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GESTÃO PARTICIPATIVA NO INSTITUTO CURITIBA DE INFORMÁTICA 

A Gestão Participativa é tida como um modelo de administração dos mais eficientes, 
mas pouco aplicado nas organizações, uma vez que exige mudanças no ambiente 
organizacional e exige a atuação de profissionais capacitados intelectual e 
emocionalmente. O que se pretende com este estudo é comentar a administração 
participativa à luz da contribuição de alguns autores e mostrar como pode ser 
importante para a excelência empresarial. Apresenta-se o caso de uma organização 
social sem fins lucrativos, uma empresa de tecnologia de informação que, quase que 
instintivamente, já vivencia a gestão participativa porque percebeu que sem a 
participação de seus funcionários não seria possível desenvolver suas atividades e 
colocar-se no mercado globalizado e competitivo e que o exercício da participação 
pode ser um importante instrumento na revolução para a produtividade e 
competitividade. 

Palavras-chave: Gestão participativa, mudanças culturais, ambiente organizacional, 
trabalho em equipe, capital humano, comunicação, motivação. 

Problema: Como a estrutura participativa tem afetado o ambiente de trabalho na 
empresa Instituto Curitiba de Informática. 

vi 
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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo geral identificar como a estrutura 

participativa afeta o ambiente de trabalho na empresa Instituto Curitiba de 

Informática e como objetivos específicos propor a conscientização sobre a 

valorização do trabalho em equipe, da comunicação, do capital humano e da 

informação para melhoria contínua da administração e da produtividade; alertar 

sobre a importância da criação de ambientes de trabalho agradáveis que favoreçam 

o entrosamento e a motivação e que ajudem a comprometer as pessoas e orientar 

sobre o papel das equipes para a eliminação de problemas, vencendo resistências 

na implantação de mudanças que se fizerem necessárias, buscando assim novas 

formas de aprendizado, mudando a cultura para uma administração participativa 

cada vez melhor. 

Justifica-se este estudo por estarmos na era do capital humano onde 

habilidades e conhecimentos não só passaram a fazer parte do estoque do capital 

humano no mundo, mas se tornaram seus principais componentes. Hoje vemos a 

inteligência e o conhecimento estabelecendo a dinâmica no mundo dos negócios. A 

maior fonte de riqueza das nações e das empresas é, portanto, a informação, que 

assume o primeiro lugar adquirindo vantagem competitiva para a empresa que criar, 

obtiver e utilizar com maior velocidade e melhor qualidade. Sabemos que apenas 

uma pessoa não cumpre esse requisito, então é preciso formar equipes com a 

finalidade de comprometer as pessoas com o trabalho. As equipes são necessárias 

e surgem naturalmente dentro de modelos de gestão participativa. Pessoas 

trabalhando juntas podem formar um grupo, mas não necessariamente uma equipe. 

O comprometimento de todos os indivíduos é o elemento que transforma grupos em 

equipes. 

Tem-se que elevar a gestão participativa à condição de variável estratégica. 

É importante saber que não se alcança qualidade sem participação, envolvimento e 

comprometimento de todos na organização sendo necessário um esforço conjunto, 

com pessoas criativas, capazes de obter, utilizar, transmitir e trocar informações. O 

crescimento das empresas está diretamente associado ao crescimento das pessoas. 

Afinal, só as pessoas são capazes de idealizar uma empresa, definir missão, 

estabelecer metas, escolher estratégias, desenvolver tecnologias e decidir por 

--- ------------- -
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estruturas adequadas à sua realidade. Empresas são recursos materiais, 

financeiros, informacionais, mas, sobretudo, são pessoas que geram esses recursos. 

A administração participativa busca criar estruturas descentralizadas, onde 

se faz necessário para a sobrevivência da empresa, o relacionamento cooperativo 

para superar os conflitos internos nos processos produtivos e as mudanças nas 

relações de trabalho. A consciência individual e coletiva exige dos administradores e 

demais pessoas da empresa visão de globalidade, isto é, saber o que sua tarefa 

significa na totalidade organizacional. Torna-se imprescindível, portanto, sermos 

especialistas com visão generalista. 

Se a empresa precisa ter competência para oferecer respostas rápidas, sob 

pena de perder competitividade, esta competência exige esforço conjunto de todos 

os membros da empresa. Esta tarefa é impossível para uma pessoa sozinha, mas 

viável em equipe. 

Para a elaboração deste trabalho, como metodologia, fez-se revisão 

bibliográfica visando fundamentar os conceitos e a teoria sobre o assunto. A 

investigação é baseada em estudo de caso com coleta de dados, utilizando 

observação não participante e abordagem qualitativa para análise do conteúdo. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

2.1 CONCEITUAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO E GESTÃO PARTICIPATIVA 

BOS (1986), em seu livro "Desafios para uma Pedagogia Social", faz uma 

análise sobre o trabalho através do tempo: na história chinesa, um pequeno grupo 

de mandarins elitistas explora os cules; na história egípcia, um pequeno grupo de 

faraós manda milhares de operários construírem pirâmides, sendo que estes últimos 

são explorados para que os faraós vissem confirmados o seu poder; na Idade Média, 

encontra-se a descrição dos proprietários feudais que exploram grandes grupos de 

servos; nos Tempos Modernos um pequeno grupo de empresários brutais explora o 

proletariado em grande estilo. Assim, conclui BOS, aquilo que talvez possa ser 

explicado à nossa época é retroprojetado do passado. 

Essa abordagem nos dá uma dimensão de como a prática da administração 

participativa quebra a tendência da própria história e como a resistência à mudança 

pode ser facilmente encontrada. Na verdade, a administração participativa é 

conseqüência do mundo globalizado atual, que acirrou a competitividade e levou as 

organizações a se questionarem e, com isso, passaram a buscar novas soluções 

para aumentar a qualidade e a produtividade. Segundo KANTZ e KAHN (apud 

MOGGI, 1991 ), o envolvimento do indivíduo em um sistema, de modo que este 

considere as metas organizacionais como seus próprios objetivos pessoais, resulta 

em uma variedade de condutas que apóiam a missão da organização visando obter 

maior produtividade em suas ações. Além disso, a condição básica para ocasionar a 

internalização dos objetivos do sistema é a auto-realização como sua própria 

criação, participando de suas decisões, de suas recompensas, de modo que a 

organização se toma parte dele e ele parte dela. 

A participação, na qualidade de uma estratégia social, é encarada como um 

vetor muito importante utilizado nas organizações, no sentido de que é empregada 

basicamente como uma tecnologia para formulação de objetivos, tomada de 

decisão, resolução de problemas e mudanças organizacionais. Por meio do seu 

emprego, centrado especialmente em técnicas de grupo, alega-se a obtenção de um 

incremento de produtividade, desempenho e satisfação no trabalho. Assim, a 

participação é, então, uma abordagem gerencial amparada na motivação. A 
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participação não é só moralmente recomendável, mas também reduz a alienação e 

aumenta o moral, além de assegurar eficiência, produtividade, estimular a harmonia 

industrial e enriquecer a personalidade. MENDONÇA (1987, p. 22) 

MENDONÇA, (1987, p. 30) apresenta um quadro de tipologias de 

concepções sobre participação de acordo com alguns autores: 

TABELA 1 - TIPOLOGIAS DE CONCEPÇÕES SOBRE PARTICIPAÇÃO 

Autores Concepções 

STRAUS Socialista; Relações Humanas. 
E ROSENSTEIN 

ROCCA Autodeterminação dos trabalhadores; Humanização e desalienação. 
ERETOUR 

JACQUES Ética; Política; Social Econômica. 
MONAT 

DACHLER Teoria Democrática; Teoria Socialista; Desenvolvimento e crescimento 
EWILPERT humanos. 

SÉRGIO Gerencialista; Psicológica humanista; Democrata clássica; Esquerda 
STORCH (*) participatória. 

MARLENEC. Ativista; lntegrativa; Psicológica; Divisão de poder. 
MELO(-) 

Pró-interesses dos trabalhadores; Desalie nação; Democracia; Recursos 
KENNETH Humanos; Cooperação, redução de conflitos; Solução de problemas comuns; 
WALKER Freio à eficácia; Intrusão na direção; Responsabilidades sociais da empresa. .. 
*Derivada da classificação de GREENBERG, Edward The consequences ofworker part1c1pation: a classification ofthe theorica/ 
literature, Social science quarterly, Sept., 1985. Apud Storch, p. 136, op. cit. 
**Derivada de FORTIN, Gerald. Particípation et socíeté. Economíes et societé. Geneva 4 (9) 1979. Apud Lopes Meto, MCO. 
Participação como meio não institucionalizado de regulação de conflitos. Rev. Adm. Emp. Rio de Janeiro 24 (4) 1984, p. 17. 

A participação não é inerente ao ser humano, e sim uma habilidade que 

pode ser adquirida. O relacionamento do indivíduo em várias esferas da sociedade 

(lar, escola, comunidade, empresa, etc), pode ensinar, modificar ou aperfeiçoar a 

participação. Assim, para D'ANGELO (1994, p. 41-42) há vários níveis e maneiras 

de participar e com essa premissa, considera-se que: 

- a participação é mais intensa quando se vincula ao interesse do indivíduo e do grupo, 
desde que seus integrantes se conheçam e haja canais confiáveis de comunicação; 
- as diferenças individuais constituem-se em uma intensa força para o dinamismo e 
funcionamento do grupo, levando a uma maior produtividade, satisfação e responsabilidade 
dos componentes; 
- a participação se toma mais efetiva quando o processo de realização permite ao indivíduo 
e ao grupo sentir os efeitos concretos e imediatos de seu desempenho; 
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- a discussão de idéias, o respeito da opinião alheia, a aceitação de experiências positivas 
e negativas, enfim, o saber dialogar, pode levar a um acordo satisfatório às apreciações do 
grupo, proporcionando maior participação de seus integrantes; 
- não é suficiente a vontade e a espontaneidade por parte dos que se envolvem com o ato 
de participar. A participação atinge a eficácia quando é realizada de modo a estabelecer a 
paridade entre as pessoas, portanto, sem "hierarquismo"; 
- o grau de participação do grupo é inversamente proporcional ao tamanho do grupo. 

2.2 HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO 

Historicamente a participação começa a ser observada após a Segunda 

Guerra Mundial. "É somente a partir da Segunda Guerra Mundial que a idéia de 

participação toma corpo, assume forma concreta e, sobretudo, atrai a atenção dos 

interessados." (MENDONÇA, 1987, p. 23) Foi nessa época que ocorreu, em vários 

países europeus, o estabelecimento ou restabelecimento por via legislativa ou 

contratual de comitês ou conselhos de empresa. Foi também nessa época que se 

introduziu o sistema de representação partidária nos conselhos de vigilância das 

grandes empresas siderúrgicas e minerais da República Federal da Alemanha. 

STORCH (ín Fleury, 1985), afirma que entre os modelos participativos, o 

que teve maior difusão no Brasil é o dos C.C.Q. - Círculos de Controle de 

Qualidade. A aceitação da idéia na comunidade empresarial deve-se tanto à sua 

operacionalidade, pois não exige nenhum investimento maior (a princípio) e não 

altera a estrutura formal da empresa; quanto à sua flexibilidade, e é aplicável a 

qualquer tipo e porte de empresa. O entendimento sobre gestão participativa vai 

desde um simples grupo de CCQ na fábrica até um conjunto integrado de 

experiências participativas nos diversos níveis da empresa, ou seja, uma nova forma 

gerencial. 

A ANPAR, Associação Nacional de Administração Participativa adota um 

amplo conceito de administração participativa, definindo-o em seu estatuto como 

"um modelo de gestão humanizado que emprega participativamente o trabalho e os 

talentos humanos, baseando-se na eqüitativa convergência de interesses entre 

fornecedores, empregadores, empregados e clientes." (ALBUQUERQUE, 1996) 

Como esclarecimento adicional, a seguir seguem algumas informações 

relevantes extraídas do estatuto da ANPAR, aprovado pela Assembléia Geral de 
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Sócios, de 11 de dezembro de 1985, e reformado pelas Assembléias Gerais de 30 

de junho de 1988 e de 31 de março de 1989. 

Capítulo 2- Do objetivo da associação 
Artigo 2º)- A ANPAR é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por objetivo o 
desenvolvimento e a disseminação do(s) modelo(s) de administração mais adequado(s) à 
realidade nacional, através do intercâmbio de e:xperiências práticas nessa área, e da 
pesquisa, formulação e ensino de modelos administrativos fundamentados nas 
características culturais e socioeconômicas brasileiras, e baseados em casos concretos 
que estejam ocorrendo nas empresas e demais organizações. 
Parágrafo Único- Para os efeitos deste Estatuto, a e:xpressão "Administração Participativa" 
deve ser entendida como o modelo de gestão humanizada que emprega participativamente 
o trabalho e o talento humano, e se baseia na eqüitativa convergência de interesses de 
fornecedores/empregados/clientes, tendo como objetivo criar melhores condições para a 
organização cumprir seu papel social de produzir resultados adequados aos seus 
propósitos e satisfazer convenientemente às necessidades da sua comunidade. 
Esta é a única e mais consistente entidade existente no Brasil especificamente sobre a 
matéria, porém ainda muito nova e precisando demais da colaboração de todos os 
empresários e empresas que se interessam. Esta convicção adquirimos vendo na prática o 
valor moral e profissional daqueles que já estão oferecendo a sua contribuição. 

2.3 CULTURA E PARTICIPÇÃO 

O escasso volume de investimento em pesquisa sobre a realidade do país, 

que tem como conseqüência o desconhecimento das especificidades culturais 

brasileiras leva nossa Nação a sempre adotar, de sociedades mais avançadas, 

modelos já experimentados em outros países, de outro tempo e espaço e de 

vivência diferentes da nossa. Como não poderia deixar de ser, esse fenômeno de 

penetração de modelos importados em ramos do conhecimento, sob variadas 

formas, acontece também na área da administração de empresas. "A participação é 

um processo, uma conquista, demandando a educação de gerações." (D'ANGELO, 

1994, p. 16) Assim, entendemos que é preciso apreender a participação. 

Numa sociedade caracterizada pelo autoritarismo, paternalismo e 

nepotismo, vistos por estudiosos e especialistas como fenômenos implícitos na 

cultura brasileira, e que se encontram incorporados nos procedimentos 

administrativos, o relacionamento no contexto das organizações leva o indivíduo a 

ter um comportamento dirigido para a obediência, o temor e a submissão. "É 

necessário educar para a participação. Se não for feito um esforço pedagógico de 
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libertação do comportamento protetor e obediente, a participação não será plena." 

(D'ANGELO, 1994, p. 16-17) 

Ainda sobre a importância da conscientização, MATOS ( 1993, p. 367) 

coloca que: 

No Brasil, as comissões de fábrica, a co-gestão, e a participação na propriedade e nos 
lucros são preceitos constitucionais, não regulamentados, há anos, o que prova que, mais 
do que leis, as conquistas sociais nascem de um processo de conscientização e consenso. 
A negociação é um instrumento básico ao relacionamento harmônico e eficaz. Seu 
exercício contínuo, em todos os níveis, é que dará consistência e caráter a gestão 
participativa e à democracia na empresa. 

No cotidiano das empresas, assim como na sociedade brasileira em geral, 

ocorre outro fenômeno observado por estudiosos do comportamento social: a divisão 

dominante/dominado que incute nos indivíduos sentimentos de frustração, 

insatisfação, impotência psicológica e outras. Isso os leva a acreditar que para 

classes menos favorecidas e menos remuneradas são reservados postos inferiores 

e que seus vínculos com a empresa são mínimos ou inexistentes. A falta de "poder" 

deixa-os apáticos e desinteressados pelo trabalho que realizam. Já os indivíduos 

integrantes do setor dinâmico obtêm melhores posições em termos de hierarquia, de 

status e de compensações econômicas. A empresa atual tem que se esforçar para 

atenuar essas diferenças e criar oportunidades iguais para incentivar a produtiva 

cooperação, ajustando o mérito à competência do trabalhador. Nesse sentido, 

D'ANGELO (1994, p. 18) recomenda três medidas fundamentais: 

" - Eliminação dos preconceitos que gerem um 'determinismo social'; 

- Uso do treinamento como estratégia de criação de oportunidades; 

- Incentivo à participação plena." 

2.4 ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS SEGUNDO MINTZBERG 

MINTZBERG, Henry (1995) em seu livro Criando organizações eficazes: 

estruturas em cinco configurações, apresenta como estruturas administrativas 

básicas: 
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Estrutura simples, com base na supervisão direta, na qual uma cúpula 

estratégica muitas vezes formada pelo Presidente e Diretores, detêm o comando é o 

componente-chave. 

Burocracia mecanizada, com base na padronização dos processos de 

trabalho, na qual a tecnoestrutura formada por analistas e suas assessorias de 

auxiliares para apoio, é o componente-chave. 

Burocracia profissional baseada na padronização de habilidades em que o 

núcleo operacional composto por operadores que desenvolvem o trabalho básico 

relacionado diretamente com a produção de bens e/ou prestação de serviços, é o 

componente-chave. 

Forma divisionalizada, que visa a padronização das saídas, na qual a linha 

intermediária, formada por gerentes com autoridade formal, é o componente-chave. 

Adhocracia, baseada no ajustamento mútuo, em que a assessoria de apoio, 

formada por pessoas que dão suporte à organização fora de seu fluxo de trabalho 

operacional em vários níveis da hierarquia (algumas vezes com o núcleo 

operacional), é o componente-chave. (MINTZBERG, 1995, p. 158-262) 

2.4.1 Adhocracia 

Cabe aqui fazer algumas considerações acerca do que é a Adhocracia, pois 

este modelo apresenta muito do que se busca na participação. Ela pode ser definida 

como um tipo de organização de estilo administrativo solto, com pequenas estruturas 

temporárias, flexíveis, não detalhistas, para propósitos especiais, poucos níveis 

administrativos, poucas gerências e pouca normalização. De certa forma, a 

adhocracia pode ser vista ainda como um sistema aberto, adaptativo, temporário, 

que muda rapidamente, organizado em torno de problemas a serem resolvidos por 

grupos de pessoas relativamente estranhas, dotadas de habilidades profissionais 

diversas. A história moderna da Adhocracia data da criação das forças tarefas, 

durante a Segunda Guerra Mundial, quando os militares adotavam equipes ad hoc 

(aqui agora) que eram subseqüentemente dissolvidas após o cumprimento de suas 

missões. A adhocracia, de certo modo, representa uma antítese da organização 

burocrática. A organização burocrática pode ser útil e válida, quando o ambiente 
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empresarial é estável, a produção rotineira, a tecnologia tradicional e os desafios 

apresentados são rigorosamente previsíveis, repetitivos e programados. Todavia, se 

o ambiente da empresa apresentar mudanças freqüentes, aceleradas, com grande 

incerteza, riscos, manipulação de tecnologia de ponta e produção não programada, 

os modelos tradicionais, burocráticos, não se ajustam, daí advindo a idéia da 

institucionalização das unidades organizacionais auto-destrutivas, isto é, várias 

unidades pequenas e autônomas, que podem ser configuradas, extintas, passadas 

adiante, quando não forem mais necessárias, portanto administradas de forma 

adhocrática. (MINTZBERG, 1995, p. 250-270) 

Segundo TOFFLER (2001 ), o homem vai encontrar inúmeras dificuldades 

para adaptar-se a este novo estilo organizacional, mas ao invés de ser apanhado 

numa armadilha, capaz de esmagar sua personalidade, sentir-se-á liberado em uma 

nova forma livre de mundo, constituído por organizações móveis, onde sua posição 

sofrerá constantes modificações, tornando seus vínculos organizacionais acelerados 

a um índice cada vez mais frenético e rápido. 

2.4.2 Dimensões das cinco configurações segundo Mintzberg 

MINTZBERG (1995, p. 276-277), apresenta uma tabela na qual se pode 

observar as dimensões das cinco configurações e diz que, em geral não existe 

nenhuma estrutura melhor que a Adhocracia, porém pode existir no particular, 

levando-se em consideração o conjunto de fatores situacionais de cada empresa. 



-- ---- -- õ - -- --- - - - - - - - - -- - - - - õ 
ESTRUTURA BUROCRACIA BUROCRACIA FORMA DIVISIONALIZADA 

SIMPLES MECANIZADA PROFISSIONAL ADHOCRACIA 
MECANISMO CHAVE Padronização do Padronização de Padronização dos resultados 
DE COORDENAÇÃO Supervisão Direta Trabalho habilidades Ajustamento mútuo 
PARTE CHAVE DA Assessoria de apoio (com 

ORGANIZAÇÃO Cúpula estratégica Tecnoestrutura Núcleo Operacional Linha intermediária núcleo operacional na 
Adhocracia Operacional) 

PARAMETROS PARA 
DELINEAR: 

Alguma especialização 
Especialização de Pequena Muita especialização Muita especialização horizontal e vertical (entre Muita especialização horizontal 

Serviços especialização horizontal e vertical horizontal divisões e escritório central) 
Algum treinamento e 

Treinamento de Pouco treinamento e Pouco treinamento e Muito treinamento e doutrinação (dos gerentes Muito treinamento 
doutrinação doutrinacão doutrinacão doutrinacão das divisões) 

Formalização do Muita formalização (dentro 
comportamento, Pouca formalização Muita formalização, Pouca formalização das divisões), burocrática Pouca formalização, orgânica 

burocrático/orgânico oraãnica burocrática burocrática 

Grupamento Comumente Comumente funcional Funcional e por mercado Mercado Funcional e por mercado 
Funcional 

Grande na base e Grande na base e 
Tamanho da unidade Grande peQueno nas demais peQueno nas demais Grande (no topo) PeQuena em todas elas 

Sistema de 
Planejamento e Pouco Planejamento Planejamento para a Pouco planejamento e Muito controle do Planejamento para a ação 

controle e Controle ação controle desempenho limitado (especialmente na 
Adhocracia Administrativa) 

Instrumentos de Muitos instrumentos de 
Instrumentos de Poucos instrumentos Poucos instrumentos de interligação na Poucos instrumentos de interligação por toda a 

lnterliaacão de interliaacão interliaacão administracão interliaacão oraanizacão 
Descentralização Descentralização Descentralização vertical 

Descentralização Centralizacão horizontal limitada horizontal e vertical limitada Descentralizacão seletiva 

FUNCIONAL: 
Sintonia fina, Interligações externas, 

Cúpula estratégica Todo o trabalho coordenação das Interligação externa, "Carteira" estratégica, resolução de conflitos, 
administrativo funções, resolução de resolução de conflitos controle do desempenho balanceamento de trabalho, 

conflitos monitoracão de oroietos 
Núcleo operacional Trabalho informal Trabalho padronizado e Truncado (na Adh. Adm.) ou 

com pouco Trabalho rotinizado e de habilidades, com Tendência para formalização conjugado com a administração 
preparação formalizado, com pouca grande autonomia pelo motivo da para executar trabalho informal 

seoaracão individual divisionalizacão de projetos (na Adh. Oper.) 



.. ·--- ·- -··-·-· ·---- -· -- --· -- - - -· .. ---- .......... --- ---------- .... ~-

ESTRUTURA BUROCRACIA BUROCRACIA FORMA ADHOCRACIA 
SIMPLES MECANIZADA PROFISSIONAL DIVISIONALIZADA 

Linha intermediária Insignificante Elaborada e diferenciada Controlado por Formalização da Amplificada, mas indistinta da 
profissionais, muito estratégia divisional, assessoria ; envolvida em 
ajustamento mútuo operações gerenciais trabalho de projeto 

Tecnoestrutura Nenhuma Elaborada para Pequena Elaborada no escritório Pequena e indistinta da linha 
formalizar o trabalho central para controle do intermediária em trabalhos de 

desempenho proietos 
Assessoria de apoio Pequena Muitas vezes elaborada Elaborada para dar Dividida entre o Muito elaborado (especialmente 

a fim de reduzir a apoio aos profissionais; escritório central e as na Adhocracia Adm.}, mas 
incerteza estrutura da Burocracia divisões indistinta da linha intermediária 

Mecanizada em trabalho de projetos 
Fluxo de autoridade Significante, vinda do Significante por toda Insignificante (exceto na Significante por toda Insignificante 

topo parte assessoria de apoio) parte 
Fluxo de sistemas Insignificante Significante por toda Insignificante (exceto na Significante por toda Insignificante 

regulados parte assessoria de apoio) parte 
. Fluxo de comunicação Significativo Desencorajado Significante na Alguma entre o escritório Significante por toda parte 

informal administração central e as divisões 
Constelações de Nenhuma Insignificante, Alguma na Insignificante Significante por toda parte 

trabalho especialmente nos administração (especialmente na Adhocracia 
níveis mais baixos Administrativa) 

Fluxo de tomada de De cima para baixo De cima para baixo De baixo para cima Diferenciado entre o Mesclado, em todos os níveis 
decisão escritório central e as 

divisões 

FATORES 
SITUACIONAIS: 
Idade e tamanho Caracteristicamente Caracteristicamente Variadas Caracteristicamente Caracteristicamente jovem 

jovem e pequena antiga e grande antiga e muito grande (Adhocracia Operacional) 
(10 estágio) (2° estágio) <3° estágio) 

Sistema técnico Simples, não regulado Regulado mas não Nem regulado nem Divisível, caso contrário Muito sofisticado, às vezes 
automatizado e nem sofisticado igual à Burocracia automatizado (na Adh. Adm.); 

sofisticado Mecanizada não regulado nem sofisticado (na 
Adh. Oper.) 

Ambiente Simples e dinâmico, Simples e estável Complexo e estável Relativamente simples e Complexo e dinâmico; algumas 
algumas vezes hostil estável; mercados vezes diferente (na Adhocracia 

diversificados Administrativa) 
Poder O principal executivo Tecnocrático e algumas Controle do operador Controle pela linha Controle de Peritos; muito 

controla, muitas vezes vezes com controle profissional; segue a intermediária; segue a seguidora da moda 
proprietário; não externo; não acompanha moda moda (especialmente na 

acompanha a moda a moda indústria) 



12 

2.5 MELHORIAS COM A PARTICIPAÇÃO 

Na gestão participativa é importante estabelecer objetivos e compromissos. 

Se cada funcionário entender, compreender e planejar, para melhor poder cumprir 

as suas tarefas a curto, médio e longo prazo, tanto tarefas de rotina como, e 

principalmente, os ganhos de produtividade, a empresa melhorará como um todo. 

Isso é possível definindo-se compromissos. Começando pelo "para quê" de cada 

coisa (o quê, onde, quanto e quando) do trabalho de cada um. Isso deve ser 

explicado pelas chefias de forma simples e resumida. É importante também explicar 

as previsões de benefícios e/ou melhorias de produtividade que cada ação 

proporcionará. (LERNER, 1991, p. 37-39) 

2.5.1 As transformações no ambiente externo 

Podemos encontrar ainda nos dias de hoje empresas conservadoras, 

programadas para operar em ambiente de relativa estabilidade e de poucas 

mudanças, identificadas com o modelo clássico de administração, voltando-se mais 

para dentro de si. Contudo, a turbulência do mercado motivado por mudanças 

ambientais, instabilidade econômica, introdução de novas tecnologias, 

desenvolvimento da concorrência, mudanças no comportamento social, certamente 

interferem na organização do trabalho e no gerenciamento de seus recursos. 

Empresas do modelo clássico têm condições reduzidas de reagir às mudanças do 

mercado competitivo não se adaptando às exigências do ambiente externo. 

(D'ANGELO, 1994, p. 43) 

Para que haja essa adaptação exigida é necessário que se siga um modelo 

mais extrovertido, um modelo participativo de administração. D'ANGELO (1994, p. 

44) apresenta as seguintes características observadas no modelo participativo: 

- Flexível e adaptável ao ambiente de mudanças; 
- Aproximação da concepção com a execução 
- Especialização visando a empresa como um todo; 
- Não fragmentação dos órgãos da empresa; 
- Relacionamento do pessoal interno é fator indispensável ao ajuste com o ambiente 
externo da empresa; 
- Capacidade de reação rápida e pró-ativa; 
- Ampla capacidade de inovação. 
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Essas características pedem dois pré-requisitos: a participação dos 

indivíduos no interior das organizações e a participação da empresa no mercado 

competitivo. Para alcance de êxito, no plano participativo, é indispensável que se 

leve em consideração o fator flexibilidade, já que ajustes e correções ocorrerão em 

função das mudanças observadas no mercado que se atende. 

A empresa precisa contar com a sua força de trabalho, a contribuição das 

pessoas é indispensável, sem subverter a ordem e a hierarquia. Para tanto, é 

necessário encontrar clima e condições favoráveis para que as atividades se 

desenrolem acertadamente. Isso ocorrerá num ambiente sem preconceitos, que 

estimule e favoreça o individuo a produzir, contribuindo para a evolução da empresa. 

Portanto, " ... empresas que se desenvolvem no modelo participativo são 

consideradas 'Ilhas de Modernidade', devido ao seu desempenho, à implantação de 

novas tecnologias, inovações de produtos e melhoria do ambiente organizacional, 

com adequada gestão de recursos, constituindo-se expoentes no mercado 

competitivo." (D'ANGELO, 1994, p. 52) 

2.5.2 Preparar a implementação de mudanças internas 

Para o planejamento da implementação de mudanças, deve-se fazer uma 

análise profunda da empresa, considerando-se também os seguintes aspectos: 

- agrupamento dos membros da organização; 

- tecnologia empregada; 

- comportamento das relações sociais no interior da empresa; 

- objetivos da empresa; 

- e ambientes interno e externo para tornar o projeto viável nos seus vários 

sentidos. (D'ANGELO 1994, p. 59) 

E ainda para a efetivação e obtenção de resultados positivos é preciso 

percorrer quatro fases indispensáveis na preparação de um projeto de 

implementação de mudanças, a saber: 
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a) Conhecimento da realidade: análise da empresa, levantamento, coleta de 

dados, sondagem para se alcançar o diagnóstico da empresa, a fim de se poder 

atender as necessidades, expectativas e metas de cada empresa. 

b) Estabelecimento dos objetivos da mudança: questionar o que a empresa 

deseja alcançar e para que ela precisa mudar para utilizar conhecimentos, métodos 

e técnicas de procedimentos para a realização da atividade proposta. Formulação a 

curto, médio e longo prazo do que se pretende. 

c) Verificação do conteúdo da mudança: representa a matéria-prima capaz 

de estimular a finalidade proposta, com flexibilidade para que se possa contemplar 

as inúmeras alternativas de soluções. 

d) Avaliação de resultados: desenvolvida para analisar a efetividade do 

processo é utilizada para realimentar o próprio planejamento, através de 

mecanismos de feedback para aperfeiçoamento das atividades. (D'ANGELO, 1994, 

p. 60-61) 

Esse planejamento que ocorrerá obviamente no contexto do mercado 

econômico altamente instável, conduzirá a obstáculos, mas o enfrentamento destes 

proporcionará algumas vantagens, como mostra a tabela abaixo: 

TABELA 3- CARACTERÍSTICAS E DESAFIOS X VANTAGENS DAS MUDANÇAS 

Características e Desafios Vantagens 
Livrar-se de preconceitos e tradições Desenvolvimento expressivo, proporcionando 

melhores resultados para a organização e para 
os indivíduos nela participantes 

Encarar e refletir a realidade como mutável Participação eficaz dos trabalhadores nos 
objetivos da organização, gerando clima propício 
ao desenvolvimento qualitativo no trabalho 

Substituir o temor e a submissão pela Distribuição eqüitativa de responsabilidade e dos 
participação resultados 
Discernir a essência da aparência dos fatos Satisfação com a essência dos fatos e não com 

as suas aparências 
Encontrar em suas atividades as causas e não a Elevado grau de integração com a cultura da 
superficialidade dos efeitos organização 
Dar tratamento e oportunidade às pessoas de Sólida base para as decisões 
modo igual 
Diminuir a distância entre o pensar e o agir Aceleração das condições da competitividade da 

empresa 
Refletir sobre os objetivos do trabalho, dispondo Estímulo das condições da competitividade na 
como meio a participação do potencial humano organização 
das organizações 

Sustentação do diálogo e respeito às diferenças 
individuais 

(D'ANGELO, 1994, p. 63) 
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2.5.3 Formar equipes participativas e capacitadas 

Trabalhar coletivamente se aprende, é resultado de uma vivência positiva 

na qual são consideradas e enfrentadas as dificuldades de ouvir e ser ouvido, de se 

colocar no lugar do outro para poder compreendê-lo, de apresentar suas dúvidas, de 

respeitar os conhecimentos do outro, ainda que se discorde deles, de se apropriar 

das discussões da equipe, de ter uma atitude solidária com os demais. Também é 

importante não colocar a equipe como entidade soberana, passando por cima dos 

processos pessoais de seus integrantes, ou quando se justifica o trabalho coletivo 

como a simples possibilidade de troca. 

A equipe é um grupo de funcionários que trabalha para atingir uma meta 

especifica, interagindo para compartilhar informações sobre os melhores 

procedimentos ou práticas e tomando decisões que estimulem todos os seus 

membros a utilizar plenamente o seu potencial. A principal vantagem da estratégia 

baseada em equipes é o fato de que as decisões tomadas por um grupo tendem a 

ser mais sólidas, em média, do que as decisões tomadas individualmente. Entre as 

desvantagens está a constatação de que as decisões em equipe podem tomar um 

tempo considerável e exigem que todos os integrantes tenham capacidades técnicas 

e de relações interpessoais. 

"Quando pessoas com diferentes pontos de vista e preocupações 

demonstram forte interesse comum em um certo trabalho e se reúnem para 

discussão, muitas idéias excelentes podem ser geradas." (KONDO, 1991, p. 87). 

A motivação das pessoas para alcançar os objetivos de seu trabalho, com 

forte senso de responsabilidade, e a manifestação de grande interesse não apenas 

pelo próprio trabalho, mas também por outros que estejam relacionados com o seu é 

o ponto de partida para o trabalho em equipe. Sendo dessa maneira que pessoas 

inter-relacionadas poderão alcançar seu objetivo comum. (KONDO, 1991, p. 87-89) 

A distribuição do trabalho deve ser realizada como se este fosse dividido em 

vários grupos de tarefas. Esses grupos de tarefas devem ser justificados pelo fluxo 

do trabalho. Deve-se então, atribuir às pessoas um grupo de tarefa tão amplo quanto 

possível e compatível com suas capacidades individuais, tornando-as responsáveis 

por esse encargo. As pessoas a quem as tarefas forem assim designadas devem ser 
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informadas do real objetivo dessas tarefas, senão elas não assumirão firmemente a 

responsabilidade pelo trabalho. 

Recomenda-se não traçar linhas de demarcação claras entre tarefas, mas 

ampliar a gama de responsabilidade de cada um, de maneira que as sobreposições 

criadas ampliem as áreas de interesse comum entre pessoas encarregadas de 

trabalhos relacionados. Assim, a capacidade das pessoas deveria ser julgada em 

termos da amplitude do trabalho do qual elas estão encarregadas e não em termos 

de responsabilidade que lhes foi atribuída. Além disso, o aumento dessa amplitude 

do trabalho à medida que as pessoas desenvolvem suas qualificações serve não 

apenas como uma forma de reconhecer a evolução de suas habilidades, mas 

também como um meio de motivação de grande eficácia. (KONDO, 1991, p. 89-92) 

As empresas atualmente precisam atualizar sua cultura em todos os níveis 

hierárquicos, pois quando não o fazem sofrem um desbalanceamento que pode 

afetar seriamente os resultados. A falta de atualização de dirigentes cria bloqueios 

nos níveis gerenciais, dificultado para eles o cumprimento de suas responsabilidades 

inerentes às metas da empresa. Quem faz a empresa de hoje e do futuro são os 

seus dirigentes e colaboradores, e estes precisam estar sintonizados com as 

mudanças do mercado e têm que ser capacitados à altura de suas exigências. 

(LERNER, 1991, p. 15; 29; 34-36) 

Para que o desempenho das equipes seja satisfatório, é necessário que os 

líderes, gerentes ou diretores sigam algumas recomendações, como: 

- Saber escolher com quem trabalhar, pessoas com personalidades muito 

conflitantes geralmente são fontes constantes de atritos; 

- é importante que o resultado esperado fique claro para a equipe, o 

trabalho com metas e prazos claros tem mais chances de alcançar o objetivo; 

- saber motivar a equipe, pois é mais do que comprovado que o rendimento 

das pessoas aumenta na medida em que recebem incentivos e reconhecimento pelo 

trabalho; 

- acreditar no "tato e jogo de cintura", ninguém melhor do que o líder para 

conhecer e identificar seus melhores funcionários; 

- ser imparcial nas decisões, conseguindo separar a admiração pessoal da 

capacidade profissional. 
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O termo equipe vem sendo aplicado a diferentes tipos de grupos de 

trabalho. A definição varia muito de empresa para empresa, em relação ao que é ou 

faz uma equipe, como ela é estruturada, qual a diferença entre seus membros e os 

funcionários convencionais, quais são as suas limitações. 

"No gerenciamento do trabalho do dia-a-dia é mais eficaz que as pessoas 

reconheçam as características individuais de cada um e aproveitem-nas da melhor 

maneira do que ignorar essas diferenças e anulá-las por meio de padronização. 

Apontar os reais objetivos do trabalho e dar liberdade para escolha dos meios e 

métodos está relacionado com isso." (KONDO, 1991, p. 90) 

Reuniões podem figurar como instrumento integrador, estrategicamente, 

utilizado por gerentes, desde que não ocorram acidentalmente, mas que sejam 

exercitadas como compromisso de um processo que atinge toda a organização, nos 

níveis vertical, horizontal e sistêmico. Em nível vertical correspond~m às 

informações, geradas no comando superior e traduzidas em políticas que devem ser 

explicitadas e divulgadas, pressupondo feedback para que seja assegurada a sua 

compreensão e seguem de forma multiplicadora, por todas as equipes subordinadas. 

Em nível horizontal são estimuladas reuniões entre colegas de mesmo nível 

hierárquico, para um intercâmbio de departamentos, numa linguagem comum e 

permanente clima de negociação. E no nível sistêmico, partindo da identificação dos 

componentes dos sistemas básicos de administração como recursos humanos, 

produção, financeiro, técnico, etc. (MATOS, 1993. p. 157) 

Integração entre todos os setores e equipes da organização é fator 

importante para a obtenção dos objetivos empresariais. "A descentralização não se 

viabiliza sem a integração organizacional e sem um estilo predominante de gerência 

participativa." (MATOS, 1993, p. 157) 

2.5.4 O papel do administrador 

Ultimamente o papel do administrador evolui muito nas organizações e 

figura envolvido em várias necessidades, como saber lidar com previsões e 

examinar alternativas de soluções de problemas antes do seu efetivo aparecimento. 

A ele é atribuída a função de descobrir e aproveitar oportunidades no sentido de 
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contribuir com a dinâmica organizacional para que as empresas atinjam o êxito que 

buscam. E isso é obtido pelo administrador à medida que ele sabe como 

desenvolver ações gerenciais de seus parceiros e subordinados baseadas na 

cooperação. Ele tem que compreender a empresa como um todo, saber investigar o 

comportamento, atitudes e reações de seus subordinados, clientes, concorrentes e 

fornecedores e não se valer apenas da autoridade emanada do cargo que ocupa. É 

importante procurar promover um estilo de administração dinâmico, democrático e 

extrovertido, fundamentado em valores sociais e humanos, onde administrar não é 

apenas um produto, mas um processo em que o desenvolvimento da empresa não 

deixa de lado a participação do indivíduo. (D'ANGELO, 1994, p. 37-38) 

2.6 CAPITAL HUMANO 

O alicerce das organizações é construído a partir das pessoas que delas 

fazem parte, considerando-se as diferenças de cada uma, seus valores e maneiras 

próprias, modificando-se a velha premissa de adaptá-las à organização. O conceito 

de capital humano refere-se ao conjunto de habilidades e conhecimento que um 

indivíduo incorpora através da educação e da profissionalização. O estoque deste 

capital aumenta conforme o nível de conhecimento (educação, formação acadêmica 

e profissional) se eleva. O valor deste estoque é expresso na forma de remuneração 

no mercado de trabalho. Por esta razão, a teoria do capital humano explica a relação 

entre nível de formação e salário. Segundo esta teoria, o aumento no nível de 

educação, formação profissional resulta em acréscimos de produtividade, que por 

sua vez, eleva o nível do salário real. (ENRENBERG; SMITH, 2000, p. 319-409) 

2.7 MOTIVAÇÃO 

A motivação deve ser entendida como o conjunto de mecanismos que estão 

na origem das nossas condutas. O que produz e sustém o nosso comportamento. 

Assim, se sentimos fome, é esse estado que irá determinar o nosso comportamento, 

até o momento de deixarmos de tê-la. Se estamos com necessidade de conviver, 
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tudo faremos para nos juntarmos com alguém, ou simplesmente telefonarmos. Se 

gostamos que as pessoas nos apreciem, tudo faremos para que reparem nos 

nossos feitos na esperança de sermos brindados com o seu elogio. (ALMEIDA, 

1992, p. 53-54) 

Para existir motivação, tem de existir um estado de tensão no nosso 

organismo, que é provocado por uma necessidade. Existindo essa necessidade, a 

nossa energia será toda dirigida para a sua redução ou satisfação. 

NECESSIDADE ~TENSÃO~ IMPULSO~ AÇÃO 

HERZBERG, citado por ALMEIDA (1992, p. 54) apresenta dois tipos de 

fatores distintos responsáveis uns por criar insatisfação ou a ausência dela e outros 

por criar motivação ou ausência dela. Assim, como fatores de manutenção ele 

identificou: 

- Relacionamento com a chefia e colegas; 

- remuneração fixa; 

- condições ambientais; 

- políticas de gestão, como fazendo parte das principais. 

Já como fatores de motivação: 

- Responsabilidade; 

- participação; 

- promoções; 

- reconhecimento; 

- realização. 

Com isso, chama-se atenção para os efeitos que fatores de conservação 

podem ter, mas não é pelo fato de eles existirem que as pessoas ficarão mais 

motivadas. Se eles não existirem as pessoas ficarão desmotivadas. Para ele, 

existem três estados referenciais: 

DESMOTIVAÇÃO 

ESTADO NEUTRO 

MOTIVAÇÃO 

E os fatores responsáveis pela passagem do estado de desmotivação ao 

estado neutro não são os mesmos responsáveis pela passagem do estado neutro 

para a motivação. (ALMEIDA, 1992, p. 75-76) 
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O desempenho é a resultante das forças impulsionadoras derivadas dos 

fatores de motivação e das forças de restrição provocadas pelas frustrações 

relacionadas com os fatores de manutenção. 

ALMEIDA (1992, p. 78} conclui que no evitar dessas frustrações e no criar 

condições de aproveitamento dos fatores de motivação reside o grande desafio da 

gestão. Permitir que as pessoas ao atingirem os objetivos da empresa satisfaçam as 

suas próprias necessidades, como ilustra o esquema na figura abaixo: 

FIGURA 1 - ESQUEMA CICLO DE MOTIVAÇÃO 

SATISFAÇÃO 
+ 

De necessidades 
Curiosidade 
Importância 
Reconhecimento 
Poder 
Realização 
Desenvolvimento 
Ter ideais 

+ 
AUMENTO DA 

PRODUTIVIDADE 

Fisiológicas 
Segurança 
Convívio 

NECESSIDADE 
Fisiológica 
Segurança 
Curiosidade 

Convívio 
Ter importância 
Reconhecimento 

Poder 
Realização 

Desenvolvimento 
Ter ideais 

+ 
TENSÃO 

+ 
COMPORTAMENTO 

+ 

Curiosidade 
Importância 
Reconhecimento 
Poder 
Realização 
Desenvolvimento 
Ter ideais 

PRODUTIVIDADE 

NORMAL 

+ 

FRUSTRAÇÃO 
+ 

De necessidades 
Fisiológicas 
Segurança 
Convívio 

+ 
DIMINUIÇÃO DA 

PRODUTIVIDADE 

Quando uma necessidade não é satisfeita, não significa que o indivíduo 

permanecerá permanentemente frustrado. De alguma maneira essa necessidade 

será transferida ou compensada, retornando o indivíduo ao estado de equilíbrio, 

pronto para um novo estímulo. Daí percebe-se que a motivação é um estado cíclico 

e constante na vida das pessoas. (SILVA, 1992, p. 116} 



21 

2.8 COMUNICAÇÃO 

As comunicações são o centro gravitacional de todas as atividades 

humanas. Literalmente, nada acontece sem que haja prévia comunicação. Um 

grande número de problemas pode ser ligado à falta de uma comunicação 

adequada. 

Comunicar bem não é só transmitir ou só receber bem mensagens. 

Comunicação é troca de entendimento e ninguém entende ninguém sem considerar, 

além das palavras, as emoções e a situação em que fazemos a tentativa de tornar 

comuns conhecimentos, idéias, instruções ou qualquer outra mensagem, seja ela 

verbal, escrita ou corporal. 

Num modelo de administração conservador, por exemplo, estando as 

decisões e responsabilidades centralizadas no topo da organização, a comunicação, 

vinda sempre de cima para baixo, leva consigo determinações. Isso causa 

interferências no processo, bem como a tendência do indivíduo que as recebe é de 

segui-las sem discussão, não assumindo a responsabilidade pela sua eficácia. A 

comunicação, nesse estilo, surgindo da base para o ápice, quando permitida, é por 

vezes filtrada e acaba se esvaindo, não atingindo o seu destino, pois dilui-se nos 

setores intermediários das organizações, tornando a participação dos colaboradores 

inócua. Logo, a participação, no caso, se processa de modo unilateral e 

monologada. 

Já no estilo participativo a comunicação desencadeia-se de modo dinâmico 

onde as diferentes maneiras de pensar e de participar dos colaboradores são 

fundamentais para o processo, ou seja, o diálogo, a criatividade e o relacionamento 

são requisitos indispensáveis para o alcance da eficácia do processo. Como as 

atitudes dos colaboradores, neste caso, são de cooperação, eles assumem, em 

todos os escalões, real responsabilidade por conseguir atingir os objetivos da 

empresa. (D'ANGELO, 1994, p. 25-26) 
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2.9 PROGRAMA PARTICIPATIVO DE ORGANIZAÇÃO 

Um Programa Participativo de Organização cujo " ... objetivo é implantar na 

empresa uma metodologia de trabalho participativa, abrangente de todos os 

departamentos centrais e unidades, para obter uma permanente, integrada e 

evolutiva eficácia de desempenho pela força de trabalho." (LERNER, 1991, p. 143) 

pode constituir-se em uma boa ferramenta para o exercício da participação nas 

empresas. 

Este é um modelo de gestão humanizada que emprega participativamente o 

trabalho, o talento e a criatividade dos colaboradores. Baseia-se na justa 

convergência de interesses da diretoria, fornecedores e principalmente clientes, 

tendo como objetivos criar as melhores condições para a organização atingir os 

resultados necessários com ampla motivação, humor e humildade. 

Tal programa deve ser desenvolvido sob uma coordenação independente e 

central que trabalhará de comum acordo com a diretoria, em estreito contato com os 

gerentes de órgãos de apoio e unidades (todos farão parte de um conselho) em 

geral. Explica-se e defini-se o envolvimento de todos nas seguintes atividades: 

- Seminário com a presença de todos para lançamento do programa. 

- Encontros semanais com a gerência. 

- Encontro quinzenal com a diretoria. 

- Preparação de lideranças locais. 

- Colocação do programa em prática, a começar pela administração central, 

depois as unidades. (LERNER, 1991, P. 143-144) 

2.9.1 Passo a passo de uma unidade piloto 

Para implantação de um Programa Participativo de Organização, 

apresentam-se os itens a serem seguidos na formação de uma unidade piloto, 

abaixo seguem os passos para essa formação: 

Passo 1 - A coordenação e os funcionários de apoio da unidade logística 

escolhida construirão um staff de trabalho que será denominado: SPPL - Staff do 

Programa Participativo da Logística, que será um conselho. 
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Passo 2 - O SPPL fará uma proposta de trabalho/projeto para a diretoria, 

justificando, item por item, o porquê de suas intenções, tendo como base a análise 

do fator "análise de valor'' (custo-benefício), considerando, portanto, recursos, prazos 

e prioridades. 

Passo 3 - A diretoria fará sua análise, decidirá e comunicará suas decisões. 

Passo 4 - O SPPL formalizará e obterá aprovação para o seu primeiro 

plano de trabalho, que terá de abranger as realizações-compromisso de todos os 

órgãos envolvidos com o SPPL em nível hierárquico e estratégico. 

Passo 5 - Cada coordenador, retornando à sua base e contando com o 

apoio da coordenação, desenvolverá o seu plano de realização interna, em nível 

tático, cujo principal desafio será a obtenção local dos resultados-compromisso. 

Seja qual for o assunto, tais resultados-compromisso dizem respeito a 

organização interna da área; organização do relacionamento desta com os demais 

órgãos de apoio e com a unidade piloto escolhida; organização geral da empresa e 

aculturamento interno de todos os funcionários para a prática da excelência de 

desempenho participativo; formação de lideranças e know-how de atividades com 

grupos semi-autônomos, ou seja, SPPLs locais. (LERNER, 1991, p. 144-145) 

2.9.2 Considerações sobre o programa participativo 

O programa gera disseminação da cultura pela busca da excelência de 

desempenho; gerentes como facilitadores delegando tarefas e responsabilidades, 

estimulando novas lideranças, autonomizando gradualmente os grupos locais, 

aceitando sugestões e estimulando inovações. 

O programa participativo via SPPL é um modelo de gestão baseado numa 

cultura voltada para o binômio cooperação e resultados. 

O modelo participativo baseia-se em práticas gerenciais voltadas para 

resultados e participação da equipe operacional, na possibilidade de contribuir para 

a "melhoria da qualidade global" (de vida, de processos, de condições, de serviços e 

de produtos) e para o incremento da produtividade. (LERNER, 1991. p. 150-151) 
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2.1 O OBSERVAÇÕES SOBRE A REVISÃO TEÓRICA 

A participação resulta das experiências do ser humano dentro da cultura 

que vivencia no ambiente familiar, escolar, acadêmico e profissional. Historicamente 

a sociedade brasileira não foi acostumada à participação, então, tem-se que 

aprendê-la. Nas empresas, para obtenção dos objetivos organizacionais é 

necessário que se estimule a participação a partir da valorização do profissional e 

incentivo à sua formação. 

Estruturas administrativas conservadoras precisarão passar por algumas 

mudanças na adoção de um modelo mais participativo, que se caracterizarão em 

desafios e obstáculos, mas a superação destes resultará em várias vantagens 

configuradas em melhoria nos resultados da organização. 

A conscientização dos indivíduos sobre a participação no ambiente interno 

da organização proporcionará a participação desta no mercado. Isso deve acontecer 

em todos os níveis hierárquicos, sendo importante que essa consciência parta de 

cima para baixo e espalhe-se por toda a empresa. 

Na atualidade a administração encontra-se globalizada, competitiva, 

turbulenta e instável, faz-se necessária a adoção de programas de administração 

inovadores, flexíveis e certamente participativos, utilizando inteligentemente o que se 

tem de mais valioso dentro das organizações que são as pessoas. Há que se 

incorporar a comunicação eficaz de modo dinâmico e valorizar o diálogo, onde 

diferentes formas de pensar possam contribuir para obtenção de soluções. 

Para o mais rápido alcance dos objetivos organizacionais, na era da 

informação, tomou-se importante o trabalho em equipe, onde a criatividade pode 

aflorar e onde o indivíduo pode tomar consciência de sua importância única, no todo. 

A existência de motivação contribui para uma atuação mais intensa. 

Os autores consultados concordam que não se pode ignorar as mudanças 

no ambiente externo que conduzem às mudanças também no ambiente interno das 

empresas. Outro ponto de concordância é que há a dificuldade de se adaptar a um 

modelo de administração diferente do que se está acostumado a atuar. Contudo, o 

real e pleno envolvimento dos indivíduos nas organizações resulta em condutas que 

favorecem a missão das empresas e, conseqüentemente, a motivação, valorização e 

realização dos próprios colaboradores. 



25 

3 SITUAÇÃO ORGANIZACIONAL: EMPRESA INSTITUTO CURITIBA DE 

INFORMÁTICA 

3.1 NATUREZA JURÍDICA 

O ICI (Instituto Curitiba de Informática) é uma personalidade jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos. Foi qualificada como Organização Social pela 

Prefeitura Municipal Curitiba em 1998, com a finalidade básica de atuar em ensino, 

pesquisa, desenvolvimento científico, tecnológico e institucional nas áreas de 

informática e telemática. 

O Instituto foi a primeira organização social municipal do Brasil, surgindo em 

decorrência das expectativas criadas pela Medida Provisória nº 1.591, de 9 de 

outubro de 1997, a partir da qual resultou a Lei Municipal nº 9.226, de 23 de 

dezembro de 1997. Essa lei municipal foi fruto de estudos concernentes às 

propostas de reforma do Estado, realizados pelo Instituto Municipal de 

Administração Pública de Curitiba - IMAP, por solicitação do prefeito de Curitiba, 

Cássio Taniguchi. Essa lei dispõe sobres entidades qualificadas como Organizações 

Sociais e cria o Programa Municipal de Publicização. 

A partir do Contrato de Gestão assinado na data de sua criação, em 29 de 

junho de 1998, o ICI assumiu a execução e a coordenação integral e exclusiva de 

todas as atividades na área de informática e telemática junto à Prefeitura. O Instituto 

possui as mais modernas tecnologias do mercado de informática e o know-how 

necessário para atender as demandas da Prefeitura. 

O Artigo 2º do Estatuto Social do ICI indica seus objetivos: 

Art . .2° Para alcançar sua finalidade o instituto tem os seguintes objetivos: 
1- dtsseminar a Tecnologia da Informação como meio de facilitar aos cidadãos a utilização dos 
serviços públicos; 
li - desenvolver, nas áreas de informática e telemática, atividades pioneiras de efeitos 
multiplicativos, para melhor difundir seus benefícios; 
Ili - desenvolver e manter um sistema de documentação e de informações, articulando-o 
progressivamente aos sistemas congêneres nacionais e internacionais; 
IV - prestar assistência técnica a organizações públicas e privadas, através da implantação de 
soluções integradas na área de sistemas e equipamentos de informática e telemática visando 
o desenvolvimento institucional destes entes; 
V - promover programas de treinamento e de capacitação de pessoal na área de informática e 
telemática; 
VI - prestar serviços de consultoria, auditoria e desenvolvimento de novos sistemas ligados a 
área de infOrmática e telemática; 
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VII - executar serviços de manutenção, locação, instalação de programas e de equipamentos 
de informática e telemática; 
VIII - viabilizar a utilização de novas tecnologias na área de informática por órgãos públicos e 
privados, buscando a maximização dos recursos empregados; 
IX - articular mecanismos que possibilitem acesso gratuito à atividade de ensino para 
estudantes da área de informática; 
X - manter e estimular relações de cooperação com outros órgãos e entidades, públicas ou 
privadas, nacionais ou internacionais. (ESTATUTO SOCIAL, 1998). 

3.1.1 Visão 

Ser empresa sólida e integradora de soluções de qualidade em tecnologia 

de informação. 

3. 1 .2 Missão 

Garantir a qualidade dos sistemas de informações, que auxiliem seus 

clientes em seus objetivos, otimizando custos. 

3.1.3 Negócio 

Assegurar aos clientes, soluções rápidas, confiáveis e de qualidade. 

3. 1.4 Estrutura organizacional 

A estrutura organizacional do ICI é submetida à aprovação de um conselho 

administrativo, conforme item VII, do artigo 13, capítulo li, título Ili do Estatuto Social, 

sendo delegado ao Diretor-Presidente a prerrogativa de criação, fusão ou extinção 

de áreas, desde que não implique, necessariamente, na elevação do número de 

vagas ou funções de confiança e criação de núcleos de informática conforme 

necessidades. Abaixo a estrutura organizacional do ICI até o nível de divisão. 



Conselho de Administração 

Presidência 

Assessoramento ao Conselho de Administração 

Gabinete 

Assessoramento à Presidência 

Assessorias 

Secretaria Executiva 

Diretoria Administrativa Financeira 

Secretaria 

Assessoria de Contratos 

Divisão Administrativa 

Divisão Financeira 

Diretoria Técnica 

Secretaria 

Assessoria de Soluções Integradas 

Divisão de Sistemas 

Divisão de Suporte 

3.1.5 Bases Físicas 

27 

Em sua sede de aproximadamente quatro mil metros quadrados, localizada 

no bairro Cabral, em Curitiba, estão os setores administrativos e os setores técnicos 

estratégicos de desenvolvimento, manutenção, suporte, help-desk e Data Center. 

Quando o ICI surgiu em 1998, tudo começou com pouca infra-estrutura, contudo, o 

Instituto desde então vem investindo em uma nova infra-estrutura mobiliária e de 

equipamentos visando o melhoramento das condições de trabalho dos 

colaboradores. 

3.1.6 Recursos Humanos 

O ICI é formado por um quadro técnico composto por colaboradores 

contratados sob a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), servidores públicos e 
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terceirizados de aproximadamente 780 profissionais de tecnologia da informação a 

serviço dos mais variados projetos para a área pública municipal e estadual, em sua 

maioria lotados na sede do Instituto e em núcleos de informática localizados nas 

principais secretarias e órgãos municipais. 

O ICI iniciou suas atividades em 2004 com um total de 438 funcionários, 

sendo que 345 deles estão contratados pela CL T e os restantes 93 são servidores 

sob cessão. 

Em 2002, segundo o Relatório de Gestão do ICI, o Instituto cumpriu seu 

papel social proporcionando o primeiro emprego a 40 jovens, sendo que três deles 

haviam iniciado no ICI como estagiários. Além disso, atuou de forma significativa na 

formação profissional, abrindo vagas para estagiários de Ensino Médio e Superior. 

O ICI chegou a ter 91 estagiários, mas encerrou ano com 80 - uma 

diminuição natural causada pelo fim do ano escolar. Contudo, esse número 

representa 17,65% a mais que em 2001, quando o Instituto terminou com 68 

estagiários. Com a contratação dos primeiros estagiários em 1999, o ICI passou a 

adotar como política de recursos humanos a contratação, para o quadro CL T, de 

estagiários que se destacassem. Dentro dessa sistemática, três estudantes foram 

efetivados em 2002, e 13 no ano anterior. 

A equipe de profissionais do ICI tem provado ser capaz de desenvolver 

sistemas de vanguarda para o atendimento de qualquer demanda no setor de 

informação. Devido ao know-how adquirido em cinco anos de atividades, o ICI vem 

transformando boas idéias em projetos concretos e sua estratégia é tornar-se uma 

referência no mercado de informática e com isso dilatar sua carteira de clientes. 

Em relação a treinamento, o ICI vem dando continuidade a seus programas 

de qualificação e re-qualificação do quadro profissional. Para tanto, foram aplicados 

em 2002 um total de 1381 horas de treinamento, abrangendo as diversas áreas e 

projetos externos do ICI, como mostra a tabela a seguir: 
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TABELA 4 - TREINAMENTOS NO ICI EM 2002 
2002 - Treinamento X Horas Realizadas 
Treinamento Horas Realizadas 

Área Administrativa 250 
Central 156 155 

Projeto São Paulo 108 
Projeto Fortaleza 24 

Área Técnica 844 

Total 1381 

3.1. 7 Marketing interno 

Circula no Instituto desde o mês de agosto de 2001 um informativo interno 

intitulado "notlClando", editado por um jornalista da equipe do setor de comunicação 

da empresa, publicado pelo ICI, de distribuição mensal e gratuita. Esse informativo 

surgiu primeiro em formato de jornal tablóide, em cores, contendo quatro páginas. 

Esse veículo de comunicação trazia novas informações aos colaboradores como 

entrevistas com personalidades do setor de informática, dicas de qualidade de vida 

no trabalho, informações sobre os projetos desenvolvidos pelo ICI, agendas, 

curiosidades, profissionais em destaque, aniversariantes do mês, recados do GRICI 

(grêmio recreativo do Instituto Curitiba de Informática) e também do setor de 

recursos humanos. A partir da edição do mês de fevereiro do ano de 2003 o 

"notlClando" ganhou um novo formato gráfico, circulando então como revista em 

cores, circulando com a mesma proposta. 

O grêmio recreativo da empresa, fundado em novembro de 1998, promove 

bimensal e/ou trimestralmente encontros com os colaboradores, geralmente com 

jantares, churrascos, happy hours, festas e outros eventos do gênero, para 

confraternização e lazer. Cada colaborador contribui mensalmente com uma taxa 

irrisória para manutenção das atividades do grêmio. 

Anualmente o ICI organiza duas festas fixas, uma na metade do ano, 

geralmente no mês de junho ou julho, alusiva a data de criação do Instituto e outra 

no mês de dezembro para confraternização de final de ano, contando com a 

participação da empresa como um todo. Por ocasião da celebração de dezembro 

são destacados os funcionários que melhor desempenharam suas atividades 

durante o ano. 
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3.1.8 Produtos e Serviços 

Entre os projetos de modernização e de alta tecnologia desenvolvidos pelo 

ICI e contratados pela Administração Pública, pode-se citar: 

- Contratação realizada com o Município de Curitiba para a reestruturação 

de rede lógica e elétrica dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal 

Direta e Indireta; 

- contratação realizada com o Município de Curitiba para o desenvolvimento 

do Programa de Administração Tributária Municipal - PROMAT; 

- contratação realizada com o Município de Curitiba para o desenvolvimento 

de Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde e de toda a Rede 

Pública; 

- contratação realizada com a Urbanização de Curitiba S/A - URBS, para a 

implantação e viabilização de um Sistema de Comunicação com o Cidadão, 

chamado de Projeto 156. 

Além de Curitiba, O ICI também presta serviços a outros municípios 

brasileiros como: São Paulo, Fortaleza e Ribeirão Preto, entre outros. 

O ICI desenvolve seus projetos aliando tecnologia e responsabilidade social. 

Para a área pública, desenvolveu o conceito de GRP - Govemment Resource 

Planning, modularizando todos os seus sistemas, permitindo maior facilidade nas 

implantações e, sobretudo, fazendo acontecer de fato o Governo Eletrônico 

(E.GOV). 

Dentre as principais áreas de negócios, destacam-se: Consultoria e 

Diagnóstico para Tecnologia da Informação com Foco no Negócio do Cliente; 

Soluções de Cal/ Center, Infra-estrutura de Tecnologia da Informação; Smart Card; 

Geoprocessamento; Networking; Sistema de Gestão; Solução Integrada de 

Messaging; Desenvolvimento de Aplicações; Treinamento à Distância; Soluções de 

Saúde; Soluções de Finanças e Soluções para a Área Administrativa. 

A integração entre os sistemas desenvolvidos pelo Instituto reflete a 

experiência acumulada ao longo dos anos. O ICI busca sempre tomar a linguagem 

homogênea, racionalizar e padronizar o fluxo de informações e de documentos dos 

processos, além de preservar os fatores essenciais da cultura organizacional 

contemporânea - as pessoas, o conhecimento, a informação. 
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O ICI dispõe de uma série de produtos e serviços aplicáveis tanto no setor 

público quanto no privado. São soluções modernas em Tecnologia da Informação, 

disponíveis para todo o mercado nacional e internacional. 

Atualmente, o Instituto desenvolve projetos como: Projeto Central de 

Atendimento 156; Projeto PROMA T (Programa de Modernização da Administração 

Tributária Municipal); Projeto GURHU (Gestão Unificada de Recursos Humanos); 

Projeto SGP {Sistema de Gestão Pública); Cartão Saúde; Smart Card; dentre outros. 

A seguir tem-se uma explicação sucinta sobre cada projeto. 

Central de Atendimento 156 - A "Central de Atendimento 156" é o Contact 

Center desenvolvido e administrado pelo ICI, com o objetivo de viabilizar um sistema 

de comunicação ágil e eficiente entre o cidadão e a Administração Pública Municipal. 

A missão do 156 é integrar o cidadão e a prefeitura municipal. 

Projeto PROMAT - O Programa de Modernização da Administração 

Tributária Municipal é um sistema que integra o cidadão ao processo administrativo 

do município, criando uma nova política fiscal com justiça tributária e uma nova 

metodologia para armazenamento de informações. Além de simplificar e agilizar o 

acesso do cidadão às informações de interesse público, também possibilita a 

integração de todos os setores da Administração Municipal em uma única rede de 

dados, contemplando os processos de Ruas, Lotes, Logradouros, Lei de 

Zoneamento, Pessoas, Planta Genérica de Valores, IPTU, ITBI, Consulta Comercial, 

Contribuição de Melhorias, Alvará de Construção, Comércio e Prestação de Serviços 

{ISS), Controle de Ação Fiscal, Dívida Ativa, Arrecadação, Controle de Processos e 

Obras em Logradouros. O programa conta com módulos especiais para Gestão de 

Pavimentação Pública e Gestão de Resíduos Sólidos, que gerencia a coleta e 

armazenamento do lixo urbano. 

Projeto GURHU - Este projeto reúne 12 módulos que contemplam todas as 

principais áreas da administração de recursos humanos (admissão, movimentação, 

avaliação e remanejamento de funcionários; informações sobre férias; folha de 

pagamento e freqüência, além de relatórios gerenciais, saúde ocupacional e 

concursos). Disponibiliza, ainda, informações para todos os servidores da 

organização, via internet e intranet. Ele está integrado às demais aplicações 

utilizadas na municipalidade, como GTM {Gestão Tributária Municipal}, SGP (Gestão 
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Pública de Verbas Orçamentárias), Cartão Qualidade e ICS (Serviços de Assistência 

Médica). 

Projeto SGP (Sistema de Gestão Pública) - Um sistema projetado para 

integrar e automatizar as atividades administrativas e financeiras de prefeituras, 

viabilizando o planejamento e o controle efetivo dos processos decorrentes destas 

atividades. Como instrumento de planejamento e controle fornece aos 

administradores informações sobre a execução da despesa e da receita 

orçamentárias e extra-orçamentárias, quer seja no exercício corrente quer seja de 

séries históricas, o que permite uma avaliação contínua dos resultados e o respeito à 

.legislação e ao orçamento. 

Cartão Saúde - Um cartão contendo informações cadastrais sobre pacientes 

que permite o acesso do médico a um banco de dados que armazena todo o 

histórico-hospitalar do portador. Sua implementação faz parte do plano de 

reestruturação e informatização dos serviços prestados para secretarias de saúde. O 

software desenvolvido pelo ICI para esse cartão permite a consulta on-line de 

informações como doenças hereditárias, tipo de sangue, últimas consultas, 

medicamentos prescritos, internações e toda a ficha médica do paciente, em 

conformidade com as normas do Ministério da Saúde. 

Smart Card - O ICI é pioneiro na criação e implementação do Smart Card 

(cartão inteligente) no Brasil. Desenvolvido inicialmente para auxiliar o setor de 

Recursos Humanos de prefeituras, o Smart Card comprovou sua eficiência e vem 

sendo utilizado no sistema de transporte coletivo urbano da cidade de Curitiba em 

substituição aos vales-transporte. Esse cartão possui várias funções e possibilita ao 

consumidor fazer compras em farmácias e supermercados conveniados, sem a 

necessidade do uso do papel moeda. Contendo foto e senha intransferível, o cartão 

também pode ser utilizado para pagamento de contas em restaurantes, aprovação 

de empréstimos bancários e abastecimento de combustível, entre outros serviços. 

Também pode substituir o antigo cartão-ponto. 

Na área social, o ICI realiza projetos como: Digitando o Futuro e Projeto Luz 

das Letras. O Instituto desenvolve também uma série de outros projetos externos ao 

Contrato de Gestão, para a administração direta e indireta, para as secretarias 

municipais e para outras empresas, além de manter 21 núcleos de informática em 

Curitiba. 
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Além dos produtos já desenvolvidos e testados, prontos para auxiliar 

gestores públicos e privados, o ICI continua investindo em novos projetos, buscando 

a evolução permanente de sua base tecnológica. 

3.1.9 Aspectos financeiros 

Através das informações relacionadas ao encerramento do exercício 

financeiro de 2002, constata-se que houve uma forte variação positiva de 274,35%, 

em comparação ao ano anterior. 

Parte de sua receita são recursos repassados ao ICI por meio de contrato 

fechado com a Prefeitura Municipal de Curitiba, suas Secretarias e algumas 

entidades indiretamente ligadas como a Fundação de Assistência Social (FAS) e 

Fundação Cultural de Curitiba (FCC). Ainda que esses recursos possam ser 

aplicados no mercado financeiro, isso pouco acontece, devido à alta rotatividade de 

recursos. 

Por ser uma Organização Social, o ICI investe todo seu excedente 

financeiro em pesquisas para o desenvolvimento de novos projetos. Dessa forma, 

contribui de forma efetiva para o crescimento do país, disponibilizando produtos e 

serviços com tecnologia de ponta e garantindo o melhor custo-benefício aos seus 

clientes. 

3.2 ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

Por ser uma organização social, o ICI incorporou uma variedade muito 

grande de tendências culturais provenientes do meio público e do meio privado. 

Contudo, o Instituto tem como estratégia de mercado direcionar sua política cultural 

para a inovação, buscando desenvolver soluções integradas em tecnologia da 

informação para facilitar a vida das pessoas. 

Sendo uma empresa jovem, de apenas cinco anos de existência, desde sua 

formação tem procurado seguir os passos corretos para firma-se como empresa, 

tendo em vista as recomendações da administração contemporânea. Possui 
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presidente, diretores, corpo de gerentes e pessoal técnico-operacional devidamente 

capacitado profissionalmente, sendo o fator formação requisito bastante considerado 

nas contratações. 

Sua estrutura organizacional proporciona aos gerentes de projetos certa 

autonomia na tomada de decisões. Além disso, atividades de projetos e de rotina da 

empresa muitas vezes se sobrepõem, por causa da dinâmica empresarial imposta 

pela rotina de trabalhos dentro da área de tecnologia da informação. Desse modo, 

os principais atores dos projetos do Instituto, são também colaboradores atuantes no 

dia-a-dia da organização. 

A seguir está uma tabela ilustrando, de maneira objetiva, a análise prática 

do ambiente interno: 

TABELA 5 -ANÁLISE AMBIENTE INTERNO DO ICI 
ANALISE INTERNA 

Pontos fortes (facilitadores) Pontos a melhorar (dificultadores) 
Trabalho em Equipe Interação entre as equipes 
Treinamento Constante Ações motivacionais 
Pessoal capacitado Comunicação entre os setores 
Canal de Sugestões Consciência de totalidade organizacional 
Recursos Tecnológicos 
Foco na Inovação 
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4 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Este estudo fez uma abordagem teórica da participação nas organizações 

sob a visão de alguns autores para compreensão comum de conceitos da 

participação. De uma maneira abrangente, essa forma de gestão foi enfocada 

ressaltando sua forma filosófica e doutrinária, mostrando como a participação das 

pessoas no processo administrativo é relevante para a excelência empresarial, 

principalmente quando se leva em consideração o ambiente externo altamente 

mutável e exigente em que as empresas estão contextualizadas no momento. 

A empresa analisada trabalha direta e constantemente com Tecnologia da 

Informação e seguramente sua matéria-prima principal são seus colaboradores. São 

eles que criam e desenvolvem projetos que se constituirão soluções para seus 

clientes, aliados aos recursos e ferramentas que a própria tecnologia proporciona. 

Tais soluções são necessidades que o contratante apresenta. Assim, inovação é 

palavra de ordem nesta empresa. Invariavelmente trabalha-se em equipes, no 

desenvolvimento dos projetos. Em outras palavras pode-se dizer que é uma 

empresa participativa. Contudo, há que se estabelecer e manter claro o foco da 

participação no sentido de que os colaboradores sintam-se realmente membros

chave na realização ou no alcance da excelência profissional, porque isso faz com 

que sejam pró-ativos, produzam com mais vontade e facilidade e, 

conseqüentemente obtenham, no geral, mais e melhores resultados para a empresa 

e para eles próprios. 

É importante a continuidade das medidas já adotadas pela empresa, como 

investimento contínuo em treinamento; destaque do funcionário que obteve melhor 

desempenho durante o ano, que é fator motivacional; confraternizações anuais, 

como as já feitas no aniversário da data da fundação do instituto e no final do ano; 

maior acompanhamento e participação nos eventos trimestrais promovidos pelo 

grêmio recreativo da empresa e edição e circulação da revista informativa da 

empresa, que facilitam o entrosamento, a comunicação e a formação de um 

ambiente agradável para o trabalho. 

Recomenda-se, tendo em vista os pontos a melhorar, apontados na análise 

interna, que seja feita uma reflexão sobre eles, em princípio em nível de direção e 
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gerência. Em seguida que sejam discutidas ainda nessa instância, medidas para sua 

solução. A começar pela conscientização da totalidade organizacional que pode ser 

despertada através do meio de comunicação escrita já presente na empresa que é a 

sua revista, informativo interno. A colocação de D'Angelo sobre a comunicação, 

num modelo participativo, diz que esta deve acontecer de modo dinâmico onde a 

diversidade de pensamento de todos os colaboradores é importante para o 

processo. O diálogo, a criatividade e o relacionamento entre os colaboradores 

resultam em cooperação. A mesma cooperação que ocorre numa única equipe, deve 

estender-se às outras equipes e/ou áreas da empresa. 

Criação de um programa participativo, segundo as referências de Lerner, 

que parte da formação de um conselho, cuja coordenação atuará em comum acordo 

com a diretoria, em estreito contato com os gerentes e setores em geral. Isso propõe 

o envolvimento de todos partindo da promoção de seminários com a presença de 

todos para o lançamento do programa; encontros semanais com a gerência; 

encontros quinzenais com a diretoria; preparação de lideranças e execução do 

programa, iniciando na administração central e em seguida nas demais áreas da 

empresa. Tal programa pode ser um bom instrumento para formação e continuidade 

da integração entre os setores da empresa. 

A partir do momento em que os colaboradores passarem a ter consciência 

da importância do seu papel na organização começarão a ter maior 

comprometimento com o resultado dos serviços. Isso também facilitará o trabalho 

integrado das diferentes áreas da empresa. De acordo com Almeida, para existir 

motivação é preciso existir um estado de tensão provocado por uma necessidade. 

Havendo ela, a energia é dirigida para sua redução ou satisfação. A utilização do 

canal de sugestões, já existente na empresa, pode ser um meio para obter e filtrar 

as aspirações e necessidades dos colaboradores. Isso servirá de base para a 

elaboração de ações motivacionais, levando-se em conta os interesses e 

necessidades destes e as possibilidades da organização. 
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