análise, cabe ressaltar aqueles que 

podem ser relacionados aos atributos encontrados na revisão da literatura sobre gestão 

participativa. Alguns foram relacionados à gestão participativa em virtude da complementação 

da resposta. A esse respeito, é relevante considerar que nem toda falta de sentido e motivação 

tem ligação com questões de participação. O Quadro 6 sistematiza os aspectos agrupados por 

categorias, a quantidade de citações e o atributo da gestão participativa, proveniente da 

literatura, associado. 

 

Categoria Descrição do aspecto Citações Atributo GP 

Individuais 

Empresa 

Falta de sentido e motivação 9 Impactos para o trabalhador 

Perda pertencimento 9 Impactos para o trabalhador 

Conduta do superior hierárquico 9 Condições para efetividade da GP 

Falta de valorização profissional  7 Impactos para o trabalhador 

Assédio moral 1 Impactos para o trabalhador  

Gerais 

Empresa 

Burocracia 7 Condições para efetividade da GP 

Hierarquia 6 Críticas à GP 

Baixa autonomia 6 Formas de GP 

Influência do governo, da política e/ou 

politicagem 
6 Condições para efetividade da GP 

Mudanças crise 6 Críticas à GP 

Cultura resistente à inovação 5 Condições para efetividade da GP 

Descontentamento com a alta gestão e 

estratégia 
5 Condições para efetividade da GP 

Perfil gerencial inadequado 4 Condições para efetividade da GP 

Baixo proveito do conhecimento dos 

empregados 
3 GP como prática de RH 

Empregados acomodados 3 Condições para efetividade da GP 

Falta de ética e transparência na relação 

com empregados e públicos em geral 
3 Condições para efetividade da GP 

Falta de integração da empresa 1 GP como prática de RH 

Quadro 6 - Aspectos do desligamento associados à GP, atributos da literatura e quantidade de citações 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 27 ilustra a distribuição dos aspectos dos motivos de desligamento associados 

à gestão participativa, agrupados por categorias.  
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Figura 27 - Aspectos de desligamento da empresa associados à gestão participativa, por categoria. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A falta de sentido e motivação, bem como a perda do sentimento de pertencimento, 

foram associados à gestão participativa nos casos em que a complementação das respostas 

indicava essa relação. Não foram contabilizadas as respostas em que esta relação não foi 

detectada, por isso existe uma diferença na contabilização entre os aspectos de desligamento da 

primeira análise os aspectos filtrados pelo olhar da gestão participativa. Os exemplos a seguir 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F
al

ta
 d

e 
se

n
ti

d
o

 e
 m

o
ti

v
aç

ão

P
er

d
a 

p
er

te
n

ci
m

en
to

F
al

ta
 d

e 
v

al
o

ri
za

çã
o

 p
ro

fi
ss

io
n
al

C
o
n

d
u
ta

 d
o

 s
u

p
er

io
r 

h
ie

rá
rq

u
ic

o

A
ss

éd
io

 m
o

ra
l

B
u
ro

cr
ac

ia

H
ie

ra
rq

u
ia

B
ai

x
a 

au
to

n
o

m
ia

M
u

d
an

ça
s 

n
a 

cr
is

e

In
fl

u
ên

ci
a 

d
o

 g
o
v

er
n
o

, 
d
a 

p
o
lí

ti
ca

 e
/o

u
 p

o
li

ti
ca

g
em

C
u
lt

u
ra

 r
es

is
te

n
te

 à
 i

n
o

v
aç

ão

D
es

co
n

te
n

ta
m

en
to

 c
o

m
 a

 a
lt

a 
g

es
tã

o
 e

 e
st

ra
té

g
ia

P
er

fi
l 

g
er

en
ci

al
  

in
ad

eq
u

ad
o

B
ai

x
o

 p
ro

v
ei

to
 d

o
 c

o
n

h
ec

im
en

to
 d

o
s 

em
p

re
g

ad
o

s

E
m

p
re

g
ad

o
s 

ac
o

m
o

d
ad

o
s

F
al

ta
 d

e 
ét

ic
a 

e 
tr

an
sp

ar
ên

ci
a 

n
a 

re
la

çã
o
 c

o
m

 e
m

p
re

g
ad

o
s…

F
al

ta
 d

e 
in

te
g

ra
çã

o
 d

a 
em

p
re

sa

Aspectos Individuais

Empresa

Aspectos Gerais Empresa

Aspectos Desligamento associados à 

GP



96 
 

ilustram a associação da falta de sentido e perda do sentimento de pertencimento à falta de 

participação.  

O entrevistado 8 declarou que não queria mais ter que obedecer sem ver o significado 

e não concordando com o que tinha que ser feito. O entrevistado 10 evidenciou 

descontentamento com a verticalidade, burocracia e falta de autonomia para definir seu 

trabalho: 

A empresa é muito, muito vertical pra mim, burocrática, excessivamente burocrática 

e o trabalho não fazia sentido nenhum. Parecia que eu passava assim, o dia enxugando 

gelo. Ou seja, eu passava mais tempo atendendo à burocracia do que produzindo 

alguma coisa que pudesse ser útil. 

Segundo o entrevistado 31, a burocracia é usada quando a gestão não quer que algo 

aconteça. O respondente manifestou insatisfação, porque o projeto pelo qual era responsável, 

que era da gestão anterior, foi descontinuado pelo desinteresse por parte da nova gestão.  

Com relação à mudança de gestão pela qual a empresa passou, em função da crise, o 

entrevistado 28 narrou que a gerente indicada pela nova gestão não entendia do assunto da área 

e dava ordens arbitrárias e obtusas. Sobre a gestão anterior, o respondente alegou que a 

indicação de coordenação, cargos de gestão e promoções eram voltadas a pessoas que tinham 

ligações partidárias com esta gestão. Outros cinco entrevistados narraram que suas áreas foram 

desconstruídas ou perderam autonomia com a nova gestão e que isso desmotivou e causou a 

sensação de não se sentir mais parte. O desmantelamento das áreas pela nova gestão também 

foi associado à desvalorização profissional. Estes trechos aludem ao estudo de Steger (2013), 

que indicou que uma crise pode provocar uma tendência ao autoritarismo nas organizações. 

Outras duas entrevistadas manifestaram problemas com níveis hierárquicos superiores. 

O entrevistado 12 relatou que estes níveis seriam injustos e o entrevistado 9 narrou que sofria 

pressão para alterar relatórios técnicos para satisfazer o interesse de superiores. Este 

entrevistado sentia-se desvalorizado como profissional e relatou ter sofrido assédio moral por 

fazer as críticas que achava necessárias e se negar a alterar relatórios. O respondente diz ter 

sofrido sanções mais sutis como, por exemplo, não ser promovido. O relato do entrevistado 9 

evidencia o autoritarismo na empresa, que prejudica a participação (Mello, 2002). O 

comportamento inadequado dos gestores também foi destacado no estudo de Grissom (2012), 

que evidenciou que os gerentes são determinantes no impacto da gestão participativa sobre a 

intenção dos funcionários em sair da empresa. 

Esse desagrado com a gestão é manifestado também pelo entrevistado 15, que ofereceu 

o seguinte relato: 
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[...] esse tipo de hierarquia que se tem muitas vezes dentro das empresas também, que 

eu acho meio burra, que você deve satisfação. A diferença do chefe pro líder pra 

mim...com um líder as pessoas entendem que elas fazem parte de um todo [...] muitas 

vezes você vê um chefe que tá ali porque conhece alguém, por alguma ligação, muitas 

vezes nem entende do trabalho, sabe? 

O entrevistado 11 mencionou que não via ética e transparência no relacionamento da 

empresa com os públicos em geral, principalmente com os empregados. Para Campos (2002), 

a transparência é um princípio importante para a participação efetiva. 

Outra abordagem que surgiu, pela percepção de dois entrevistados, foi quanto à 

natureza das decisões da empresa. Ambos declararam que as decisões são políticas e não 

técnicas e por isso, decepcionaram-se com a empresa e não se sentiam valorizados e 

reconhecidos. Neste ponto, além da desmotivação, há também o sentimento de desvalorização 

profissional. 

A questão da desvalorização profissional aparece atrelada a outros aspectos também: 

subaproveitamento do conhecimento do empregado, sobrecarga de trabalho e pouca 

transparência na avaliação de desempenho. O entrevistado de número 32, que tem curso 

superior, relatou na entrevista que, por ter concurso de nível médio, percebia que seu 

conhecimento era pouco aproveitado e que seu salário era aquém do almejado. Neste ponto, 

nota-se discriminação na participação pelo nível na empresa (TIMMING, 2015). 

O relato do entrevistado 9 e dos demais que citaram a desvalorização profissional, 

remetem à relação entre valorização profissional e a gestão participativa, abordada em Campos 

(2002). 

Outro ponto citado por 5 entrevistados como uma questão que motivou o desligamento 

é a cultura resistente à inovação. Um dos entrevistados diz que a empresa apresenta uma cultura 

hierárquica, de controle e comando, de medo e desfavorável à criatividade e inovação, o que 

ele próprio afirma ter a ver com a gestão participativa. Outros três entrevistados afirmam que 

gestores e empregados são resistentes a mudanças na gestão. Nas palavras do entrevistado 1, 

que foi gerente na empresa: 

Em termos de carreira de um administrador, a carreira gerencial é uma evolução 

natural que quase todo o mundo dessa formação vai buscar uma posição gerencial. 

Por que segundo a teoria, é onde você consegue gerar mudança, tem autonomia. 

Acontece que na empresa o nível de autonomia que você tem como gerente, ele é 

extremamente baixo frente aos desafios reais, de mudança de processo efetivo. A 

cultura da empresa é muito resistente. Então nesse sentido ficou uma sensação de 

frustração enquanto gerente  

Os depoimentos dos entrevistados confluem para o mencionado caráter autoritário das 

organizações brasileiras (COUTINHO, 2000; CAMPOS, 2002; JOTZ, 1997) e remetem à 
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cultura organizacional desfavorável à gestão participativa e à inovação (SESIL, 2006; 

ICHNIOWSKI et al., 1996). 

A falta de integração foi citada por este mesmo entrevistado que relatou que, embora 

a área corporativa exista para atender à área operacional, os profissionais da primeira muitas 

vezes não conhecem a realidade da segunda. 

O Quadro 7 apresenta a relação entre os atributos e subatributos da gestão participativa 

encontrados na literatura e as categorias do motivo do desligamento. 

 

Atributo Subatributo Categorias Desligamento 

GP como prática 

de RH 

Comprometimento organizacional 

Falta de valorização profissional 

Baixo proveito do conhecimento dos 

empregados 

Falta de integração na empresa 

Intenção de sair 

Produtividade do empregado 

Integração 

Envolvimento 

Percepção de segurança no emprego 

Impactos para o 

trabalhador 

Satisfação com o trabalho 

Falta de sentido e motivação 

Perda pertencimento 

Assédio moral 

Estresse no trabalho 

Bem-estar psicossocial 

Inovação 

Melhoria do processo decisório 

Gestão de riscos 

Condições para 

efetividade da 

GP 

Confiança na Gestão 
Conduta do superior hierárquico 

Burocracia 

Influência do governo, da política e/ou 

politicagem 

Cultura resistente à inovação 

Descontentamento com a alta gestão e 

estratégia 

Perfil gerencial inadequado 

Falta de ética e transparência na relação com 

empregados e públicos em geral 

Empregados acomodados 

Compartilhamento da informação 

Predisposição dos gestores 

Predisposição dos trabalhadores 

Preparo dos trabalhadores 

Cultura organizacional 

Governança 

Relacionamento entre gestores e 

trabalhadores 

Resistência dos gestores intermediários 

Práticas implementadas em conjunto 

Contexto político, ambiente externo 

Formas de GP 

Formas de Participação 

Baixa autonomia 
Nível da participação 

Alcance da participação 

Diferenças entre países e regiões 

Críticas à GP 

Intensificação do trabalho 

Hierarquia 

Mudanças na crise 

Manutenção da hierarquia 

Caráter instrumental voltada para resultados 

GP em momento de crise 

GP como manipulação dos trabalhadores 

Maior consumo de tempo no processo 

decisório 

Quadro 7 – Relação entre atributos e subatributos da literatura e as categorias do desligamento. 

Fonte: A autora (2017). 
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Depreende-se do Quadro 7 que a falta de participação pode trazer, como consequências 

para as questões de RH, a falta de integração, a falta de valorização profissional e o baixo 

aproveitamento do conhecimento dos empregados. Dessa forma, pode-se inferir que essas 

categorias, inversamente, podem ser consideradas como novos subatributos do atributo “GP 

como prática de RH”: valorização profissional e aproveitamento do conhecimento dos 

empregados. A integração do empregado, promovida pela gestão participativa, é uma categoria 

que foi encontrada na literatura (BAKAN et al., 2004). 

Do ponto de vista dos impactos para o trabalhador, a falta de participação pode 

implicar em falta de sentido, desmotivação e perda do sentimento de pertencimento, categorias 

que podem ser associadas inversamente à satisfação com o trabalho e bem-estar psicossocial 

(KNUDSEN; BUSCK; LIND, 2011). A categoria assédio moral surge como um novo 

subatributo do atributo “Impactos para o trabalhador”. O assédio moral pode ser um impacto 

para o trabalhador em ambientes pouco participativos e muito hierárquicos. O sentimento de 

pertencimento também surge como um novo subatributo. 

Observando o atributo sobre as condições da efetividade, as categorias que dizem 

respeito à conduta do superior hierárquico e o perfil gerencial inadequado podem ser associadas 

aos subatributos “Predisposição dos gestores” e “Resistência dos gestores”, bem como ao 

subatributo “Relacionamento entre gestores e trabalhadores”. A categoria “Influência do 

governo, da política e da politicagem” poderia ser associada ao atributo “Contexto político e ao 

ambiente externo”, porém, é um fator associado à natureza da empresa, que é de economia 

mista, por este motivo, convém destacar como um novo atributo.  

A categoria “Cultura resistente à inovação” pode ser incorporada ao subatributo 

“Cultura organizacional”. A categoria “Descontentamento com a alta gestão e a estratégia” tem 

relação com o subatributo “Confiança na gestão”. As categorias “Burocracia” e “Falta de ética 

e transparência na relação com empregados e públicos em geral” podem ser considerados, 

inversamente, como novos subatributos do atributo “Condições para a efetividade da GP”. 

Dessa forma, podem-se considerar então os novos subatributos como “Desburocratização” e 

“Ética e transparência na relação com empregados e públicos em geral”. 

A categoria “Baixa autonomia” diz respeito ao subatributo “Nível da participação” 

indicando um nível limitado de participação. A categoria “Hierarquia” está contemplada no 

subatributo “Manutenção da hierarquia”, associada ao atributo “Críticas à GP”. 

Desta forma, é possível observar que, por meio das entrevistas, puderam ser 

identificados 5 novos subatributos da gestão participativa da análise do desligamento da 

empresa, conforme ilustrado no Quadro 8. 
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Atributo da GP Novos subatributos - Categorias Desligamento 

GP como prática de 

RH 

Valorização profissional 

Proveito do conhecimento dos empregados 

Impactos para o 

trabalhador 

Pertencimento 

Assédio moral 

Condições para 

efetividade da GP 

Desburocratização 

Ética e transparência na relação com empregados e públicos em 

geral 

Influência política na organização 

Quadro 8 – Novos subatributos da gestão participativa advindos das categorias do desligamento. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Ainda com relação aos motivos do desligamento da empresa, foram feitas duas 

análises sobre a relação entre os motivos e a gestão participativa. A primeira análise leva em 

conta se alguma questão ligada à participação influenciou o desligamento e a segunda análise 

verifica se o motivo principal do desligamento é sobre a falta de participação. Para a primeira 

análise, foram considerados tanto a resposta espontânea quanto o comentário final em que 

alguns entrevistados disseram que os problemas ligados à gestão participativa influenciaram. 

Para a segunda, somente foram considerados os entrevistados que afirmaram que o motivo 

principal era pela questão participativa.  

No primeiro caso, identificou-se que 20 de 32 pessoas que tiveram seu desligamento 

da empresa influenciado por problemas relativos à gestão participativa. Porém, apenas 3 

pessoas tiveram como motivo principal as questões de participação. 

A seguir, a Figura 28 ilustra a análise dos motivos de desligamento e sua ligação com 

a gestão participativa. 

 

 
Figura 28 – Motivos de desligamento e ligação coma gestão participativa. 

Fonte: A autora (2017). 
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A partir da análise das respostas acerca dos motivos de desligamento, é possível inferir 

que questões relativas à gestão participativa não foram determinantes, mas exerceram 

influência na decisão de demissão voluntária de 20 entre 32 respondentes, ou seja, este é o caso 

majoritário na amostra, sugerindo a relevância da participação no desejo dos trabalhadores em 

permanecer na empresa, convergindo para as evidências dos estudos de Grissom (2012) e Chen 

e Tjosvold (2006). 

 

4.2.3 Formas e alcance da gestão participativa na empresa 

 

A segunda parte do roteiro da entrevista busca levantar a percepção do entrevistado 

quanto às formas de gestão participativa vivenciadas na empresa, bem como sobre o alcance da 

participação. Em outras palavras, o objetivo é o de identificar junto aos entrevistados o quanto 

era possível participar das decisões do trabalho na empresa em questão e como a efetividade 

das práticas participativas era percebida. Esta parte do roteiro contava com 3 perguntas. A 

análise dos resultados é apresentada a seguir, segmentada por pergunta. 

 

4.2.3.1 Oportunidades de participar nas decisões do trabalho na empresa 

 

A primeira pergunta da segunda parte era: “na empresa em questão, você considera 

que tinha oportunidades de participar das decisões do seu trabalho?”. Os entrevistados eram 

estimulados a refletir nas três esferas de decisão sobre o trabalho: a operacional, que diz respeito 

ao trabalho que é realizado diretamente pelo empregado; a tática, que são as decisões tomadas 

no nível superior imediato ou nível gerencial intermediário, e; a estratégica, que são as decisões 

tomadas no nível da alta gestão. 

O Quadro 9 revela as respostas para esta pergunta categorizadas. Observa-se que a 

participação varia com a instância da decisão. Quanto maior o nível da hierarquia na qual se 

dão as decisões, menor a participação dos empregados, em aderência aos resultados encontrados 

no estudo de Coutinho (2000). 

 

Participa Decisões Operacionais Decisões Táticas Decisões Estratégicas 

Sim 17 3 0 

Médio 7 3 0 

Pouco 2 9 4 

Não 3 12 27 

Depende do gestor ou da área 3 5 1 

Quadro 9 – Participação nas esferas de decisão do trabalho. 

Fonte: A autora (2017). 
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Examinando os dados do Quadro 9, percebe-se que 17 entrevistados responderam 

“Sim” para a participação na esfera operacional, apenas 3 responderam “Sim” na esfera tática 

e nenhum entrevistado respondeu “Sim” para a esfera estratégica.  

No nível estratégico, a resposta “Não” foi dada pela grande maioria, 27 de 32. No nível 

tático, 12 pessoas afirmaram que não participavam e 9 sinalizaram que participavam pouco. 

Essas respostas somadas são 21 de 32, o que sugere pouca influência dos trabalhadores nas 

decisões táticas. 

Outro ponto que merece destaque é que mesmo em âmbito operacional, a participação 

não é ampla, considerando que 7 entrevistados disseram que a participação era média, 2 

disseram que era pouca, 3 disseram que dependia do gestor ou da área e 3 disseram que não 

participavam das decisões do próprio trabalho. Somados, as respostas diferentes de “Sim”, dão 

um total de 15, quantidade significativa que indica a restrição da participação na esfera 

operacional. A Figura 29 representa a distribuição das respostas para a instância operacional. 

 

 
Figura 29 – Participação na esfera operacional. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 30 ilustra as distribuições das respostas relativas ao nível tático. É possível 

observar a mudança da distribuição em relação ao âmbito operacional. Apenas 3 respostas 

foram afirmativas para a possibilidade de influência do trabalhador nesta esfera. Dos 32 

entrevistados, 21 responderam que havia pouca ou nenhuma possibilidade de interferência nas 

decisões deste nível. 
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Figura 30 – Participação na esfera tática. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Observa-se na Figura 31 a ordenação das respostas no nível estratégico. Torna-se 

necessário enfatizar que nenhum entrevistado respondeu que existia possibilidade de influência 

neste âmbito, apenas 4 responderam que existia pouca influência e 1 respondeu que dependia 

do gestor. A maior parte, 27 de 32 entrevistados, respondeu que não existia participação nas 

decisões estratégicas na empresa. 

 

 
Figura 31 – Participação na esfera estratégica. 

Fonte: A autora (2017). 

 

O entrevistado de número 2 observou que as decisões já chegavam prontas para o nível 

tático e operacional, corroborando com as conclusões de Mello (2002), Pena et al. (2007), Jotz 
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(1997) e Coutinho (2000). O respondente narra que existiam grupos de discussão na última 

gerência em que trabalhou e que havia oportunidade de participar no âmbito destes grupos, mas 

muitas vezes, o trabalho não era aproveitado. Em suas palavras: 

Eu vejo que existia um exercício grande com relação a essa participação. O tático 

acaba se desdobrando por conta do estratégico. Então quando já chega lá embaixo, já 

tem algumas coisas determinadas. Eu acho assim, que existia um exercício. Sabe o 

que me parece? Um grande faz de conta. Faz de conta que a gente tá participando, que 

tá tomando conhecimento das decisões. Hoje eu não sei nem se o pessoal do nível 

gerencial, efetivamente eles sabem. 

Pelo olhar do entrevistado 3, a cultura participativa na empresa variava com a área:  

Eu acho que na empresa existem várias culturas. E a cultura da minha área era muito 

específica, que você não via, por exemplo, nas áreas operacionais. Então, enquanto 

internamente a gente tinha sim a possibilidade de participar na tomada de decisões, de 

construir juntos, as construções eram feitas sempre por meio de grupos de trabalho, a 

gente tinha uma cultura de participação na nossa área. Mas eu não acho realmente que 

isso seja expandido para todas as áreas da empresa, em especial, as áreas operacionais, 

em que a hierarquia era muito rígida. 

O mesmo entrevistado narrou que havia pouco acesso, mesmo do corpo gerencial, às 

decisões estratégicas. O respondente ponderou que isto pode ter relação com a área em que 

atuava, que não tinha relevância estratégica para a empresa: ”Agora, com relação à alta 

liderança mesmo, presidência, diretoria, pouquíssimo acesso. Atribuo isso a uma característica 

muito específica da minha área porque não era uma área de relevância estratégica para a 

empresa”. 

O 12º entrevistado, que trabalhava na área de treinamento, relatou que nem mesmo seu 

gerente, o qual considera ter um perfil democrático, era ouvido pelas instâncias superiores. 

A variação da participação dentro da empresa é reforçada pelo entrevistado 5 que 

declarou que no nível gerencial, a participação variava com o gestor e com a área. O 

respondente afirmou que nos níveis mais superiores de gestão, a influência dos empregados não 

chegava e que no nível estratégico não havia participação dos empregados. Este entrevistado 

trabalhou em três áreas distintas e percebeu que a participação variava muito, mas que em todos 

os setores há o limite do nível estratégico. 

Pela experiência do entrevistado 6, a autonomia para participar das decisões táticas 

diminuiu com a mudança de gestor, indicando que a participação pode variar com o perfil 

gerencial. O entrevistado 11 passou pela mesma experiência, de perda de participação com a 

mudança de gestão. O respondente 13 informou que passou por 5 gerências e que experimentou 

níveis diferentes de participação. Os entrevistados 11 e 13 declararam que os melhores projetos 

aconteceram nas gestões em que tinham mais liberdade para participar, o que corrobora com a 

visão de que a participação é relacionada à satisfação com o trabalho (ICHNIOWSKI et al., 
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1996; ROMME, 1997; JOTZ, 1997; COUTINHO, 2000; BATT, 2003; BAKAN et al., 2004; 

CHEN; TJOSVOLD, 2006; SESIL, 2006; STRAUSS, 2006; APPELBAUM et al., 2013a; 

2013b; 2013c; OGBONNAYA; VALIZADE, 2015). A variação da participação com relação à 

área e ao gestor, narrada pelos entrevistados, vai ao encontro das reflexões de Grissom (2012) 

e Franca e Pahor (2014). 

Este ambiente de subculturas, com forte influência do estilo de liderança dos gestores, 

descrito nas entrevistas supracitadas, sugere que a análise das partes não pode ser ampliada para 

o sistema como um todo. De toda forma, a participação nas decisões parece ser restrita às 

gerências, não alcançando o nível estratégico, conforme demonstrado nas respostas acerca da 

participação na esfera estratégica. 

Já o entrevistado 9 mencionou que na área em que trabalhava, que era operacional, os 

empregados tinham a chance de falar, mas não eram ouvidos efetivamente. Os empregados 

faziam solicitações, davam sugestões, os gerentes diziam que iriam tomar providências, mas 

nunca tomavam. Por este motivo, ficou desmotivado para continuar a participar. O referido 

entrevistado disse ter passado por mais de um gerente e que a conduta era sempre a mesma. 

Pela sua percepção, os gerentes escutavam, mas não davam importância ao que os empregados 

falavam. Para ilustrar sua percepção, relatou que, em certa ocasião, houve uma alteração em 

uma norma internacional e a gestão da área decidiu pela não adequação. Posteriormente, a 

unidade foi autuada e teve que se adequar. O respondente afirmou ter alertado os gerentes sobre 

a necessidade de adequação às mudanças na norma, mas não foi ouvido. A desmotivação em 

continuar a participar devido à desconsideração da opinião dos trabalhadores pelos gestores, 

mencionada pelo entrevistado, é apontada em Mello (2002), Grissom (2012) e Franca e Pahor 

(2014) e pode interferir na efetividade da gestão participativa. Estabelecendo-se uma 

comparação com os subatributos encontrados na literatura, a desmotivação descrita tem relação 

com a predisposição dos trabalhadores e a desconsideração da opinião dos trabalhadores 

associa-se com a baixa predisposição e resistência dos gestores. 

O 10º entrevistado apresenta uma visão semelhante ao 9º, sobre a falta de consideração 

da opinião dos empregados. O entrevistado relata que, muitas vezes os gerentes 

desconsideravam as ponderações do seu setor e tomavam decisões inadequadas, do ponto de 

vista da especialidade da sua área. Pela percepção do entrevistado 14, os gerentes estavam mais 

preocupados em agradar os níveis superiores do que em ouvir a opinião das equipes. Já o 

respondente de número 15 acredita que os gerentes eram pressionados pelos níveis hierárquicos 

superiores a cumprir as ordens, não havendo, portanto, espaço para considerar a opinião dos 

empregados. O entrevistado 17 manifestou opinião semelhante. Em sua entrevista, relatou que 
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o seu gerente imediato seguia o superior e que as decisões chegavam sem possibilidade de 

alterações no seu nível. A manutenção da hierarquia, que se reflete na falta de autonomia dos 

gerentes intermediários, revelada nas entrevistas, é referenciada em Campos (2002), Mello 

(2002) e Strauss (2006), como uma crítica à gestão participativa. Esta autonomia dos gerentes 

intermediários pode ser entendida como um subatributo das “Condições para a efetividade da 

GP”. 

Já de acordo com percepção do 21º respondente, os empregados têm chance de colocar 

suas opiniões nas reuniões, mas estas se perdem porque há muitos níveis hierárquicos. O 

entrevistado 23 apresentou uma percepção semelhante: não era possível saber em que nível as 

sugestões dos empregados estavam sendo avaliadas, pois a empresa é muito grande. O 

respondente 28 reforça essa visão, na alegação de que a empresa é muito hierarquizada e 

piramidal. O fluxo de informações da base, segundo este respondente, não chega ao topo.  

O porte da empresa, conforme relato dos entrevistados, surge como uma característica 

a ser observada para o efetivo funcionamento da gestão participativa, podendo ser considerado 

um novo subatributo do atributo “Condições para a efetividade da GP”. Neste contexto, o 

Quadro 10 ilustra os novos subatributos encontrado no âmbito das respostas sobre as 

oportunidades de participar. 

 

Atributo da GP Novo subatributo – Oportunidade de Participar  

Condições para efetividade da GP 
Porte da empresa 

Autonomia dos gerentes intermediários 

Quadro 10 – Novos subatributos da gestão participativa advindos das respostas sobre oportunidade de participar. 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

4.2.3.2 Práticas participativas na empresa 

 

Na segunda pergunta da parte 2 são listadas práticas participativas identificadas na 

literatura, sendo solicitado aos entrevistados que identificassem quais, dentre as mencionadas 

práticas, estavam presentes na empresa e se eram efetivas no contexto corporativo. 

As respostas foram categorizadas em “Sim, existia”, que significa que o entrevistado 

reconhecia a existência da prática, mas não comentou nada a respeito; “Eventualmente”, que 

denota que a prática era eventual, não sistemática; “Sim, mas com críticas”, que sinaliza que a 

prática existia, mas com ressalvas quanto à efetividade; “Dependia do gestor”, que sugere que 

o bom funcionamento da prática dependia do gestor; “Não tinha ou não se lembra” que significa 

que o responde não identificou a existência da prática ou não se recorda e, finalmente “Não 
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sabe opinar”, que significa que o respondente se recorda de que havia a prática, mas não se 

envolveu e não sabe opinar. O Quadro 11 ilustra a distribuição das respostas para cada prática 

mencionada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim, 

existia 
Eventualmente 

Sim, mas 

com críticas 

Dependia 

do gestor 

Não tinha ou 

não lembra 

Não sabe 

opinar 

Campanhas de 

sugestões 
8 8 8 0 8 0 

Comentários em 

publicações 

internas 

9 0 23 0 0 0 

Pesquisa de clima 

organizacional 
7 0 23 2 0 0 

Gestão de 

desempenho 
5 0 20 7 0 0 

Participação nos 

lucros e resultados 
4 5 22 0 0 1 

Negociação coletiva 

de condições de 

trabalho 

11 0 21 0 0 0 

Comitês de 

empregados 
11 0 11 0 6 4 

Conselhos de 

empregados 
4 0 0 0 28 0 

Representante dos 

trabalhadores no 

CA 

10 0 17 0 0 5 

Quadro 11 – Percepção sobre as práticas participativas da empresa. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A partir da Figura 32 é possível visualizar as práticas mais ou menos lembradas, as 

que receberam críticas, as que eram mais pontuais e as que variavam com o gestor, conforme a 

percepção dos entrevistados. 
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Figura 32 – Práticas participativas na empresa conforme percepção dos entrevistados. 

Fonte: A autora (2017). 

 

As práticas que foram menos lembradas são: campanhas de sugestões, comitês de 

empregados e conselhos de empregados. A maioria das práticas foi criticada quanto à sua 

efetividade. 

 

4.2.3.2.1 Campanhas de Sugestões 

 

Com relação às campanhas de sugestões, alguns entrevistados associaram a prática aos 

canais de escuta como Ouvidoria, Fale Conosco e canais diretos com a alta gestão, os quais 

disseram ser pouco efetivos. O entrevistado 13 lembrou-se de uma campanha de sugestões para 

redução de custos, mas disse não haver nada estruturado no seu setor. O entrevistado 14 

lembrou-se de uma “caixinha de sugestões” implantada na sua gerência para melhoria do clima 

organizacional, mas que os gestores não podiam implementar todas as sugestões. O entrevistado 
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23 declarou que as sugestões dadas ficavam engavetadas. O 19º entrevistado recordou-se de 

uma campanha sobre inovação, em que as pessoas tinham que se responsabilizar pela execução 

das sugestões, o que ele percebeu como uma penalidade para quem participasse. Este último 

relato remete ao subatributo “Intensificação do trabalho”, do atributo “Críticas à GP”, citado 

por Ogbonnaya e Valizade (2015), Coutinho (2000) e Jotz (1997). 

Por outro lado, o entrevistado 30 narrou que a área de comunicação da empresa 

realizava campanhas importantes para o empoderamento do funcionário.  

No total, 8 entrevistados disseram haver tais práticas, sem críticas, 8 disseram que esse 

tipo de prática é eventual, 8 disseram que a prática existe, mas questionaram sua efetividade e 

8 disseram não se lembrar. Pela heterogeneidade das respostas, é possível inferir que este tipo 

de prática é realizado de forma irregular e não sistematizada na empresa. Neste ponto, 

depreende-se que a sistematização e regularidade das práticas pode ser considerado como um 

novo subatributo relacionado às formas gestão participativa. 

 

4.2.3.2.2 Comentários em publicações internas 

 

Os comentários nas publicações internas foram lembrados por todos, mas 23 

entrevistados criticaram sua efetividade. Dos entrevistados que criticaram a prática, 11 tinham 

a percepção de que os comentários eram censurados, 11 disseram que não eram aproveitados 

ou que não era dado um retorno ou resposta das questões mais comentadas e 5 disseram que, 

como os comentários não eram anônimos, os empregados ficavam muito expostos. Sobre o teor 

dos comentários, dois entrevistados entendem que aqueles que são muito negativos agregam 

pouco valor e um entrevistado disse ler os comentários para acessar os vários pontos de vista 

sobre as notícias da empresa. Dois entrevistados narraram que o presidente da empresa lia e 

respondia os comentários. A entrevistada de número 11, que trabalhou no setor de comunicação, 

área responsável pela moderação dos comentários, relatou que: 

O próprio presidente teve vários momentos em que questionou o fato de a gente estar 

aceitando alguns comentários dos funcionários e a equipe de suporte dele às vezes 

rateava em relação a autorizar inclusive que tivessem publicados os comentários. 

Então, não acredito que seja uma política consistente, depende muito de como é 

percebido por quem está na gestão daquele tema ou se sente afetado naquele momento. 

Inclusive, vi alguns comentários sendo apagados depois de terem sido aceitos. Então, 

isso acontece com bastante frequência. 

A censura dos comentários apresenta um caráter de manipulação, sendo, dessa forma, 

um exemplo prático do subatributo “GP como manipulação dos trabalhadores”, evidenciando 

falta de ética e de transparência na relação com os empregados, que foi um subatributo 
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identificado na parte empírica desta pesquisa. Porém, a manipulação exposta pelos 

entrevistados, revela uma falta de idoneidade e integridade da prática, tópico que vai além do 

que é pontuado pelos autores no subatributo “GP como manipulação dos trabalhadores”. Neste 

sentido, um novo subatributo, relacionado às formas de participação é cabível: integridade e 

idoneidade das práticas. Relacionando com a literatura, o tipo de manipulação narrado não é 

sutil, conforme colocado por Jotz (1997) e Coutinho (2000), mas é explícito, o que pode levar 

à perda de confiança na gestão e minar a vontade dos empregados em participar (APPELBAUM 

et al., 2013a; 2013b; 2013c). Ademais, faz referência a uma postura ética, necessária para 

devida aplicação da gestão participativa, conforme colocado por Campos (2002). 

A falta de resposta sobre as questões colocadas nos comentários aparece como uma 

circunstância que interfere negativamente na efetividade das práticas participativas, levando os 

empregados à desmotivação quanto à participação, subatributo encontrado na análise das 

entrevistas. Desta forma, é possível conceber a devolutiva sobre a participação como um 

subatributo novo do atributo “Formas de GP”. A escassa ou falta de incorporação das 

contribuições dos empregados pode prejudicar o desejo pela participação (HUANG et al., 2016). 

 

4.2.3.2.3 Pesquisa de clima organizacional 

 

A pesquisa de clima organizacional foi criticada por 23 entrevistados. Destes, 20 

criticaram a prática quanto aos resultados pouco efetivos, 6 afirmaram que a pesquisa caiu no 

descrédito por causa da baixa efetividade, 2 indicaram que os gestores e empregados não eram 

devidamente preparados para responder e gerir os resultados da pesquisa e 2 avaliaram que as 

perguntas do formulário necessitam ser revistas.  

O primeiro entrevistado da amostra, que foi gerente na empresa, relatou que a 

sistemática da pesquisa de clima não ouvia toda a força de trabalho, pois deixava de fora os 

terceirizados, sinalizando para uma discriminação por tipo de contrato. Afirmou ainda, que os 

gestores não conseguiam intervir em vários dos indicadores medidos pela pesquisa e que não 

era feito um processo de adequada devolutiva aos empregados, com a informação e justificativa 

sobre as questões que seriam tratadas e as que não seriam. Nas palavras do respondente: 

A pesquisa não tem sistema de consequência para as lideranças mal avaliadas, não 

ouve todo mundo, porque deixa de fora os terceirizados, é uma pesquisa 

absolutamente extensa, que é muito tempo pra responder e muito pouco tempo para 

se trabalhar em cima dela. Bem ou mal, obrigava o gestor a conversar com a equipe 

que não era uma prática comum na empresa. As práticas da gestão na empresa não 

são participativas, não constrói o dia a dia junto com as pessoas. Pior, você mede 

coisas na pesquisa que você como gestor não tem capacidade de trabalhar sobre elas. 

Nunca teve um processo de devolução para os empregados. Isso desmotiva. 
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Segundo o depoimento do entrevistado 6, a pesquisa não era participativa, era feita 

apenas em caráter proforma e na tentativa de melhora dos índices. As perguntas eram 

formuladas com objetivo de manipular as respostas para obtenção de avanço nos índices. 

Segundo ele, o tempo de devolução era lento, o processo de tratamento era muito burocrático e 

a preocupação era mais com os índices do que com as ações de melhoria. Somente as ações 

mais simples eram feitas e as mais complexas eram delegadas ao acordo coletivo de trabalho, 

ao sindicato e ao RH, segundo afirmação do 6º entrevistado. A falta de abertura para mudanças, 

sinalizada nestes depoimentos é um obstáculo à participação (CAMPOS, 2002) e indica que a 

gestão participativa era realizada de forma superficial e sem grandes mudanças sistêmicas 

(STRAUSS, 2006). 

Alguns entrevistados citaram aspectos positivos sobre a pesquisa de clima 

organizacional: 4 entrevistados mencionaram que é um instrumento importante, 3 explicaram 

que os empregados podiam se manifestar à vontade, pelo anonimato da pesquisa, 4 acreditam 

que as ações que diziam respeito à gerência imediata eram feitas de forma participativa, 4 

alegaram que a pesquisa gerava resultados e 3 entendem que era uma ferramenta participativa. 

A partir das respostas sobre a pesquisa de clima organizacional, é possível perceber 

que o retorno sobre a participação novamente é citado como importante para que a efetividade 

e continuidade da gestão participativa. A discriminação dos terceirizados pode ser endereçada 

ao subatributo “Alcance da participação”, ratificando a visão de Timming (2015), que versa 

sobre a delimitação dos trabalhadores que devem participar das decisões. A falta de preparo de 

trabalhadores e gerentes para lidar com a pesquisa alude ao subatributo “Preparo dos 

trabalhadores” e “Resistência dos gestores imediatos”. Pode-se considerar um novo atributo 

que diz respeito ao “Preparo dos gestores” como uma condição para a efetividade da 

participação. A inação e falta de autonomia dos gestores para atuar nas questões colocadas na 

pesquisa pelos empregados é também mencionada como um inconveniente ao bom andamento 

da prática, coadunando com resultados de Grissom (2012) e Batt (2003). Ainda com relação 

aos gestores, a falta de consequências quanto à má avaliação do gestor na pesquisa de clima 

organizacional foi uma questão levantada, reforçando o problema da devolutiva insatisfatória 

quanto às demandas levantadas com a participação. 

O viés da manipulação associado à pesquisa reforça o novo subatributo “Idoneidade e 

integridade das práticas” como um ponto sensível para que a participação surta o efeito desejado. 

A aplicação superficial ou proforma da ferramenta, conforme percepção dos respondentes, 

interfere nos efeitos desejados da participação, conforme estudos de Huang et al. (2016) e 
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Appelbaum et al. (2013a; 2013b; 2013c), portanto, cabe conceber um novo subatributo 

relacionado às formas de gestão participativa: a consistência das práticas. 

 

4.2.3.2.4 Sistema participativo de gestão de desempenho 

 

Com relação ao sistema participativo de gestão de desempenho, houve 5 respostas 

reconhecendo a prática sem críticas, 20 respostas com críticas e 7 repostas condicionando o 

funcionamento da prática ao perfil do gestor. Com relação às críticas à prática, foram 

mencionados os seguintes tópicos: pouco efetiva ou superficial (12), pouco participativa (8), 

subjetiva ou pouco transparente (8), engessada (5), falta de preparo dos gerentes para a 

devolutiva do desempenho (4), desinteresse dos gerentes pelo desempenho dos empregados (4), 

metas de desempenho inadequadas (4), estímulo à competição individual em detrimento da 

colaboração em equipe (3), gerentes inaptos para gerenciar a área ou as pessoas (2), falta de 

preparo dos gerentes e empregados para utilização da ferramenta, dificuldade de vínculo com 

o planejamento estratégico (1), falta de estímulo para o empregado (1) e discriminação dos 

terceirizados (1). Em contraponto às críticas, 9 entrevistados ponderaram que a prática é 

participativa, ao menos em parte. 

Observando as respostas obtidas, encontra-se menção aos seguintes subatributos 

identificados no estudo empírico: idoneidade e integridade das práticas; consistência das 

práticas, devolutiva ou retorno da participação; e; falta de preparo técnico e comportamental 

dos gerentes. Com relação ao estudo teórico, a narrativa dos respondentes remete aos seguintes 

subatributos: preparo dos empregados; alcance da participação; baixa predisposição e 

resistência dos gestores; e; relacionamento entre gestores e trabalhadores. A discriminação dos 

terceirizados, mais uma vez citada, remete ao subatributo “alcance da participação”. 

Considerando que o desempenho tem relação com a produtividade dos empregados e 

comprometimento organizacional, subatributos do atributo “GP como prática de RH”, 

destacam-se alguns pontos citados pelos entrevistados: desinteresse dos gestores pelo 

desempenho dos empregados; dificuldade de vínculo com o plano estratégico, e; falta de 

estímulo para o empregado. Trata-se de questões que podem desestimular a participação e a 

produtividade. A resposta do primeiro entrevistado da amostra, que ocupou cargo gerencial na 

empresa, levanta questões acerca da gestão de desempenho na empresa: 

[...] o que é que você pode dar para esse cara de recompensa a partir do desempenho? 

Eu posso dar uma diferença de 2, 3% no salário de alguém que já ganha muito bem. 

Isso não motiva. A avaliação não estava vinculada a uma recompensa real. Fazia 

muito mais sentido buscar um cargo de gerente do que buscar desempenho. De que 

adianta fazer um acompanhamento do desempenho do cara se no final das contas não 
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vai fazer diferença na vida dele? Então, qual é o incentivo que eu como gestor tenho 

para ser um ótimo gestor em termos de feedback e tal, se o incentivo que tenho pra te 

dar é infinitamente baixo? Vou colocar minha energia em outra coisa, vou colocar 

minha energia na construção política, que é muito mais forte. O seu desempenho se 

torna irrelevante perto do meu problema real que é o convencimento para aquele 

projeto passar, porque é uma empresa política, não é uma empresa de desempenho. 

Esta resposta faz referências à interferência política na empresa, em parte ocasionada 

por se tratar de uma organização de economia mista. Segundo a percepção do entrevistado, a 

política prevalece sobre o desempenho de forma negativa, o que pode ser entendido como um 

novo subatributo que influi nas condições para efetividade da gestão participativa: influência 

política na organização. Adicionalmente, o respondente credita a falta de efetividade da 

avaliação de desempenho às baixas recompensas oferecidas frente aos altos salários, 

provocando falta de estímulo para o desempenho dos funcionários, o que se configura como 

um novo atributo das condições adequadas para a participação: estímulo adequado ao 

desempenho dos empregados. A questão dos estímulos adequados à participação é tratada por 

Litwin (2015). 

A resistência dos gestores, subatributo das condições para efetividade da participação, 

é citada pelo entrevistado 11: 

Pra mim é fachada, não acho que qualquer coisa nesse sentido tenha participação. 

Inclusive por parte dos gestores não existe esse interesse. Eu vejo uma resistência de 

alguns à ferramenta, outros na gestão do desempenho e outros na participação do 

empregado na gestão do desempenho. Então, eu vejo várias pontas soltas para que 

esse sistema de fato funcione do ponto de vista do gestor quanto do empregado.  

O depoimento acima dialoga com resultados de Franca e Pahor (2014) que indicaram 

haver uma ligação entre o suporte dos gestores e a implantação satisfatória das práticas 

participativas.  

 

4.2.3.2.5 Participação nos lucros e resultados 

 

A participação nos lucros e resultados foi reconhecida por todos os entrevistados, 

sendo que 5 consideraram uma boa prática participativa e 3 veem como um mecanismo benéfico 

pelo incentivo financeiro.  

Uma das críticas à prática, que foi a mais citada, envolve o fator do desempenho: 12 

entrevistados opinaram que havia pouca influência do desempenho dos funcionários no 

processo da PLR. Por outro lado, 3 pessoas percebiam um esforço da empresa em inserir metas 

de produção na metodologia do cálculo. 
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Surgiram outras críticas à forma como a ferramenta funciona na empresa: 7 alegaram 

que a metodologia era pouco participativa; 4 alegaram ter havido manipulação para o não 

pagamento da PLR aos funcionários; 3 percebiam uma disparidade grande entre o montante dos 

empregados e dos gestores; e; 1 respondeu que o processo era confuso e que gerava dúvidas 

nos trabalhadores. Ademais, foi apontado por 8 entrevistados que o pagamento foi 

descontinuado em função da crise financeira. Um dos entrevistados não soube opinar. 

A pouca influência do desempenho dos empregados no processo da PLR fazia com 

que esta prática não fosse um estímulo à participação, pois o incentivo financeiro isoladamente, 

não seria motivador, de acordo com o entrevistado 6:  

A questão de grana não é motivadora para você poder contribuir. Não é a grana que 

vai fazer você participar mais ou menos. Não deveria ser. Aqui na empresa era uma 

coisa quase que automática. Se a empresa teve lucro, você ganha, se não, você não 

ganha. Não importa se você trabalhou bem ou mal. Então, não entendo isso como um 

estímulo à participação, colaboração, comprometimento. 

A visão do entrevistado 6 é consonante com a visão de Poutsma, Hendrickx e Huijgen 

(2003), que pondera que a participação financeira, mais voltada para o desempenho individual, 

é conflitante com a participação direta ou representativa, que é mais voltada para a cooperação, 

solidariedade e justiça social. Em seu depoimento, o entrevistado 6 considera o montante 

financeiro inadequado para gerar participação e o fato de não ser atrelado ao desempenho, torna 

a prática ainda menos estimuladora de participação. 

Segundo o entrevistado 27, pelo porte da empresa, o resultado do trabalho dos 

funcionários ficava distante do resultado da empresa e a prática da PLR acabou se tornando 

meramente um valor financeiro, desconectado do desempenho: 

Até onde acompanhei, acho que era uma estratégia para aumentar o salário. Era uma 

moeda de troca. Quando recebiam a bolada, era bem visto. Acabou virando um 

costume, uma recompensa. Não tinha uma reflexão. A empresa é muito grande, as 

pessoas ficam desassociadas do propósito. Há uma “deseconomia” de escala. Na 

maior parte dos casos, o funcionário não vê os resultados do bom trabalho refletirem 

no resultado da empresa. 

A relação entre o porte da empresa e o distanciamento do empregado dos resultados é 

evidenciado também no relato do entrevistado 29: 

A gente lá se sente tão pequeno, uma peça da grande máquina que a gente não sabe 

pra que lado roda, que acaba sendo só um dinheiro. Eu contribuí com isso? 

Provavelmente não. Se eu contribuí, foi um milésimo de joule, que é a medida do 

trabalho. Então eu não vejo como um fruto de um trabalho participativo. 

O 31º entrevistado menciona a falta da equalização do desempenho na metodologia da 

PLR, apesar de considerar uma prática essencial para o comprometimento: 

Essa prática é essencial para comprometer, mas deveria ser feito de outra forma. 
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Deveria variar de acordo com o desempenho. Todos ganhavam o mesmo valor, 

independente do esforço. O pessoal das áreas operacionais se queixava, pois, o 

trabalho era mais árduo e, no entanto, o pessoal de escritório ganhava o mesmo. É 

difícil avaliar quem contribuiu mais, mas de toda forma, o método deveria ser 

melhorado. Por exemplo: um funcionário que acabou de entrar recebia uma bolada. É 

um absurdo. 

O 12º entrevistado acredita que a prática era pouco participativa, pois apesar de haver 

negociação com o sindicato, sempre prevalecia o valor apresentado na proposta inicial da 

empresa. Ainda com relação à PLR, o entrevistado criticou que no ano de crise, em que os 

empregados não receberam, os acionistas receberam. Adicionalmente, admitiu que não 

conhecia a metodologia do cálculo e que isto era uma falha de posicionamento político: 

Não teve PLR no final, mas teve para os acionistas. Mesmo antes da crise, não era 

participativo. A empresa dizia quanto ia pagar, o sindicato representando a gente 

negociava um pouco, mas sempre era o que empresa dizia que podia pagar. Havia 

uma demonstração contábil do porque a empresa pagava isso, mas nunca me interessei 

em abrir isso. O que vinha pra mim, era lucro. Mas acho que isso era uma falha política 

da minha parte. 

O entrevistado de número 28 apresenta uma percepção similar com relação ao papel 

do sindicato na negociação da PLR, o que seria o motivo pelo qual a ferramenta se tornava 

pouco participativa. O entrevistado aponta também a disparidade entre o valor recebido pelos 

funcionários e gerentes: 

Não é participativa. O sindicato não tinha maturidade para falar com os empregados, 

menos ainda aqui onde eu trabalhava. Havia uma conversa de comadre entre empresa 

e sindicato na época. Não havia negociação real. A gente recebia sempre o mesmo 

valor e os gerentes ganhavam muito mais. A PLR não era uma prática participativa, 

mas uma prática de sedução. 

O 11º entrevistado relata que houve manipulação na meta de produção para justificar 

o não pagamento da PLR: 

Na minha percepção, o último período que não foi pago porque a empresa não deu 

lucro, a meta de produção foi alterada para menos como um subterfúgio. Na verdade, 

o impacto no caixa da empresa seria grande, houve uma decisão de que seria 

necessário não atingir a meta então essa meta não foi atingida. 

O entrevistado 30 também mencionou a questão da meta de produção no pagamento 

da PLR, apesar de perceber a prática era participativa: 

A PLR é um patamar acima de outras empresas no quesito financeiro. A mudança da 

PLR foi feita de forma participativa, com definição de indicadores de produção. Ano 

passado, uma política que foi feita em relação à forma de vincular o resultado final 

dessa repartição de lucros ...os indicadores estavam no limiar e poderiam ser aceitos, 

mas optaram por não pagar a PLR por questões econômicas. A maneira como foi 

passada essa comunicação para a força de trabalho poderia ter sido melhor. A 

produção tinha sido boa, mas foi passado como se o resultado da produção tivesse 

sido aquém, porém, foram questões econômicas que determinaram. Faltou um ajuste 

do discurso. 
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Analisando os depoimentos sobre a PLR, observa-se a referência aos seguintes 

subatributos identificados anteriormente ao longo das respostas das entrevistas: estímulo 

adequado ao desempenho dos empregados; porte da empresa; consistência das práticas; 

idoneidade e integridade das práticas; e; devolutiva ou retorno da participação. 

O subatributo “Manutenção da hierarquia”, constatado na literatura é referenciado na 

desigualdade de pagamento entre gestores e trabalhadores. O subatributo “formas de 

participação” é também aludido nas narrativas, considerando que, segundo Strauss (2006), a 

participação financeira precisa ser combinada com algum grau de ingerência nas decisões para 

ser considerada genuinamente participativa. Adicionalmente, Sesil (2006) evidenciou que a 

participação dos trabalhadores no processo decisório, quando feito em conjunto com partilha 

dos resultados financeiros, amplia a performance da organização. 

O relato sobre a negociação entre sindicato e empresa desvela a pouca credibilidade 

do sindicato, que é a representação dos empregados. Sendo assim, concebe-se um novo atributo: 

confiança na representação dos empregados, como uma condição para o bom funcionamento 

da prática. 

 

4.2.3.2.6 Negociação coletiva de condições de trabalho 

 

As negociações coletivas das condições de trabalho são feitas na empresa por meio do 

sindicato, ou seja, por participação representativa (Strauss, 2006). 

Quando perguntados se consideravam a negociação coletiva realizada de forma 

participativa na empresa, 18 disseram confiar pouco ou nada no sindicato, 11 informaram que 

acompanhavam pouco ou nada as negociações, 11 responderam que o processo era participativo, 

através das assembleias dos sindicatos, 6 observaram que os empregados não valorizavam e 

não participavam das assembleias e 4 alegaram que as questões operacionais, ligadas à 

segurança eram mais representadas do que as questões das áreas mais administrativas. 

Em relação à falta de confiança no sindicato, que é a representação dos empregados, o 

entrevistado 1 fornece sua visão: 

Sempre foi um teatro na empresa. Eu preciso dizer que isso acontecia no período em 

que eu estava lá, naquela gestão. O sindicato estava na empresa e a empresa estava no 

sindicato. Uma simbiose muito estranha, mas essa simbiose não podia aparecer para 

o público. Além disso, o sindicato tinha relação com partido político. Então fazia-se 

aquele teatro, aquela negociação, quando na verdade todo mundo já sabia o que estava 

negociado, quanto de percentual ia receber, já sabiam as coisas que iam passar e as 

coisas que não iam. E isso nem sempre era feito para o melhor dos empregados. Era 

feito muitas vezes de forma que beneficiaria os sindicalistas, então aquilo ali virou um 

espaço de disputa de poder que poderia ser exercido sobre a empresa, muito menos 

do que um espaço em benefício dos trabalhadores.  
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O entrevistado 6 oferece uma percepção que corrobora com a do entrevistado 1 sobre 

manipulação e disputa de poder entre sindicato e empresa, mas adverte que não tem experiência 

suficiente para afirmar com certeza: 

Era participativa, mas era conduzida pelo sindicato. O acordo coletivo era todo 

manipulado pela negociação entre o RH e o sindicato, toma lá, dá cá, eu não sei se a 

gente... Bom, teve melhorias, né? Teve melhorias que foram negociadas, benefício 

educacional, coisas boas pra gente, mas eu não tenho experiência suficiente pra dizer. 

A percepção que eu tenho muito de longe é que tinha um jogo de poder, de influência. 

Esta sensação é compartilhada também pelo entrevistado 18 que afirmou não participar 

das assembleias, mas ter a impressão de que era um acordo e que isso o levava a não acreditar 

no processo. De forma semelhante, o entrevistado 31 declarou não se envolver nas negociações, 

mas opinou que pareciam ser manipuladas. Acrescentou que, na sua percepção, os empregados 

têm uma visão negativa do sindicato, o qual seria atuante somente na época das negociações. 

O entrevistado 9 relatou que conhecia o movimento sindical e apontou a falta de 

representatividade e negligência do sindicato, com relação à unidade em que trabalhava: 

Eu era sindicalizado e conhecia o movimento sindical. Nosso sindicato não era atuante. 

O sindicato fazia com que empregados aceitassem migalhas. Tinha influência 

partidária. Eu não me sentia representado. O sindicato era comprado, não defendia os 

trabalhadores. Sempre eram as mesmas pessoas no sindicato. O meu local de trabalho 

não era adequado e o sindicato nunca foi lá e eles sabiam dos problemas. 

O fator da influência política no sindicato como motivo para a falta de credibilidade 

surge na fala do entrevistado 20 que enunciou que a negociação não era participativa porque o 

sindicato determinava as questões, além de sofrer interferências de partidos políticos. Declarou 

não participar das assembleias. Opinião semelhante foi proferida pelo entrevistado 22 que 

ponderou que os interesses do sindicato nem sempre eram os mesmos dos empregados. Já o 

entrevistado 26 declarou ter participado de algumas assembleias e que percebeu o sindicato 

como muito partidarizado. 

O 32º entrevistado citou alguns problemas da negociação via sindicato, como o 

constrangimento da votação presencial. Alertou também, para a falta de interesse dos 

empregados: 

A votação era desorganizada, havia bate boca que afastava os funcionários. Havia uma 

falta de interesse dos funcionários, o que fosse decidido, estava bom. Não participava 

das votações. Presencialmente, há um constrangimento para votar, um tipo de pressão. 

A votação poderia ser pela internet, com algum tipo de vídeo esclarecendo as questões. 

Acho que dessa forma, aumentaria a participação. 

Já o entrevistado 19 declarou que não se via representado pelo sindicato, pois percebia 

a atuação desta instituição como uma briga para conseguir mais auxílios para os funcionários e 

que alguns benefícios, em sua opinião são injustos, porque não atingem a todos, como por 
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exemplo, o auxílio creche, uma vez que nem todos os empregados têm filhos. Em uma linha de 

raciocínio aproximada, o entrevistado 23 entende que os empregados tinham benefícios demais, 

em função das negociações do sindicato com a empresa: 

Eu não concordava com a postura do sindicato. Era muita proteção para o trabalhador. 

A empresa tende a explorar o máximo e é difícil um equilíbrio, mas o sindicato 

exagerava. Por exemplo: havia casos de empregados que desrespeitavam ou não 

cumpriam as obrigações de trabalho e entravam na justiça. Conseguiam voltar ao 

trabalho e continuavam a não trabalhar dentro da empresa. 

O entrevistado 29 relatou que, em duas gerências em que trabalhou, na época das 

negociações coletivas de condições de trabalho, eram solicitados aos empregados informar as 

suas demandas, que eram inseridas em uma lista com muitas reivindicações supérfluas, 

misturadas com reivindicações legítimas. O entrevistado acredita que havia uma boa intenção, 

mas esta falta de priorização fazia com que a lista não fosse levada a sério e, adicionalmente, 

muitas vezes não havia comprometimento dos gestores com as demandas. O respondente 

declarou ter a sensação de que a negociação coletiva, com a condução pelo sindicato, era 

contaminada por outros interesses, mas não soube responder quais. Por este motivo, o 

entrevistado ponderou que a negociação não seria participativa. 

Na opinião do entrevistado 13, a falha principal era não haver um canal adicional ao 

sindicato para negociação de questões específicas das áreas. Além disso, o entrevistado pontuou 

que nas áreas administrativas havia menos envolvimento, tanto dos empregados, quanto do 

sindicato: 

Na área operacional tinha mais empenho dos empregados e do sindicato. No 

administrativo tinha pouco empenho, tanto dos empregados, quanto do sindicato. E aí 

não tinha um canal fora da negociação sindical e acho que isso é a principal falha. Se 

tivesse algum tipo de negociação que não esbarrasse em questões do sindicato, poderia 

haver negociações dentro do seu próprio departamento, alguma coisa como horário 

diferenciado para algumas áreas, treinamentos específicos, sem necessariamente ser 

um acordo coletivo envolvendo a empresa inteira. 

O entrevistado 15 declara ter impressão negativa e de ser alienado das questões que 

envolviam sindicato, mas, mesmo assim, considera o sindicato importante. O fato de ser uma 

participação representativa, em sua opinião, levava ao não envolvimento de todos os 

trabalhadores: 

Confesso que eu era alienado do sindicato, até porque já trabalhei com movimento 

social e tomei um certo enjoo de lidar com essa galera, mas acho importante. É melhor 

algum sindicato do que sindicato nenhum, mas também não acho que era uma coisa 

que envolvia todo mundo não, sabe? Era nesse ponto uma democracia representativa. 

Não sei como seria também, qual seria um outro jeito.  

O entrevistado 27 ponderou que os empregados não se veem representados pelo 

sindicato e pouco fazem para melhorar isso, o que acaba levando à uma crise de 
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representatividade. O entrevistado narrou que participava das assembleias, mas de forma 

superficial. Como nem sempre as questões do sindicato o representavam, não era muito atuante. 

O não envolvimento dos empregados é assinalado pelo entrevistado 17 que declarou 

que: “os funcionários não participavam, não podem reclamar”. Assim, o respondente frisa que 

os empregados precisam ter predisposição para a participação, conforme o subatributo 

identificado na literatura. O entrevistado 21 narrou que acompanhou algumas negociações e 

teve a mesma percepção do entrevistado 17, de que os empregados não valorizavam o processo. 

O entrevistado 8 atenta sobre o afastamento dos empregados do sindicato, o que seria 

aproveitado pela empresa para impor sua posição: 

Havia possibilidade, mas empregados não participavam. A empresa se utilizava do 

afastamento dos empregados do sindicato, das assembleias, para impor sua posição. 

Era um modelo de participação representativo. 

Por fim, o entrevistado 30 percebia bastante abertura para participação. Em seu 

discurso, afirmou que conversava com sindicalistas, que entendia que o sindicato era forte e 

que havia uma comunicação ampla para os empregados. 

Analisando as respostas sobre as negociações coletivas de condições de trabalho, que 

são realizadas na empresa principalmente, por meio do sindicato, o que configura participação 

indireta ou representativa (STRAUSS, 2006), é notória a falta de confiança na representação, 

apontada por 18 de 32 entrevistados, o que remete ao subatributo apontado no estudo empírico: 

confiança na representação dos empregados. Esta falta de confiança é motivada por alguns 

tópicos: sensação de manipulação e contaminação por interesses partidários, o que se refere ao 

subatributo idoneidade e integridade das práticas, verificado anteriormente nas entrevistas. O 

desinteresse e apatia dos empregados aponta para o subatributo predisposição dos trabalhadores, 

observado na literatura.  

A percepção de que o sindicato não considera apropriadamente as vozes dos 

empregados por estar contaminado por outros interesses, leva a uma reflexão: a cultura 

organizacional participativa, identificada como um subatributo na literatura das condições para 

a efetividade da participação, apresenta-se como um fator importante tanto para a empresa, 

quanto para o sindicato e as demais instituições representativas. Neste contexto, infere-se que 

a cultura participativa das representações dos empregados é revelada como uma condição para 

que haja participação genuína, destacando-se como um novo subatributo identificado na fase 

experimental deste estudo. Outro ponto que pode ser destacado como mais um novo subatributo 

que prejudica o bom andamento da participação dos empregados é a percepção de influência 

político-partidária nos sindicatos, segundo a percepção dos entrevistados. 



120 
 

Ainda com relação a esta problemática acerca da representatividade, 3 entrevistados 

manifestaram a necessidade de um canal adicional ao sindicato para gestão das reivindicações 

e 3 manifestaram percepção de que há um excesso de benefícios e proteção dos trabalhadores. 

Cotejando com a literatura os pontos citados pelos entrevistados com relação ao 

sindicato, Knudsen; Busck e Lind (2011) e Mello (2002) apontam para a importância do 

sindicato nas conquistas de direitos de participação como conselhos de trabalhadores, 

representação nos conselhos de administração dentre outras práticas. Timming acrescenta que 

é papel do sindicato apoiar os trabalhadores que são discriminados na gestão participativa das 

organizações. Jotz (1997) e Coutinho (2000) apontam para o afastamento do sindicato como 

um efeito da gestão participativa, efeito que seria desejado pelas empresas para impor de forma 

mais fácil sua posição. 

 

4.2.3.2.7 Comitês com participação de empregados 

 

Sobre os comitês com participação de empregados, 11 entrevistados se lembraram da 

existência na empresa e citaram alguns exemplos; 8 relataram que os comitês existiam, mas os 

resultados não eram aproveitados pela empresa; 6 não conseguiram se lembrar da existência ou 

de exemplos de comitês; 4 informaram que havia a prática, mas que não participavam; 3 

narraram que alguns comitês funcionavam bem, outros não; e; 2 responderam que havia comitês 

e que funcionavam adequadamente. 

O entrevistado 1 relata que o trabalho executado no âmbito dos comitês com 

participação de empregados não era aproveitado. Apenas os comitês com participação de 

gerentes ocasionavam frutificavam: 

Existiam vários comitês, mas havia aquela lenda: "se queria que algo não fosse pra 

frente, criava-se um comitê". Lembro-me de um comitê para questões ambientais que 

foi criado para absolutamente nada. Tem grupo de trabalho que é feito para funcionar 

e tem grupo de trabalho que é feito para não funcionar. O que tem vontade política, 

anda, o que não tem vontade política, não anda. Então não é o fato de ter o grupo de 

trabalho ou não ter. É quem tá bancando o que aquele grupo faz e geralmente isso só 

acontece quando esse grupo é composto por pessoas que tem cargo gerencial e não 

por pessoas técnicas. 

Na mesma linha de pensamento, o entrevistado 28 recorda-se de comitês internos e 

externos, dos quais chegou a participar. O respondente informou que os comitês de natureza 

decisória eram compostos por gerentes, sendo os comitês compostos por empregados de 

natureza consultiva. Neste ponto, o subatributo “alcance da participação” é referenciado, uma 

vez que, segundo as respostas dos entrevistados, a voz dos empregados sem função era menos 
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considerada nos comitês do que a voz dos ocupantes de cargos gerenciais, convergindo para as 

conclusões de Timming (2015). 

O entrevistado 8 informou que se lembra de vários comitês, mas que não 

necessariamente as opiniões eram consideradas nas decisões e os empregados aceitavam isso 

passivamente, sem questionar.  

A percepção do entrevistado 6 é similar. O respondente declarou que, segundo relatos 

de participantes de comitês, a ferramenta era vantajosa para que o empregado conhecesse 

melhor os processos, mas não necessariamente havia abertura para influência, condição 

essencial para a participação (CAMPOS, 2002). Complementarmente, o entrevistado comentou 

que a escolha dos membros era feita por conveniência e sobrecarregava o escolhido, 

aumentando sua carga de trabalho. Neste ponto destaca-se uma alusão ao subatributo da 

literatura “intensificação do trabalho”, categorizado como uma crítica à gestão participativa, 

convergindo para aspectos mencionados por Ogbonnaya e Valizade (2015). 

O entrevistado 9 lembrou-se das CIPAs, mencionadas na revisão da literatura 

(Coutinho, 2000). O respondente afirmou que algumas eram atuantes, outras menos. Foi citado 

um exemplo de funcionamento inadequado de uma CIPA que organizou um concurso de beleza 

feminina durante uma SIPAT, cuja sigla significa Semana Interna de Prevenção de Acidente no 

Trabalho, prática obrigatória no âmbito das CIPAs. Este concurso, segundo a percepção do 

entrevistado 9, foi realizado para agradar a força de trabalho que era predominantemente 

masculina. Nesta SIPAT, segundo relato do entrevistado 9, os problemas de segurança, que 

eram graves, não foram discutidos. Neste relato, percebe-se a falta e compromisso com a prática, 

requisito importante para a participação (CAMPOS, 2002). 

O entrevistado13 mencionou que os comitês dos quais ele se recorda eram aqueles 

criados por lei ou por pressão do sindicato. Este entrevistado narrou uma experiência vivida por 

ele, que foi uma tentativa de criação de um comitê consultivo dentro da estrutura de gestão da 

área em que trabalhava e que era formado por empregados. O comitê durou muito pouco tempo 

e teria acabado por desconfiança e resistência de um gerente, o que se refere ao subatributo 

“resistência dos gestores”, constatado na teoria sobre o tema: 

Lembro-me dos comitês de segurança, das CIPAs, comitês para estudar a redução de 

carga horária, que existem porque a empresa era forçada por lei ou pressão do 

sindicato. Todas as iniciativas que eu vi que se tentou criar comitês para melhoria de 

gestão na área que trabalhei, com participação dos empregados, foram mortas muito 

rapidamente. Começou a surgir um movimento, e eu participei de um comitê desses. 

Uma comissão consultiva que não tinham ninguém de nível gerencial. Seria para ter 

um papel consultivo dentro da estrutura de gestão da área, mas não durou 3 meses. 

Isso surgiu de um gerente que saiu da área, tinha uma mentalidade de gestão mais 
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aberta e criou essa estrutura consultiva. Quando o gerente novo assumiu, isso foi visto 

como uma invasão ao seu trabalho e não quis saber, não. 

O entrevistado 18 foi representante dos empregados em um comitê que tratava da 

pesquisa de clima organizacional e ponderou que o processo não era eficiente, segundo sua 

vivência. 

O entrevistado 27 relatou que havia comitês para novos projetos na sua área, mas os 

pareceres técnicos não eram considerados. 

O entrevistado 22 revela que algumas ações recomendadas pelos grupos de trabalho 

eram seguidas, outras não e que isso dependia das pessoas envolvidas no processo. O 

respondente revelou que havia casos em que gerentes solicitavam a retirada de algum ponto do 

parecer técnico para legitimar uma decisão. Esta situação teria ocorrido com o próprio, que 

negou o pedido do gerente e também teria ocorrido com alguns consultores dentro da empresa, 

conforme relatos que o entrevistado ouvia. Segundo Jotz (1997) e Coutinho (2000), quando os 

pareceres dos empregados são utilizados apenas como informação, sem compromisso com o 

aproveitamento, caracteriza-se uma conformação mais elementar de participação. Já a 

solicitação de alteração do parecer é uma forma não sutil, conforme mencionada em Strauss 

(2006) e Campos (2002), mas explícita de manipulação. 

Houve também relatos positivos sobre os comitês. O entrevistado 24 explicou que a 

CIPA, na área em que trabalhava, era muito atuante e o sindicato consultava os trabalhadores, 

principalmente através dos sindicalistas que trabalhavam na unidade. Por fim, o entrevistado 

30 se recordou da existência dos comitês de voluntariado e informou que coordenava um deles. 

Segundo sua visão, trata-se de uma prática importante para enriquecimento de debates internos. 

As narrativas dos entrevistados sobre os comitês de empregados na empresa apontam 

para alguns subatributos detectados na parte empírica desta pesquisa: sistematização e 

regularidade das práticas; proveito do conhecimento dos empregados; idoneidade e integridade 

das práticas; devolutiva ou retorno da participação; e; consistência das práticas. 

O entrevistado 8 revela um fator que pode corroborar com a continuidade do 

inadequado aproveitamento da voz dos empregados, que é a passividade dos mesmos com 

relação a este fenômeno. Neste ponto, é possível considerar um novo subatributo das condições 

da efetividade da gestão participativa: reivindicação da participação pelos empregados. 

 

4.2.3.2.8 Conselhos de empregados 
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Esta prática remete aos conselhos de trabalhadores existentes na Europa, 

regulamentados por lei na União Europeia e através dos quais, os membros, que são eleitos, 

podem influenciar em questões sociais e de pessoal, menos os salários (JIRJAHN e SMITH, 

2006). Alguns entrevistados associaram os conselhos às CIPAs – comissões internas de 

prevenção de acidentes, que surgiram através de instrução aprovada pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), em 1921, e no caso brasileiro, são regulamentadas desde 1944 

(COUTINHO, 2000). 

Quando perguntados se lembravam de conselhos de empregados na empresa, 26 

responderam que não. Os entrevistados 8, 15 e 27 lembraram-se da: CIPAs. O entrevistado 29 

recordou-se de um grupo formado para estudar a redução de carga horária, mas não soube 

informar se era um conselho. O entrevistado 24 citou o conselho administrativo, que conta com 

um representante dos empregados eleito, prática que é tratada separadamente neste estudo. 

O entrevistado 3, que ocupou cargo gerencial na empresa, explicou com funcionava a 

estrutura de governança, os conselhos, comitês e comissões: 

Havia comitês técnicos ligados ao conselho de administração, com participação de 

empregados. Eram comitês de SMS, de estratégia... embaixo dos comitês tinham 

comissões ligadas às áreas, embaixo das comissões, as subcomissões. A empresa tinha 

estrutura de governança para assegurar a participação e a integração das áreas. Se ela 

funcionava, aí é outra história. Eu não fazia parte das comissões então não tenho como 

falar muito sobre. Em geral os gerentes de mais alto nível faziam parte dessas 

comissões. 

Cabe ressaltar que a distinção entre conselho, comitê e comissão foi fonte geradora de 

dúvidas nos entrevistados, se configurando, desta forma, uma limitação deste estudo.  

 

4.2.3.2.9 Eleição de representante dos trabalhadores para o conselho de administração 

 

Com relação à eleição de representante dos empregados para o conselho de 

administração, 12 responderam que se recordam e não fizeram críticas; 6 pontuaram que havia 

influência indesejada do sindicato; 4 alegaram que apenas um representante dos trabalhadores 

no conselho de administração era insuficiente; 3 responderam que se lembram e se envolveram 

na eleição; 2 responderam que o representante deveria ter um canal de escuta dos empregados; 

2 disseram que a prática tinha caráter proforma. 1 disse que não se sentia representado. 

O entrevistado 8 acredita que a prática era participativa, mas os empregados não se 

apropriavam e não sabiam o que significava. Adicionalmente, 8 entrevistados responderam que 

tinham pouco conhecimento sobre a eleição ou que a mesma era pouco difundida. Estas 

narrativas apontam para o subatributo da literatura, “predisposição do empregado”. Este relato 
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remete à Knudsen; Busck e Lind (2011), cujo estudo destaca que a participação necessita ser 

apoiada por gestores e funcionários para se efetiva. 

O entrevistado 1 foi um dos que apontou para a influência do sindicato. Toda via, o 

respondente considerou que seria um espaço de poder a ser disputado, embora seja 

individualizado e facilmente cooptado. Este entrevistado acredita que somente um 

representante em meio a uma dezena de conselheiros, surtia pouco efeito em termos de 

participação do trabalhador nas decisões. O entrevistado 21 compartilhou da mesma opinião, 

acrescentando que o representante dos empregados, em meio a todos os outros indicados pela 

empresa, tinha uma função de informante do que se passava no conselho, o que, em termos 

práticos, era quase nulo. O respondente 24 lembrou que as realidades das unidades da empresa 

são distintas e que por este motivo, um representante seria uma insuficiente. 

O respondente 29 acredita que esta prática é essencial para a gestão participativa. O 

entrevistado 28 informou que votava e participava das campanhas; que considera uma prática 

necessária e louvável, apesar de ser uma obrigação legal; que facilitou a comunicação da base 

com a direção; e; que, porém, na sua visão, os empregados não se sentiam representados pelo 

sindicato, que disputava as eleições de forma enfática. 

Para o respondente 18, parecia uma eleição de políticos por causa da presença forte do 

sindicato que é percebido como ligado a partidos. O entrevistado disse que votou, mas não sabe 

dizer se acredita nas eleições. Já o entrevistado 22 informou que não votou e que não conhecia 

a prática a fundo, mas que tinha a sensação de que os candidatos eram ligados ao sindicato e à 

política. O respondente opinou que a mera existência da eleição de um representante traz um 

benefício intrínseco para a participação, entretanto, seria importante averiguar se o 

representante estaria de fato representando os empregados, uma vez que os interesses do 

sindicato nem sempre coincidiriam com os dos empregados. Neste ponto, os depoimentos 

aludem ao subatributo influência política no sindicato, o que prejudicaria a credibilidade das 

práticas de participação representativa. 

O entrevistado 13 manifestou-se contrário à representação dos empregados ser 

ocupada pelo sindicato, mas narrou que nenhum colega teve interesse de fato em lançar uma 

candidatura alternativa para disputar o espaço, evidenciando um paradoxo entre a desconfiança 

do sindicato e o interesse insuficiente para a apropriação do espaço de participação: 

Tinha bastante participação. Conversamos bastante sobre isso, eu e os colegas. Eu me 

envolvi, não de fazer campanha, mas de me informar, cheguei a pensar com os amigos, 

poxa, o que seria uma candidatura alternativa, que não fosse do sindicato, enfim, teve 

esse movimento. Pensamos em formar uma chapa, mas não levamos adiante, porque 

ninguém estava disposto a colocar a cara nisso, ninguém estava disposto de fato a 

ponto de levar isso como um projeto pessoal, de realmente se colocar nessa situação. 
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Alguns pensaram seriamente em se candidatar, mas todos tinham projetos pessoais 

mais importantes do que este. 

De forma semelhante à vivência citada pelo entrevistado 13, o entrevistado 30 recebeu 

proposta dos colegas para ser candidato a representante, porém recusou. Informou que votou e 

que considera a eleição importante, contudo, acredita que deveria haver uma aproximação 

maior do representante com a força de trabalho para possibilitar a ciência do que é colocado no 

conselho de administração. 

O subatributo reivindicação da participação é referenciado nestes relatos e reforçado 

pelos 8 que responderam saber pouco sobre a eleição e os 2 que narraram a preferência por não 

se candidatar. Críticas são tecidas ao sindicato e à representação, porém, é percebido pouco 

ímpeto em apropriar-se do espaço de participação. 

 

4.2.3.2.10 Outras práticas mencionadas pontualmente pelos entrevistados 

 

Ao final da lista de práticas, foi indagado aos entrevistados sobre outras práticas 

participativas existentes na empresa que não tivessem sido mencionadas. A resposta foi 

negativa para 17 e positiva para 15 entrevistados. Os que responderam positivamente e as 

práticas citadas foram: 

 O entrevistado 1 citou o planejamento estratégico participativo na sua área, porém, 

ponderou que o resultado muitas vezes não era considerado; 

 Os entrevistados 5 e 22 mencionaram que em suas áreas, havia grupos para estudo 

de temas e troca de conhecimento, contudo, disseram que nem sempre os resultados 

dos estudos eram aproveitados na tomada de decisões; 

 O entrevistado 6 citou as ações de voluntariado, considerando que os empregados 

tinham liberdade para tomar decisões coletivas, desde questões financeiras, 

passando pela alocação dos recursos humanos, conteúdo das ações até a visão 

estratégica das ações. O sentimento de pertencimento dos empregados era 

desenvolvido com a prática; 

 O entrevistado 8 lembrou de grupos de trabalho com participação de empregados. 

Em alguns casos, os resultados dos grupos eram levados em consideração, em 

outros casos, não. 

 O entrevistado 12 recordou-se de grupos de trabalhadores auto organizados que 

discutiam condições de trabalho e buscavam levar as demandas do grupo ao 

sindicato para negociação com a empresa. O entrevistado participou de dois grupos; 
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 O entrevistado 18 rememorou reuniões periódicas para melhoria de gestão, em que 

os empregados podiam opinar. O respondente comentou que a participação 

dependia em grande parte da iniciativa do empregado e que nem todos 

apresentavam esse perfil; 

 Os entrevistados 19, 20 e 23 mencionaram reuniões entre empregados e gestores de 

mais alto nível hierárquico. Havia espaço para todo tipo de pergunta, entretanto, 

não era anônimo; 

 O entrevistado 24 citou reuniões periódicas sobre questões de segurança, meio 

ambiente e saúde, em que os empregados podiam discutir questões acerca dos 

temas; 

 Por fim, o entrevistado 29 relatou que o plano de treinamento dos empregados para 

cursos no exterior era decidido junto com o gerente de maior nível hierárquico da 

unidade. 

Cabe destacar que as práticas citadas sem ressalvas são: as ações de voluntariado; 

grupos autogeridos de trabalhadores por melhores condições; reuniões sobre segurança, meio 

ambiente e saúde e plano de treinamento discutido com o gerente. As práticas tidas como 

exitosas poderiam ser consideradas em estudos futuros para detecção dos fatores de sucesso da 

participação. Faz-se necessário sinalizar que as respostas das entrevistas vêm apontando para 

uma variância das práticas conforme o perfil gerencial. 

As demais práticas foram mencionadas com a ressalva do aproveitamento dos 

resultados da participação, evocando os subatributos “proveito do conhecimento dos 

empregados”, “devolutiva ou retorno da participação” e “consistência das práticas”; e; 

dependência da iniciativa do empregado, o que remete ao subatributo da literatura, 

“predisposição dos trabalhadores para participar”. 

 

4.2.3.2.11 Novos subatributos oriundos dos relatos das práticas participativas 

 

O Quadro 13 ilustra os novos subatributos identificados no âmbito das respostas sobre 

as práticas participativas, apresentando um resumo da análise detalhada ao longo da seção 

4.2.3.3, sobre a percepção das práticas participativas na empresa. 

 

Atributo da GP Novo Subatributo 

Condições para efetividade da GP 
Sistematização e regularidade das práticas 

Idoneidade e integridade das práticas 
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Devolutiva ou retorno da participação 

Consistência das práticas 

Preparo técnico e comportamental dos gestores 

Influência política na organização 

Estímulo adequado ao desempenho dos empregados 

Confiança na representação dos empregados 

Cultura participativa nas representações dos 

empregados 

Influência política nos sindicatos 

Reivindicação da participação 

Quadro 12 – Novos subatributos da percepção das práticas participativas. 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

4.2.3.3 Como os entrevistados gostariam que fosse a participação nas decisões do trabalho 

 

A última pergunta da Parte 2 foi: “Como você gostaria que fosse sua participação nas 

decisões do trabalho, considerando as esferas operacional, tática e estratégica?”. Esta pergunta 

teve como finalidade captar o que os entrevistados almejavam em termos de participação no 

trabalho. A comparação entre as expectativas e as percepções sobre a realidade de participação 

vivenciada na empresa, permite verificar as lacunas que se apresentam entre o que os egressos 

aspiravam em termos de participação e o que lhes era ofertado. 

Para a análise das respostas, foi realizada uma categorização dos aspectos citados por mais de 

um entrevistado. Estes aspectos foram relacionados com os subatributos identificados no estudo 

teórico o no empírico, conforme o Quadro 13. Os subatributo novos, surgidos a partir desta 

análise, encontram-se destacados na lista. 

(continua) 
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Aspectos comuns nas respostas Subatributo 

Fonte de 

identificação do 

subatributo 

Citações 

Hierarquia atrapalha a participação 
Manutenção da 

Hierarquia 
Literatura 8 

Porte da empresa dificulta ou inviabiliza a 

participação de todos 
Porte da empresa Entrevistas 7 

Gerentes deveriam ser mais preparados para a 

participação 
Preparo dos gerentes Entrevistas 7 

Necessário participação qualificada para decisões 

estratégicas 

Compartilhamento da 

informação, Preparo dos 

trabalhadores 

Literatura 5 

Pareceres e opiniões técnicas deveriam ser mais 

considerados 

Proveito do conhecimento 

dos empregados, 

devolutiva ou retorno da 

participação, 

Predisposição e preparo 

dos gestores 

Entrevistas e 

Literatura 5 

Necessário diminuir a influência político-partidária 

na empresa 

Influência política na 

organização 
Entrevistas 5 

Deveria haver gestão dos canais de escuta, com 

priorização das sugestões. 

Gestão dos canais de 

escuta 
Entrevistas 5 

A inteligência coletiva deveria ser considerada nas 

decisões 

Proveito do conhecimento 

dos empregados, 

Predisposição e preparo 

dos gestores 

Entrevistas e 

Literatura 
4 

Deveria haver fluxo eficiente de informações e 

sugestões de baixo para cima 

Manutenção da 

Hierarquia 
Literatura 4 

Práticas participativas como assembleias, votação 

e consenso. 
Formas de Participação Literatura 4 

Mais transparência quanto à tomada de decisões 
Compartilhamento da 

informação 
Literatura 3 

Melhoria da escuta dos empregados e processo de 

devolutiva da participação 

Devolutiva ou retorno da 

participação 
Entrevistas 3 

Nem todos têm capacidade de participar das 

decisões estratégicas 

Predisposição e preparo 

dos trabalhadores, 

Alcance da participação 

Literatura 3 

A participação varia de acordo com a áreas 
Sistematização e 

regularidade das práticas 
Entrevistas 3 

Melhoria da gestão do conhecimento 
Proveito do conhecimento 

dos empregados 
Entrevistas 3 

Áreas deveriam ser mais integradas Integração Literatura 3 

Mais representatividade e comitês na governança Governança Literatura 3 

Necessária melhoria da gestão do desempenho 

Estímulo adequado ao 

desempenho dos 

empregados 

Entrevistas 2 

Necessária diminuição da burocracia Desburocratização Entrevistas 2 

(continuação) 

Não sei como seria ou não me interessava 

Predisposição dos 

trabalhadores, 

Reivindicação da 

participação 

Literatura 2 

Empregados não aproveitavam a abertura para 

participação 

Predisposição dos 

trabalhadores 
Literatura 2 

Empregados estão enfraquecidos como um 

coletivo 
União dos empregados Entrevistas 2 

Empregados deveriam estar mais preparados para a 

participação 
Preparo dos empregados Literatura 2 

Quadro 13 – Aspectos comuns nas respostas sobre como deveria ser a participação na empresa. 

Fonte: A autora (2017). 
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Os novos subatributos identificados a partir das respostas à pergunta aos entrevistados 

sobre como gostariam que fosse a participação na empresa são: “gestão dos canais de escuta” e 

“união dos empregados”, ambos relacionados com as condições para a efetividade da 

participação. 

Alguns aspectos da empresa foram citados como fatores desfavoráveis à participação, 

como: alta hierarquização (8), coadunando com observações de Mello (2002); o porte da 

empresa (7); falta de preparo e predisposição dos gerentes (7), conforme Batt (2003); pouca 

valorização dos pareceres e opiniões técnicas (5), em aderência com estudo de Franca e Pahor 

(2014); influência política nas decisões (5); pouca transparência quanto à tomada de decisões 

(3), remetendo a Campos (2002); variação da participação com a área (3); pouca integração das 

áreas (3); e por fim; ambiente muito burocrático (2). De todos os aspectos, o porte é o único em 

que não é possível intervir. Os demais são passíveis de melhorias para alcance de uma gestão 

mais participativa. 

Nas respostas à referida pergunta também foram identificados aspectos que se 

configuram como sugestões para melhoria da participação na empresa: aproveitamento da 

inteligência coletiva nas decisões; estabelecimento de fluxo de informações e sugestões de 

baixo para cima na hierarquia; melhoria da escuta dos empregados e do processo de devolutiva 

da participação; gestão dos canais de escuta com priorização das sugestões; melhoria da gestão 

do conhecimento; melhoria da gestão do desempenho; implementação de práticas participativas 

por assembleias, votação ou consenso. 

Ainda, na análise geral das respostas, foram encontrados aspectos que se apresentam 

como observações a respeito da participação: é necessária a participação qualificada nas 

decisões estratégicas; nem todos têm capacidade para participar das decisões estratégicas; 

empregados nem sempre aproveitam as oportunidades de participação; empregados encontram-

se enfraquecidos como um coletivo; empregados deveriam estar mais preparados para a 

participação. 

Por fim, 2 entrevistados disseram não saber opinar e não ter interesse na questão da 

participação na empresa. 

Apenas o entrevistado 4 afirmou que era satisfeito com a participação na empresa. 

Com relação ao nível estratégico, o entrevistado entende que a participação dos empregados 

não é conveniente, sendo que as decisões estratégicas deveriam ser tomadas com base nas 

informações do nível tático que por sua vez, deveriam considerar as informações do operacional. 
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Para aprimorar a análise das respostas, faz-se necessário uma exposição mais detalhada 

dos cenários imaginados pelos respondentes para uma participação entendida como mais 

adequada. 

O entrevistado 1 ponderou que, como a empresa é de grande porte, seria impossível 

que todos tivessem autonomia para influenciar em todas as decisões, porém, seria importante 

considerar a inteligência coletiva e não apenas as questões financeiras para tomada de decisão. 

A participação deveria ser qualificada com acesso às informações de forma transparente, 

observando a natureza quanto ao sigilo. Segundo o entrevistado 1, a comunicação era utilizada 

para convencer os trabalhadores das decisões que já tinham sido tomadas, remetendo à pesquisa 

de Pena et al. (2007). Para este entrevistado, o mínimo de participação seria considerar os 

pareceres técnicos, porém, nem mesmo isto estaria acontecendo na empresa. O 5º entrevistado 

apresentou opinião semelhante, alegando que as decisões eram tomadas desconsiderando os 

resultados dos trabalhos dos grupos e muitas vezes, as decisões eram contrárias a estes 

resultados. Quando isto acontecia, a devolutiva era insatisfatória ou incoerente. Estes relatos 

são indícios de uma conformação superficial de participação, o que não acontecer em muitas 

organizações (STRAUSS, 2006). 

O entrevistado 3 narrou que na sua área, onde ocupou cargo gerencial, a participação 

e a integração eram valorizadas e que havia uma prática produtiva de participação, que consistia 

na formação de grupos de trabalho que embasavam as decisões tomadas por comitês de gerentes. 

O entrevistado ressaltou que esta prática demandava tempo, esforço e maturidade e que o 

ambiente muito hierarquizado dificultava as relações. A questão do maior tempo demandado 

pelo processo de decisão participativa é mencionada por Romme (1997) como um efeito da 

gestão participativa. Este entrevistado ponderou também que a participação é difícil na empresa 

pelo porte e pela complexidade dos negócios. Outro ponto citado foi que os empregados outrora 

eram mais unidos e empenhados, sendo que mais recentemente, encontram-se enfraquecidos 

como coletivo. Por fim, este entrevistado acredita que seria importante haver mais 

representatividade dos empregados na estrutura de governança da empresa. O respondente 11 

igualmente ponderou que comitês e representatividade dos empregados no nível estratégico 

ocasionaria maior participação. Para Goodijk (2000), a representatividade na governança é um 

fator importante para a participação. 

O entrevistado 6 imaginou um cenário de participação ideal em que as equipes seriam 

moldadas por produtos e que todos teriam a mesma responsabilidade, sem hierarquia, aludindo 

às equipes autogeridas estudadas por Batt (2003), e ainda, as opiniões não sofreriam restrição 

de especialidade. Este entrevistado ponderou que seria impossível todos participando de todas 
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as decisões, portanto, a participação mais efetiva seria dentro do grupo. Considerou ainda que 

o tempo de criatividade deveria ser previsto na carga horária do trabalho e que deveria haver 

práticas que favorecessem a participação por consenso ou através de assembleias. Da mesma 

forma, o entrevistado 12 consentiu que a participação deveria ser feita por meio de assembleias 

e que os gerentes deveriam ser escolhidos pelos trabalhadores, porém, não soube dizer se isto 

seria factível. O respondente acrescentou que para haver participação, não pode haver coerção 

e repressão. O entrevistado 18 refletiu que deveria haver um sistema de votação para decisões 

estratégicas. Para as decisões táticas, considerou que deveria haver um questionário sobre as 

decisões mais importantes. Em todas três esferas deveria ter um sistema com vídeos explicando 

os aspectos envolvidos nas decisões, segundo o entrevistado 18. 

O entrevistado 17 concebeu uma conjuntura em que haveria um plano de 

desenvolvimento e um comitê por setor.  

Para o entrevistado 19, os empregados deveriam participar do desdobramento das 

decisões estratégicas para o nível tático e adicionalmente, deveria haver um programa de 

medição da eficiência operacional que geraria informações para embasar a tomada de decisão, 

que poderia ser participativa ou não. A medição eficiente eliminaria a necessidade de tanta 

hierarquia, que seria prejudicial para a gestão da empresa. Outro ponto colocado pelo 

entrevistado 19 é sobre a objetividade nas decisões, que deveria prevalecer sobre a subjetividade. 

A participação deveria acontecer apenas quando há subjetividade nas questões envolvidas nas 

decisões, segundo o entrevistado, que entende que um dos problemas da participação é a falta 

responsabilidade das pessoas. 

Já o entrevistado 8 avaliou que a participação deve se consciente, com debate 

qualificado, tendo em vista os mesmos objetivos e que não sabe dizer se isto é possível em 

grandes empresas, principalmente se as decisões foram tomadas por consenso. O respondente 

destacou que os empregados precisariam estar preparados para isso. O respondente 10 entende 

que a participação requer colaboração e que muitas vezes é difícil ser colaborativo num 

ambiente de competição, forjado por um histórico educacional competitivo. Este último 

comentário remete às reflexões de Strauss (2006) sobre a influência do ambiente externo na 

gestão participativa. 

O entrevistado 21, em seu depoimento, opinou que as decisões deveriam ser mais 

transparentes, mas que não necessariamente seria pertinente a influência dos empregados na 

esfera estratégica. Por outro lado, manifestou que as decisões que interferem nas vidas dos 

funcionários são tomadas sem nenhuma consulta, independente do que pensam, se apoiam ou 

não. Similarmente, o entrevistado 25 argumentou que considera difícil organizar a participação 
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dos empregados e que nem todos deveriam participar de todas as decisões. Porém, deveria haver 

um canal de escuta dos funcionários para questões que os afetassem. De acordo com a visão do 

entrevistado 29, os canais deveriam ser mais bem aproveitados, bem como o conhecimento da 

força de trabalho: 

A empresa tem bons canais, mas não usa, não escuta. Talvez por conveniência. As 

demandas são filtradas pelo gestor ou pela conveniência. A empresa perdeu muita 

gente boa, muita gente proativa e que eram referências lá dentro. A empresa vai ter 

dificuldade para sair da crise por causa disso. A empresa levou 30 anos para formar o 

cara e a experiência dele era colocada numa planilha e só. O PDV poderia ter sido 

mais participativo. O gestor deveria conversar com os candidatos do PDV. Acho 

importante, empregados deviam participar da tática de da estratégia. Acho que o que 

se deveria fazer é escutar os canais criados para tomar decisões táticas e estratégicas. 

Agora, a cultura da empresa é forte e resistente. Está na cultura da empresa não dar 

muita bola para o funcionário. 

O entrevistado 22 mencionou que podia influenciar nas esferas operacional e tática na 

área em que trabalhava e que acredita que a participação nas decisões estratégicas depende da 

competência técnica. Este entrevistado entende que os consultores técnicos, que não eram 

chamados a opinar no nível estratégico, deveriam participar. De forma semelhante, o 

entrevistado 24 relatou que a participação em sua área era adequada até o segundo nível 

hierárquico. Para este respondente, a participação deveria contar com consultas mais amplas 

para as decisões táticas e adicionalmente, deveria haver consultas para as decisões estratégicas. 

O entrevistado 32 entende que nem todas as áreas e funcionários têm como colaborar 

em questões estratégias: 

No nível operacional, é o empregado que sabe, muito mais do que o gerente. No nível 

tático, o gerente poderia ser mais aberto e ouvir mais as sugestões que eram feitas. No 

nível estratégico, depende da gerência. A minha área poderia colaborar com a redução 

de custos. Dependendo da área, pode contribuir mais ou menos com a estratégia. Acho 

que deveriam ouvir mais os empregados, o que têm a dizer. Algumas decisões, o 

empregado não tem como opinar porque não tem acesso a todas as informações. 

Os depoimentos dos entrevistados no tocante à capacidade para participar, remete ao 

estudo de Timming (2015) que sugere que a organização defina critérios para participação e 

realize mapeamentos de empregados com capacidade de resolução de problemas em todos os 

níveis. 

O entrevistado 26 acredita que as decisões são prerrogativa dos gerentes, que devem 

determinar os resultados a serem atingidos. Os empregados teriam a responsabilidade em 

decidir as formas de alcance dos resultados, o que não acontecia na empresa, que era muito 

engessada. Neste ponto, pelo relato deste entrevistado, nem mesmo a participação no nível 

operacional é garantida. 
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O entrevistado 27 ponderou que a participação nas decisões estratégicas sem a visão 

do todo não é adequada e que nem todos os funcionários têm interesse e disposição suficientes 

para se envolver. Porém, faltava informação e transparência sobre os motivos das decisões. A 

respeito das informações e da transparência na comunicação da empresa com os empregados, 

o entrevistado 30 forneceu sua percepção, mencionando a complexidade da comunicação em 

uma empresa de grande porte: 

O cenário socioeconômico do país provocou mudanças. As empresas tiveram que se 

reestruturar, isso é uma prática comum. A empresa precisava ser redimensionada em 

relação ao novo momento econômico. Houve escuta das áreas mais corporativas que 

replicavam para as áreas operacionais. A estrutura se tornou menos maleável para que 

a ponta não fizesse ações menos articuladas. As áreas corporativas são o meio de 

campo, conversam com as instâncias superiores e replicam nas pontas. A empresa 

comunica bem a visão do todo para a ponta, mas alguma coisa acaba passando. Nem 

todos vão entender bem o que está acontecendo. Muitas vezes pela urgência não dava 

para explicar tudo sobre a tarefa. As dinâmicas são aceleradas. É uma empresa grande, 

não tem como divulgar tudo amplamente. Havia uma boa prática na área em que 

trabalhei. A prática visava explicar para as áreas como o negócio funcionava, como 

cada ação influenciava no macro, com linguagem acessível. 

No entendimento do entrevistado 31, é necessário conhecimento amplo para tomada 

de decisão estratégica, o qual os funcionários da base da hierarquia não detêm. O problema 

estaria em algumas decisões políticas, que envolviam troca de favores ou transações obscuras. 

Outra forma de analisar as respostas foi através da tabulação dos cenários apresentados 

pelos entrevistados, conforme Quadro 14. Para compor esta tabulação, foram realizadas 

sistematizações baseadas nas respostas, procurando as semelhanças, principalmente com 

relação ao nível e ao alcance da participação, conforme subatributos identificados na literatura 

quanto às formas de participação. As convergências encontradas foram agrupadas, gerando os 

27 cenários. Dois entrevistados não souberam responder. 
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 Cenários considerados adequados para participação 

1 

Nem todos podem participar de tudo; participação qualificada; escuta com devolutiva; informação 

transparente; opiniões técnicas consideradas 

2 Participação qualificada em todos os níveis 

3 

Grupos de trabalho suportam comitês gerenciais. Mais representatividade dos empregados na governança; 

mais união dos empregados 

4 

Fluxo de informações de baixo para cima na hierarquia. Empregados não tem que participar da estratégia 

porque não tem visão do todo. 

5 

Considerar os resultados dos grupos de trabalho para tomar decisão. Dar uma devolutiva adequada sobre as 

sugestões e pareceres dos empregados. 

6 

Nem todos podem participar de tudo; equipes moldadas por produtos, com todos responsáveis. As opiniões 

não sofreriam restrição de especialidade; práticas que favorecessem a participação das pessoas, seja por 

consenso, assembleias; tempo de criatividade tem que estar previsto na carga horária do trabalho. 

7 Gerentes mais abertos à participação 

8 

A participação deve se consciente, com debate qualificado, com os mesmos objetivos. Sou descrente de 

que isso é possível em grandes empresas. Os empregados precisam estar preparados para isso. 

9 Utilizar melhor canais já existentes, ouvir e agir para melhorar as questões. 

10 Metas por equipe para criar ambiente colaborativo 

11 

Gestão de desempenho; decisões considerando visão técnica; gestão de conhecimento; comitês e 

representatividade na estratégia. fluxo de baixo para cima 

12 Assembleias; gerentes escolhidos pelos trabalhadores; ausência de coerção e repressão.  

13 

Gerentes líderes, menos burocracia; mais integração; menos influência política (especialmente político-

partidária); considerar opinião dos empregados; empregados comprometidos 

14 Plano de negócios e comitê por setor. 

15 

Votação para decisões estratégicas, com informações; questionário para decisões táticas mais importantes; 

mais informações com vídeos 

16 

Participação dos empregados no desdobramento estratégico para o tático nas áreas; programa de medição 

da eficiência operacional para melhorar a tomada de decisão, participativa ou não. Diminuir hierarquia; 

mais objetividade nas decisões; participação somente quando houver subjetividade na decisão; 

responsabilidade das pessoas. 

17 Consultar quando as decisões envolverem empregado. 

18 

Consultores técnicos opinando sobre decisões estratégicas. Somente quem tem conhecimento deveria 

poder participar das decisões estratégicas. 

19 Gerentes têm que ouvir os empregados e passar para os níveis de cima. 

20 Ampliar consulta para o nível tático e criar consulta para o nível estratégico 

21 

Gerente determina os resultados a serem alcançados e empregados determinam o como alcançar os 

resultados, com responsabilização. Fluxo de informações de baixo para cima. 

22 

Importante participação operacional e tática; difícil todos participarem das decisões estratégicas; nem 

todos querem se esforçar para entender o todo; Necessário informações mais transparentes sobre as 

decisões. 

23 Gestão dos canais de escuta. 

24 Gestão dos canais de escuta; decisões táticas e estratégicas deveriam olhar para os canais já existentes. 

25 

Aprimorar as informações sobre o negócio para que empregados entendam melhor as decisões. Empresa já 

promove a escuta das áreas. 

26 Quem está na base não tem visão do todo para tomar decisão; diminuir influência política nas decisões 

27 

Gerentes deveriam ouvir mais no nível tático; no nível estratégico, depende se gerência tem algo a 

contribuir neste nível; empregado não tem como opinar em tudo porque não tem acesso a todas as 

informações, mas deveria ser mais ouvido. 

Quadro 14 – Cenários de participação relatados pelos entrevistados como adequados. 

Fonte: A autora (2017). 
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No Quadro 15 encontram-se sistematizadas as respostas sobre participação quanto ao 

nível e amplitude desejados: 

 

Nível de participação 

Melhorar participação dentro da gerência (nível tático) 14 

Participação em todos os níveis 10 

Participação estratégica restrita a quem tem conhecimento 5 

Nem todos devem participar de todas as decisões 2 

Participação quando decisões impactarem o empregado 2 

Participação restrita às decisões subjetivas 1 

Quadro 15 – Respostas sobre participação quanto ao nível desejado. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A classificação do nível de participação exposta no Quadro 15 não é excludente. Por 

exemplo, alguns entrevistados mencionaram que a participação deve ser em todos os níveis, 

mas que nem todos deveriam participar de todas as decisões. Outros deram ênfase à participação 

no nível tático, embora alguns deste grupo considerem a participação em todos os níveis. 

Observa-se que há mais menções a melhorias na participação no âmbito tático. 

Complementarmente, depreende-se que quantidade de menções à participação em todos os 

níveis (10) é a mesma das menções à participação restrita (estratégia para quem tem 

conhecimento; nem todos devem participar de tudo; participar somente quando há impacto para 

o empregado; participar somente nas questões subjetivas). A partir desta última observação 

infere-se uma pluralidade de aspirações quanto à participação entre os entrevistados. 

No Quadro 16 está contemplada a sistematização dos cenários imaginados pelos 

respondentes, relacionados por formas e níveis participação. 

 

(continua) 

Nível de 

participação / 

Forma de 

participação 

Participação 

em todos os 

níveis 

Nem todos 

devem 

participar de 

todas as 

decisões 

Melhorar 

participação 

dentro da 

gerência 

(nível tático) 

Participação 

quando 

decisões 

impactarem 

o empregado 

Participação 

estratégica 

restrita a 

quem tem 

conhecimento 

Participaçã

o restrita 

às decisões 

subjetivas 

Assembleia, 

votação ou 

consenso 

12; 15 6     

Equipes 

autogeridas 
6      

Gerentes 

escolhidos 

pelos 

empregados 

12      

Grupos de 

trabalho e 

comitês 

3; 11  5; 14    
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Representativi

dade na 

Governança 

3; 11      

Plano de 

desenvolvimen

to por setor 

  14    

Participar no 

desdobramen 

to estratégico 

para o tático 

     16 

Escuta real e 

Devolutiva 
9; 13; 1 1 5  27  

Gerir melhor 

os canais 
9; 23; 24      

Fluxo de 

informações 

de baixo para 

cima 

11; 21  19  4  

Ampliar 

consultas 
20   17 18  

Tempo para 

criatividade 
6 6     

Considerar 

conhecimento 

técnico nas 

decisões 

11; 1 1     

Menos 

burocracia 
13      

Menos 

influência 

política 

13    26  

Qualificação 

da 

participação 

2; 8; 15; 1 1     

Empregados 

unidos e 

comprometido

s 

3; 13      

Gerentes 

abertos 
13  7; 19    

Metas por 

equipe 
  10    

Gestão do 

desempenho 
11      

Gestão do 

conhecimento 
11      

Participar do 

como alcançar 

o resultado 

21      

Informações 

mais 

transparentes 

15; 25; 1 1   22  

Quadro 16 – Cenários imaginados de participação relacionados quanto à forma e nível. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Depreende-se do Quadro 16 que 5 cenários são propostas de mudanças mais profundas 

na participação: assembleias, equipes autogeridas, gerentes escolhidos por empregados, grupos 
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de trabalho e mais representatividade, considerando todas as esferas de decisão. É possível 

perceber que 9 cenários propõem basicamente a melhoria da escuta dos empregados em todos 

os níveis. Mudanças mais estruturais, como a diminuição da burocracia e da influência política 

são mencionadas em 2 cenários. Os demais cenários propõem mudanças mais acessíveis como 

qualificação da participação, gerentes mais abertos, metas por equipe e melhoria da gestão do 

desempenho. 

A forma de participação mais citada nos cenários é a escuta real e devolutiva (5), 

seguida das formas: grupos de trabalho e comitês (4); fluxo de informações de baixo para cima 

(4); qualificação da participação (4); informações mais transparentes (4). As formas 

mencionadas em 3 cenários são: assembleias, votações ou consenso; gestão dos canais de 

escuta; ampliação das consultas; e; gerentes mais abertos. 

Conforme classificação encontrada em Coutinho (2000), observam-se que dois tipos 

de formas de participação foram mencionados nos cenários: consulta e gerenciamento conjunto 

das decisões. Tendo em conta que as formas de consulta seriam: escuta real e devolutiva; gestão 

dos canais de escuta; fluxo de informações de baixo para cima; ampliação das consultas; 

considerar conhecimento técnico nas decisões; e; gerentes abertos para a participação; obtêm-

se como resultado 17 cenários. A partir desta observação, é possível inferir que um ajuste nos 

mecanismos de consulta poderia oferecer contribuições relevantes à gestão participativa, 

conforme a percepção dos entrevistados. Os cenários que envolvem gerenciamento conjunto ou 

cooperação conforme Coutinho (2000), são 7: assembleia, votação ou consenso; equipes 

autogeridas; escolha dos gerentes pelos empregados; grupos de trabalho e comitês; e; 

representatividade na governança. Estas últimas configuram-se em formas mais plenas de 

participação. 

O Quadro 17 ilustra os novos subatributos identificados no âmbito das respostas sobre 

como deveria ser a participação na empresa. 

 

Atributo da GP Novo Subatributo 

Condições para efetividade da GP 
Gestão dos canais de escuta 

União dos empregados 

Quadro 17 – Novos subatributos da percepção como deveria ser a participação. 

Fonte: A autora (2017). 

 

4.2.4 Impactos da gestão participativa para a empresa e para os empregados 
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A terceira parte da entrevista visa a coletar as impressões dos entrevistados quanto os 

possíveis impactos benéficos e deletérios da gestão participativa, tanto para os empregados, 

quanto para a organização. A primeira pergunta deste bloco convida os respondentes e pensar 

livremente sobre os impactos e a segunda pergunta oferece uma lista de impactos verificados 

na literatura e solicita que o entrevistado opine sobre cada item. 

 

4.2.4.1 Percepção livre dos entrevistados sobre os impactos da gestão participativa 

 

A primeira pergunta da parte 3 apresenta o seguinte enunciado: “Considerando que a 

gestão participativa é um processo que permite aos trabalhadores exercerem influência sobre 

seu trabalho e sobre as condições de trabalho, o que você pensa sobre esse tipo de gestão? Em 

sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos da gestão participativa para a empresa e 

para os trabalhadores?”. A definição utilizada para gestão participativa foi fundamentada em 

Strauss (2006). 

O Quadro 18 apresenta os impactos citados classificados em positivos, negativos, 

referentes à empresa e aos empregados, bem como as dificuldades mencionadas. Ademais, os 

impactos foram relacionados com os subatributos identificados na literatura e nas entrevistas, 

indicando os novos. 
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(continua) 

Natureza dos 

Impactos 

Impactos Citados Subatributo Origem 

Subatributo 

Citações 

Positivos 

Empregado 

Sensação de pertencimento do 

empregado 

Pertencimento do 

empregado 

Entrevistas 

20 

Produtividade do empregado Produtividade do 

empregado 

Literatura 
8 

Bem-estar do empregado Bem-estar psicossocial Literatura 8 

Envolvimento do empregado Envolvimento do 

empregado 

Literatura 
7 

Motivação do empregado Satisfação com o trabalho; 

Envolvimento 

Literatura 

5 

Valorização do empregado Valorização profissional Entrevistas 4 

Comprometimento do empregado Comprometimento Literatura 3 

Desenvolvimento da responsabilidade 

do empregado 

Responsabilidade do 

empregado 

Entrevistas 
3 

Empregados mais saudáveis Bem-estar psicossocial Literatura 2 

Desenvolvimento intelectual e senso 

crítico do empregado 

Desenvolvimento 

intelectual e senso crítico 

Entrevistas 

1 

Sensação de segurança no trabalho Percepção de segurança no 

emprego 

Literatura 

1 

Positivos 

Empresa 

Amplia visão para tomada de decisão Melhoria do processo 

decisório 

Literatura 
15 

Proveito das competências e 

conhecimentos 

Proveito do conhecimento 

dos empregados 

Entrevistas 

11 

Desempenho da empresa Performance 

organizacional 

Literatura 
8 

Melhoria dos processos Melhoria dos processos Literatura 
4 

Melhoria da gestão Performance 

organizacional 

Literatura 
4 

Gestão mais democrática, aumento do 

senso de coletividade, promoção do 

diálogo. 

Gestão democrática Entrevistas 

4 

Melhoria da inovação Inovação Literatura 
2 

Empresa mais flexível e adaptável Flexibilidade da empresa Entrevistas 
2 

Aumento da confiança na empresa Aumento da confiança na 

empresa 

Entrevistas 

1 

Transparência nas decisões Melhoria do processo 

decisório 

Literatura 

1 

Negativos 

Empregado 

Falta de ação e devolutiva gera 

frustração 

Frustração por ineficiência 

da participação 

Entrevistas 

4 

Ansiedade com volume de informações 

para participação 

Alto volume de 

informações 

Entrevistas 

2 
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(conclusão) 

Negativos 

Empresa 

Maior tempo para tomada de decisão Maior consumo de tempo 

no processo decisório 

Literatura 

4 

Gestão complexa da participação Complexidade da gestão 

participativa 

Entrevistas 

3 

Demandas próprias do empregado, em 

conflito com a empresa 

Conflito de interesse nas 

demandas 

Entrevistas 

2 

Possível diminuição do lucro pelo 

tempo e complexidade 

Diminuição do lucro Entrevistas 

1 

Possibilidade de conflitos entre 

empregados por divergências 

Divergências entre 

empregados 

Entrevistas 

1 

Dificuldades Qualificar a participação Preparo dos empregados Literatura 
5 

Mudança cultural Cultura organizacional Literatura 
3 

Tempo e esforço para maturação do 

processo participativo 

Maturação do processo 

participativo 

Entrevistas 

3 

Processo de responsabilização dos 

empregados 

Responsabilização dos 

empregados 

Entrevistas 

2 

Desinteresse de uma parte dos 

empregados 

Predisposição dos 

empregados 

Literatura 

2 

Mapear adequação dos perfis para 

participação 

Alcance da participação Literatura 

2 

Mudança estrutural Governança; Manutenção 

da hierarquia 

Literatura 

1 

Estagnação de parte dos empregados 

pela estabilidade 

Predisposição dos 

empregados 

Literatura 

1 

Aumento do poder das equipes e 

gerentes táticos 

Autonomia dos gerentes 

intermediários 

Entrevistas 

1 

Compromisso da empresa com 

participação 

Cultura Organizacional Literatura 

1 

Ganhos da participação são percebidos 

no longo prazo 

Ganhos no longo prazo Entrevistas 

1 

Muitos interesses envolvidos (empresa, 

trabalhadores, governo, partidos, 

sindicatos) 

Múltiplos interesses 

envolvidos 

Entrevistas 

1 

Porte da empresa Porte da empresa Entrevistas 
1 

Comunicação efetiva Compartilhamento da 

informação 

Literatura 

1 

Integração da empresa Integração Literatura 
1 

Quadro 18 – Impactos da participação mencionados pelos entrevistados. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Observando-se o Quadro 18, nota-se que os impactos positivos para os empregados 

mais citados foram: sentimento de pertencimento, produtividade, bem-estar e envolvimento. Os 

impactos positivos para a empresa mais lembrados foram: ampliação da visão para tomada de 

decisão, proveito das competências e conhecimentos e desempenho da empresa. Os impactos 
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negativos mais citados, respectivamente, para o empregado e para a empresa, foram: frustração 

pela falta de ação e devolutiva; e; tempo maior para tomada de decisão. As dificuldades mais 

relatadas foram: qualificação da participação, mudança cultural e maturação necessária ao 

processo participativo. 

Com relação aos novos subatributos, foram revelados 3 relacionados ao atributo 

“impactos para o trabalhador”: pertencimento; responsabilidade do empregado; 

desenvolvimento intelectual e senso crítico; frustração por  ineficiência da participação; e; alto 

volume de informações. Em relação ao atributo “benefícios para a organização”, foram 

identificados 2 subatributos inéditos: gestão democrática, flexibilidade da empresa e aumento 

da confiança na empresa. Os entrevistados citaram 5 novos subatributos relativos a impactos 

negativos para a empresa, o que tornou necessária a consideração de um novo atributo, não 

previsto no estudo teórico: “impactos para a organização”. Para esse novo atributo, foram 

detectados 4 subatributos: conflito de interesse nas demandas; complexidade da gestão 

participativa; diminuição do lucro; e; divergências entre empregados. Por fim, na análise das 

dificuldades mencionadas, foram constatados 3 novos subatributos associados às condições 

para a efetividade da participação: maturação do processo participativo; responsabilização do 

empregado; e; múltiplos interesses envolvidos. Ainda sobre as dificuldades mencionadas, a 

questão dos ganhos no longo prazo foi considerada um novo subatributo dos impactos para 

organização. 

O entrevistado 1 cita, em seu depoimento sobre os impactos, vários aspectos como a 

maturação do processo participativo, a dificuldade de equilíbrio entre questões técnicas e 

vontade coletiva, a estagnação de parte dos empregados, a autonomia das equipes, a importância 

da devolutiva da participação e o inconveniente do alto volume de informações necessário à 

participação: 

A participação nem sempre gera melhoras nas decisões, principalmente no primeiro 

momento. Precisa de vários elementos e maturação. Difícil equilibrar a técnica com a 

vontade coletiva. É importante educar a força de trabalho para que a decisão coletiva 

seja melhor qualificada. O coletivismo pode levar a decisões ruins se não tiver um 

cuidado. A estabilidade pode gerar estagnação e a participação nem sempre ser boa 

por causa disso. Tem uma questão que é o capital simbólico. O capital simbólico é 

poder. O capital simbólico tem que ser distribuído das posições de poder para a 

participação. Aumentar o nível de autonomia de um gerente, por exemplo. Tem que 

haver um processo de responsabilização. Tem que aumentar o poder das equipes de 

decidir sobre a escolha de um gerente, aumentar a participação no planejamento 

estratégico, mas tem que filtrar as decisões. A devolutiva tem que ser qualificada. Ao 

se sentir parte, o trabalhador se envolve mais. Por outro lado, informação demais, 

principalmente no momento atual, pode gerar ansiedade. 

O entrevistado 2 da mesma forma considerou que para haver participação, é necessário 

qualificação, envolvimento e responsabilidade dos empregados, conforme mencionado em 
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Ardekani e Jahromi (2011). De forma semelhante ao entrevistado 1, o entrevistado 2 entende 

que os empregados passam a se sentir parte com a participação e, consequentemente, tendem a 

ser mais comprometidos, convergindo para as reflexões de Ogbonnaya e Valizade (2015). 

O entrevistado 3 entende que é necessário maturidade e tempo para forjar uma cultura 

participativa, o que torna difícil a conciliação com o tempo do negócio, opinião compartilhada 

com os entrevistados 6 e 8 e que conflui com Romme (1997). Porém, quando há participação, 

há um aumento do sentimento de pertencimento e comprometimento do empregado, o 

aproveitamento das várias competências, a melhoria da inovação e a melhoria dos processos, 

conforme verificado nos estudos de Richard, Kirby e Chadwick (2013). O A gestão torna-se 

mais democrática e isso é compatível com a visão de que a empresa não deveria ter dono, pois 

todos são parte e todos deveriam ser responsáveis, segundo a percepção do entrevistado 3.  

O entrevistado 5 acredita que a gestão participativa é uma forma de diálogo que deveria 

ser feito com todas as partes interessadas e ser levado em conta na tomada de decisões 

estratégicas da empresa, o que traz benefícios para a organização. 

O empregado 12 considera que a gestão participativa traz senso de responsabilidade, 

coletividade e solidariedade, dentre outros benefícios, embora, considere que há uma 

dificuldade de conciliar o curto prazo dos negócios com o longo prazo do processo 

participativo: 

Para o empregado a participação gera satisfação, trabalho menos alienante, mais 

motivação, responsabilidade, apropriação, senso de coletividade, solidariedade, 

aumento da confiança, clareza sobre as intenções dos colegas. A empresa ganha com 

mais produtividade. Num ambiente que visa lucro, a gestão participativa pode gerar 

perdas, mas no longo prazo, gera melhorias e aprendizado. 

O entrevistado 21 questiona em que medida a participação é benéfica para a empresa, 

considerando a dinâmica da exploração e do lucro das corporações: 

As demandas da massa são colocadas na mesa, mas a empresa talvez se torne menos 

lucrativa. Quando apenas um manda, facilita o lucro. Quanto mais centralizado, mais 

rápido o lucro, mas exploração dos empregados. A participação pode melhorar as 

condições dos empregados, mas não necessariamente da empresa. Pode melhorar a 

empresa pelas boas sugestões para o trabalho. 

O entrevistado 23 observa que o processo decisório pode ficar mais lento com a gestão 

participativa e que a democracia exige mais esforço, porém, promove benefícios para ambas as 

partes: 

As decisões são mais consistentes porque ouve mais opiniões. Porém o processo pode 

ficar mais lento, mas é uma lentidão que vai melhorar o processo. A decisão fica mais 

embasada. Com mais conhecimento, as decisões serão melhores. A democracia dá 

mais trabalho. Acho que empregados se sentem parte, mais satisfeitos, rendem mais, 

porém alguns não vão querer participar, não vão gostar. 
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Conforme a perspectiva do entrevistado 17, a participação promove benefícios mútuos 

para a empresa e os empregados, coadunando com o pensamento de Strauss (2006). Porém, 

alguns empregados, que seriam a minoria, tendem a considerar apenas o lado pessoal, sem visão 

empresarial, segundo este entrevistado: 

A participação é um ganha-ganha. Os funcionários tendem a pedir coisas pessoais. 

Deveria haver uma pirâmide ao contrário. O ponto mais forte é o funcionário, ele sabe 

o que precisa ser melhorado. O ponto negativo é que às vezes, o funcionário sempre 

quer mais, tem estabilidade no emprego. Tem pessoas com uma visão mais pessoal 

que empresarial, mas é minoria. 

Opinião semelhante é apresentada pelo entrevistado 26 que considera que o lado 

negativo da gestão participativa é que o empregado tem interesses próprios que entram em 

conflito com os interesses da empresa. Conforme o entendimento deste entrevistado, o 

empregado muitas vezes considera somente suas questões pessoais. Com relação à interferência 

do comportamento do empregado na gestão participativa, o entrevistado 31, embora considere 

que a gestão participativa pode proporcionar boas ideias e soluções para os problemas, adverte 

para um hábito de parte dos funcionários que apenas criticam, mas não propõem sugestões de 

melhoria. 

Os entrevistados 4 e 19 creem que a participação é benéfica, mas deve ser delimitada 

por competência e conhecimento, aludindo ao subatributo “alcance da participação”, observado 

na literatura. Para o entrevistado 4, é necessário haver um limite para a participação, a depender 

de cada área e cada atividade. Este limite seria dado pelo conhecimento e formação dos 

empregados, principalmente para as decisões estratégicas. No entendimento do entrevistado 19: 

O lado positivo é a transparência nas decisões. Decisões públicas precisam ser 

fiscalizadas e controladas. A participação abarca uma variedade de visões, 

perspectivas e ideias. O lado negativo é que nem todo mundo tem a formação 

necessária para opinar em determinado assunto. Ninguém consegue participar de tudo. 

Tem que ver o perfil das pessoas para ver onde elas podem dar contribuição. Tem que 

ter um mapeamento de habilidades e competências técnicas. Quando a participação 

não funciona, gera desgaste nas pessoas. É necessário maturidade para seja 

institucional. 

O mapeamento de habilidades de participação, proposto pelo entrevistado 19 é 

encontrado em Timming (2015). 

Os entrevistados 6, 11 e 18 concordam em que a participação dos empregados viabiliza 

o acerto dos rumos da empresa, promovendo mobilidade e flexibilidade. Para o entrevistado 11, 

a empresa ganha em capilaridade, através do acesso aos conhecimentos e percepções dos 

empregados, conseguindo, desta forma, perceber desvios e oportunidades. Desta forma, 

conforme o entrevistado 11, “o fluxo de participação aumenta a mobilidade da empresa, garante 
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a sobrevivência”. Estas opiniões convergem para questões pontuadas por Goodijk (2000) e 

Poutsma, Hendrickx e Huijgen (2103). 

De forma similar, o entrevistado 24 vislumbra a importância do acesso ao 

conhecimento dos empregados. Adicionalmente, percebe que a gestão participativa é uma 

oportunidade para desenvolver a capacidade intelectual e o senso crítico dos empregados, 

embora as relações interpessoais possam representar um empecilho, por conta das possíveis 

divergências: 

A gestão participativa é muito importante para o operacional, é crucial para o trabalho. 

Empregados conseguem ver os problemas, as adversidades, as ressalvas e ideias. Um 

lado bom da gestão participativa é desenvolver capacidades, críticas, dar oportunidade 

de expressar, desenvolver capacidade analítica e de observação. Dá ao trabalhador 

oportunidade de mostrar sua capacidade intelectual. O lado negativo é o conflito. Se 

todos tiverem os mesmos objetivos, fica mais fácil. A relação entre as pessoas pode 

ser um ponto crítico na participação. 

Os entrevistados 28 e 29 argumentaram que as decisões e o negócio melhoram com a 

gestão participativa. O entrevistado 28 enfatiza a diversidade considerada nas decisões, em 

concordância com Chen e Tjosvold (2006) e Richard, Kirby e Chadwick (2013). O entrevistado 

29 alerta para a consistência da participação: 

A gestão participativa é extremamente necessária. Deve ser divulgada só se for de fato 

uma intenção. Se não for legítimo, é feio. Quando ela não acontece, gera uma 

frustração que é difícil reverter. Se o empregado pensa que ao participar, poderá ser 

penalizado ou desconsiderado, não vai participar. Quando a gestão participativa 

funciona, os resultados organizacionais são melhores. Há menos desgaste, menos 

esforço com mais eficiência. Melhora o negócio. 

Para o entrevistado 30, empresa e os empregados ganham com a gestão participativa: 

A gestão participativa é importante para entender questões complexas. A alta gestão 

não tem necessariamente a visão do que está sendo pedido. A gestão participativa é 

um conforto para o profissional, que se sente mais ativo, vê o resultado do seu trabalho 

para a empresa. É um método ganha-ganha. 

O entrevistado 31 expressa opinião semelhante ao entrevistado 30, alegando que o 

nível estratégico deveria ouvir mais para ampliar a visão, pois, muitas vezes, os empregados da 

ponta podem indicar soluções simples. O entrevistado 32 reforça essa percepção: “a parte 

superior da hierarquia não tem noção do que acontece embaixo. É importante acontecer a troca 

de informações para subsidiar as decisões.”. As reflexões destes entrevistados estão em 

consonância com o estudo de Sesil (2006). 

 

4.2.4.2 Percepção dos entrevistados sobre impactos identificados na literatura 

 

A segunda e última pergunta da parte 3 oferece uma lista dos impactos da gestão 
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participativa observados na literatura, sendo expressa da seguinte forma: “Para cada aspecto a 

seguir, informe como você percebe a relação da participação com o aspecto, considerando uma 

gestão participativa efetiva.”. Em seguida, eram mencionados exemplos de resposta: “quanto 

mais o trabalhador participa, mais comprometido ele se torna” ou “quanto mais o trabalhador 

participa, menos comprometido ele se torna” ou “não há relação entre a participação do 

trabalhador e o comprometimento do mesmo”. As respostas possíveis para cada aspecto são: 

“aumenta”, “diminui”, “não há impacto” ou “não sei”.  

Cabe ressaltar que a pergunta direcionava para uma gestão participativa efetiva, para 

delimitar a análise, já que os obstáculos e condições de efetividade são tratados em outras partes 

da entrevista. 

Os impactos listados foram: comprometimento dos empregados; rotatividade dos 

empregados; produtividade dos empregados; integração dos empregados; envolvimento dos 

empregados; percepção de segurança no emprego; satisfação com o trabalho; volume de 

trabalho; performance e rentabilidade da empresa; inovação da empresa; gestão de riscos da 

empresa; qualidade do processo decisório; e; tempo para o processo decisório. A seguir 

encontram-se categorizadas as respostas fechadas para cada impacto, bem como os comentários 

dos entrevistados. 

A Figura 33 ilustra as respostas quanto ao comprometimento do empregado. Todos os 

entrevistados responderam que o comprometimento aumenta com a gestão participativa efetiva. 

 

 
Figura 33 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação no comprometimento. 

Fonte: A autora (2017). 

 

O entrevistado 18 ponderou que o comprometimento depende do perfil mais ou menos 

empreendedor do funcionário. De forma análoga, o entrevistado 31 acredita que o 

comprometimento depende do senso de responsabilidade, pois o compromisso é gerado a partir 

da responsabilidade de pôr a ideia em prática, em concordância com ponderação de Campos 

32

Comprometimento do Empregado
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(2002). O entrevistado 32 opinou que quando a opinião dos empregados não é levada em 

consideração, o comprometimento e a produtividade diminuem. Isto se reflete no comentário 

do entrevistado 9 que alegou ter sido muito comprometido, porém, começou a ficar doente por 

causa da sobrecarga de tarefas e do cansaço por tentar sugerir melhorias em vão. Por estas 

razões, resolveu se demitir. Esta consequência da participação ineficaz é encontrada no estudo 

de Huang et al. (2016). 

A Figura 34 ilustra as percepções do impacto da participação na rotatividade dos 

empregados. A maior parte dos respondentes acredita que a rotatividade diminui com a 

participação efetiva. 

 

 
Figura 34 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação na rotatividade. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Com relação à rotatividade, os entrevistados 15 e 22 alegaram que a estabilidade dos 

empregados é um elemento que influi para que a rotatividade permaneça baixa. Já o 

entrevistado 18 entende que a rotatividade varia com o dinamismo maior ou menor da 

personalidade do empregado. O entrevistado 31 argumentou que a rotatividade pode diminuir 

porque o vínculo com a empresa tende a aumentar com a participação, em conformidade com 

reflexões de Chen e Tjosvold (2006). O entrevistado 27 refletiu que, como a participação 

promoveria uma visão mais ampla da empresa, isto poderia aumentar a rotatividade entre as 

áreas. 

As perspectivas dos egressos quanto à relação entre gestão participativa e 

produtividade são representadas na Figura 35. A maioria dos respondentes concorda em que a 

produtividade aumenta com a participação efetiva. O entrevistado 26 sugeriu que se a 

participação for desorganizada, pode haver diminuição da produtividade. Os outros 2 

entrevistados apenas se limitaram a responder que não sabiam avaliar. 
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Figura 35 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação na produtividade. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 35 ilustra a relação entre participação e a integração dos empregados na 

empresa conforme a perspectiva dos respondentes, sinalizando para uma associação positiva. 

Os entrevistados 18 e 31 sopesaram que a integração nem sempre pode acontecer, pois a maior 

participação pode aumentar os conflitos. 

 

 
Figura 36 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação na integração dos empregados 

Fonte: A autora (2017). 

 

O envolvimento dos funcionários aumenta com a gestão participativa efetiva, 

conforme percepção dos entrevistados, representada na Figura 37. Não houve comentários 

sobre esse quesito. 
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Figura 37 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação no envolvimento. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A relação entre sensação de segurança no emprego e a participação é percebida de 

forma variada entre os respondentes, conforme pode ser observado na Figura 38. 

O entrevistado 12 entende que a percepção de segurança aumenta porque, com a 

participação, os trabalhadores passam a ter uma visão mais clara das decisões, o que conflui 

com estudo de Batt (2003), e o ambiente se torna menos autoritário. Os entrevistados 13 e 27 

opinaram que a percepção de segurança é algo específico na empresa por conta da percepção 

de estabilidade. O entrevistado 22 ponderou que a percepção de segurança depende muito da 

situação da empresa. Por sua vez, o entrevistado 30 considera que a transparência no processo 

traz percepção de segurança. 

 

 
Figura 38 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação na segurança. 

Fonte: A autora (2017). 
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Os entrevistados percebem uma relação positiva entre gestão participativa efetiva e 

satisfação com o trabalho, conforme pode ser notado na Figura 39. Os entrevistados 19 e 24 

argumentaram que a satisfação com o trabalho pode diminuir se a opinião do empregado não 

for contemplada nas decisões, remetendo à Huang et al. (2106). 

 

 
Figura 39 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação na satisfação. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Com relação ao volume de trabalho e participação, há divergências entre os 

entrevistados, o que pode ser notado na Figura 40. 

Os entrevistados 2 e 9 comentaram que o volume de trabalho tende a diminuir porque 

compromete e motiva mais os trabalhadores. Os entrevistados 12, 13, 17, 22, 28, 29, 30 e 32 

complementaram a sua resposta, refletindo que o tempo de trabalho tende a ser racionalizado, 

uma vez que, com a participação, há otimização dos processos a melhor gestão das tarefas. Por 

outro lado, o entrevistado 31 considera que o volume de trabalho pode aumentar, pois é 

necessário realizar as melhorias apontadas pela participação.  

Ogbonnaya e Valizade (2015) evidenciaram que o possível aumento de volume de 

trabalho, se for percebido como manobra de transferência de responsabilidade para os 

trabalhadores, pode ser deletério à gestão participativa. Observa-se que a perspectiva difusa dos 

entrevistados não converge com o estudo teórico. 
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Figura 40 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação no volume de trabalho. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A maior parte dos respondentes entende que a performance e rentabilidade da empresa 

aumentam com a efetiva participação dos trabalhadores, como pode ser observado na Figura 

41. 

O entrevistado 1 avaliou que a performance e a rentabilidade são conceitos diferentes. 

A performance pode ser satisfatória e rentabilidade diminuir e isso necessariamente não ser 

ruim. O entrevistado 31 fez uma observação similar, explicando que a rentabilidade é afetada 

por outros fatores que independem da gestão, por exemplo, o preço dos insumos ou dos 

produtos e serviços da empresa no mercado. Completou dizendo que a performance pode 

melhorar com a gestão participativa. Da mesma forma, o entrevistado 11 considera que a 

performance aumenta porque há otimização de processos, diminuição da burocracia, mas que a 

rentabilidade depende de outros fatores como o cenário macroeconômico. O entrevistado 24 

ponderou que as sugestões podem racionalizar a utilização dos recursos. 

O entrevistado 8 avaliou que, a se o objetivo é produzir mais com menos, a participação 

não influi na melhoria da performance, ou seja, a melhoria depende da visão do que é 

performance.  

Os entrevistados 27 e 28 observaram que participação tem que ser eficaz para gerar 

melhorias na performance da empresa. 

Por sua vez, o entrevistado 12 entende que quando a decisão é tomada com base em 

várias perspectivas, aproveitando a inteligência coletiva, a performance melhora.  

A maioria dos comentários converge com os resultados de Chen e Tjosvold (2006) e 

Richard, Kirby e Chadwick (2013). 
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Figura 41 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação na performance. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 42 ilustra as respostas sobre do impacto da participação na inovação da 

empresa. Depreende-se que a percepção predominante é de que a inovação aumenta com a 

gestão participativa, em consonância com estudos de Han, Chiang e Chang (2010). O 

entrevistado 4 comentou que, com a diversidade de pontos de vistas promovidos pela 

participação, é gerado um ambiente frutífero para a inovação. Já o entrevistado 31 ponderou 

que há dificuldade em simplificar os processos pelo porte e pela burocracia da empresa. O 

tempo para alterar um projeto, por exemplo, era muito longo, chegava ao absurdo, portanto, 

neste sentido, segundo o entrevistado 31, a empresa não estaria preparada para inovação. 

 

 
Figura 42 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação na inovação. 

Fonte: A autora (2017). 
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A gestão de riscos aumenta com a participação, conforme entendimento majoritário 

dos respondentes, como é possível nota na Figura 43. O entrevistado 28 avaliou que, com a 

gestão participativa, as informações passam a ser mais fidedignas e mais transparentes, 

melhorando a gestão de riscos. Este resultado empírico está alinhado com a teoria encontrada 

em Sax e Torp (2015). 

 

 
Figura 43 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação na gestão de riscos. 

Fonte: A autora (2017). 

 

De acordo com as respostas dos entrevistados, a qualidade do processo decisório 

aumenta com a gestão participativa eficaz, como é possível perceber na Figura 44.  

O entrevistado 18 ponderou que processo decisório pode se tornar mais adaptável, mas 

a percepção de aumento de qualidade depende da cultura da empresa e do que se pretende com 

as decisões. Os entrevistados 30, 31 e 32 supõem que a qualidade do processo decisório 

aumenta por conta do subsidio das informações dos empregados. O entrevistado 31, que ocupou 

cargo gerencial, destacou que o gerente não tem conhecimento de tudo, portanto, é preciso 

escutar o empregado. As ponderações dos entrevistados vão ao encontro às reflexões de Choy, 

McCormack e Djurkovic (2016) e Bakan et al. (2004). 
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Figura 44 – Percepção dos egressos quanto ao impacto da participação no processo decisório. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 45 representa a distribuição das respostas quanto ao impacto da participação 

no tempo do processo decisório. A maior parte entende que o tempo tende a aumentar com a 

consideração da voz dos empregados nas decisões. 

Os entrevistados 9, 13 e 28 observaram que, a despeito do tempo maior que demanda 

o processo decisório participativo, ainda assim, seria vantajoso para a empresa, que contaria 

com decisões mais assertivas, as quais seriam embasadas em informações mais robustas e que 

consideram vários ângulos das questões envolvidas. Desta forma, seriam evitados prejuízos 

futuros provocados por decisões equivocadas ou baseadas em informações inexatas ou 

manipuladas. 

Os entrevistados 11 e 32 concordam em que o tempo do processo decisório pode 

diminuir por causa do ganho de eficiência, porém, advertem que seria necessária a integração 

dos canais de escuta e uma constância do processo. Se o processo for pontual, a gestão 

participativa pode perder efetividade por causa do tamanho da empresa e da velocidade das 

mudanças, destacou o entrevistado 32. 

Por sua vez, os entrevistados 18 e 22 entendem que o tempo do processo depende da 

estrutura, dos indivíduos envolvidos e da convergência de opiniões. Por fim, o entrevistado 27 

opinou que o tempo para o processo decisório participativo pode aumentar num primeiro 

momento, mas que tenderia ao equilíbrio com a maturidade da gestão participativa. Antes do 

alcance do ponto de equilíbrio, é importante que a organização determine um caminho 

alternativo para decisões urgentes, comentou o entrevistado 27. 

 

29

3

Qualidade do processo decisório

Aumenta Diminui Não tem Impacto Não sei



154 
 

 
Figura 45 

Fonte: A autora (2017). 

 

O paradoxo entre os benefícios da gestão participativa e a complexidade inerente à 

participação, reforçado pelo depoimento dos respondentes, é contemplado em Strauss (2006). 

 

4.2.5 Condições para efetividade da gestão participativa 

 

A quarta e última parte da entrevista tem como objetivo compreender as concepções 

dos entrevistados acerca das condições para a que a gestão participativa seja eficaz. Esta parte 

é composta de duas perguntas, sendo a primeira de caráter aberto e a segunda mais estruturada. 

Nas subseções seguintes são detalhadas as perguntas e a análise das respostas. 

 

4.2.5.1 Percepção livre dos entrevistados sobre as condições de participação 

 

A primeira pergunta da parte 4 do roteiro de entrevistas é apresentada com o seguinte 

enunciado: “Quais condições você considera necessárias para que a gestão seja participativa de 

fato? E como eram essas condições na empresa?”. A pergunta convidava o entrevistado a pensar 

livremente sobre as condições para uma gestão participativa de fato. 

O Quadro 19 sistematiza a heterogeneidade das respostas, a partir da categorização 

realizada à luz dos subatributos teóricos e empíricos. Os subatributos novos estão destacados. 

 

(continua) 
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Origem 

Subatributo 
Citações 
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Devolutiva da participação aos 

empregados 
Devolutiva ou retorno da participação Entrevistas 12 

Necessário interesse na gestão 

participativa. Tem que ter preparo dos 

gerentes e das equipes. Estímulo para a 

participação, que tem que ser voluntária. 

Preparo dos trabalhadores e dos gerentes; 

predisposição dos trabalhadores e 

gestores; Estímulo adequado ao 

desempenho dos empregados 

Literatura e 

Entrevistas 
12 

Mecanismos e canais efetivos de 

participação 
Consistência das práticas Entrevistas 8 

Cultura de respeito, de escuta, 

valorização da diversidade e 

colaboração de forma orgânica na 

empresa. Abertura para mudanças e 

diálogo. Espírito de equipe. 

Cultura organizacional Literatura 8 

Transparência 
Ética e transparência na relação com 

empregados e públicos em geral 
Entrevistas 6 

Espaço para participação em todas as 

áreas; minimizar a subjetividade 

gerencial; participação sistemática. 

Sistematização e regularidade das 

práticas; Preparo dos gestores; 

Predisposição dos gestores 

Literatura e 

Entrevistas 
6 

Gestão da participação, nem todo 

mundo tem que participar de tudo 

Alcance da participação; Formas de 

participação 
Literatura 5 

Objetivos e regras claros para a 

participação 
Objetivos claros da participação Entrevistas 5 

Ambiente que inspira confiança.  

Segurança é necessária para exposição 

das opiniões. 

Confiança na gestão Literatura 5 

Necessário respeitar o tempo para 

participação 
Cultura organizacional Literatura 4 

Apoio e estímulo gerencial Preparo e predisposição dos gestores Literatura 4 

Comitês de escuta por área, instâncias 

de participação das gerências 

intermediárias, fóruns participativos, 

consenso. 

Formas de participação Literatura 4 

Pessoas com medo de se expor por 

medo de punição. Necessário ausência 

de coerção. 

Manutenção da hierarquia; cultura 

organizacional; assédio moral 

Literatura e 

Entrevistas 
4 

Cultura é importante Cultura organizacional Literatura 3 

Metas comuns e integradas entre as 

áreas. 
Integração Literatura 3 

Mais representatividade dos empregados 

na estrutura de governança 
Governança Literatura 3 

Várias áreas envolvidas na solução dos 

problemas 
Integração Literatura 3 

Liberdade para debater e se expor. Cultura organizacional Literatura 3 

Diminuir verticalidade e hierarquia Governança; Manutenção da hierarquia. Literatura 3 

Interesse da empresa no nível 

estratégico. Todas as outras coisas 

decorrem disso. 

Compromisso da alta gestão Entrevistas 3 

Necessário haver informação e 

comunicação 
Compartilhamento da informação Literatura 2 

Conhecimento técnico sobre os assuntos 
Preparo dos trabalhadores; Alcance da 

participação 
Literatura 1 

Votações e conselhos deliberativos Formas de participação Entrevistas 1 

Mais troca entre os níveis hierárquicos Integração; Manutenção da hierarquia Literatura 1 

Maturidade necessária Maturação do processo participativo Entrevistas 1 
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A cultura geral em que a empresa está 

inserida. O sistema é feito com 

avaliação subjetiva, é excludente, 

competitivo. 

Contexto político, ambiente externo. Literatura 1 

Empresa mista tenta conciliar o 

inconciliável: mercado e governo. 

Decisões são tomadas antes, não é 

transparente. 

Múltiplos interesses envolvidos Entrevistas 1 

Necessário mecanismo de mediação de 

conflito. Dinâmicas de gerenciamento 

para condução de processo decisório em 

grupos. 

Formas de participação Literatura 1 

Empregados acomodados pode ser 

empecilho. Alguns acomodam por causa 

da estabilidade. 

Predisposição dos empregados Literatura 1 

Quadro 19 – Condições da efetividade da participação mencionadas pelos entrevistados. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Observa-se que as condições mais citadas se referem à devolutiva ou retorno da 

participação; interesse de todos e estímulo à participação, em aderência com Knudsen, Busck e 

Lind (2011); mecanismos e canais efetivos; e; cultura propícia à participação, conforme 

Ardekani e Jahromi (2011). Os novos atributos encontrados na análise das respostas são: 

objetivos claros da participação e compromisso da alta gestão com a participação. 

Alguns entrevistados citaram formas de participação para garantia da efetividade. O 

entrevistado 1 citou pesquisas, votações, diálogo entre diferentes níveis hierárquicos e 

conselhos deliberativos.  

O entrevistado 1 também argumentou que nem todos devem participar de tudo e que, 

portanto, é importante haver gestão da participação. Opinião semelhante foi apresentada por 

mais quatro entrevistados, dentre eles, o entrevistado 23 que entende que deve haver um limite 

devido ao porte da empresa e que uma forma adequada seria por meio de representação e 

consenso.  

O entrevistado 5 frisou que os trabalhadores precisam perceber a materialização da 

participação ou seja, precisam saber o que foi aproveitado, o que não foi e a justificativa. Do 

contrário, a participação se torna desmotivadora, conforme Appelbaum et al. (2013a; 2013b; 

2013c). 

O entrevistado 7 rememorou que havia muita subjetividade gerencial, que as opiniões 

de quem era da confiança pessoal do gerente eram privilegiadas, remetendo à uma falta de 

consistência das práticas participativas e despreparo dos gestores, aludindo à Huang et al. 

(2016), que trata da importância do suporte dos gestores à participação. As ferramentas 

participativas, como gestão do desempenho, eram feitas com prazo muito curto, com pouco 
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tempo para a real participação. Neste ponto é importante a cultura organizacional participativa, 

que garanta o tempo necessário para a adequada participação. 

A liberdade para expressar as opiniões, sem medo de represália é fundamental, 

segundo o entrevistado 8, que alegou que na empresa não havia liberdade suficiente. Este 

mesmo entrevistado enfatizou que é importante o interesse, que nem sempre todos têm na 

participação. O entrevistado 9 compartilha da mesma opinião, dizendo que muitas vezes na 

empresa não havia o espaço para discordar e a posição do gerente prevalecia sem muitos 

questionamentos, porque os funcionários temiam ser punidos. O entrevistado 22 entende que 

os trabalhadores precisam se sentir seguros para expor sua opinião. Estes elementos remetem a 

uma cultura apropriada para participação, de acordo com Richard, Kirby e Chadwick (2013). 

O entrevistado 11 ponderou que fundamentalmente, a alta gestão precisa ter interesse 

e apoiar a participação, em adesão às reflexões de Ichniowski et al. (1996). No caso de uma 

empresa de economia mista, existe uma dificuldade com a conciliação entre os interesses do 

governo e interesses de negócio, o que seria inconciliável, segundo o entrevistado. 

O entrevistado 12 frisou aspectos que formam a cultura organizacional participativa: 

aumentar a horizontalidade e minimizar a hierarquia; legitimidade das posições de poder; 

descentralização; e; respeito à diversidade. Adicionalmente, afirmou ser importante a ausência 

de coerção, mecanismos de escuta e mediação de conflito. O entrevistado 6 entende que a 

participação pressupõe um comportamento de escuta e respeito à opinião do outro. Para isto, é 

importante a promoção de uma cultura participativa e colaborativa. Este entrevistado 

mencionou que na empresa, algumas equipes e empregados a tinham predisposição à 

participação, mas isso não era um valor para a empresa, não era parte da cultura. Richard, Kirby 

e Chadwick (2013) evidenciou a necessidade da existência de uma cultura participativa para o 

proveito da diversidade. 

Os entrevistados 13, 17 e 22 advertiram que os empregados deixam de participar 

quando as sugestões e opiniões não são aproveitadas. Outro ponto colocado por este 

entrevistado é que a participação deve ser estimulada, porém, deve ter caráter voluntário. Os 

entrevistados 19 e 23 também entendem que a participação deve ser voluntária. O entrevistado 

14 compartilha da perspectiva de que a participação deve ser estimulada, por exemplo, através 

de campanhas.  

O entrevistado 19, dentre mais 4 respondentes, ressaltou que a participação deve ser 

estruturada, institucionalizada e ter objetivos claros:  

É necessário ter informação ou capacitação técnica o apoio da tomada de decisão. 

Tem que ter um mapeamento do perfil das pessoas e distribuição das pessoas para que 
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decisões possam se beneficiar desses perfis. Tem que ter um processo 

institucionalizado e claro. O processo deveria ser algo a ser construído, melhorado de 

maneira participativa. Tem que ter apoio da alta gestão para mudança cultural. O 

benefício da prática tem que ser mapeado e bem identificado. O que vou ganhar do 

ponto de vista do participante e do ponto de vista do gestor. A participação tem que 

ser voluntária. 

Os entrevistados 24, 28 e 31 analisaram que é importante reconhecer quem contribui 

mais e dar crédito a quem forneceu as contribuições. A integração entre as áreas é requisito para 

a participação, segundo o entrevistado 27 que narrou que na empresa havia rivalidade entre 

algumas áreas. O entrevistado 31 ressaltou que a estabilidade pode levar uma parte dos 

empregados à inação e à estagnação, o que é prejudicial para a empresa e a gestão participativa. 

O incentivo à participação é tratado no estudo de Litwin (2015). 

Apenas o entrevistado 32 não soube opinar sobre os requisitos para uma gestão 

participativa efetiva. 

 

4.2.5.2 Percepção dos entrevistados sobre condições de participação identificadas na literatura 

 

A segunda e última pergunta da parte 4 oferecia uma lista estruturada de condições de 

efetividade da participação observadas na literatura e instava o respondente a rememorar como 

eram estas condições na empresa. A questão foi formulada da seguinte forma: “Os aspectos 

abaixo são considerados na literatura como importantes condições para a efetividade da gestão 

participativa. Como eram os aspectos a seguir na empresa, conforme sua percepção?” 

A lista contava com 10 itens, a saber: confiança dos empregados na gestão da empresa; 

compartilhamento da informação; predisposição dos gestores para a participação dos 

empregados; predisposição dos empregados para participar; preparo dos empregados para 

participar (perfil, visão, formação, capacitação técnica); cultura organizacional participativa; 

governança apropriada para participação; bom relacionamento entre gestores e empregados; 

existência de várias práticas participativas; e; contexto político e ambiente externo favorável à 

participação. 

A distribuição das respostas sobre as condições é representada no Quadro 20. 

Observando o quadro, é possível inferir que o relacionamento entre gestores e empregados e a 

existência de várias práticas são as condições mais conformes na empresa, conforme o 

entendimento dos entrevistados. As condições menos adequadas são a cultura organizacional, 

a governança e o contexto político e ambiente externo.  

As respostas mais favoráveis, como “Sim, haviam” e “Razoável”, somam 73 e as 

menos favoráveis, como “Baixa”, “Muito baixa” e “Não”, somam 191. As respostas do tipo 
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“Depende”, somam 51. Estes somatórios sinalizam para uma avaliação das condições na 

empresa que tende a ser mais desfavorável, na perspectiva dos respondentes. 

 

Condições / 

Respostas 
Sim, 

havia 
Razoável Depende Baixa 

Muito 

baixa 
Não 

Não 

interfere 

Não sei 

opinar 

Confiança na gestão 
0 3 6 10 2 11 0 0 

Compartilhamento 

Informação 
1 8 3 11 5 4 0 0 

Predisposição 

gestores 
1 2 13 8 4 4 0 0 

Predisposição 

empregados 
5 0 9 14 2 2 0 0 

Preparo dos 

empregados 
7 3 9 11 0 1 0 1 

Cultura 

organizacional 
3 2 1 6 0 20 0 0 

Governança 2 2 0 3 0 23 0 2 

Relacionamento 

Gestores 

empregados 
9 4 10 5 1 3 0 0 

Várias práticas 
8 10 0 6 0 8 0 0 

Contexto político, 

ambiente externo 
2 1 0 2 0 25 2 0 

Quadro 20 – Condições de participação na empresa conforme percepção dos egressos. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 45 ilustra a distribuição das respostas sobre as condições de participação na 

empresa. Nota-se que as cores de tom avermelhado (laranja, vermelho e marrom), que 

correspondem às respostas desfavoráveis, segundo a legenda, predominam. 
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Figura 46 – Condições de participação na empresa conforme percepção dos egressos. 

Fonte: A autora (2017). 

 

4.2.5.3 Comentários dos entrevistados sobre condições de participação identificadas na 

literatura 

 

Com relação à confiança na gestão, o entrevistado 4 comentou que confiava na gestão 

imediata, porém, não nos níveis superiores, pois eram muito distantes. Os entrevistados 7, 15, 
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16 e 23 também mencionaram que os níveis mais estratégicos eram distanciados e inacessíveis. 

A confiança na gestão é essencial para a participação, conforme Huang et al. (2016). 

Os entrevistados 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 30 e 31 avaliaram que a confiança na gestão 

deteriorou com o processo da crise. 

O entrevistado 18 associou a falta de confiança às indicações políticas para cargos de 

confiança, remetendo ao subatributo influência política na organização. O entrevistado 21 

mencionou que a confiança diminuiu porque não viu sentido nas decisões tomadas em 

decorrência da crise. O entrevistado 32, que relatou acompanhar as notícias na intranet da 

empresa, comentou que, pelos comentários, a confiança na gestão era muito baixa. 

Compartilhar informação não é da cultura da empresa, segundo relato dos 

entrevistados 1, 9, 15 e 21. O entrevistado 5, da mesma forma, percebe que o compartilhamento 

de informação é feito de forma pontual, não institucionalizada. O entrevistado 6 apresentou 

uma percepção diferente, de que o compartilhamento era valorizado, mas feito de forma 

desorganizada. O entrevistado 7, que passou por mais de uma área na empresa, percebia que o 

compartilhamento da informação variava com a proximidade do empregado da liderança. Já os 

entrevistados 8, 22 e 27 notaram que esta condição variava com a área. O compartilhamento de 

informações é fator relevante para a participação, de acordo com Ardekani e Jahromi (2011). 

Os entrevistados 2, 3, 8, 18, 19, 20 e 32 narraram que a comunicação da empresa não 

lhes parecia confiável e transparente. Esta opinião faz referência ao subatributo ética e 

transparência na relação com os empregados. 

O entrevistado 11 relatou que havia uma desconfiança mútua. A comunicação na 

empresa passava uma mensagem que presumia a culpa dos empregados pela crise. 

O entrevistado 23 narrou que havia dificuldade com o alto volume de informações e a 

comunicação precária entre as áreas: 

Não acho que o compartilhamento de informações era bom. As informações se 

perdem muito. O meu gerente, que era de alto escalão, nem sabia o que chegava para 

ele decidir. Às vezes assinava sem nem ler. Os assistentes tinham que entender. Havia 

muita informação e a comunicação era ruim entre as áreas. 

O entrevistado 24, de forma semelhante, comentou que o fluxo de informações era 

muito grande e que as informações cruciais eram perdidas. Neste ponto, há uma referência ao 

porte da empresa e ao alto volume de informações, subatributos identificados em respostas 

anteriores. O entrevistado 28 concorda em que a comunicação entre as áreas era difícil, a 

empresa era muito compartimentada.  
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O entrevistado 30 apresentou uma visão mais favorável, alegando que a comunicação 

na empresa foi se aprimorando, que havia ferramentas que possibilitaram diálogo e que havia 

monitoramento. Existia o acesso às informações, segundo este entrevistado. 

A predisposição dos gestores para a participação dependia do gestor, conforme opinião 

dos entrevistados 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 18, 22, 23, 25 e 30. O entrevistado 6 acrescentou que 

a gestão era personalista e que a cultura de fato era do medo, diferente da cultura participativa 

declarada. O entrevistado 10 alegou que o critério para a escolha dos gerentes não era 

transparente. A seleção adequada de gerentes é substancial para assegurar a efetividade da 

gestão participativa (HUANG et al., 2016). 

Os entrevistados 7, 27, 28 e 29 comentaram que a participação solicitada pelos 

gerentes não era contínua, mas pontual, quando obrigatória ou conveniente. O subatributo 

preparo técnico e comportamental dos gerentes é aludido nestes depoimentos. 

Os entrevistados 13, 15, 16, 21, 24 e 31 declararam que a predisposição dos gerentes 

imediatos era boa, mas em níveis acima, não. 

Igualmente à predisposição dos gestores, a predisposição dos empregados variava, 

conforme percepção dos entrevistados 1, 3, 4, 8, 13, 16, 18, 22 e 24. Essa variação, conforme o 

entrevistado 3, dependia da área e do momento histórico. De acordo com os entrevistados 4, 9, 

10, 18 e 19 os funcionários mais novos eram mais predispostos que os antigos, talvez por uma 

questão de descrença, por causa da falta de retorno da participação. Os entrevistados 22 e 25 

entendem a variação como uma questão de personalidade. Já o entrevistado 24 considera que 

empregados nem sempre tinham a confiança e conhecimento necessários para participar mais. 

Os entrevistados 2 e 11 relataram que a predisposição dos empregados de uma forma 

geral estava enfraquecida pela falta de confiança, aludindo à Appelbaum et al. (2013a; 2013b; 

2013c). Os entrevistados 5, 6, 7, 12, 28, 29 e 32 entendem que parte dos empregados estava 

desmotivada por conta dos baixos resultados da participação. O entrevistado 27 acredita que 

havia um círculo vicioso: a dificuldade da participação fazia com que muitos preferissem não 

se envolver, pois era um caminho mais fácil, conforme evidenciado no estudo de Huang et al. 

(2016). 

Os entrevistados 14 e 15 opinaram que muitos não participavam por medo da 

exposição e de possíveis represálias. Os entrevistados 17 e 21 percebiam a falta de 

predisposição nas assembleias do sindicato, em que poucos participavam. Os comentários estão 

relacionados aos subatributos frustração por ineficiência na participação; reivindicação da 

participação; e; assédio moral. 
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O entrevistado 30 comentou que na empresa a predisposição dos funcionários era alta 

pois havia uma cultura de comprometimento e pertencimento por parte dos empregados. O 

entrevistado 31 também percebia o desejo pela participação, a despeito das dificuldades. 

Sobre o preparo dos trabalhadores para a participação, os entrevistados 1 e 21 

acreditam que era baixo e que era necessário educar para participar. O entrevistado 3, de forma 

semelhante, pondera que era necessário qualificar a participação, através do acesso à 

informação. O entrevistado 4 opinou que os empregados operacionais talvez não estivessem 

preparados, remetendo à discriminação na participação conforme apontado em Timming (2015). 

O entrevistado 28 considerou que o pessoal operacional era menos participativo porque o foco 

era na operação. 

Os entrevistados 5, 6, 16, 18, 22 e 25 acreditam que o preparo dos empregados 

dependia do perfil e do interesse. O entrevistado 8 considerou que o preparo para a participação 

variava com o posto de trabalho, que podia ser alienante e limitante. 

Os entrevistados 9, 10 e 23 argumentaram que os empregados deveriam ser 

estimulados e capacitados para a participação, em consonância com estudo de Ardekani e 

Jahromi (2011). O entrevistado 13 percebia que a capacidade técnica era alta, mas não havia 

preparo político: sentimento de coletivo baixo, muito individualismo e falta de defesa de 

interesses. Os entrevistados 15 e 16 ponderaram que o brasileiro em geral, tem baixa cultura de 

participação. 

Em relação à cultura organizacional, os entrevistados 3, 8, 11, 13 percebiam que em 

algumas áreas, havia uma cultura mais participativa e em outras não. Os entrevistados 7 e 29 

opinaram que a cultura participativa era baixa por acomodação e falta de interesse de 

empregados e gerentes. O entrevistado 21 alegou que os empregados eram omissos quanto à 

participação, fazendo menção ao subatributo reivindicação da participação. Knudsen, Busck e 

Lind (2011) assinalou que a gestão participativa necessita do apoio de todos, gestores e 

funcionários, para surtir os efeitos desejados. 

Para o entrevistado 7, havia uma falha na governança, porque as boas ideias e 

sugestões da base não chegavam aos níveis mais altos da hierarquia. O entrevistado 8 

argumentou que o modelo era centralizado e compartimentado. O entrevistado 13 narrou que 

havia comitês de decisão, mas eram apenas os gerentes que participavam. Opinião semelhante 

foi apresentada pelos entrevistados 24 e 31 que relataram que o empregado sem cargo gerencial 

não tinha muito espaço para influenciar nas decisões. Goodijk (2000) atenta para a questão da 

representação dos empregados na governança para uma participação substancial. 
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O entrevistado 21, que entende que o governo tem uma influência determinante nas 

decisões, ofereceu o seguinte relato: 

Havia instrumentos, mas o representante dos empregados, por exemplo, era um teatro. 

As decisões eram centralizadas na Presidência da República. O governo não defende 

os interesses do Estado. As decisões continuam centralizadas, independente do 

presidente da empresa. A União é quem toma as decisões. A opinião vale muito pouco 

mesmo nas assembleias de acionistas. 

A relação entre gestores e empregados variava conforme o gestor e a área, conforme a 

opinião de 10 entrevistados.  

O entrevistado 11 comentou que com a crise, este relacionamento deteriorou e que 

havia um esforço dos empregados para “sobreviver” dentro da empresa. O entrevistado 12 ouvia 

falar de casos de assédio moral, embora nunca tenha vivenciado. Este entrevistado narrou que 

havia um autoritarismo velado na empresa por parte dos gerentes e que havia um 

companheirismo dos empregados no sofrimento.  

Os entrevistados 28 e 29 percebiam que havia um relacionamento bom, por conta da 

conveniência de ambas as partes, mas que não era de qualidade. O entrevistado 28 relatou que 

a minoria dos gerentes era assediadora. De forma similar, o entrevistado 19 via muita 

camaradagem nas relações entre gestores e empregados. O relacionamento de qualidade entre 

empregados e gestores é requisito para a participação, segundo Chen e Tjosvold (2006). 

Com relação à existência de várias práticas, o entrevistado 8 respondeu que a gestão 

participativa não tem a ver com a mera existência de práticas, mas com intenção e atitude dos 

gestores. Os entrevistados 2, 9, 10, 12, 17, 20, 28 e 32 alegaram que as práticas eram de caráter 

proforma ou pouco eficientes, aludindo à baixa consistência das práticas. O entrevistado 11 

narrou que as práticas bem-sucedidas se davam em algumas áreas e que as práticas corporativas 

não funcionavam, evidenciando a falta de sistematização. 

Finalmente, com relação ao contexto político e ambiente externo, considerado fator 

impactante para a gestão participativa (STRAUSS, 2006) o entrevistado 2 relatou que 

problemas de influência política na empresa sempre existiram e que adicionalmente, faltava 

cultura de pensar no coletivo e no bem comum. 

O entrevistado 15 afirmou que a cultura do país não é participativa e que isso influi 

diretamente na participação das empresas brasileiras. O entrevistado 23 apresenta opinião 

congruente: “Acho desfavorável. O ambiente de negócio é complexo, machista. A cultura 

nacional e a educação não são participativas. A cultura é receber ordem, cumprir e reclamar. 

Não damos sugestão construtiva. É mais fácil reclamar e não fazer nada para mudar”. 
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O entrevistado 4 alegou que a reestruturação ocasionada pela crise foi pouco 

transparente. O entrevistado 6 indicou que havia um contexto de individualismo e a crise, que 

naturalmente gera medo de demissão, insuflou este aspecto. Similarmente, o entrevistado 8 

opinou que a crise gerou medo nos funcionários e que isto interferiu negativamente na 

participação. O entrevistado 32 afirmou que no contexto da crise, as decisões foram tomadas 

em caráter de urgência e que não havia tempo de consulta aos funcionários. A indicação política 

de alguns cargos é um fator complicado, levando-se em conta o tipo de política que é praticado 

no Brasil, conforme sua opinião. 

Com relação à interferência política, o entrevistado 9 comentou que, em se tratando de 

empresas de economia mista, a preocupação não deve ser apenas com o lucro, mas com as 

questões sociais: 

O alto escalão tem muita influência política, fazem o que querem. A empresa é de 

economia mista. Não deveria importar só o lucro, mas a questão social. A empresa 

tem uma função social. A preocupação maior era com o dinheiro, e não com o social. 

Sacrificavam as condições de trabalho por dinheiro. Na crise, cortaram na carne dos 

empregados: diminuíram os cursos, os benefícios, PLR etc. 

O entrevistado 13 supõe que a falta de participação não decorre da natureza da empresa, 

mas que seria um problema inerente às corporações em geral. Igualmente, o entrevistado 27 

entende que a influência política não é determinante como empecilho para a participação: 

Não acho que a influência do governo seja impeditiva para a gestão participativa. Não 

sei se mudaria se fosse uma empresa sem influência política. Acho que influência 

política não contribui para a gestão participativa. Acho mais importante ter o interesse 

da alta gestão. 

Já o entrevistado 16 comentou que o uso da empresa por partidos políticos é 

incompatível com a participação dos empregados. Os entrevistados 18 e 24, similarmente, 

acreditam que a influência política prevalece sobre a voz da força de trabalho. O entrevistado 

28 relatou que a empresa sofria diretamente a influência do governo, e que esta influência pode 

se tornar mais ou menos deletéria, a depender do grupo que ocupa o poder. De uma forma geral, 

todos os governos tendem a aparelhar a empresa, de acordo com comentário do entrevistado 28. 

O entrevistado 21 pondera que a participação dos empregados numa empresa de 

economia mista é naturalmente limitada pela posição estratégica deste tipo de empresa para o 

país: 

A empresa é estratégica para o país. Funcionários não vão ter mesmo a participação 

total. Até certo nível acho que tem que ter a participação do empregado, mas tem que 

ter um limite. Não tem os instrumentos para discutir em certos níveis, mas tem que ter 

transparência. A empresa é muito grande. Pelo fato de ser estratégica, algumas 

decisões têm que ser tomadas acima. 
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Por sua vez, o entrevistado 30 alegou que há uma interdependência complexa entre a 

empresa e as questões que interessam ao país. Este entrevistado entende que a gestão 

participativa otimiza os processos e promove inovação, produzindo um efeito benéfico para o 

contexto externo. 

 

4.2.6 Percepção sobre discriminação na escuta dos empregados 

 

A última pergunta do roteiro tinha como finalidade assimilar a percepção dos 

respondentes sobre situações de discriminação no processo de escuta dos empregados. A 

pergunta foi formulada da seguinte forma: “Você presenciou durante o tempo que trabalhou na 

empresa alguma situação de discriminação na escuta dos empregados quanto a gênero, cor, 

orientação sexual ou de outro tipo?”. 

As respostas foram heterogêneas, conforme representação da Figura 46, com 17 

entrevistados declarando que não presenciaram ou que não havia discriminação; 12 que 

informaram ter presenciado situações; e; 4 que percebiam discriminação de forma velada. 

 

 
Figura 47 – Percepção de discriminação na escuta dos empregados. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A Figura 47 representa os tipos de discriminação percebidos na empresa, com relação 

à: gênero, idade ou tempo de empresa, região geográfica de origem, tipo de contrato 

(terceirizados), orientação sexual, nível médio, perfil (funcionário estagnado, “chato”) e 

religião. 

17

12

4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Não presenciou ou não havia Presenciou Percebia de forma velada

Discriminação percebida na empresa



167 
 

 
Figura 48 – Tipos de discriminação percebidos na escuta dos empregados. 

Fonte: A autora (2017). 

 

O entrevistado 1 relatou que nunca presenciou situações de discriminação de maneira 

explícita, mas que de maneira velada, notava-se que trabalhadores que apresentam caraterísticas 

discriminadas na sociedade de forma geral, tinham menos voz, ou seja, a discriminação que 

ocorre na sociedade era refletida na empresa. De forma convergente, os entrevistados 15 e 27 

comentaram que o machismo era percebido na empresa. 

O relato de uma entrevistada remete à suposta influência do machismo na empresa, ao 

constrangimento e às limitações vivenciadas por ela: 

A gerência em que eu trabalhava era dominada por mulheres e gays. Eu sentia o 

machismo de não ser ouvida. Eu sentia que era bem tratada por ser uma mulher bonita. 

Houve um episódio que o meu gerente me pediu pra aceitar tirar fotos com os 

japoneses que tinham se encantado por mim pelo fato de eu ser loira e bonita. Eu tinha 

um mecanismo de autodefesa. Eu "dava o recado" de forma irônica e com tom de 

brincadeira com os comentários machistas.  

Relato semelhante, por parte de outra entrevistada, ilustra a discriminação por gênero: 

certa vez, quando almejava mudar para uma determinada área, ouviu que naquele setor somente 

eram aceitos homens. 

Uma entrevistada ofereceu seu relato sobre os eventos discriminatórios presenciados 

e vivenciados, quanto a gênero, idade e orientação sexual: 

Percebi preconceito com mulheres, principalmente jovens, e com homens gays. Esse 

preconceito vem de homens na faixa de 50 e 60 anos. Isso é um aspecto da cultura 

brasileira, não é uma questão somente da empresa. O preconceito que vivi é porque 

sou mulher e jovem. Sofri assédio sexual de um gerente de alto escalão. Ele fez piadas 

machistas. A minha reação foi fazer que não entendi. Não foi nada muito agressivo, 

mas foi machista e foi desagradável, desrespeitoso. Isso não pode acontecer. Não 

havia intimidade para ele ter feito esses comentários. Ouvi de uma colega negra relatos 

de preconceito em forma de piadas. Meus colegas gays também reclamavam de piadas 
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preconceituosas. No ambiente corporativo, de escritório, é mais difícil acontecer, mas 

em ambiente, operacional, acontece muito. O machismo está enraizado. 

O entrevistado 13 observou ocorrências de discriminação por gênero, que eram mais 

comuns, mas também por idade. Segundo este respondente, a discriminação era pior quando se 

tratava de uma funcionária jovem, mas que, de forma geral, os empregados mais jovens sofriam 

discriminação pelos mais antigos. 

O entrevistado 8 afirmou que episódios de discriminação eram presentes e ocorriam 

de forma explícita, muitas vezes. Este entrevistado narrou que havia muitas brincadeiras e 

piadas discriminatórias e que houve uma situação em que um consultor decidiu mudar seu 

gênero e a empresa não contratou mais. 

O entrevistado 9 presenciou casos de discriminações diversas, com relação a quem 

tinha opiniões contrárias aos gerentes, por gênero, origem geográfica e opção religiosa: 

Presenciei sim, é notório que há discriminação, em especial no que é relativo às 

opiniões que não são iguais às dos gestores. Em alguns momentos tinha a ver com o 

sexo, em especial referente a mulheres porque a empresa é composta de homens 

extremamente machistas. Em outro momento tinha a ver com questão regional, neste 

caso era independente o sexo, mas sim tinha a ver com a região, apesar de haver 

pessoas de várias regiões do país. A questão de gênero e religiosa era um tanto quanto 

oculta, mas nos bastidores existia sim. 

O entrevistado 28 testemunhou vários episódios de discriminação, por gênero, origem 

geográfica e orientação sexual: 

Presenciei discriminação várias vezes. Escutei de um cara que tinha sido gerente que 

nordestino era sub-raça. Ouvi que a culpa da violência no Rio era dos nordestinos. Vi 

assédio moral com funcionário gay. Com mulheres, já vi gerente pedir para 

funcionárias jogarem charme para convencer as pessoas a responderem a pesquisa. Vi 

poucos negros na empresa e isso se revelava nos números da força de trabalho. Nunca 

presenciei discriminação com negros, mas imagino que tenham acontecido. 

Paradoxalmente, em comparação com os relatos acima descritos, um entrevistado gay 

declarou que a igualdade na empresa era posta em prática, que havia bastante diversidade e que 

a discriminação não era um problema. 

 

4.2.7 Análises estatísticas 

 

O estudo estatístico avaliou as respostas que os 32 indivíduos forneceram de acordo 

com o roteiro aplicado. As respostas consideradas foram sobre as oportunidades de participar 

das decisões do trabalho nas esferas operacional, tática e estratégica. 

O teste de Fischer foi aplicado entre as características do perfil e as variáveis relativas 

à participação operacional, tática e estratégica. Não foi encontrada nenhuma relação entre as 
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características dos entrevistados e as respostas para as variáveis, ou seja, nesta amostra não foi 

encontrada interferência das características nas respostas sobre as oportunidades de participar 

nos níveis operacional, tática e estratégica. A seguir, são apresentados os testes por 

característica. 

O teste de Fischer foi aplicado para a característica cor da pele e as três variáveis. Os 

valores p encontrados nos testes podem ser vistos na Tabela 3. Observa-se que nenhum deles é 

menor que 0,05, ou seja, menor que o nível de significância de 5%, portanto, não existe 

nenhuma relação entre a cor declarada pelo indivíduo e as respostas sobre participação no 

questionário. 

 

Tabela 3 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Cor da pele x variável. 

Variável Valor p 

Participação Operacional >0,9999 

Participação Tático 0,7273 

Participação Estratégico 0,5991 

Fonte: A autora (2017). 

 

Aplicando o teste de Fisher entre a orientação sexual dos indivíduos e as variáveis, foi 

possível concluir, através dos valores p representados da Tabela 4, que não existe relação entre 

a orientação sexual declarada pelos entrevistados e as variáveis, já que nenhum valor p 

encontrado foi menor que o nível de significância de 5%. 

 

Tabela 4 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Orientação sexual x variável. 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,5575 

Participação Tático 0,3648 

Participação Estratégico 0,2679 

Fonte: A autora (2017). 

 

Com o intuito de avaliar a existência de uma possível relação entre o gênero do 

entrevistado e suas respostas, aplicou-se o teste de Fisher que resultou nos valores p indicados 

na Tabela 5, cujos valores são todos maiores que o nível de significância de 5%, ou seja, não 

há relação entre as respostas e o gênero do indivíduo. 
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Tabela 5 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Gênero x variável. 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,6489 

Participação Tático 0,2496 

Participação Estratégico 0,1129 

Fonte: A autora (2017). 

 

Uma das perguntas do questionário aplicado buscava saber a quanto tempo o 

entrevistado tinha saído da empresa. O teste de Fisher foi aplicado buscando uma possível 

relação entre essa variável e as respostas dadas. Observa-se na Tabela 6 que não existe relação, 

uma vez que nenhum valor p encontrado foi menor que o nível de significância de 5%. 

 

Tabela 6 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Tempo de saída da empresa x variável 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,2381 

Participação Tático 0,8079 

Participação Estratégico 0,3816 

Fonte: A autora (2017). 

 

Foi perguntado aos entrevistados quanto tempo haviam trabalhado na empresa. Após 

a aplicação do teste de Fisher, representado na Tabela 7, é possível notar que todos os valores 

p encontrados foram menores que 5% (nível de significância), o que indica que as respostas 

dadas não estão associadas com o tempo que o indivíduo trabalhou na empresa. 

 

Tabela 7 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Tempo de trabalho x variável 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,3562 

Participação Tático 0,4939 

Participação Estratégico 0,5236 

Fonte: A autora (2017). 

 

Para saber se existe qualquer relação entre o nível ocupado na empresa e as respostas 

dadas pelos indivíduos, analisou-se o valor p resultante do teste de Fisher. A partir da Tabela 8 

observa-se que todos os valores p encontrados foram maiores que o nível de significância de 

5%, indicando, assim, que as respostas dadas para essa variável não possuem associação com 

o nível que o indivíduo ocupava na empresa. 
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Tabela 8 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Nível na empresa x variável. 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,3281 

Participação Tático 0,3423 

Participação Estratégico 0,3263 

Fonte: A autora (2017). 

 

Para saber se existe qualquer relação entre a pós-graduação dos indivíduos e as 

respostas dadas, analisou-se o valor p resultante do teste de Fisher. A partir da Tabela 9 conclui-

se que não existe relação entre o nível de pós-graduação e as respostas, pois os valores p 

encontrado foram maiores que o nível de significância de 5%. 

 

Tabela 9 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Pós-graduação x variável 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,4465 

Participação Tático 0,3369 

Participação Estratégico 0,6818 

Fonte: A autora (2017). 

 

Através da Tabela 10 nota-se que não há relação entre o tipo de regime sob o qual o 

indivíduo trabalhou na empresa e as respostas sobre participação, pois todos os valores p 

encontrados após a aplicação do teste de Fisher foram maiores que 5% (nível de significância). 

 

Tabela 10 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Tipo de regime x variável. 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,4859 

Participação Tático 0,7823 

Participação Estratégico >0,9999 

Fonte: A autora (2017). 

 

Ao testar se as respostas dadas estavam relacionadas com a função gerencial de cada 

indivíduo através do teste de Fisher, foi possível concluir que não estavam, pois, todos os 

valores p encontrados foram maiores que o nível de significância de 5%, conforme Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Função gerencial x variável. 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,0565 

Participação Tático 0,6457 

Participação Estratégico >0,9999 

Fonte: A autora (2017). 
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Ao ser feito o teste de Fisher considerando a área em que o indivíduo trabalhava na 

empresa, observou-se que não existe associação com as respostas sobre participação, já que os 

valores p encontrados foram maiores que o nível de significância de 5%, conforme Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Área ocupada na empresa x variável. 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,4953 

Participação Tático 0,9869 

Participação Estratégico 0,6151 

Fonte: A autora (2017). 

 

Observando a Tabela 13, que contém os valores p encontrados para cada variável ao 

ser feito o teste de Fisher, pode ser verificado que nenhuma dessas variáveis possui relação com 

o ano de nascimento do entrevistado, já que todos os valores p encontrados foram maiores que 

o nível de significância de 5%. 

 

Tabela 13 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Ano de nascimento x variável. 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,1510 

Participação Tático 0,8508 

Participação Estratégico 0,8398 

Fonte: A autora (2017). 

 

Fazendo o teste de Fisher para cada uma das variáveis, para verificar a existência de 

relação com a UF de nascimento do entrevistado, foi verificado que, como os valores p 

encontrados para todas as variáveis foram maiores que o nível de significância de 5%, não 

existe essa relação, conforme observado na Tabela 14. 

 

Tabela 14 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para UF de nascimento x variável. 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,7496 

Participação Tático 0,6333 

Participação Estratégico 0,4364 

Fonte: A autora (2017). 

 

Através da Tabela 15, que contém os valores p encontrados pelo teste de Fisher, pode 

ser verificado que nenhuma das variáveis obteve suas respostas relacionadas com a UF de 
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lotação do indivíduo na empresa, pois todos os valores p foram maiores que o nível de 

significância de 5%. 

 

Tabela 15 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para UF de lotação na empresa x variável. 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,1892 

Participação Tático 0,4597 

Participação Estratégico 0,3493 

Fonte: A autora (2017). 

 

Para finalizar, foi considerada a condição de sindicalização do indivíduo, ou seja, se o 

respondente era sindicalizado ou não. Ao ser feito o teste de Fisher foi observado que nenhuma 

das variáveis teve suas respostas relacionadas com esta característica dos indivíduos, já que os 

valores p encontrados foram todos maiores que o nível de significância de 5%. 

 

Tabela 16 - Valores p resultantes dos testes de Fisher para Sindicalização x variável. 

Variável Valor p 

Participação Operacional 0,9572 

Participação Tático 0,9134 

Participação Estratégico >0,9999 

Fonte: A autora (2017). 

 

Em resumo, foram testadas as seguintes características dos entrevistados: cor da pele, 

orientação sexual, gênero, o tempo de saída da empresa, tempo de trabalho na empresa, nível 

do cargo na empresa, pós-graduação, regime de trabalho, cargo gerencial, área de lotação na 

empresa, idade, UF de nascimento, UF de lotação na empresa e sindicalização. Não foram 

encontradas relações estatísticas, através dos testes aplicados, entre as caraterísticas do perfil 

dos entrevistados informadas através do roteiro de entrevista e as respostas sobre as 

oportunidades de participação nas esferas operacional, tática e estratégica. 

 

4.2.8 Identificação de novos subatributos para adensamento da literatura 

 

O Quadro 21 representa um modelo que contempla os subatributos observados na 

literatura e os novos subatributos identificados no processo de análise das respostas das 

entrevistas. Ao todo são 73 subatributos, sendo 34 provenientes da literatura e 39 das entrevistas. 

A maior parte, 33 subatributos, é relativa às condições para efetividade da participação; 17 são 

impactos para o trabalhador ou relacionados a recursos humanos; 13 são benefícios ou impactos 
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para a organização; 6 são críticas à gestão participativa; e;.4 são associados às formas de gestão 

participativa. Os subatributos detectados nas entrevistas estão marcados em laranja claro e os 

verificados na literatura estão em azul claro. 

 
(continua) 

Atributo GP Novo atributo 
Origem - literatura ou parte 

da entrevista 

Citações / 

Autores 

Condições 

para 

efetividade 

da GP 

Preparo técnico e comportamental dos gestores Práticas participativas 70 

Consistência das práticas Práticas participativas 69 

Devolutiva ou retorno da participação Práticas participativas 47 

Idoneidade e integridade das práticas Práticas participativas 44 

Estímulo adequado ao desempenho dos 

empregados Práticas participativas 35 

Sistematização e regularidade das práticas Práticas participativas 31 

Reivindicação da participação Práticas participativas 30 

Confiança na representação dos empregados Práticas participativas 26 

Cultura participativa nas representações dos 

empregados Práticas participativas 18 

Ética e transparência na relação com empregados 

e públicos em geral Desligamento empresa 16 

Influência política nos sindicatos Práticas participativas 15 

Autonomia dos gerentes intermediários Oportunidades de participar 13 

Influência política na organização Desligamento empresa 13 

Predisposição dos gestores Literatura 11 

Relacionamento entre gestores e trabalhadores 
Literatura 11 

Desburocratização Desligamento empresa 9 

Porte da empresa Oportunidades de participar 7 

Preparo dos trabalhadores Literatura 6 

Cultura organizacional Literatura 6 

Gestão dos canais de escuta 

Como deveria ser a 

participação 5 

Objetivos claros da participação Condições para efetividade da 

GP 5 

Predisposição dos trabalhadores Literatura 5 

Contexto político, ambiente externo Literatura 5 

Maturação do processo participativo Impactos para empregados e 

empresa 4 

Confiança na gestão Literatura 4 

Compartilhamento da informação Literatura 4 

Compromisso da alta gestão Condições para efetividade da 

GP 3 

Governança Literatura 3 

Práticas implementadas em conjunto Literatura 3 
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(continuação) 

Condições 

para 

efetividade 

da GP 

(cont.) 

Múltiplos interesses envolvidos Impactos para empregados e 

empresa 2 

Responsabilização dos empregados Impactos para empregados e 

empresa 2 

União dos empregados 

Como deveria ser a 

participação 2 

Resistência dos gestores intermediários Literatura 2 

GP como 

prática de 

RH 

Proveito do conhecimento dos empregados Desligamento empresa 38 

Valorização profissional Desligamento empresa 11 

Produtividade do empregado Literatura 10 

Comprometimento organizacional Literatura 9 

Intenção de sair Literatura 3 

Envolvimento Literatura 3 

Integração Literatura 2 

Percepção de segurança no emprego Literatura 2 

Impactos 

para o 

trabalhador 
Frustração por ineficiência da participação 

Impactos para empregados e 

empresa 17 

Pertencimento do empregado 

Impactos para empregados e 

empresa 11 

Satisfação com o trabalho Literatura 11 

Assédio moral (em ambiente pouco participativo) Desligamento empresa 8 

Bem-estar psicossocial Literatura 6 

Alto volume de informações 

Impactos para empregados e 

empresa 4 

Desenvolvimento de responsabilidade do 

empregado 

Impactos para empregados e 

empresa 3 

Estresse no trabalho Literatura 3 

Desenvolvimento intelectual e senso crítico 

Impactos para empregados e 

empresa 1 

Benefícios 

para a 

Organização 

Performance Organizacional/Rentabilidade Literatura 13 

Melhoria do processo decisório Literatura 7 

Gestão democrática 

Impactos para empregados e 

empresa 4 

Melhoria dos processos 

Impactos para empregados e 

empresa 4 

Inovação Literatura 3 

Flexibilidade da empresa 

Impactos para empregados e 

empresa 2 

Aumento da confiança na empresa 

Impactos para empregados e 

empresa 1 

Gestão de riscos Literatura 1 

Formas de 

GP 

Formas de Participação Literatura 9 

Alcance da participação Literatura 5 

Diferenças entre países e regiões Literatura 5 

Nível da participação Literatura 3 
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(conclusão) 

Críticas à 

GP 

GP como manipulação dos trabalhadores Literatura 7 

Caráter instrumental voltada para resultados Literatura 4 

Intensificação do trabalho Literatura 3 

Manutenção da hierarquia Literatura 3 

Maior consumo de tempo no processo decisório Literatura 3 

GP em momento de crise Literatura 2 

Impactos 

para a 

Organização 
Complexidade da gestão participativa 

Impactos para empregados e 

empresa 3 

Conflito de interesse nas demandas 

Impactos para empregados e 

empresa 2 

Possível diminuição do lucro 

Impactos para empregados e 

empresa 1 

Divergências entre empregados 

Impactos para empregados e 

empresa 1 

Ganhos no longo prazo 

Impactos para empregados e 

empresa 1 

Quadro 21 – Subatributos da gestão participativa identificados na literatura e no estudo empírico. 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

4.2.9 Principais resultados encontrados na análise das entrevistas  

 

O processo de análise de resultados foi extenso e laborioso, considerando que foram 

32 entrevistas, um questionário com 23 perguntas, sendo 7 questões abertas e 3 

semiestruturadas que renderam muitos comentários. Em geral as respostas fornecidas foram 

densas, bem como enriquecidas com reflexões, narrativas e pontos de vista difusos. 

A análise foi realizada sob uma abordagem qualitativa, no intuito de navegar com 

propriedade no espectro de percepções dos entrevistados, sendo rigorosa a observação das 

categorizações, propostas por Bardin (2000). 

Naturalmente, foram encontrados múltiplos resultados decorrentes da análise de tal 

material, portanto, faz-se necessário proporcionar um resumo dos principais pontos. 

 

4.2.9.1 Motivos de desligamento e gestão participativa 

 

Quanto aos motivos de desligamento da empresa, os problemas relativos à gestão 

participativa influenciaram a saída de 20 entre 32 entrevistados, embora não tenham sido 

decisivos. A conduta inadequada dos gestores, citada por 9 entrevistados, a falta de valorização 

profissional, mencionada por 7, baixa autonomia e a hierarquia, cada um citado por 6 

respondentes, são os principais aspectos que fornecem indícios da limitação da gestão 

participativa na empresa. 
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4.2.9.2 Formas e alcance da gestão participativa 

 

Com relação às respostas fornecidas na parte da entrevista sobre as formas e o alcance 

da gestão participativa na empresa, quando perguntados sobre as oportunidades de participar 

nas decisões nas esferas operacional, tática e estratégica, notou-se que, quanto maior o nível, 

menos participação. Nenhum entrevistado respondeu “Sim” para o nível estratégico; a maioria, 

27 de 32, respondeu “Não”. Para as decisões táticas, 21 de 32 responderam “Não” ou “Pouco”. 

Nas decisões operacionais, as respostas foram mais favoráveis, mas, mesmo assim, 15 

entrevistados responderam “Médio”, “Pouco”, “Não” ou “Depende do gestor”, sinalizando para 

restrições na participação mesmo na esfera operacional. 

Sobre o nível de participação na empresa, são destacados os seguintes relatos: baixo 

proveito do conhecimento técnico; falta de autonomia dos gerentes intermediários; falta de 

acesso à estratégia, até mesmo por parte do corpo gerencial, variação da participação com a 

área e o gestor. Segundo Jotz (1997) e Coutinho (2000), quando os pareceres dos empregados 

são utilizados apenas como informação, sem compromisso com o aproveitamento, caracteriza-

se uma conformação mais elementar de participação. 

Com relação às práticas, 8 foram reconhecidas pelos entrevistados. Conforme 

classificação em Knudsen, Busck e Lind (2011), 4 são práticas de participação direta e 

individual (campanhas de sugestões, comentários em publicações da empresa, pesquisa de 

clima, gestão de desempenho), 3 são de participação indireta (PLR, negociação coletiva de 

trabalho e representação no conselho de administração) e apenas uma, comitê de empregados, 

é de participação direta e coletiva. 

Nos comentários a respeito do funcionamento das práticas, foram oferecidos vários 

relatos. Dentre os quais, cumpre-se destacar alguns pontos, a seguir. 

Foram mencionadas condutas de manipulação como: censura dos comentários das 

publicações da empresa; pedido gerencial de adulteração de parecer técnico para legitimação 

de decisão; adulteração em informações para cálculo de PLR; e; manipulação na pesquisa de 

clima organizacional. Relacionando com a literatura, o tipo de manipulação narrado não é sutil, 

conforme colocado por Jotz (1997) e Coutinho (2000), mas explícito, o que pode levar à perda 

de confiança na gestão e minar a vontade dos empregados em participar (APPELBAUM et al., 

2013a; 2013b; 2013c). Ademais, há uma questão de postura ética, necessária para devida 

aplicação da gestão participativa, conforme colocado por Campos (2002). 
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Outro ponto levantado foi a aplicação superficial das ferramentas e a incorporação 

insuficiente das contribuições dos empregados, o que pode prejudicar o desejo pela participação 

(HUANG et al., 2016; APPELBAUM et al., 2013a; 2013b; 2013c). A falta de abertura para 

mudanças sinalizada nos depoimentos é contraproducente à participação (CAMPOS, 2002). 

Para Strauss (2006), a participação nos resultados financeiros precisa ser combinada 

com algum grau de influência nas decisões para ser verdadeiramente participativa. Sesil (2006) 

evidenciou que práticas como a PLR devem ser reforçadas por outras iniciativas de participação 

para aumento da performance organizacional. Por outro lado, Bakan et al. (2004) concluiu que 

o incentivo financeiro estimula apenas o comprometimento, e não outras atitudes como 

motivação, envolvimento e satisfação. A percepção dos entrevistados conflui com a literatura. 

A desconexão com outras práticas participativas, conforme respostas das entrevistas, 

reduz a PLR a um mero aporte financeiro. O porte da empresa dificulta ao empregado visualizar 

sua contribuição para os resultados da empresa, tornando complexa a gestão da participação 

nos lucros e resultados e da gestão participativa como um todo. A desigualdade no pagamento 

da PLR entre empregados e gestores, mencionada pelos entrevistados, remete ao obstáculo da 

manutenção da hierarquia, conforme também observado em Coutinho (2000) e Mello (2002). 

Com relação à representação de empregados no conselho de administração, a 

quantidade de representantes foi considerada insuficiente para 3 entrevistados, pelo fato de ser 

apenas um representante dos empregados em meio a uma dezena de outros conselheiros e 

também, pelo porte da empresa e pelas especificidades das distintas áreas. Ainda com relação 

a esta prática, foi relatado o baixo ímpeto de parte dos empregados em se apropriar do 

mecanismo, faltando interesse, conhecimento e comprometimento com a participação. Este 

baixo ímpeto foi também observado com relação a outras práticas. 

A reivindicação da participação, que engloba interesse, conhecimento, 

comprometimento e apropriação das práticas, surgiu como um novo subatributo, que vai além 

do que foi tratado na literatura: Knudsen, Busck e Lind (2011) mencionam o apoio de todas as 

partes envolvidas e Campos (2002) aborda o compromisso necessário com a gestão 

participativa. 

A participação indireta ou representativa na empresa é intermediada pelo sindicato e 

envolve a participação nos lucros, negociação coletiva e representação dos empregados no 

conselho de administração. De acordo com parte dos entrevistados (foram 18 na resposta sobre 

a negociação coletiva), essas práticas são impactadas pela falta de confiança no sindicato. 

Alguns entrevistados (4) relataram a influência de partidos no sindicato. Houve 2 entrevistados 

que alegaram não concordar com benefícios que não alcançam a todos, como auxílio creche, 
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que não faz diferença para quem não têm filhos (o que seria o caso destes entrevistados), 

expressando uma visão individualista. Um dos entrevistados opinou que os empregados são 

superprotegidos pelo sindicato e citou que ocorrem casos de trabalhadores que são demitidos 

por falta de produtividade e conseguem ser readmitidos por atuação do sindicato. 

Por outro lado, 17 entrevistados comentaram que as assembleias sindicais indicam o 

caráter participativo das negociações e 6 alegaram que empregados não participam das 

assembleias. Foi comentado também que há pouca iniciativa dos empregados para influenciar 

o sindicato. 

Alguns ponderaram que o sindicato era mais próximo do operacional ou que o 

operacional necessitava de mais proteção, por questões de segurança. Essa visão coaduna com 

a de Timming (2015) que sugere a importância do sindicato principalmente para os 

trabalhadores que tem menos voz na gestão participativa restritiva. 

Um entrevistado alertou para o uso do afastamento do sindicato pela empresa para 

impor sua posição, remetendo ao enfraquecimento da união dos empregados, confluindo com 

as ponderações de Coutinho (2000). Segundo Knudsen, Busck e Lind (2011) e Mello (2002), 

historicamente, a pressão do sindicato foi fundamental para as conquistas participativas nas 

empresas. As questões abordadas com relação à representatividade suscitaram o surgimento dos 

subatributos “confiança na representação dos empregados”, “cultura participativa na 

representação” e “influência política na representação”. 

Com relação às respostas sobre como os entrevistados gostariam que fosse sua 

participação, os cenários imaginados foram heterogêneos, sendo as formas de participação 

citadas: a escuta real e devolutiva (5), seguida das formas: grupos de trabalho e comitês (4); 

fluxo de informações de baixo para cima (4); qualificação da participação (4); e; informações 

mais transparentes (4). As formas mencionadas em 3 cenários são: assembleias, votações ou 

consenso; gestão dos canais de escuta; ampliação das consultas; e; gerentes mais abertos. 

Considerando as formas de consulta almejadas pelos entrevistados, obtêm-se como 

resultado 17 cenários, indicando que um ajuste nos mecanismos de consulta poderia melhorar 

significativamente a gestão participativa, conforme a percepção dos entrevistados. As formas 

de consulta são: escuta real e devolutiva; gestão dos canais de escuta; fluxo de informações de 

baixo para cima; ampliação das consultas; considerar conhecimento técnico nas decisões; e; 

gerentes abertos para a participação. Os cenários que envolvem gerenciamento conjunto ou 

cooperação conforme classificação de Coutinho (2000), são 7. As formas de gerenciamento 

conjunto são: assembleia, votação ou consenso; equipes autogeridas; escolha dos gerentes pelos 

empregados; grupos de trabalho e comitês; e; representatividade na governança. Estas últimas 
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configuram-se em formas mais plenas de participação. Mudanças mais estruturais, como a 

diminuição da burocracia e da influência política são mencionadas em 2 cenários. Os demais 

cenários propõem mudanças mais acessíveis como transparência das informações, qualificação 

da participação, gerentes mais abertos, metas por equipe e melhoria da gestão do desempenho. 

Considerando os níveis de decisão para os quais seria desejada a influência, segundo 

os entrevistados, foi observado que há mais menções a melhorias na participação no âmbito 

tático. Complementarmente, depreende-se que quantidade de menções à participação em todos 

os níveis (10) é a mesma das menções à participação restrita (estratégia para quem tem 

conhecimento; nem todos devem participar de tudo; participar somente quando há impacto para 

o empregado; participar somente nas questões subjetivas). A partir desta última observação 

infere-se uma pluralidade de aspirações quanto à participação entre os entrevistados. 

Finalmente, cabe salientar que apenas um entrevistado se mostrou satisfeito com a participação 

oferecida pela empresa. Este entrevistado ocupava cargo de nível médio na empresa, trabalhava 

em área corporativa no Estado do Rio de Janeiro, sob regime administrativo, não possuía função 

gerencial, não era sindicalizado e não possui pós-graduação. 

 

4.2.9.3 Impactos da gestão participativa para empregados e empresa 

 

Nas respostas sobre os motivos do desligamento da empresa, surgiram aspectos 

associados à gestão participativa que se constituem como impactos negativos para o trabalhador, 

decorrentes da participação insuficiente: falta de sentido e motivação, citado por 9 

entrevistados; perda de sentimento de pertencimento, mencionado por 9; sentimento de 

desvalorização profissional (7); e; assédio moral (1). Como impactos deletérios para a 

organização, são citados o baixo proveito do conhecimento dos empregados (3) e falta de 

integração (1). 

Nas respostas sobre oportunidades de participação na empresa, os entrevistados relatam 

que os melhores projetos aconteceram nas áreas mais participativas, sinalizando para a relação 

entre satisfação e produtividade no trabalho e gestão participativa e confluindo com a literatura 

(KNUDSEN; BUSCK; LIND, 2011). O baixo aproveitamento das contribuições dos 

empregados e a superficialidade das práticas participativas são tidos na literatura como fator de 

desmotivação para continuar participando (HUANG et al., 2016) e perda de confiança na alta 

gestão (APPELBAUM et al., 2013a; 2013b; 2013c). Nesta parte da entrevista também surgiram 

comentários a respeito de sobrecarga de tarefas decorrente da participação em comitês e sobre 

a necessidade de tempo na carga horária para inovação, remetendo aos estudos de Ogbonnaya 
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e Valizade (2015). Com relação aos cenários imaginados de participação, foi citada, por 3 

respondentes, a falta de integração da empresa (3), questão para a qual a gestão participativa 

tem potencial de contribuir (BAKAN et al., 2004). 

Quando instados a opinar livremente sobre os impactos da gestão participativa para a 

empresa e para os empregados, os impactos positivos para os empregados mais citados foram: 

sensação de pertencimento (11); produtividade do empregado (8); bem-estar do empregado (8); 

envolvimento (7) e motivação (5), em consonância com Ogbonnaya e Valizade (2015) e Han, 

Chiang e Chang (2010). Como impactos positivos para a empresa foram assinalados: ampliação 

da visão para tomada de decisão (15); proveito das competências e conhecimentos (11); 

desempenho da empresa (8); melhoria dos processos e da gestão (8); e; gestão democrática (4). 

Estes aspectos coadunam com os estudos de vários autores, dentre eles, Poutsma, Hendrickx e 

Huijgen (2013) e Sesil (2006). 

Com relação aos impactos negativos, para o empregado foram apontados a frustração 

devido à falta de ação e devolutiva da participação (4) e o alto volume de informações 

necessário à participação (2). Para a organização, foram citados: processo decisório mais longo 

(4) e complexidade da gestão da participação (3). Estes fatores são previstos na literatura 

conforme Romme (1997). 

Ainda, com relação aos novos subatributos surgidos, cumpre destacar os impactos 

mencionados pelos entrevistados: desenvolvimento da responsabilidade, intelecto e senso de 

análise crítica do empregado; gestão democrática e aumento do senso de coletividade; aumento 

da confiança na empresa; e; flexibilidade e adaptabilidade da empresa. Este último tópico 

conflui com apontamentos de Ogbonnaya e Valizade (2015) que discorreram sobre a geração 

de vantagem competitiva sustentável por meio da participação. Outros elementos mencionados 

pelos entrevistados e considerados como novos impactos inconvenientes são: conflito entre 

demandas do empregado e da empresa (2); possíveis conflitos entre funcionários (1); possível 

diminuição do lucro decorrente do maior tempo e complexidade (1); e; ganhos no longo prazo 

(1). 

Os entrevistados foram solicitados a opinar sobre os impactos da gestão participativa 

identificados na literatura. Houve convergência entre as respostas e os estudos teóricos para 11 

de 13 impactos abordados. Os itens para os quais houve algum grau de divergência foram a 

segurança no emprego e o aumento de volume de trabalho. No caso do primeiro item, metade 

dos entrevistados respondeu que não existe impacto ou que não sabe opinar, principalmente 

pelo aspecto da estabilidade dos empregados em empresas de economia mista. Outro grupo, 
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que corresponde à quase metade dos entrevistados (15), acredita que a sensação de segurança 

aumenta com a participação, em adesão com Batt (2003). 

No caso do volume de trabalho, parte dos entrevistados opinou que a gestão 

participativa racionaliza os processos de trabalho, outra parte acredita que as tarefas são 

intensificadas pois as necessidades de melhorias, antes ocultas, vêm à tona com a participação 

e também pelas próprias dinâmicas de tomada de decisão que tendem a ser mais complexas, 

com o envolvimento dos distintos pontos de vista. Mais da metade dos entrevistados (18) não 

soube responder ou entende que não existe relação entre participação e volume de trabalho. Em 

Jotz (1997) e Ogbonnaya e Valizade (2015), obtém-se que a participação pode intensificar o 

trabalho e que isto pode diminuir a sensação de bem-estar dos trabalhadores, se a gestão 

participativa ficar caracterizada uma forma de exploração. 

 

4.2.9.4 Condições para a efetividade da gestão participativa 

 

As condições de efetividade da participação citadas livremente pelos entrevistados 

somam 29, formando um panorama de percepções e entendimentos difusos. As 5 primeiras 

condições mais citadas foram: devolutiva da participação para os empregados (12); interesse, 

preparo e estímulo para gerentes e equipe (12); mecanismos e canais efetivos (8); cultura 

participativa, abertura para diálogo e espírito de equipe (8); transparência (6); e; sistematização 

das práticas (6). Os novos subatributos identificados foram: objetivos claros da participação 

(5); e; compromisso da alta gestão (3). Apenas um entrevistado não soube opinar sobre os 

requisitos da participação eficiente. 

Os entrevistados avaliaram, no âmbito empresa, os requisitos observados na literatura 

como condições relevantes para o adequado efeito da gestão participativa. Eram 10 requisitos 

ao todo. O relacionamento entre gestores e empregados e a existência de práticas em conjunto 

foram os requisitos melhor avaliados. As condições mais desfavoráveis na empresa, segundo 

percepção dos entrevistados, eram a cultura organizacional, a governança e o contexto político 

e ambiente externo.  

A confiança na gestão foi avaliada como não existente ou baixa (21); o 

compartilhamento de informação, mensurado como razoável ou baixo (19); a predisposição dos 

gerentes percebida como variável ou baixo (21); e; a predisposição dos empregados, como 

variável ou baixa também (23). As opiniões sobre o preparo dos empregados apresentaram-se 

heterogêneas, com uma parte avaliando que havia (7), outra que era baixa (11) e uma terceira 

como variável (9). 
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Os entrevistados comentaram que a confiança na alta gestão foi abalada pela crise e 

pela falta de transparência nas decisões e na comunicação. Segundo impressão dos 

entrevistados, as condições abordadas variavam na empresa, conforme a área e o gestor, 

fortalecendo o indício de falta de sistematização das práticas participativas e falta de preparo 

dos gestores. 

A predisposição dos empregados para participar estava abalada pela falta de 

consistência dos mecanismos participativos na empresa, conforme percepção de uma parte dos 

entrevistados. Isto estaria levando a uma questão prevista em Huang et al. (2016): o baixo 

aproveitamento das sugestões e conhecimentos dos empregados e a superficialidade das 

práticas fazem com que a gestão participativa caia em descrédito, e em consequência, os efeitos 

benéficos são atenuados. 

O alto volume de informações, devido ao porte da empresa, foi apontado por alguns 

entrevistados como um obstáculo à participação qualificada, pois seria complexo para os 

empregados dominar as informações necessárias para participar nas decisões, principalmente 

estratégicas. Neste sentido, o preparo dos empregados para a participação seria desejável, 

conforme Ardekani e Jahromi (2011). 

Foram ressaltados também a falta de sentimento de coletividade e o individualismo, 

reforçados pela própria cultura brasileira de parca participação, remetendo à importância do 

contexto externo proposto em Strauss (2006). 

Adicionalmente, a insuficiente representação dos empregados na governança foi 

mencionada, remetendo à Goodijk (2000). 

O entendimento quanto à influência política na empresa é variado. Alguns admitem a 

importância estratégica da empresa para o país e acham que esta influência não é o principal 

obstáculo para a gestão participativa. Outros entendem que é incompatível. Um terceiro tipo de 

pensamento entende que a participação dos empregados deve ser limitada, pois algumas 

decisões competem ao governo, a depender do conteúdo e dos interesses em jogo. Segundo 

alguns depoimentos, quando se trata de decisões que impactam o país, os empregados são 

apenas uma das partes interessadas. O problema estaria nos grupos que ocupam o poder e que, 

em geral, não levam em conta os interesses da maioria da população, mas de partidos ou grupos 

políticos ou econômicos. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

Nesta seção, são retomados os objetivos e as questões problema propostos na seção 

introdutória deste trabalho. A partir da análise dos resultados empíricos, cotejados com o estudo 

teórico, são verificadas as principais contribuições da pesquisa no intuito de responder aos 

referidos objetivos e questões. Complementarmente, são destacadas as limitações do trabalho e 

as sugestões para pesquisas futuras. 

A situação problema exposta na introdução deste estudo, aponta para insatisfação dos 

empregados com as decisões da empresa. Ademais, o perfil heterogêneo dos empregados é 

evocado com um ponto a ser considerado na análise. 

Os motivos do desligamento dos egressos e suas possíveis relações com a gestão 

participativa são salientados como uma questão a ser investigada, no sentido de contribuição 

para os resultados da pesquisa. 

O objetivo geral do trabalho é: analisar a efetividade e as limitações da gestão 

participativa com base na reflexão teórica e na comparação com a percepção dos empregados 

egressos de uma empresa de economia mista. São quatro os objetivos específicos: sistematizar 

a literatura e o estudo empírico da gestão participativa, de forma a identificar os principais 

atributos, correntes e enfoques da temática; verificar em que medida os trabalhadores egressos 

no PDV percebiam sua participação e influência no processo decisório da empresa; analisar os 

impactos da gestão participativa para a empresa e para os trabalhadores, confrontando os 

diversos interesses envolvidos; considerando a reflexão teórica e a percepção dos trabalhadores 

egressos em contraposição às práticas declaradas pela empresa, oferecer proposições sobre 

melhorias capazes de contribuir para a efetividade da gestão participativa. 

O principal resultado do primeiro objetivo foi a identificação de 7 atributos e 73 

subatributos da gestão participativa. 

As questões problemas estão associadas aos outros três objetivos específicos 

relacionados nas subseções seguintes, juntamente com a exposição das principais colaborações 

do estudo na busca do atingimento destes objetivos. 
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5.1 PRINCIPAIS CONCLUSÕES RELATIVAS AOS OBJETIVOS E QUESTÕES 

PROBLEMA 

 

5.1.1 Verificar em que medida os trabalhadores egressos no PDV percebiam sua 

participação e influência no processo decisório da empresa 

 

Para este objetivo foram estabelecidas as seguintes questões problema: 

 Considerando que os empregados egressos não são um grupo homogêneo, pois 

apresentam identidades, visões de mundo, valores e percepções variadas, como é o 

espectro de percepções sobre o nível de participação nas decisões? 

 Segundo o entendimento dos egressos, as práticas participativas promoviam de fato 

a influência nas decisões e o diálogo prometidos pela gestão participativa? 

 

Sobre as formas e o alcance da gestão participativa na empresa, segundo a percepção 

dos egressos, não há participação no nível estratégico e pouca ou nenhuma participação no nível 

tático, sendo que mesmo no nível operacional há restrições na participação. Os resultados 

evidenciam que quanto maior o nível das decisões, menor é a participação dos empregados na 

referida empresa. 

Com relação às práticas, a empresa apresenta uma miríade de mecanismos, 

representando um esforço de escuta dos empregados. Houve reconhecimento da importância 

destas ferramentas para a gestão participativa, porém, muitas críticas foram feitas quanto ao 

funcionamento.  

Foram encontradas evidências de que a eficiência das práticas participativas variava 

com a área e com perfil do gestor, gerando subculturas mais ou menos participativas na empresa, 

tornando diversificado o espectro de percepções e dificultando a obtenção de um panorama que 

represente a participação na empresa como um todo. Ademais, essa variação sinaliza para uma 

falta de sistematização e regularidade das práticas. 

Aspectos alegados por parte dos entrevistados relativos à influência política na 

empresa, influência partidária no sindicato e falta de cultura participativa nas representações 

dos empregados (sindicato e representante do conselho de administração) se configuram como 

fatores que impactam a amplitude da participação, por conta dos múltiplos interesses 

envolvidos no processo decisório, que nem sempre coincidem com os interesses dos 

empregados que, por sua vez, podem ser difusos e heterogêneos. 

Uma questão colocada como de interesse investigativo por este estudo diz respeito à 

discriminação na participação. Os testes estatísticos realizados não encontraram relação entre 
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as percepções de oportunidade de participação nos níveis operacional, tático e estratégico e 

perfil dos entrevistados. Porém, quando perguntados se haviam presenciado situações de 

discriminação na escuta dos empregados, metade informou ter presenciado ou percebido 

discriminação de forma velada.  

O tipo de discriminação mais citado foi relativo ao gênero, seguido de idade ou tempo 

de casa. Pontualmente foram citados relatos de discriminação por região geográfica, tipo de 

contrato (terceirizados), orientação sexual, nível do cargo na empresa (médio ou superior), 

perfil e religião. Adicionalmente, foi reportado que os terceirizados não eram contemplados em 

várias práticas participativas e que nos comitês e grupos de trabalho, a voz dos empregados sem 

cargo gerencial era menos considerada. 

 

5.1.2 Analisar os impactos da gestão participativa para a empresa e para os 

trabalhadores, confrontando os diversos interesses envolvidos 

 

Para este objetivo, foram propostas as seguintes questões:  

 Quais são os pontos positivos, negativos, oportunidades e riscos da gestão 

participativa para a empresa e para os empregados segundo a literatura e a visão 

dos egressos? 

 Qual é o grau de importância que os empregados egressos atribuem à gestão 

participativa? Esta questão teve influência na decisão de desligamento da empresa? 

 

Quando instados a opinar livremente sobre os impactos da gestão participativa para a 

empresa e para os empregados, o impacto mais citado foi a melhoria do processo decisório, 

seguido da melhoria da performance organizacional; e; proveito do conhecimento dos 

empregados, juntamente com o senso de pertencimento.  

O assédio moral, que pode se difundir em ambientes menos democráticos, foi 

assinalado como um possível impacto deletério da participação ineficaz, inclusive, houve 

relatos dos entrevistados sobre ocorrências na empresa. 

Aos entrevistados foi solicitado opinar sobre os impactos da gestão participativa 

identificados na literatura. As respostas apontaram para uma convergência da percepção dos 

entrevistados com o estudo teórico com relação aos benefícios da gestão participativa. 

Quanto aos motivos de desligamento da empresa, concluiu-se que problemas relativos 

à gestão participativa influenciaram a saída da maior parte dos entrevistados, embora não 

correspondam ao motivo principal da decisão. 
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5.1.3 Considerando a reflexão teórica e a percepção dos trabalhadores egressos em 

contraposição às práticas declaradas pela empresa, oferecer proposições sobre 

melhorias capazes de contribuir para a efetividade da gestão participativa 

 

As questões relacionadas ao terceiro objetivo foram: 

 Os empregados egressos da empresa desejavam melhorias e avanços nas práticas 

participativas da empresa? 

 De que forma as práticas participativas poderiam ter sua eficiência ampliada 

conforme a literatura e a percepção dos egressos? 

 

As perspectivas sobre como deveria ser a participação na empresa são multifacetadas. 

Esta observação coincide com a questão evocada na introdução deste trabalho sobre perfil 

heterogêneo dos empregados. Convém mencionar que apenas um entrevistado se disse 

satisfeito com a participação na empresa. 

A incorporação insuficiente das contribuições dos empregados e o processo de 

devolutiva ineficiente sobre a justificativa do não aproveitamento das sugestões e pareceres 

levavam à inconsistência das práticas. Com relação à idoneidade e integridade das práticas, o 

tipo de manipulação que foi narrado em alguns depoimentos, como por exemplo, a censura e 

exclusão dos comentários na intranet, não era sutil, mas nítido, o que evidencia uma falta de 

postura ética da alta gestão e que levava à perda de confiança e desmotivação dos empregados 

em continuar participando. Os empregados reconheceram a existência de várias práticas 

participativas, porém, advertiram que a mera presença das práticas não garante a efetividade 

sem o compromisso com o adequado funcionamento. Neste sentido, um ajuste na postura da 

alta gestão e o aperfeiçoamento das práticas existentes na empresa poderiam imprimir melhorias 

no funcionamento da gestão participativa. 

Quanto ao preparo dos empregados, foi ponderado que a capacitação técnica era alta, 

mas havia muito individualismo e sentimento de coletividade baixo. A cultura era mais ou 

menos participativa nas áreas, mas não era participativa na empresa como um todo. A cultura 

organizacional revela-se com um ponto sensível a ser considerado para alcance de maior 

efetividade da gestão participativa. 

O porte da empresa foi destacado como um fator que aumenta a complexidade da 

gestão participativa. Para este aspecto, um possível encaminhamento, mencionado pelos 

respondentes, seria o aumento da representatividade dos empregados na estrutura de 
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governança. Outra forma mencionada pelos entrevistados seria lançar mão de votações em meio 

eletrônico ou em assembleias, principalmente, para decisões que afetassem os empregados. 

Finalmente, as práticas que foram mencionadas como exitosas espontaneamente 

poderiam ser estudadas para proveito da experiência. Estas práticas são: o voluntariado; os 

grupos autogeridos que discutiam condições de trabalho e levavam as demandas ao sindicato; 

e; reuniões entre empregados e alta gestão. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

A conclusões deste estudo foram feitas com base numa amostra de indivíduos que 

representam um grupo específico, de egressos, majoritariamente brancos, heterossexuais, com 

idade entre 30 e 40 anos, que trabalhavam sob regime administrativo, em áreas corporativas da 

empresa, ocupando cargo de nível superior, pós-graduados, naturais da região Sudeste e não 

sindicalizados. Portanto, as conclusões não podem ser generalizadas para o corpo integral de 

empregados. O fato de serem egressos pode sugerir um viés de maior criticidade com relação à 

organização. 

O paradoxo entre gestão participativa, hierarquia e responsabilidade é um enfoque 

pertinente para novos trabalhos. A responsabilidade nas organizações heterogeridas é cobrada 

do gerente, não do empregado. Como equilibrar a participação com a responsabilidade pela 

decisão em uma empresa hierárquica é um desafio e o elemento da estabilidade pode interferir 

nesta equação. 

Por fim, seria relevante lançar luz nas relações entre gestão participativa, empresas de 

economia mista e influência política tanto na empresa quanto no sindicato. A cultura 

participativa no sindicato mostrou-se importante neste estudo. O afastamento dos empregados 

do sindicato, o individualismo e falta de união dos trabalhadores são fatores que surgiram nos 

depoimentos. Em que medida estes tópicos influenciam na participação? Esta pergunta poderia 

ser um ponto de investigação para uma nova pesquisa. 
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APÊNDICE A - LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

O levantamento bibliométrico para o estudo do tema proposto foi feito com base na 

metodologia denominada Webbliomining, criada por Costa (2010). A metodologia visa compor 

um “núcleo de partida” de documentos bibliográficos para apoiar o pesquisador recém-ingresso 

em uma área de conhecimento. O “núcleo de partida” busca compor o estado da arte sobre o 

tema e assim, aumentar a eficácia e eficiência da pesquisa final. 

Segundo Costa (2010), a metodologia Webbliomining mescla conceitos de 

Bibliometria, Webmetria e Bibliomining. O modelo consiste nas seguintes etapas: 

 Definição da amostra da pesquisa; 

  Pesquisa na amostra, com as palavras-chave; 

  Identificação dos periódicos com maior número de artigos publicados sobre o 

tema; 

  Identificação dos autores com maior número de publicações; 

  Levantamento da cronologia da produção, identificando “ciclos de maior 

produção; 

 Seleção dos artigos para a composição do “núcleo de partida” para a pesquisa 

bibliográfica.  

Este núcleo deve contemplar: os artigos mais relevantes, os primeiros e últimos autores 

a escreverem sobre o tema e os textos mais relevantes em cada “ciclo de maior produção”. 

A metodologia acima descrita foi aplicada considerando três bases de periódicos: 

Scopus, ISI Web of Science e SciELO. A escolha das bases foi feita pela boa conceituação 

acadêmica. As duas primeiras são bases vastas em termos de quantidade de artigos e áreas de 

conhecimento. A base SciELO é menor, é gratuita e mais colaborativa do que comercial, o que 

oferece um contraponto para ampliar a fronteira do conhecimento sobre o tema. 

O método Webbliomining foi apresentado em Costa (2010) considerando apenas uma 

base de periódicos, por isso, foi necessária uma adaptação da metodologia para aplicação 

considerando múltiplas bases. Nas próximas seções, os passos para a aplicação do método são 

descritos. 

 

Pesquisa nas Bases Scopus, Isi Web of Science e SciELO 

 

Para a procura de artigos nas três bases, Scopus, ISI Web of Science e SciELO, foi 

utilizado um filtro que consiste centralmente na seguinte pesquisa booleana: “participative 
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management” OR “gestão participativa” AND “employee participation” OR “participação dos 

empregados” OR “worker participation” OR “participação dos trabalhadores”. A escolha das 

palavras-chave foi feita para atender aos temas centrais deste estudo. 

Na busca foram considerados todos os anos disponíveis com objetivo de obter a 

evolução temporal da pesquisa científica sobre o tema. Houve limitação das áreas de pesquisa, 

que depende da oferta de cada base. Os detalhes que envolvem especificidades das bases são 

apresentados mais adiante. 

O resultado em quantidade de artigos para cada base utilizada encontra-se 

sistematizado na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Pesquisa booleana utilizada e artigos encontrados em cada base 
Pesquisa Booleana utilizada na 

pesquisa 

Qtde de artigos na 

base SCOPUS 

Qtde de artigos na 

base ISI Web of 

Science 

Qtde de artigos na 

base SCIELO 

“participative management” OR 

“gestão participativa” 

AND 

“employee participation” OR 

“participação dos empregados” 

OR 

“worker participation” OR 

“participação dos trabalhadores” 

104 927 52 

Fonte: baseado em SciELO, Scopus e ISI Web of Science em julho de 2016. 

 

 

Pesquisa com as palavras-chave na Base Scopus 

 

Nesta seção são apresentadas informações sobre os 104 documentos encontrados na 

base Scopus. 

Além do filtro comum a todas as bases que compreende a pesquisa booleana e a 

abrangência de todos os anos, na base Scopus, a pesquisa foi filtrada pelos tipos de documento 

a “Article” e “Review”. Outro filtro aplicado foi relativo às áreas consolidadas na Tabela 2. 

Nota-se uma concentração maior nas áreas de Negócios, Gestão e Contabilidade (48,1%); em 

segundo lugar, na área de Ciências Sociais (27,9%) e em terceiro, na área de Psicologia (8,7%), 

evidenciando o caráter multidisciplinar do tema. 
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Tabela 2 - Áreas escolhidas para o filtro na base Scopus 

Área Qtde Artigos % 

Business, Management and Accounting 50 48,1% 

Social Sciences 29 27,9% 

Psychology 9 8,7% 

Arts and Humanities 4 3,8% 

Decision Sciences 4 3,8% 

Economics, Econometrics and Finance 3 2,9% 

Engineering 2 1,9% 

Multidisciplinary 2 1,9% 

Computer Science 1 1,0% 

Total 104 100% 

Fonte: baseado em Scopus em julho de 2016. 

 

A relação de periódicos encontrados, as respectivas quantidades de artigos e as 

categorizações Qualis de 2016 são ilustradas na Tabela 3. Os periódicos que continham apenas 

uma publicação foram desconsiderados na listagem. Os periódicos encontrados são 

categorizados em Qualis de Sociologia; Administração, Ciências Contáveis e Turismo; 

Engenharias III e Interdisciplinar. Para alguns periódicos não foram encontradas classificações 

Qualis de 2016. 

 

Tabela 3 - Periódicos encontrados na base Scopus, quantidade de artigos e Qualis 2016. 

Periódico Qtde 

Artigos 

Qualis 

Sociologia 

Qualis 

Admin., 

Ciências 

Contábeis 

e Turismo 

Qualis 

Engen. III 

Qualis 

Interdiscip. 

Economic and Industrial Democracy 4 - - - - 

Industrial and Commercial Training 3 - A2 B3 - 

Human Relations 3 - A1 - A2 

International Journal of Human Resource 

Management 

2 - A1 B1 - 

Industrielle Beziehungen 2 - - - - 

Journal of Industrial Relations 2 - - - - 

Management Decision 2 - A1 B1 - 

Personnel Review 2 - - - - 

Fonte: baseado em Scopus em julho de 2016. 

 

Conforme a metodologia proposta por Costa (2010), para a construção de um “núcleo 

de partida”, é importante identificar os autores que mais publicam artigos sobre o tema. A 

Tabela 4 consolida a lista encontrada na base Scopus. Nota-se que nenhum autor escreveu mais 
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que 3 artigos e que não há nenhum autor que tenha se destacado por maior número de 

publicações. Os autores que publicaram apenas 1 artigo não são mostrados na listagem. 

 

Tabela 4 - Autores que mais publicaram documentos na base Scopus 

Nome do Autor Quantidade de Artigos 

KULBASHIAN, S. 3 

APPELBAUM, S. H. 3 

MAKARENKO, D. 3 

LOUIS, D. 3 

MELESHKO, O. 3 

SALUJA, J. 3 

MARCHINGTON, M. 2 

Fonte: baseado em Scopus em julho de 2016. 

 

A Figura 1 ilustra a ordem cronológica da produção científica para o tema. Os dados 

evidenciam que a produção não é recente, iniciando-se há mais de 40 anos, sendo 1971 o 

primeiro ano em que se registrou a publicação de um documento. Observa-se uma concentração 

de publicação entre 1997 e 2003 e entre 2006 e 2015. São percebidos dois picos de produção 

em 2008 e 2011. 

 

Figura 1 - Ordem cronológica da produção sobre o tema na base Scopus 

Fonte: baseado em Scopus em julho de 2016. 
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A pesquisa feita na base SciELO considerou a mesma pesquisa booleana, sem recorte 

temporal. Não havia a opção de limitar a pesquisa pelo tipo de documento. Foram encontrados 

195 documentos com a aplicação deste filtro. 

Para tornar a pesquisa mais direcionada, foram aplicados mais dois filtros para as áreas 

temáticas apresentadas nos resultados da pesquisa nesta base. Com relação às áreas 

categorizadas como “SciELO Áreas Temáticas”, os itens considerados foram: Ciências 

Humanas, Ciências Sociais Aplicadas e Engenharias. Foram excluídos os itens Ciências da 

Saúde, Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Agrárias e “Linguistics, 

Letters and Arts”. Foram encontrados 122 documentos com a aplicação deste filtro. 

O segundo filtro aplicado foi para a categorização “WoK Áreas Temáticas”. Os 

seguintes itens foram considerados: “Management”, “Sociology”, “Humanities, 

multidisciplinary”, “Engineering, manufacturing”, “Social sciences, interdisciplinary”, 

“Business, finance”, “Economics”, "Psychology, multidisciplinary", "Social issues" e "Social 

work". 

Ainda com relação às “WoK Áreas Temáticas”, tendo em vista os interesses da 

presente pesquisa, foram excluídos os seguintes itens: “Public, environmental & occupational 

health”, "Education & educational research", "Environmental studies", "Public administration", 

"Geography", "Urban studies", "Cultural studies", "Health care sciences & services", 

"Information science & library science", "Political science", "Agriculture, dairy & animal 

science", "Area studies", "Art", "Communication", "Demography", "Family studies", 

"Geography, physical", "History & philosophy of science", "Hospitality, leisure, sport & 

tourism", "Law" e "Water resources". 

Após a aplicação do segundo filtro, foram encontrados 52 documentos. 

A Tabela 4 ilustra a distribuição de artigos por áreas do tipo “SciELO Áreas 

Temáticas”.  

 

Tabela 4 - Distribuição dos artigos quanto às áreas categorizadas como “SciELO Áreas Temáticas”. 

SciELO Áreas Temáticas Qtde. Artigos % 

Ciências Sociais Aplicadas 34 65,4% 

Ciências Humanas 15 28,8% 

Engenharias 3 5,7% 

Total 52 100% 

Fonte: Baseado em SciELO em julho de 2016. 
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A seguir, a Tabela 5 mostra a distribuição de artigos por áreas do tipo “WoK Áreas 

Temáticas”. Analisando a Tabela 5, é possível perceber que a distribuição dos documentos está 

concentrada nas áreas “Management” e “Sociology”. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos artigos quanto às áreas categorizadas como “WoK Áreas Temáticas”. 

WoK Áreas Temáticas Qtde. Artigos % 

Management 24 46,2% 

Sociology 24 46,2% 

Humanities, multidisciplinary 4 7,7% 

Engineering, manufacturing 3 5,8% 

Social sciences, interdisciplinary 2 3,8% 

Business, finance 1 1,9% 

Psychology, multidisciplinary 1 1,9% 

Social issues 1 1,9% 

Social work 1 1,9% 

Total 52 100% 

Fonte: baseado em SciELO em julho de 2016. 

 

A lista de periódicos com mais de uma publicação é mostrada na Tabela 6, bem como 

os conceitos Qualis de 2016. Para os periódicos listados foram encontrados conceitos Qualis de 

Ciências Sociais Aplicas e Sociologia; Administração, Ciências Contáveis e Turismo; 

Engenharias III e Interdisciplinar. Para o periódico Última Década não foram encontradas 

classificações Qualis de 2016. 

 

Tabela 6 - Periódicos encontrados na base SciELO, quantidade de artigos e Qualis de 2016. 

Periódico Qtde 

Artigos 

Qualis 

Sociologia 

Qualis 

Admin., 

Ciências 

Contábeis 

e Turismo 

Qualis 

Engen. III 

Qualis 

Interdiscip. 

Organizações & Sociedade 8 A2 A2 B4 B1 

Revista de Administração Pública 6 B1 A2 B3 A2 

RAC. Revista de Administração Contemporânea 4 A2 A2 B4 B1 

Sociedade e Estado 4 A1 B1 B3 A2 

Sociologias 4 A1 B1 - A2 

Cadernos EBAPE.BR 3 B2 A2 - B1 

Educação & Sociedade 3 A1 A2 - A2 

Gestão & Produção 3 - B1 B3 B1 

Revista de Sociologia e Política 2 B1 B1 - B1 

Última Década 2 - - - B2 

Fonte: baseado em SciELO em julho de 2016. 
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Com relação aos autores, não foi identificado nenhum autor que tenha publicado mais 

de um artigo sobre o tema no âmbito dessa amostra. 

A Figura 2 consolida a cronologia da produção científica encontrada na base. Podemos 

observar que o registro mais antigo da publicação de um documento é de 1999. Há uma 

acumulação da produção entre 2006 e 2011, sendo percebidos picos de produção em 2009 e 

2011. 

 

Figura 2 - Ordem cronológica da produção sobre o tema na base SciELO. 

Fonte: baseado em SciELO em julho de 2016. 

 

 

Pesquisa com as palavras-chave na base Isi Web of Science 

 

Na última base pesquisada, ISI Web of Science, além de aplicada a pesquisa booleana, 

sem restrição temporal, o tipo de documento foi limitado a “Article” e “Review”. Aplicando 

este filtro, foram encontrados 5.893 documentos. 

Como a quantidade encontrada foi muito grande, foram aplicados filtros para tornar os 

resultados mais objetivos. A pesquisa foi refinada pela escolha das seguintes categorias do Web 

of Science: “INDUSTRIAL RELATIONS LABOR”, “MANAGEMENT”, “SOCIAL WORK”, 

“BUSINESS”, “ECONOMICS”, “SOCIOLOGY”, “ENGINEERING INDUSTRIAL” e 

“ENGINEERING MULTIDISCIPLINARY”. Após a aplicação deste filtro foram encontrados 

1.727 documentos. 
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A fim de tornar a pesquisa ainda mais apurada, foi aplicado um terceiro filtro limitando 

a pesquisa às seguintes áreas de pesquisa: “Business Economics”, “Sociology”, “Engineering” 

e “Social Work”. Foram encontrados 904 registros. A Tabela 7 mostra os resultados por área 

de pesquisa. 

 

 

 

Tabela 7- Distribuição dos artigos quanto às áreas de pesquisa da base ISI Web of Science. 

Áreas de Pesquisa Qtde. Artigos % 

Business Economics 694 72,5% 

Social Work 203 21,2% 

Sociology 43 4,5% 

Engineering 17 1,7% 

Fonte: baseado em ISI Web of Science em julho de 2016. 

 

A Tabela 8 mostra os dez periódicos, entre os encontrados pela pesquisa, com mais 

artigos publicados. O conceito Qualis de 2016 foi encontrado apenas para o periódico 

“International Journal of Human Resource”. 

 

Tabela 8 - Os dez principais periódicos da base ISI Web of Science, quantidade de artigos e Qualis de 2016. 

Periódico Qtde 

Artigos 

Qualis 

Sociologia 

Qualis 

Admin., 

Ciências 

Contábeis 

e Turismo 

Qualis 

Engen. III 

Qualis 

Interdiscip. 

Economic and Industrial Democracy 76 - - - - 

British Journal of Social Work 41 - - - - 

International Journal of Human Resource 

Management 

41 - A1 B1 - 

Industrial Relations Journal 38 - - - - 

International Labor Review 37 - - - - 

Industrial Labor Relations Review 35 - - - - 

Relations Industrielles Industrial Relations 34 - - - - 

Work Employment and Society 24 - - - - 

Intenational Journal of ManPower 23 - - - - 

Social Work 23 - - - - 

Fonte: baseado em ISI Web of Science em julho de 2016. 

 

A Tabela 9 mostra os autores que mais publicaram documentos sobre o tema. Os 

autores que publicaram 2 ou menos artigos foram omitidos da lista. 
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Tabela 9 - Autores que mais publicaram sobre o tema na base ISI Web of Science 

Nome do Autor Qtde. Artigos 

ITZHAKY, H. 7 

GODARD, J. 5 

HODSON, R. 5 

JONES, D. C. 5 

HOLLAND, P. 4 

JAIN, H. C. 4 

MARCHINGTON, M 4 

PYMAN, A. 4 

STRAUSS, G. 4 

TEICHER, J 4 

BARHAIM, A. 3 

BAYO-MORIONES, A 3 

BOEHM, A. 3 

CAMPOLIETI, M. 3 

CARNEY, M. M. 3 

CSIKAI, E. L. 3 

DERBER, M. 3 

DEUTSCH, S. 3 

DOELLGAST, V. 3 

KELLY, J. 3 

SCHIPPERS, J 3 

TOOSSI, M. 3 

WEISS-GAL, I. 3 

WHITFIELD, K. 3 

YORK, A. S. 3 

Fonte: baseado em ISI Web of Science em julho de 2016. 

 

A evolução da produção científica ao longo do tempo considerando a base ISI Web of 

Science encontra-se consolidada na Figura 3. Nesta base o registro mais antigo é de 1966. Nota-

se que a partir de 1992 é iniciado um ciclo de aumento de produção, tendo seu pico no ano de 

2015. Entre 2006 e 2016 há uma acumulação expressiva de produção. 
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Figura 3 - Ordem cronológica da produção sobre o tema na base ISI Web of Science. 

Fonte: baseado em ISI Web of Science em julho de 2016. 

 

 

Identificação do núcleo de partida 

 

Conforme proposto por Costa (2010), são adotadas neste estudo regras para 

composição do núcleo de partida para a pesquisa bibliográfica, que inclui os seguintes aspectos: 

os quinze artigos mais relevantes, os três primeiros e quinze últimos autores a publicarem sobre 

o tema e os textos mais relevantes nos ciclos de maior produção. Além disso, serão apresentados 

ao final, segundo a metodologia Webbibliomining (Costa, 2010), os autores com maior 

quantidade de artigos e os periódicos que mais publicaram. 

Comparando as três bases, o estudo mais antigo é de 1961. Os artigos mais antigos 

sobre o tema são os dispostos na Tabela 13. Todos foram encontrados na base ISI Web of 

Science. Na base Scopus, apareceram artigos a partir de 1971 e na SciELO, a partir de 1999. 

Os dois textos do periódico International Labour Review não estavam disponíveis na versão 

online do periódico nem foi possível localizar os autores. Foi encontrada uma página da internet 

que oferecia os artigos mediante pagamento, logo, estes não serão contemplados neste estudo. 

O texto do periódico Fortune não estava disponível. 
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Título do Artigo Autores Ano de 

Publicação 

Periódico Base 

Professional 

Participation of 

Social-Workers 

EATON, J. W. 1961 Social Work ISI Web of Science 

Worker Participation 

in Israeli 

Management 

DERBER, M. 1963 Industrial Relations ISI Web of Science 

Unemployment and 

the Labor-Force 

Participation of 

Secondary Workers 

CAIN, GG 1967 Industrial and Labor 

Relations Review 

ISI Web of Science 

Quadro 2 - Estudos mais antigos sobre o tema 

Fonte: baseado em SciELO, Scopus e ISI Web of Science em julho de 2016. 

 

Na base ISI Web of Science foram encontrados os estudos mais recentes, de 2016 

enquanto que na SciELO e Scopus os estudos mais recentes foram de 2015. No Quadro 3 são 

apresentados os quinze artigos mais recentes, conforme metodologia Webibliomining. Alguns 

artigos mais recentes foram descartados por falta de aderência aos objetivos deste estudo ou 

porque o texto integral não estava disponível. 

 

(continua) 

 Título do Artigo Autores Ano de 

Publicação 

Periódico Base 

1 Shadows of the Past: The 

Effect of Communist 

Heritage on Employee 

Consultation 

OERTEL, S.; 

THOMMES, K.; 

WALGENBACH, P. 

2016 ILR Review ISI Web of 

Science 

2 Can "democratic 

management' improve 

labour relations in market-

driven China? 

HUANG, W. et al. 2016 Asia Pacific Journal of 

Human Resources 

ISI Web of 

Science 

3 Do Broad-based Employee 

Ownership, Profit Sharing 

and Stock Options Help the 

Best Firms Do Even 

Better? 

BLASI, J; 

FREEMAN, R.; 

KRUSE, D. 

2016 Britsh Journal of 

Industrial Relations 

ISI Web of 

Science 

4 Knowledge flows in the 

emerging market MNC: The 

role of subsidiary HRM 

practices in Korean MNCs 

WILLIAMS, C.; 

LEE, S. H. 

2016 International Business 

Review 

ISI Web of 

Science 

5 A Test of Labor Union 

Social Responsibility: 

Effects on Union Member 

Attachment 

DAWKINS, C. E. 2016 Business & Society ISI Web of 

Science 

6 Influence of organizational 

rewards on organizational 

commitment and turnover 

intentions 

NAZIR, S. et al. 2016 Employee Relations ISI Web of 

Science 
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(conclusão) 

7 Leader-member exchange 

and job performance: the 

mediating roles of 

delegation and participation 

CHOY, J.; 

MCCORMACK, D.; 

DJURKOVIC, N. 

2016 The Journal of 

Management 

Development 

ISI Web of 

Science 

Hpa8 The state and employment 

relations in the Philippines 

HUTCHISON, J. 2016 Journal of Industrial 

Relations 

ISI Web of 

Science 

9 Dialogue for Fostering 

Participation or 

Manipulation: A 

Phenomenological Study of 

a Health Care Company 

AKELLA, D. 2016 SAGE Open Scopus 

10 Leader-member exchange 

and job performance: The 

mediating roles of 

delegation and participation 

CHOY, J.; 

MCCORMACK, D.; 

DJURKOVIC, N. 

2016 Journal of Management 

Development 

Scopus 

11 Participation, accounting 

and learning how to 

implement a new vision 

JANSEN, E. P. 2015 Management Accounting 

Research 

ISI Web of 

Science 

12 Nose to Tail: Using the 

Whole Employment 

Relationship to Link 

Worker Participation to 

Operational Performance 

LITWIN, A. S. 2015 Advances in Industrial & 

Labor Relations 

Scopus 

13 Labour out of Control: The 

Political Economy of 

Capitalist and Ethical 

Organizations 

O’NEIL, M. 2015 Organization Studies ISI Web of 

Science (e-

mail enviado 

ao autor) 

14 Intermediary cooperative 

associations and the 

institutionalization of 

participative work 

practices: A case study in 

the Danish public sector 

SØRENSEN, O. H., 

DOELLGAST, V., 

BOJESEN, A. 

2015 Economic and Industrial 

Democracy 

ISI Web of 

Science 

15 Spaces of possibilities: 

workers’ self-management 

in Greece 

KOKKINIDIS, G. 2015 Organization ISI Web of 

Science 

Quadro 3 - Estudos mais recentes sobre o tema. 

Fonte: baseado em SciELO, Scopus e ISI Web of Science em julho de 2016. 

 

Conforme metodologia Webibliomining proposta por Costa (2010), para composição 

do núcleo de partida, uma das regras é selecionar os quinze artigos mais relevantes. Neste 

estudo, foi feita uma adaptação para a seleção descrita nesta regra. Os artigos foram 

classificados pela relevância nas bases Scopus e ISI Web of Science, que são as bases que 

apresentam maior quantidade de documentos relativos ao tema. Foram selecionados os sete 

mais relevantes na base ISI Web of Science e os sete mais relevantes na base Scopus, 

considerando os filtros de relevância disponíveis nas bases. Artigos com baixa aderência ao 

tema de pesquisa foram descartados. No Quadro 4 são apresentados os quatorze artigos mais 

relevantes de acordo com o método de busca descrito. 
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(continua) 

 Título do Artigo Autores Ano de 

Publicação 

Periódico Base 

1 Participative management and its 

influence on organizational 

change 

PARDO-DEL-VAL, M.; 

MARTINEZ-FUENTES, 

C.; ROIG-DOBON, S. 

2012 Mangement 

Decision 

ISI Web of 

Science 

2 The impact of racial and gender 

diversity in management on 

financial performance: how 

participative strategy making 

features can unleash a diversity 

advantage 

RICHARD, O. C.; 

KIRBY, S. L.; 

CHADWICK, K. 

2013 The International 

Journal of 

Human Resource 

Management 

ISI Web of 

Science 

3 Management control, role 

expectations and job satisfaction 

of new product development 

teams: The moderating effect of 

participative decision-making 

CARBONELL, P.; 

RODRIGUEZ-

ESCUDERO, A. I. 

2013 Industrial 

Marketing 

Management 

ISI Web of 

Science 

4 Speak up! Enhancing risk 

performance with enterprise risk 

management, leadership style and 

employee voice 

TORP, J. S. S. S. 2015 Management 

Decision 

ISI Web 

Of Science 

5 Propensity for participative 

decision making in Latin 

America: Mexico and Peru 

PARNELL, J. A. 2010 The International 

Journal of 

Human Resource 

Management 

ISI Web of 

Science 

6 Improving IT professionals job 

skills development: The use of 

management styles and individual 

cultural value orientation 

YU, P. L.; FANG, S. C.; 

WANG, Y. L. 

2016 Asia Pacific 

Management 

Review 

ISI Web of 

Science 

7 Influence of management style on 

employee views of corporate 

reputation. Application to audit 

firms 

OLMEDO-CIFUENTES, 

I.; MARTINEZ-LEON, I. 

M. 

2014 BRQ-Business 

Research 

Quartely 

ISI Web of 

Science 

8 Relationship between participative 

management and personnel 

productivity: A survey in 

Gachsaran Gas and Oil Company 

ARDEKANI, S. R.; 

JAHROMI, S. A. S. 

  

2011 World Applied 

Sciences Journal 

Scopus 

9 Helplessness of empowerment: 

The joint effect of participative 

leadership and controllability 

attributional style on 

empowerment and performance 

HUANG, X. 2012 Human Relations Scopus 

10 "Social", "open" and 

"participative"? Exploring 

personal experiences and 

organisational effects of 

enterprise2.0 use 

DENYER, D.; PARRY, 

E.; FLOWERS, P. 

2011 Long Range 

Planning 

Scopus 

11 The paradox of power sharing: 

Participative charismatic leaders 

have subordinates with more 

instead of less need for leadership 

VRIES, R. E.; PATHAK, 

R. D.; PAQUIN, A. R. 

2011 European Journal 

of Work and 

Organizational 

Psychology 

Scopus  
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(conclusão) 

12 Strategy making with the whole 

organisation: Or and the art of the 

possible 

BRYANT, J.; DARWIN, 

J.; BOOTH, C. 

2011 Journal of the 

Operational 

Research Society 

Scopus 

13 Participative work design in lean 

production: A strategy for 

dissolving the paradox between 

standardized work and team 

proactivity by stimulating team 

learning? 

LANTZ, A., HANSEN, 

N.; ANTONI, C. 

2015 Journal of 

Workplace 

Learning 

Scopus 

14 Revisiting the Impact of 

Participative Decision Making on 

Public Employee Retention: The 

Moderating Influence of Effective 

Managers 

GRISSOM, J.A.  2012 American 

Review of Public 

Administration 

Scopus 

Quadro 4 - Estudos mais relevantes sobre o tema conforme aderência ao tema da pesquisa. 

Fonte: baseado em SciELO, Scopus e ISI Web of Science em julho de 2016. 

 

A metodologia escolhida para a bibliometria deste estudo, Webbliomining, sugere que 

sejam selecionados artigos dentro dos picos de produção, obtendo assim, os estudos mais 

relevantes na evolução da moda da pesquisa sobre o tema. Observando o Gráfico 3 que ilustra 

a ordem cronológica da produção de estudos sobre o tema da base ISI Web of Science, que é a 

base onde foi encontrado o maior número de artigos, observam-se alguns ciclos de produção 

mais acentuada, o a saber: 

 1975 – 1978; 

 1996 – 2000; 

 2003 – 2006; 

 2010 – 2012; 

 2014 – 2016. 

 

No Quadro 5 são apresentados os 44 artigos mais relevantes conforme o tema da 

pesquisa dentro de cada ciclo de produção, conforme lista acima. 

 

(continua) 

 Título do Artigo Autores Ano de 

Publicação 

Periódico Base 

1 The Case for Participative 

Management  

CRANE, D. P. 1976 Business Horizons ISI Web of 

Science 

2 Worker’s Participation: who 

participates? 

OBRADOVIC, J. 1975 Industrial 

Relations 

ISI Web of 

Science 

3 Worker Participation and 

Industrial Relations – Trend 

Toward Decentralization  

WERTHEIM, E. G. 1976 Relations 

Industrielles 

ISI Web of 

Science 
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(continuação) 

4 Corporate Governance and 

Workers'Participation 

GOODIJK, R. 2000 Corporate 

Governance – An 

International Review 

ISI Web of 

Science 

5 Worker control: The bases of 

women's support 

COLLOM, E. 2000 Economic and 

Industrial 

Democracy 

ISI Web of 

Science 

6 Employee stock ownership 

plans: Union influence and 

stakeholder interests 

MCHUGH, P. P.; 

CUTCHER-

GERSHENFELD, J.; 

POLZIN, M. 

1999 Economic and 

Industrial 

Democracy 

ISI Web of 

Science 

7 Work, authority and 

participation: The scenario of 

circular organizing 

ROMME, A. G. L. 1997 Journal of 

Organizational 

Change 

Manegement 

ISI Web of 

Science 

8 What works at work: 

Overview and assessment 

ICHNIOWSKI, C. et 

al. 

1996 Industrial 

Relations 

ISI Web of 

Science 

9 Beliefs about unions and 

what they should do: A 

survey of employed 

Canadians 

GODARD, J. 1997 Journal of Labor 

Resarch 

ISI Web of 

Science 

10 How to get true employee 

participation 

HICKEY, J. V.; 

CASNER-LOTTO, J. 

1998 Training & 

Development 

ISI Web of 

Science 

11 Linking competitive 

advantage with communities 

of practice 

LIEDTKA, J. 1999 Journal of 

Management 

Inquiry 

ISI Web of 

Science 

12 Participative leadership by 

American and Chinese 

managers in China: The role 

of relationships 

CHEN, Y. F.; 

TJOSVOLD, D. 

2006 Journal of 

Management 

Studies 

ISI Web of 

Science 

13 Effects of quality circle 

participation on employee 

perception and attitude in five 

Malaysian companies 

ABO-ALHOL, T. R. et 

al. 

2006 Journal of 

Scientific & 

Industrial Research 

ISI Web of 

Science 

14 Is participative ergonomics 

associated with better 

working environment and 

health? A study among 

Swedish white-collar VDU 

users 

EKLOF, M.; 

INGELGARD, A.; 

HAGBERG, M. 

2004 International 

Journal of 

Industrial 

Ergonomics 

ISI Web of 

Science 

15 The influence of financial 

participation and 

participation in decision-

making on employee job 

attitudes 

BAKAN, I. et al.  2004 International 

Journal of Human 

Resource 

Management 

ISI Web of 

Science 

16 Sharing decision-making and 

group incentives: The impact 

on performance 

SESIL, J. C. 2006 Economic and 

Industrial 

Democracy 

ISI Web of 

Science 

17 Worker participation-some 

under-considered issues 

STRAUSS, G. 2006 Industrial 

Relations 

ISI Web of 

Science 

18 Contradictions of democracy 

in a workers' cooperative 

VARMAN, R.; 

CHAKRABARTI, M. 

2004 Organization 

Studies 

ISI Web of 

Science 
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(continuação) 

19 Fearing the worst? Threat, 

participation and workplace 

productivity 

FORDE, C.; SLATER, 

G.; SPENCER, D. A. 

2006 Economic and 

Industrial 

Democracy 

ISI Web of 

Science 

20 Workplace partnership and 

employee voice in the UK: 

Comparative case studies of 

union strategy and worker 

experience 

DANFORD, A. et al.  2005 Economic and 

Industrial 

Democracy 

ISI Web of 

Science 

21 Employee participation in 

Europe: In search of the 

participative workplace 

POUTSMA, E.; 

HENDRICKX, J.; 

HUIJGEN, F. 

2003 Economic and 

Industrial 

Democracy 

ISI Web of 

Science 

22 Who benefits from teams? 

Comparing workers, 

supervisors, and managers 

BATT, R. 2004 Industrial 

Relations 

ISI Web of 

Science 

23 What factors lead 

management to support or 

oppose employee participation 

- With and without works 

councils? Hypotheses and 

evidence from Germany 

JIRJAHN, U.; SMITH, 

S. C. 

2006 Industrial 

Relations 

ISI Web of 

Science 

24 An interactional perspective 

on perceived empowerment: 

the role of personal needs and 

task context 

HON, A. H. Y.; 

RENSVOLD, R. B. 

2006 International 

Journal of Human 

Resource 

Management 

ISI Web of 

Science 

25 Trust in management: the role 

of employee voice 

arrangements and perceived 

managerial opposition to 

unions 

HOLLAND, P. et al.  2012 Human Resource 

Management 

Journal 

ISI Web of 

Science 

26 The determinants of 

workplace direct participation: 

evidence from a regional 

survey 

MENENDEZ, M. C. G.  2011 Work Employment 

and Society 

ISI Web of 

Science 

27 Work environment quality: 

the role of workplace 

participation and democracy 

KNUDSEN, H.; 

BUSCK, O.; LIND, J. 

2011 Work Employment 

and Society 

ISI Web of 

Science 

28 Worker Participation in 

Unions in Argentina: Main 

Determining Factors and 

Trends 

DELFINI, M.; ERBES, 

A.; ROITTER, S.  

2011 Relations 

Industrielles 

ISI Web of 

Science 

29 Employee participation in 

decision making, 

psychological ownership and 

knowledge sharing: mediating 

role of organizational 

commitment in Taiwanese 

high-tech organizations 

HAN, T. S.; CHIANG, 

H. H.; CHANG, A. W. 

2010 International 

Journal of Human 

Resource 

Management 

ISI Web of 

Science 

30 Participative decision making 

and organizational 

commitment Comparing 

Nigerian and American 

employees 

ELELE, J.; FIELDS, 

D. 

2010 Cross Cultural 

Management – An 

International 

Journal 

ISI Web of 

Science 
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(continuação) 

31 No Panacea for Success: 

Member Activism, Organizing 

and Union Renewal 

HICKEY, R.; 

KURUVILLA, S.; 

LAKHANI, T. 

2010 British Journal of 

Industrial 

Relations 

ISI Web of 

Science 

32 High Performance Work 

Practices and Employee 

Voice: A Comparison of 

Japanese and Korean 

Workers 

BAE, K. S. et al.  2011 Industrial 

Relations 

ISI Web of 

Science 

33 A behavioral model for 

projecting the labor force 

participation rate 

TOOSSI, M. 2011 Monthly Labor 

Review 

ISI Web of 

Science 

34 Industrial Relations Climate, 

Employee Voice and 

Managerial Attitudes to 

Unions: An Australian Study 

PYMAN, A. et al.  2010 British Journal of 

Industrial 

Relations 

ISI Web of 

Science 

35 Union Activism in an 

Inclusive System of 

Industrial Relations: 

Evidence from a Spanish 

Case Study 

JODAR, P.; VIDAL, 

S.; ALOS, R. 

2011 British Journal of 

Industrial 

Relations 

ISI Web of 

Science 

36 Managerial Perceptions of 

Works Councils' 

Effectiveness in the 

Netherlands 

VAN DEN BERG, A.; 

GRIFT, Y.; VAN 

WITTELOOSTUIJN, 

A. 

2011 Industrial 

Relations 

ISI Web of 

Science 

37 Innovation Performance in 

New Product Development 

Teams in China's Technology 

Ventures: The Role of 

Behavioral Integration 

Dimensions and Collective 

Efficacy 

LIU, J. J.; CHEN, J. 

Y.; TAO, Y.  

2015 Journal of Product 

Innovation 

Management 

ISI Web of 

Science 

38 Speak up! Enhancing risk 

performance with enterprise 

risk management, leadership 

style and employee voice 

SAX, J.; TORP, S. S. 2015 Management 

Decision 

ISI Web of 

Science 

39 Wikimedia movement 

governance: the limits of a-

hierarchical organization 

JEMIELNIAK, D.  2016 Journal of 

Organizational 

Change 

Management 

ISI Web of 

Science 

40 When industrial democracy 

and empowerment go hand-

in-hand: A co-power 

approach 

HUMBORSTAD, S. I. 

W.  

2014 Economic and 

Industrial 

Democracy 

ISI Web of 

Science 

41 EU Principles of Workers' 

Participation in the 

Management of Businesses and 

the Employee Shareholder in 

Britain: Rules, Interpretation 

and Lacunae of a New 

Subcategory of the Contract of 

Employment 

GIOIA-

CARABELLESE, P. 

2016 E-Journal of 

International and 

Comparative 

Labor Studies 

ISI Web of 

Science 

42 Spaces of possibilities: 

workers' self-management in 

Greece 

KOKKINIDIS, G.  2015 Organization ISI Web of 

Science 
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(conclusão) 

43 Participatory workplace 

activities, employee-level 

outcomes and the mediating 

role of work intensification 

OGBONNAYA, C. N.; 

VALIZADE, D. 

2015 Management 

Research Review 

ISI Web of 

Science 

44 We, the people at work: 

propositions for revitalizing 

industrial democracy through 

the use of Etienne Balibar's 

concepts 

CASEY, C. 2014 Work Employment 

and Society 

ISI Web of 

Science 

Quadro 5 - Artigos mais relevantes dentro dos ciclos de produção da pesquisa sobre o tema 

Fonte: baseado em SciELO, Scopus e ISI Web of Science em julho de 2016. 

 

O método usado para coletar os artigos do “núcleo de partida” é ilustrado na Figura 7, 

bem como a tabela com os artigos selecionados. A lista inicial continha 76 artigos, mas foram 

descartados 3 por redundância e 43 por falta de aderência aos objetivos da pesquisa, restando 

30 artigos ao final. 

 

 
Figura 4 - Processo de seleção do núcleo de partida 

Fonte: Adaptado de Araujo e Altro (2014). 

 

 

A lista com os 30 artigos do núcleo de partida é exposta no Quadro 6. 
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 Título do Artigo Autores 
Ano de 

Publicação 
Periódico Base 

1 
Worker Participation in Israeli 

Management 
DERBER, M. 1963 Industrial Relations 

ISI Web of 

Science 

2 
Worker’s Participation: who 

participates? 
OBRADOVIC, J. 1975 Industrial Relations 

ISI Web of 

Science 

3 
The Case for Participative 

Management  
CRANE, D. P. 1976 Business Horizons 

ISI Web of 

Science 

4 

Worker Participation and 

Industrial Relations – Trend 

Toward Decentralization  

WERTHEIM, E. G. 1976 
Relations 

Industrielles 

ISI Web of 

Science 

5 
What works at work: Overview 

and assessment 

ICHNIOWSKI, C. et 

al. 
1996 Industrial Relations 

ISI Web of 

Science 

6 
Work, authority and participation: 

The scenario of circular organizing 
ROMME, A. G. L. 1997 

Journal of 

Organizational 

Change 

Manegement 

ISI Web of 

Science 

7 
Corporate Governance and 

Workers'Participation 
GOODIJK, R. 2000 

Corporate 

Governance – An 

International Review 

ISI Web of 

Science 

8 

Employee participation in Europe: 

In search of the participative 

workplace 

POUTSMA, E.; 

HENDRICKX, J.; 

HUIJGEN, F. 

2003 

Economic and 

Industrial 

Democracy 

ISI Web of 

Science 

9 

The influence of financial 

participation and participation in 

decision-making on employee job 

attitudes 

BAKAN, I. et al. 2004 

International Journal 

of Human Resource 

Management 

ISI Web of 

Science 

10 

Who benefits from teams? 

Comparing workers, supervisors, 

and managers 

BATT, R. 2004 Industrial Relations 
ISI Web of 

Science 

11 

Participative leadership by 

American and Chinese managers 

in China: The role of relationships 

CHEN, Y. F.; 

TJOSVOLD, D. 
2006 

Journal of 

Management Studies 

ISI Web of 

Science 

12 

Sharing decision-making and 

group incentives: The impact on 

performance 

SESIL, J. C. 2006 

Economic and 

Industrial 

Democracy 

ISI Web of 

Science 

13 
Worker participation-some under-

considered issues 
STRAUSS, G. 2006 Industrial Relations 

ISI Web of 

Science 

14 

Fearing the worst? Threat, 

participation and workplace 

productivity 

FORDE, C.; SLATER, 

G.; SPENCER, D. A. 
2006 

Economic and 

Industrial 

Democracy 

ISI Web of 

Science 

15 

What factors lead management to 

support or oppose employee 

participation - With and without 

works councils? Hypotheses and 

evidence from Germany 

JIRJAHN, U.; SMITH, 

S. C. 
2006 Industrial Relations 

ISI Web of 

Science 

16 

Employee participation in decision 

making, psychological ownership 

and knowledge sharing: mediating 

role of organizational commitment 

in Taiwanese high-tech 

organizations 

HAN, T. S.; CHIANG, 

H. H.; CHANG, A. W. 
2010 

International Journal 

of Human Resource 

Management 

ISI Web of 

Science 
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17 

Relationship between participative 

management and personnel 

productivity: A survey in 

Gachsaran Gas and Oil Company 

ARDEKANI, S. R.; 

JAHROMI, S. A. S. 
2011 

World Applied 

Sciences Journal 
Scopus 

18 

The paradox of power sharing: 

Participative charismatic leaders 

have subordinates with more 

instead of less need for leadership 

VRIES, R. E.; 

PATHAK, R. D.; 

PAQUIN, A. R. 

2011 

European Journal of 

Work and 

Organizational 

Psychology 

Scopus  

19 

The determinants of workplace 

direct participation: evidence from 

a regional survey 

MENENDEZ, M. C. G.  2011 
Work Employment 

and Society 

ISI Web of 

Science 

20 

Work environment quality: the 

role of workplace participation and 

democracy 

KNUDSEN, H.; 

BUSCK, O.; LIND, J. 
2011 

Work Employment 

and Society 

ISI Web of 

Science 

21 

High Performance Work Practices 

and Employee Voice: A 

Comparison of Japanese and 

Korean Workers 

BAE, K. S. et al.  2011 Industrial Relations 
ISI Web of 

Science 

22 

Managerial Perceptions of Works 

Councils' Effectiveness in the 

Netherlands 

VAN DEN BERG, A.; 

GRIFT, Y.; VAN 

WITTELOOSTUIJN, 

A. 

2011 Industrial Relations 
ISI Web of 

Science 

23 

Revisiting the Impact of 

Participative Decision Making on 

Public Employee Retention: The 

Moderating Influence of Effective 

Managers 

GRISSOM, J. A.  2012 

American Review of 

Public 

Administration 

Scopus 

24 

The impact of racial and gender 

diversity in management on 

financial performance: how 

participative strategy making 

features can unleash a diversity 

advantage 

RICHARD, O. C.; 

KIRBY, S. L.; 

CHADWICK, K. 

2013 

The International 

Journal of Human 

Resource 

Management 

ISI Web of 

Science 

25 

Nose to Tail: Using the Whole 

Employment Relationship to Link 

Worker Participation to 

Operational Performance 

LITWIN, A. S. 2015 

Advances in 

Industrial & Labor 

Relations 

Scopus 

26 

Speak up! Enhancing risk 

performance with enterprise risk 

management, leadership style and 

employee voice 

SAX, J.; TORP, S. S. 2015 
Management 

Decision 

ISI Web of 

Science 

27 

Participatory workplace activities, 

employee-level outcomes and the 

mediating role of work 

intensification 

OGBONNAYA, C. N.; 

VALIZADE, D. 
2015 

Management 

Research Review 

ISI Web of 

Science 

28 

Can "democratic management' 

improve labour relations in 

market-driven China? 

HUANG, W. et al. 2016 
Asia Pacific Journal 

of Human Resources 

ISI Web of 

Science 

29 

Leader-member exchange and job 

performance The mediating roles 

of delegation and participation 

CHOY, J.; 

MCCORMACK, D.; 

DJURKOVIC, N. 

2016 

The Journal of 

Management 

Development 

ISI Web of 

Science 

30 

Dialogue for Fostering 

Participation or Manipulation: A 

Phenomenological Study of a 

Health Care Company 

AKELLA, D. 2016 SAGE Open Scopus 

Quadro 6 - Artigos que compõem o núcleo de partida sobre o tema. 

Fonte: baseado em Scopus e ISI Web of Science em julho de 2016. 
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Os autores que mais publicaram sobre o tema estão consolidados no Quadro 6. Nesta 

lista estão autores encontrados nas bases ISI Web of Science e Scopus. Na base SciELO não 

foram encontrados autores que tenham publicado mais de um artigo. 

 

Tabela 10 - Autores que mais publicaram sobre o tema. 

Nome do Autor Qtde. Artigos 

ITZHAKY, H. 7 

GODARD, J. 5 

HODSON, R. 5 

JONES, D. C. 5 

HOLLAND, P. 4 

JAIN, H. C. 4 

MARCHINGTON, M. 4 

PYMAN, A. 4 

STRAUSS, G. 4 

TEICHER, J 4 

BARHAIM, A. 3 

BAYO-MORIONES, A. 3 

BOEHM, A. 3 

CAMPOLIETI, M. 3 

CARNEY, M. M. 3 

CSIKAI, E. L. 3 

DERBER, M. 3 

DEUTSCH, S. 3 

DOELLGAST, V. 3 

KELLY, J. 3 

SCHIPPERS, J. 3 

TOOSSI, M. 3 

WEISS-GAL, I. 3 

WHITFIELD, K. 3 

YORK, A. S. 3 

KULBASHIAN, S. 3 

APPELBAUM, S. H. 3 

MAKARENKO, D. 3 

LOUIS, D. 3 

MELESHKO, O. 3 

SALUJA, J. 3 

Fonte: baseado em Scopus e ISI Web of Science em julho de 2016. 
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Os periódicos que mais publicaram sobre o tema são mostrados na Tabela 11. Nesta 

lista estão autores encontrados apenas na base ISI Web of Science. Na base Scopus e na base 

SciELO não foram encontrados periódicos com número de publicações relevante frente aos 

periódicos encontrados na ISI Web of Science. 

 

Tabela 11 - Periódicos que mais publicaram sobre o tema e a categorização Qualis 2016 

Periódico Qtde Artigos Qualis Admin., 

Ciências 

Contábeis e 

Turismo 

Qualis Engen. 

III 

Qualis 

Interdiscip. 

Economic and Industrial Democracy 76 - - - 

British Journal of Social Work 41 - - - 

International Journal of Human 

Resource Management 

41 A1 B1 - 

Industrial Relations Journal 38 - - - 

International Labor Review 37 - - - 

Industrial Labor Relations Review 35 - - - 

Relations Industrielles Industrial 

Relations 

34 - - - 

Work Employment and Society 24 - - - 

Intenational Journal of ManPower 23 - - - 

Social Work 23 - - - 

Fonte: baseado em ISI Web of Science em julho de 2016. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA EMPREGADOS EGRESSOS 
 

Introdução 

Antes do início da entrevista, os seguintes informes são enunciados: 

 O presente roteiro é uma das fontes para obtenção de dados para a pesquisa de 

Mestrado em Sistemas de Gestão da Escola de Engenharia da Universidade 

Federal Fluminense (UFF) 

 O tema em questão é gestão participativa 

 Estão sendo entrevistadas pessoas que se desligaram da empresa por meio do 

Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário (2014-2016) sem 

condições de aposentadoria. 

 O anonimato da empresa e dos respondentes é garantido. 

 As informações aqui coletadas serão utilizadas com finalidade exclusivamente 

acadêmica.  

 É possível interromper a entrevista a qualquer momento para solicitar 

esclarecimentos ou criticar a pergunta. 

 Perguntar se pode entrar em contato posteriormente em caso de dúvida.  

Após os informes, solicitar autorização para gravar. 

Anotações Iniciais 

 Número da entrevista 

 Nome do entrevistado 

 Data e hora de início da entrevista 

 Local da entrevista 
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PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL 

Antes de iniciar a parte sobre identificação do perfil, informar que, embora as perguntas 

possam parecer um pouco incômodas, têm ligação com aspectos da literatura e que há 

liberdade para não responder. 

1 Qual o seu gênero?  
 

(   ) Feminino  (   ) Masculino  (   ) Transgênero  (   ) Prefiro não definir (   ) Prefiro não 

declarar 

 

2 Com qual cor você se declara? 

 

(   ) Branca  (   ) Preta  (   )  Parda  (   ) Amarela  (   ) Indígena (   ) Prefiro não declarar 

 

3 Qual a sua orientação sexual?  
 

(   )  Heterossexual (   )  Homossexual  (   ) Bissexual  (   ) Prefiro não definir (   ) Prefiro não 

declarar 

 

4 Há quanto tempo saiu da empresa?  

 

Lembrete de apoio: há menos de 1 ano / entre 1 e 2 anos / há mais de 2 anos 

 

5 Por quanto tempo trabalhou na empresa?  
 

Lembrete de apoio: menos de 1 ano / entre 1 e 5 anos / entre 5 e 10 anos / entre 10 e 20 anos / 

mais de 20 anos 

 

6 Qual era o seu nível na empresa?  

 

Lembrete de apoio: nível médio ou nível superior 

 

7 
Qual a última área em que você trabalhou na empresa? ___________ 

8 Qual o último regime em que trabalhou na empresa?  

 

Administrativo / operacional 

 

9 Tinha ou teve função gerencial? Qual cargo? 
 

10 Qual seu ano de nascimento? ______ 

 

11 Qual seu estado (UF) de nascimento? _______ 

Qual o estado (UF) da última lotação? ______ 

12 Possui pós-graduação? _____. 

 

Se sim, em que nível? Especialização ou MBA / mestrado / doutorado / pós-doutorado 
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13 
Você era sindicalizado (a)? (   ) Sim  (   ) Não 

14 Por quais motivos você se desligou da empresa?  
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PARTE 2 – FORMAS E ALCANCE DA GESTÃO PARTICIPATIVA NA EMPRESA 

15 Na empresa em questão, você considera que tinha oportunidades de participar das 

decisões do seu trabalho? 
 

Lembrete de apoio:  

Níveis: nas decisões do seu próprio trabalho / da sua gerência imediata / da sua diretoria / nas 

decisões estratégicas da empresa 

Amplitude: nenhuma influência / sugestões eventuais / consultas constantes / participação 

ampla / participação indireta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 A partir da lista de práticas consideradas participativas a seguir, identifique quais 

existiam na empresa e opine sobre a eficiência dessas práticas no contexto da empresa. 

 

Campanhas ou programas de sugestões 

 

 

 

Possibilidade de comentários em comunicações internas da empresa 

 

 

 

Pesquisas de clima organizacional 

 

 

 

Sistema participativo de gestão de desempenho 

 

 

Participação nos lucros e resultados 
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Negociação coletiva de condições de trabalho 

 

 

 

Comitês com participação de empregados 

 

 

 

Conselhos de empregados 

 

 

 

Eleição de representante dos trabalhadores para o conselho de administração 

 

 

 

Envolvimento dos empregados nas decisões operacionais (tarefas) 

 

 

 

Envolvimento dos empregados nas decisões táticas (gerência imediata) 

 

 

 

Envolvimento dos empregados nas decisões estratégicas (alta administração) 

 

 

 

Outras. Informe, por favor: ________________________________________ 

 

 

17 Como você gostaria que fosse sua participação nas decisões do trabalho, considerando as 

esferas operacional, tática e estratégica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



222 
 

PARTE 3 – IMPACTOS DA GESTÃO PARTICIPATIVA PARA A EMPRESA E PARA OS 

EMPREGADOS 

18 Considerando que a gestão participativa é um processo que permite aos trabalhadores 

exercerem influência sobre seu trabalho e sobre as condições de trabalho, o que você 

pensa sobre esse tipo de gestão? Em sua opinião, quais são os pontos positivos e negativos 

da gestão participativa para a empresa e para os trabalhadores? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Para cada aspecto a seguir, informe como você percebe a relação da participação com o 

aspecto, considerando uma gestão participativa efetiva.  

Exemplos: “quanto mais o trabalhador participa, mais comprometido ele se torna” ou 

“quanto mais o trabalhador participa, menos comprometido ele se torna” ou “não há 

relação entre a participação do trabalhador e o comprometimento do mesmo”. 

 

Comprometimento dos empregados:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
 

 

Rotatividade dos empregados:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
 

 

Produtividade dos empregados:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
 

 

Integração dos empregados:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
 

 

Envolvimento dos empregados:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
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Percepção de segurança no emprego:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
 

 

Satisfação com o trabalho:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
 

 

Volume de trabalho:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
 

 

Performance/ rentabilidade da empresa:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
 

 

Inovação da empresa:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
 

 

Gestão de riscos da empresa:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
 

 

 

Qualidade do processo decisório:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
 

Tempo para o processo decisório:  
(   ) aumenta (   ) diminui (   ) não há impacto (   ) não sei 
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PARTE 4 – CONDIÇÕES PARA A EFETIVIDADE DA GESTÃO PARTICIPATIVA 

20 Quais condições você considera necessárias para que a gestão seja participativa de fato? 

E como eram essas condições na empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Os aspectos abaixo são considerados na literatura como importantes condições para a 

efetividade da gestão participativa. Como eram os aspectos a seguir na empresa, 

conforme sua percepção? 

 

Confiança dos empregados na gestão da empresa 
 

 

 

Compartilhamento da informação 

 

 

 

Predisposição dos gestores para a participação dos empregados 

 

 

 

Predisposição dos empregados para participar 

 

 

 

Preparo dos empregados para participar (perfil, visão, formação, capacitação técnica) 

 

 

 

Cultura organizacional participativa 
 

 

 

Governança apropriada para participação 
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Bom relacionamento entre gestores e empregados 
 

 

 

Existência de várias práticas participativas 
 

 

 

Contexto político e ambiente externo favorável à participação 
 

 

 

 

22 Você vivenciou ou presenciou alguma situação de discriminação na escuta dos 

empregados com relação a gênero, raça, orientação sexual ou de outro tipo? 

 

 

 

 

 

 

23 Gostaria de fazer algum comentário final acerca do tema? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerações finais 

 Perguntar se o (a) entrevistado (a) tem alguma pergunta, comentário, sugestão ou 

crítica a fazer sobre o processo da entrevista. 

 Anotar hora final da entrevista e desligar o gravador. 

 Agradecer pela participação 

 Solicitar indicação de outras pessoas para próximas entrevistas. 

 

 


