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Abstract: 
 

The work presented has for objective the study from many different forms of 
participative management, your grow inside the theories work organization and the main 
problems that block your implementation; besides to define this kind of management as 
capable alternative to the enterprises to stabilish in this competitive and unbearable 
scenary. It´s also shown a case study of this kind of gesture in Nutrimental enterprise. 
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1 - Introdução: 
 
 O comportamento das empresas no século XXI é explicado através do processo de 
evolução das organizações a partir da Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra, onde o 
desenvolvimento da manufatura levou ao surgimento da fábrica e provocou grandes 
modificações econômicas, políticas e sociais. 
 Quando as fábricas surgiram o trabalho era realizado em péssimas condições. Só 
havia preocupação com fatores de produtividade. Sendo que entendia-se por  produtividade 
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a fabricação em larga escala sem preocupação com qualidade, meio ambiente e  fator 
humano. Não havia nenhum estudo sobre as formas de organização. 
 Algumas teorias apareceram ao longo do tempo destacando os principais nomes da 
Administração Clássica: Taylor, Ford e Fayol. Esses autores utilizaram uma lógica de 
racionalização do trabalho, esquecendo do elemento chave - o homem.  
 Max Weber, principal estudioso da burocracia, estabelece a dominação/submissão 
de alguns indivíduos sobre outros. Caracterizando a separação entre os que executam e os 
que planejam, organizam, dirigem, gerenciam e controlam, o que foi adotado pela 
Administração Clássica. 
 Após a 2ª Guerra Mundial os japoneses decidiram refazer seu país investindo em 
suas empresas, principalmente as de base tecnológica, surgindo a Abordagem Japonesa, 
que se caracterizou na evolução da prática da produção, num gradual processo de 
aprendizagem, despertando a curiosidade dos ocidentais, pois seus mercados foram 
invadidos por produtos japoneses. 
 Um dos pontos mais importantes da diferenciação entre a forma japonesa e a forma 
ocidental de trabalhar é a orientação e propensão para as mudanças nos processos de 
produção. A abordagem japonesa ganhou fama mundial e vários aspectos de sua forma de 
trabalho são utilizados em empresas atuais. 
 A Gestão Participativa foi adotada primeiramente na abordagem japonesa, se 
opondo à Administração Clássica, onde obteve resultados satisfatórios, portanto será 
abordada como nova forma de organização do trabalho, uma vez que as formas de 
organização atuais possuem características ou a utilizam como ferramenta para sustentar 
outro tipo de gestão. 
 
2 - A Gestão Participativa 
 
 A idéia de participação existe desde a Antigüidade, com o nome de democracia. A 
partir da 2ª Guerra Mundial passou a assumir forma concreta e despertar o interesse das 
organizações. Data dessa época o estabelecimento ou reestabelecimento da participação 
dos comitês ou conselhos, com objetivo básico de garantir a harmonia social e a mutação 
da sociedade através da empresa. (NETO, 2000) 
 A Gestão Participativa corresponde a um conjunto de princípios e processos que 
defendem e permitem o envolvimento regular e significativo dos trabalhadores na 
definição de metas e objetivos, na resolução de problemas, no processo de tomada de 
decisão, no acesso à informação e no controle da execução. 
 Dentre os modelos de gestão participativa, (LEITE, 2000), destaca as gestões 
Japonesa, Empreendedora, Holística e Virtual. 
 A gestão Japonesa é baseada na qualidade total e no trabalho em equipe. Com esta 
gestão conseguiu-se reerguer o Japão e tornar seus produtos competitivos, inclusive no 
mercado americano. Diante desta situação, as empresas ocidentais viram-se obrigadas a 
reagir para recuperar sua competitividade frente às empresas japonesas. Surgiu então a 
gestão Empreendedora que buscou a inovação orientada para resultados (visão do cliente), 
através de unidades independentes de negócios com equipes empreendedoras. 
 A gestão Holística se preocupa com a interação da organização como um todo e não 
com a soma das partes isoladas e para isso depende em especial das pessoas que organizam 
o trabalho sob a forma de células autogerenciadas. Já a gestão Virtual além de trabalhar 
com base nas relações de parcerias internas utiliza também parcerias externas, formando 
redes virtuais de negócios. 
 A rápida evolução dos conhecimentos, a crescente complexidade dos problemas e a 
extraordinária elevação dos níveis de produtividade que tem sido conseguida por esquemas 
participativos de gestão no mundo inteiro são algumas das diversas razões que têm 
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impulsionado empresas a adotarem gestão participativa. Também há o fortalecimento da 
consciência de que as pessoas próximas à ação estão melhor capacitadas a opinar sobre o 
assunto e participar das decisões relacionadas, gerando uma maior consciência dos direitos 
próprios que têm levado as pessoas a valorizar a participação em todas as dimensões de 
suas vidas. 
 Para a administração participativa ser eficiente, o processo decisorial deve ser 
totalmente delegado e descentralizado, as informações totalmente compartilhadas, sendo 
que a comunicação deve observar os princípios de clareza, coerência e adequação e os 
sistemas de recompensas materiais e salariais devem ser freqüentes, com punições raras e 
definidas pelo grupo. 
A implantação de uma administração participativa necessita de coerência em três 
fundamentos organizacionais: 
- Estrutura: As organizações mais enxutas e descentralizadas viabilizam o contato entre 
os níveis decisorial e operacional o que acarreta a melhoria no sistema de comunicação, 
agilização das decisões, redução de custos, definição clara de objetivos e das 
responsabilidades, além da transformação da burocracia em uma empresa dinâmica. 
- Cultura: O modo de vida, o sistema de crenças e valores sociais da organização devem 
ser cultivados de forma a desenvolver o envolvimento, a contribuição e a responsabilidade 
que são aspectos indispensáveis à participação. 
- Clima: A estrutura e a cultura organizacional geram uma atmosfera psicológica e 
características próprias que devem ser orgânicas e dinâmicas, influenciando de forma 
benéfica o desempenho humano e a participação. 
 

O gestor é o impulsor fundamental do processo participativo, portanto espera-se 
que ele tenha atitude interativa perante as questões estratégicas da organização, saiba tomar 
decisões estabelecendo prioridades, esteja voltado para o processo de inovação, além de 
saber delegar. 

A delegação é uma ferramenta gerencial fundamental para o desenvolvimento de 
uma equipe de trabalho. Em primeiro lugar, porque desenvolve a co-responsabilidade, o 
primeiro passo para o desenvolvimento da autonomia da equipe. Em segundo lugar, 
porque, quando feita adequadamente, estimula a iniciativa e a criatividade. 

Dentre as formas de participação na gestão, pode-se distinguir a 
pseudoparticipação, a participação parcial e a participação plena, além delas serem direta 
ou indireta. 

Na pseudoparticipação os funcionários são persuadidos a aceitarem as decisões 
tomadas pela administração, enquanto que na participação parcial o trabalhador pode 
influenciar o resultado do que é deliberado, mas não possui igual poder de decisão como na 
participação plena. A participação é direta quando o trabalhador tem a possibilidade de 
comunicar-se pessoalmente com as chefias, sem a necessidade de representantes como 
acontece na participação indireta, sobre as questões referentes às suas tarefas. 
 

(ERDMANN, 1998) destaca algumas das formas de participação que podem ser 
desenvolvidas nas organizações, para os empregados contribuírem nas decisões: 
− Caixa de Sugestão ou Banco de Idéias: planos que objetivam incentivar os empregados 
da organização a adotar uma atitude construtiva e a criar uma consciência de economia e 
eficiência em seus trabalhos.  
− Concurso de Idéias: diferenciando-se da ‘caixa de sugestões’ em virtude da competição 
entre as idéias, havendo a escolha da melhor; 
− Grupo de Produtividade: formados por pessoas com potencial de contribuição para 
redução de custos/ aumento da produtividade. A participação deve ser voluntária 
admitindo-se, porém o convite, quando não houver manifestação espontânea. 
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− Círculos de Controle de Qualidade: os CCQ’s constituem uma forma de participação 
inicialmente difundida no Japão para resolver problemas de qualidade. São pequenos 
grupos de pessoas que se reúnem voluntariamente para identificar, analisar e solucionar 
problemas relacionados à qualidade, produtividade, custos, ambiente de trabalho e outros 
assuntos. Os CCQ’s podem despertar maior identidade e interesse pelo trabalho, 
desenvolvem a capacidade de trabalho em grupo, melhoram a comunicação dentro da 
organização, promovem o desenvolvimento pessoal e executam a administração 
participativa. 
− Co-Gestão: é a participação através de institucionalização da representação dos 
empregados, através de comissões ou indivíduos na direção efetiva da organização. No 
conceito de co-gestão se insere a co-decisão, ou seja, a tomada de decisão com a 
concordância das partes dirigentes e dirigidas. No plano ideológico a co-gestão é definida 
como a busca de equilíbrio e harmonização de forças naturalmente antagônicas. Favorece a 
identificação do empregado com a organização através da coesão e do consenso; 
− Conselho de Fábrica: organismos permanentes (comitês) criados em organizações, 
constituídos de empregados eleitos e presidido pelos chefes da organização. Tem funções 
de caráter social, administrando ou promovendo iniciativas da organização neste campo. 
Quanto ao andamento e vida econômica da empresa seu papel se restringe ao 
aconselhamento. As condições coletivas de trabalho são focalizadas numa atuação 
semelhante aos sindicatos; 
− Autogestão: sua interpretação é muito variada e se caracteriza pela autonomia dos 
empregados nas decisões empresariais, desde a formulação de diretrizes até a distribuição 
de renda. As influências são radicais tanto a nível econômico operacional como político.  
Os estudiosos do assunto concordam que uma organização, para ser considerada 
autogerida, tem seu capital controlado majoritariamente, pelo menos 51%,  pela maioria 
dos trabalhadores.  

O aumento da confiança dos empregados nas intenções e objetivos da organização, 
a melhoria das comunicações, o desenvolvimento da capacidade dos subordinados, a 
resolução de situações problemáticas, o maior rendimento e a maior satisfação são alguns 
benefícios advindos da gestão participativa. 

O mundo virou um grande mercado unificado e as economias mundiais estão 
conectadas e as mudanças em uma economia afetam outras. Diante dessa economia 
totalmente orientada para o mercado, os consumidores tomam as decisões de produção 
econômica da sociedade quando fazem suas escolhas no mercado. Com este cenário cada 
vez mais será preciso usar a gestão participativa para melhor atingir os objetivos 
empresariais. 

Para atingir o objetivo da empresa, todas as áreas são importantes. Desde a 
mercadológica, passando pelos recursos humanos, produção, organizacional, chegando até 
a área financeira. Todavia, esta última é da mais alta importância estratégica para a 
sobrevivência dos negócios. Entretanto o segmento financeiro das empresas têm sido 
reduto de poucos especialistas, quase sempre há duras resistências à penetração da gestão 
participativa. 

Uma estratégia para superar essas barreiras tem sido o campo de treinamento em 
recursos humanos, através da apresentação de modelos financeiros mais acessíveis e de 
mais fácil compreensão por parte do pessoal de base. 

A área de recursos humanos assume portanto, uma responsabilidade maior no 
desenvolvimento da participação, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento e 
preparação dos dirigentes e demais empregados. 

Pode-se dizer que a implantação da gestão participativa beneficia muito a área 
financeira, uma vez que existe a redução dos custos de controle, redução dos desperdícios, 
melhoria da produtividade e tomada de decisão com qualidade e racionalidade. 



XXII Encontro Nacional de Engenharia de Produção 
Curitiba – PR, 23 a 25 de outubro de 2002 

 

ENEGEP 2002 ABEPRO 5 

A gestão participativa pode e deve ser tanto endógena como exógena à empresa ou 
a uma organização em geral. Na parceria empresarial, a participação deve existir desde o 
início das conversações para se formar a parceria, na determinação de seus objetivos, de 
sua missão e nas responsabilidades e direitos de todos os parceiros. Tudo o que se aplica 
em termos de participação em uma empresa pode e deve ser aplicado no funcionamento da 
parceria empresarial, sobretudo no que se relaciona com as decisões referentes à 
informação, à comunicação, aos recursos financeiros, deveres e direitos dos recursos 
humanos. 

As principais dificuldades encontradas durante a implantação da gestão 
participativa são principalmente de origem cultural, segundo (JOHANN, 1996) a 
participação é um exercício infinitamente mais complexo na prática do que aparenta, da 
mesma maneira que o exercício da democracia é tão mais trabalhoso do que a ditadura. 

Incongruência entre objetivos estabelecidos e ações, incapacidade de compreender 
a complexa dinâmica emocional das pessoas confrontadas com mudanças e dificuldades do 
líder em reconhecer que ele também precisa mudar são alguns dos entraves mais comuns 
da transformação organizacional. Além disso, para as pessoas praticarem novos modelos 
de comportamento, precisam de tempo para aprender e de espaço para exercitar, muitos 
programas promissores são suspensos justamente quando começam a compensar, pois a 
administração acha que eles não estão funcionando ou, o que é pior, encontram outro 
modismo ou programa e apegam-se a ele. O fator-chave para uma mudança bem sucedida 
é a persistência numa determinada direção, com prudência e correções de rota ao longo do 
caminho. Toda mudança é assustadora e por isso a organização precisa oferecer alguma 
espécie de apoio psicológico, isso não significa garantia de emprego, mas informações 
claras a respeito de locomover-se ao longo das fases de transição. 
  Precisa-se ressaltar que para conseguir uma gestão participativa eficiente o 
importante é ter sempre presente os pontos básicos – aprender a aprender, para inovar, criar 
visão compartilhada, planejar a transição, a análise organizacional, a colaboração 
ambiental e potencialização de si e de outros, para que a gestão seja uma soma de esforços 
individuais e grupais em busca do aperfeiçoamento permanente da organização e de seus 
recursos humanos. (DRUMOND, 1991) 
 
3 - Estudo de Caso: Nutrimental 
 
 A Nutrimental é uma empresa do setor alimentício que foi fundada em 1968. Possui 
atualmente 2 unidades industriais e 1 centro de distribuição, além de laboratórios de 
Controle de Qualidade equipados para realizar todas as análises necessárias.
 Trabalhando com alimentos prontos e desidratados a empresa chegou a exibir um 
faturamento de R$ 210 milhões, fornecendo insumos de merenda escolar para o governo 
federal. O fim do monopólio no governo Collor, em 1992, fez com que o faturamento 
caísse pela metade e suas dívidas chegassem à US$ 35 milhões. Neste período foi 
necessário fechar duas da três fábricas que possuíam e cerca de 1000 funcionários foram 
demitidos. Com este cenário a empresa viu-se obrigada a buscar novos mercados. 
 Alguns produtos foram retirados de linha e decidiu-se focar em nichos de mercado. 
O produto Nutry atende à geração saúde e os sucos Nutrinho servem às crianças. Duas 
novas unidades de negócio foram criadas para ampliar o raio de atuação: a Provime atende 
o segmento cães e gatos e a Vitagre fornece alimentos para a pecuária. 
 O grande destaque foi a barra de cereal Nutry que com apenas três anos de 
lançamento virou um fenômeno de vendas. O sucesso atraiu a concorrência e hoje a 
empresa disputa com GranMills, Nestlé e Kellogg’s um mercado de R$ 80 milhões, mas 
ainda detém 50% da participação deste mercado. 
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 Essa transformação é resultado da implementação de uma metodologia criada na 
década de 80 pelo consultor americano David Cooperrider, conhecida pelo nome de 
Appreciative Inquiry (Entrevista Apreciativa), muito usada em organizações sem fins 
lucrativos. De forma simplificada, consiste em promover o diálogo interno para descobrir 
as qualidades da organização. 
 No Appreciative o foco não é o problema, mas a construção de um futuro com base 
no que se tem de fortalezas. Os princípios desta  metodologia são: 
Princípio Construcionista: As organizações são percebidas como construções humanas. 
Princípio da Simultaneidade: a pergunta e a mudança acontecem simultaneamente. 
Princípio Poético: Assim como uma obra de arte pode ter inúmeras interpretações, as 
organizações humanas podem ser vistas como livros abertos em que as pessoas são co-
autoras. Passado, presente e futuro podem ter inúmeras interpretações, e podemos 
encontrar o que desejamos nas organizações.  
Princípio da Antecipação: as pessoas caminham para onde se questionam (sonhos), assim 
como as organizações. 
Princípio Positivo: A abordagem positiva tem o poder de agregar, de realimentar. 
A implantação desta metodologia passa por 4 fases, conhecidas como Ciclo dos Quatro 
D's: 
Descoberta: fase em que a organização aprecia o que tem de melhor. Exemplos: liderança, 
relacionamentos, tecnologia, métodos de planejamento, etc. Nesta fase, as pessoas 
compartilham histórias de sucesso, percebendo a história organizacional como uma 
possibilidade positiva. 
Sonho e Planejamento: A fase do sonho envolve desafiar o status quo, criando visão dos 
resultados que o mundo está querendo. A fase de planejamento é a criação da arquitetura 
social e tecnológica da organização. Tanto a fase de sonho quanto a de planejamento 
envolvem a construção coletiva de imagens positivas de futuro. 
Um aspecto que diferencia o Appreciative Inquiry das outras metodologias de 
planejamento é que as imagens de futuro emergem de exemplos positivos ocorridos no 
passado. Estas imagens se tornam possíveis porque estão baseadas em momentos 
extraordinários da vida organizacional.  
Destino: A fase de destino é aquela em que as imagens positivas de futuro são sustentadas. 
É um tempo de aprendizado contínuo, ajustamento e improvisação - tudo a serviço dos 
ideais compartilhados. É o momento de construir o "olhar apreciativo" na organização em 
todos os seus sistemas, procedimentos e métodos de trabalho. 
 Com a transferência da gestão e do espírito empreendedor do topo para as bases, 
em 1997, ano da introdução da Entrevista Apreciativa, a empresa faturou R$ 102 milhões, 
segundo (BARBOSA, 2001). No ano seguinte, as vendas aumentaram quase 25%. No 
mesmo período o lucro passou de R$ 4,7 milhões para mais de R$ 7 milhões. Isso tudo 
trabalhando com praticamente o mesmo quadro de funcionários e com a mesma estrutura e 
sem grandes investimentos. O crescimento se manteve nos anos seguintes, mas em ritmo 
menos acelerado. Em 2000 o faturamento foi de quase R$ 140 milhões. 
 Hoje a Nutrimental tem três níveis de funcionários. O estratégico, responsável pelo 
planejamento de longo prazo, é formado pelos cinco patrocinadores executivos. O 
operacional inclui a maioria dos 750 funcionários, que formam equipes com tarefas de 
curto prazo. Entre os dois está o nível de crescimento, em que trabalham 17 ‘facilitadores’, 
a maioria deles ex-gerentes. Eles deixaram as tradicionais funções de controle dos 
subordinados para dar apoio às equipes operacionais. O controle dos processos produtivos 
cabe às próprias equipes, num sistema de autogestão. 
 Segundo (PEIXOTO, 2001), o presidente da empresa reconhece que alguns 
funcionários antigos tiveram dificuldade para se adaptar e acabaram saindo da empresa e 
que ainda há pessoas que não conseguiram se adaptar totalmente aos novos tempos. Para 
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ambientá-los existem consultores ‘facilitadores’ da área de treinamento e desenvolvimento 
de pessoas. 
 Observa-se que a reestruturação da empresa se deve ao fato de ter acreditado no 
potencial humano. Isso pode ser observado hoje nos Valores da empresa, tabela 2 anexo, e 
também nos princípios da ação organizacional. 
4 - CONCLUSÃO 
 
 O mundo passa por uma transformação radical. Toda a sociedade deve estar 
preparada para a mudança, nota-se que as empresas também acompanham esta evolução. 
Agora mais do que nunca o individualismo está perdendo o sentido para dar lugar à 
participação. 
 No âmbito empresarial, portanto, pouco interessa a gestão participativa em si, mas 
apenas o que ela pode trazer para a empresa. Interessa que ela funcione e que dê resultados.  
(JOHANN, 1996) Com isto pode-se dizer que a uma alternativa viável para que as 
empresas se mantenham no mercado é a participação. 

A gestão participativa precisa fundamentalmente de mudança de comportamento e 
não iremos conseguir esta mudança se não existir um ambiente propício. No caso das 
organizações empresariais precisa-se de uma mudança estrutural porque nenhuma 
organização conseguirá implantar eficientemente a gestão participativa se não permitir um 
mínimo de autonomia. 

A principal diferença em relação ao sistema taylorista/fordista é a participação do 
homem que não é mais considerado uma extensão da máquina e, portanto, pensa e decide. 
Observa-se maiores diferenças na tabela 1, anexa. 

O poder nas novas organizações provém das relações e não das estruturas. A 
confiança sendo o principal meio de controle torna as pessoas mais eficazes, criativas e 
capazes de atuar em um ambiente dinâmico. (NETO, 2000). 

A tendência é que a gestão participativa seja adotada em todos os setores da vida 
como, por exemplo, pode-se citar que várias cidades já implantam o orçamento 
participativo e os moradores definem prioridades e como serão direcionados os recursos. 

A administração participativa possui características capazes de funcionar tão bem 
em nossa época como as organizações mecanicistas funcionaram há cem anos, gerando 
resultados satisfatórios. 
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6 – ANEXO 
 

Taylorismo/Fordismo Gestão Participativa 

Centralização Descentralização 
Eficácia Criatividade 
Estrutura Flexibilidade 
Liberdade Disciplina 

Planejamento Intuição 
Chefia Liderança 

Controles Valores 
Indivíduo Equipe 
Paciência Agilidade 

Orientação Participação 
Visão interna Visão externa 

Tabela 1: Diferenças Taylorismo/Fordismo  
 
 

Horizontalidade: significa abertura de altura de idéias, liberdade com responsabilidade, de 
acordo com as habilidades de cada um. Para tanto, parte do princípio de que todas as 
pessoas da organização são partes relevantes do processo de decisão. Mexe, portanto, com 
estruturas e exige reeducação, visão de equipe e delegação. 
 
Aprendizado Contínuo: possibilita a realização, o desenvolvimento humano e a 
capacitação contínua para mudança. 
 
Inovação: atendendo ás necessidades de evolução, exige criatividade, que aflora 
naturalmente quando há um clima de confiança, liberdade para manifestações individuais e 
grupais. 
 
Integridade: provendo coerência e ética, gera condições para que os demais valores 
possam se desenvolver. 
Tabela 2: Valores da Empresa Nutrimental 
 

http://www.boticario.com/

