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Resumo  
O presente estudo tem o objetivo de discutir o  desenvolvimento do princípio do 
empowerment em uma empresa química de médio porte, a partir da análise da mudança de 
comportamento dos profissionais de compras face o desafio da melhoria de performance da 
área nesta organização com o uso da Gestão Participativa.. 
Palavras-chave: Liderança, empowerment, gestão participativa. 

1. Introdução 

Executivos e acadêmicos concordam que a utilização adequada dos recursos humanos assume 
cada vez maior importância na busca de vantagem competitiva para as empresas dentro dos 
cenários atuais de alta concorrência e imprevisibilidade. As pessoas têm nas empresas mais 
que um simples lugar de trabalho. As organizações são ambientes de interação e 
representação (FREITAS, 1999) formadas por um aglomerado de grupos sociais 
(MAXIMIANO, 2004) formais e informais, com os quais o indivíduo se relaciona. O 
profissional dentro deste contexto não é somente um recurso produtivo. É necessário 
compreendê-lo em sua totalidade.  Seu desempenho sofre influências da maneira como é 
gerenciado, de suas relações com outras pessoas e grupos sociais, cultura, clima 
organizacional e  motivações pessoais. 

Em sua grande maioria as empresas brasileiras de pequeno e médio porte têm suas atividades 
projetadas exclusivamente segundo a perspectiva da divisão das tarefas operacionais, sem 
levar em consideração as necessidades de auto-estima e desenvolvimento pessoal dos 
colaboradores. Este critério acaba alienando os funcionários e a alienação, por sua vez, reduz 
o comprometimento e afeta o desempenho no trabalho (SLACK, 2002). 

As gerências, que têm entre outras funções a responsabilidade pelo trabalho das pessoas a 
partir da autoridade a elas concedidas, são influenciadas pelo estilo de administração dos 
sócios gerentes do negócio e normalmente multiplicam este perfil para o modelo de gestão 
que aplicam junto aos seus colaboradores. 

O presente estudo tem o objetivo de desenvolver um plano de ação para a introdução do 
conceito de empowerment em uma empresa química de médio porte, a partir da análise da 
aplicação de gestão participativa junto aos profissionais de compras, buscando a melhoria de 
performance da área. 

A principal motivação para a realização desta pesquisa deve-se à constatação de que, apesar 
da recorrência do tema, a literatura aborda comumente a aplicação do conceito de 
empowerment nas grandes corporações e não nas empresas de menor porte. Adotar este 
modelo em uma média indústria implica na capacitação dos funcionários operacionais para 
lidar com a idéia de maior autonomia nas decisões, envolve mudanças culturais nas relações 
de poder e pede novo modelo de liderança na administração de um ambiente mais 
participativo, com maior fluxo de informação e transparência nas relações com grupo de 
trabalho. 
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Este estudo pode servir de base a outras empresas de perfil similar à companhia analisada para 
criação de seu próprio programa de empowerment e formação de equipes autogeridas.  

02. Referencial Teór ico 

“Pigmalião esculpiu uma estátua de mulher tão perfeita que apaixonou-se por ela, implorando 
para que Afrodite desse vida à sua criação. Tocada pelo amor do escultor, Afrodite deu vida à 
estátua, transformando em realidade a expectativa de Pigmalião.”  (adaptado de 
http://greciantiga.org/mit/mit11-10.asp) 

Consenso acadêmico e executivo, o uso adequado das pessoas em suas atividades 
profissionais é potencial gerador de vantagem competitiva nos cenários atuais de alta 
concorrência e imprevisibilidade. A sobrevivência das empresas em um cenário altamente 
competitivo forçou as organizações a buscarem formas para aumentar eficiência em seus 
mercados de atuação.  

Ao longo do tempo, diferentes filosofias influenciaram a organização das atividades 
operacionais nas empresas e muitos destes projetos ainda hoje são evidentes.  

No início da década de 60, abordagens mais relacionais começaram a ser utilizadas e aspectos 
como qualidade de vida e motivação ganharam importância, dando início a novas modelagens 
de trabalho que valorizam o lado humano nas relações entre funcionários e empresas. Esta 
abordagem comportamental estimulou o surgimento de novos conceitos para projetos de 
trabalho nas organizações, como empowerment, trabalho autogerido e trabalho flexível 
(CHIAVENATO, 2003). 

Para melhor entender o papel da motivação na vida profissional é importante compreender o 
ser humano em sua totalidade. Como ser social, o homem desde seu nascimento convive com 
grupos. Assim, é natural que estes grupos exerçam influência sobre a forma como o indivíduo 
enxerga a si mesmo. É a partir do olhar do outro que o ser humano se vê e se percebe 
(FREITAS, 1999). Se a visão do grupo sobre o indivíduo for positiva, sua crença a respeito de 
si mesmo também o será. Não se trata aqui, como bem abordou Maximiano (2004), de 
pensamento positivo. O fato é que o crédito moral “depositado”  por outras pessoas motiva o 
comportamento individual à ação negativa ou positiva nos ambientes com os quais interage. 

As empresas são formações de grupos sociais onde as pessoas também se relacionam. 
Segundo Freitas (1999), a sociedade atual vive uma crise de identificação. Neste contexto, as 
empresas incorporam nas suas relações com funcionários um papel que transcende ao aspecto 
puramente econômico. Elas representam mais do que o simples local de trabalho e este, por 
sua vez, não se resume ao ganha-pão. Com a crise de identificação atual, o conjunto 
trabalho/empresa assume contorno de identidade para as pessoas que atuam nas corporações, 
local em que encontram espaço de interação e representação social. Nas empresas, as pessoas 
se relacionam, criam grupos sociais, interagem com diferentes grupos, aprendem novos 
comportamentos, estabelecem vínculos afetivos com pessoas e com a organização. A 
empresa, por sua vez, lhe empresta uma espécie de identidade corporativa, que permite senso 
de pertencimento a um grupo, uma identificação.  

O trabalho assume papel cada vez mais decisivo na vida das pessoas. As motivações pessoais 
são possíveis geradoras de maior compromisso e desempenho e também passíveis de 
obtenção a partir do trabalho. O interesse do funcionário na realização ou não de determinada 
tarefa depende também de suas motivações pessoais. Estas podem ser influenciadas 
positivamente pelas gerências nas empresas gerando melhores desempenhos. 

As empresas são formadas por pessoas administradas por outras (os gerentes), que têm a 
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responsabilidade por fazer funcionar os processos a partir da autoridade formal a eles 
concedida para a tomada de decisões e acionamento do trabalho de seus funcionários e outros 
recursos. A qualidade do tratamento que as gerências dispensam a seus colaboradores 
influencia fortemente o seu desempenho. Bom tratamento, bom desempenho (MAXIMIANO, 
2004).  

O modelo de administração tradicional baseado na divisão das tarefas operacionais não 
responde de forma eficiente aos novos desafios do ambiente competitivo deste século 
(MAXIMIANO,2004). A melhoria do nível de serviço a clientes tem sido algo que algumas 
organizações conseguiram mudar ao romper com a rígida definição de papéis operacionais 
para a adoção de contratos de trabalho que encorajam a iniciativa e permitem aos funcionários 
a tomada de decisões (MARCHINGTON e WILKINSON,1996).  

Segundo Drucker (1999) na sociedade atual, denominada pós-capitalista, o recurso econômico 
básico não é mais o “capital”  representado pelos meios de produção e sim o conhecimento. A 
aplicação deste conhecimento no trabalho demanda maior foco nos recursos humanos e 
informação, estimulando colaboração e participação nos resultados, compartilhando visão 
comum e valores organizacionais. Este modelo de administração  caracteriza a chamada 
gestão participativa.As empresas com gestão participativa obtêm melhor desempenho, tanto 
pelos resultados econômicos quanto pela satisfação dos funcionários (CHIAVENATO, 2000). 

O conceito de empowerment aborda justamente este encorajamento da iniciativa utilizando 
delegação de forma a permitir tomada de decisões de trabalho tão perto quanto possível da 
unidade de operações e seus clientes (internos e externos) – (COLE, 1997). O colaborador 
deve ser motivado a tomar decisões e assumir total responsabilidade por elas.  O 
comprometimento com os resultados organizacionais por parte dos funcionários participantes 
do processo de empowerment potencializa as oportunidades de sucesso da empresa.Segundo 
Maximiano (2004), o termo empowerment implica em “atribuir poderes a alguém, ou seja, 
“ transferir poderes de decisão a funcionários individuais e a equipes”  ( MAXIMIANO, 2004, 
p.282). 

Todavia, no contexto da pequena empresa, muitos sócio-diretores relutam a delegar e permitir 
maior autonomia para seus assistentes. Com o passar do tempo este código se configura como 
conduta válida pelos funcionários, que a internalizam como um valor organizacional, sendo 
incorporado pelas outras lideranças e se refletindo na cultura de decisões centralizadas com 
baixa autonomia funcional, alienando colaboradores e criando relações de baixo 
comprometimento com a empresa. Os valores organizacionais sofrem forte interferência da 
interpretação e entendimento individual, das experiências de cada trabalhador e da forma 
como esta interpretação liga-se à ação.  

Nas organizações o comportamento de cada colaborador é afetado por uma série de agentes 
externos e fatores internos como personalidade, aprendizagem, percepção e cognição. As 
percepções pessoais e subjetivas (interpretação das situações vivenciadas segundo 
experiências anteriores da pessoa, sendo, portanto, diferente de indivíduo para indivíduo) são 
a base mais determinante do comportamento (CHIAVENATO, 2003). 

A cognição pessoal também direciona o padrão de comportamento do funcionário. Sua 
percepção das atividades que realiza influencia o desempenho da empresa no projeto de 
empowerment da área operacional. Muito do sucesso do empowerment depende da maneira 
como a liderança aborda suas equipes para obter o melhor deles. 

Para Tracy (1994), iniciar o projeto de empowerment  implica em alguns passos básicos:  

a) compreender melhor o grupo foco do trabalho -identificar competências e afinidades, 
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buscando definir de forma adequada projetos que seriam melhor conduzidos por cada 
indivíduo da equipe; 

b) definir claramente papéis e responsabilidades, dando a devida importância à 
colaboração de cada funcionário. Quando ele compreende seu papel e contribuição passa a 
sentir-se melhor com aquilo que faz; 

c) exercitar a delegação de responsabilidade por projeto definido com cada pessoa, 
dando-lhe os limites de atuação e abertura para discussões; 

d) treinar as pessoas para lidar com novo cenário incentivando posicionamento e 
discussões dentro do grupo.  

e) Promover reuniões multidisciplinares com o objetivo de aumentar a visão sistêmica 
dos colaboradores; 

f) estabelecer padrões de resultado, confiando nas pessoas. Demonstrar sua confiança e 
estimular  o “ repensar”  constante das atividades que o colaborador desenvolve; 

g) dar feedback   

 O administrador maximiza seu próprio poder e oportunidade de sucesso quando dá às pessoas 
que trabalham com ele condições para alcançar um sentido de poder e sucesso. É este é 
justamente o objeto de pesquisa do presente trabalho. 

03. Metodologia (“ investigação-ação” ) 

Para a realização deste projeto utilizou-se de pesquisa qualitativo-exploratória a partir 
investigação-ação uma vez ter existido efetiva participação da população pesquisada no 
processo de geração do conhecimento (GONSALVES,2000). 

04. Caso : Gestão Par ticipativa na área de compras em uma empresa média 

O caso aqui analisado refere-se à introdução do modelo de gestão participativa junto à área de 
compras de uma empresa química de médio porte.  

A organização nasceu na década de 50 realizando importação e revenda de seus produtos no 
mercado, passando mais tarde para fabricante destes materiais.  

Com o tempo a empresa evoluiu nos negócios e a alta direção, antes responsável por todas as 
atividades da companhia, viu-se forçada a introduzir em seu quadro novos gerentes para 
administrar, de forma mais adequada, a organização. 

Todavia, a tomada de decisão permaneceu centralizada na alta cúpula executiva e a média 
gerência assumiu papel de administração operacional das áreas de sua competência, adotando 
a filosofia de conservação dos recursos organizacionais, modelo conceitual que estimula a 
prevenção de falhas ao invés da integração dos recursos para assegurar sucesso do negócio. 
Somam-se a estes fatores as diretrizes e objetivos do trabalho gerencial impostos pela alta 
direção, que não permitem à média gerência grande autonomia na seleção de itens e 
prioridades de ação.  

Este comportamento gerencial de conservação dos recursos para evitar/prevenir erros  levou a 
organização a eliminar das pessoas a possibilidade de tomada de decisão nas situações que se 
defrontam no desempenho das suas atividades profissionais, ficando dependentes do aval de 
seus superiores imediatos, que assumem, em função da imposição de baixa autonomia 
gerencial, um comportamento passivo diante dos desafios que enfrentam no dia-a-dia. Sem 
liberdade para ação a equipe perde a oportunidade de aprendizado que teriam com a tomada 
para si da responsabilidade pelos trabalhos que executam. A conseqüência, sob a ótica 
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operacional, é a alienação e o baixo compromisso das pessoas com os resultados obtidos 
(SLACK, 2002). 

O modelo de trabalho na área de compras reproduzia a baixa autonomia e o esforço gerencial 
para a prevenção de falhas no departamento, desestimulando, ao longo do tempo, iniciativas 
da equipe para melhoria das condições de trabalho e resultados.  

Problemas vivenciados na concepção de projetos, administração de portfólio, falta de  
integração entre áreas de negócio e os diversos departamentos prestadores de serviço 
comprometeram sobremaneira as atividades da área de compras e o atendimento das 
necessidades da companhia.  

Aos poucos estas dificuldades minaram a credibilidade do gerente da área ante seus pares, 
culminando com descrédito de toda sua equipe perante a organização.O layout do 
departamento de compras reforçava ainda mais o isolamento. Embora trabalhasse na mesma 
área, cada comprador tinha um escritório isolado de seus pares através de divisórias até o teto 
e, não raro, passavam o dia sem se falar. Suas atividades tinham como foco o atendimento das 
constantes emergências consumindo praticamente todo seu dia de trabalho. O projeto de 
trabalho em compras não considerava planejamento de atividades, gerando sobrecargas e 
ociosidades entre os membros da equipe, que possuía baixa coesão e sentimento de grupo.  

A visão negativa dos clientes e fornecedores internos sobre compras, somado às falhas no 
gerenciamento da equipe que atuava somente como determinadora das atividades a serem 
desenvolvidas, afetaram a auto-estima do grupo, reduzindo a possibilidade de 
desenvolvimento de suas competências. 

Atualmente a área de compras conta com a mesma composição original exposta na situação 
acima: 1 comprador-sênior, 1 comprador-pleno, 1 auxiliar e 1 gerência de área (sendo este 
último novo componente). Os resultados atuais, porém, são bem diferentes. O grupo ganhou 
coesão, possui maior orientação estratégica e comprometimento, atuando de forma mais 
planejada e com maior qualidade. A mudança começou com uma alteração no layout do 
departamento.  

A providência de retirada das divisórias entre os compradores desencadeou um efeito bem 
maior que a luminosidade aumentada na área. Significou integração entre os profissionais, 
maior conhecimento entre as pessoas que compunham o departamento, criando sentimento de 
grupo na medida em que os funcionários foram desenvolvendo sentimento de identificação. À 
mudança inicialmente cosmética agregaram-se outros importantes fatores no departamento. 
Ao assumir a área, o novo gerente começou um ciclo de reuniões para conhecer melhor as 
pessoas que compunham seu grupo de trabalho, tendo obtido nestas reuniões de grupo e 
individuais insights sobre a necessária promoção das mudanças.  

O início de uma gestão participativa criou melhores condições para o uso das competências 
dormentes dos componentes da equipe. Na ênfase dada à participação, os compradores 
sentiram-se valorizados, estimulados a expressar suas opiniões, num primeiro momento, e a 
resgatar antigos projetos de melhoria que acreditassem oportunos para o momento vivido na 
companhia, cujos resultados começaram a acompanhar mais de perto. 

Foram criados subprojetos base para a mudança gerencial: redefinição das tarefas dos 
compradores por intermédio da segmentação, necessidade de integração de compras com 
outras áreas e aprendizado de novas funções para o comprador, tendo o gerente assumido um 
papel de gestor de negócios ao invés de administrador de recursos. As relações de hierarquia 
piramidal foram substituídas por um novo contrato que preza trabalho em equipe, foco em 
resultados e novo papel para o gerente da área: orientador, facilitador.  
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Uma vez redefinido o modelo de relações no departamento, a área começou a agir 
internamente como incentivadora a projetos de mudança visando obter melhorias no contexto 
em que atua. Cada colaborador passou a ter claro seu papel e importância de função na 
organização, respondendo por pelo menos um projeto de alto impacto para o negócio, como 
redução de atrasos junto à fornecedores (visando disponibilidade de materiais e redução de 
estoques), terceirização de produção de alguns itens, desenvolvimento de fornecedores 
alternativos e redução de custos. Ao se resgatar a auto-estima individual, os compradores 
sentiram-se aptos a elaborar melhores projetos, assumindo compromisso com crescimento de 
forma positiva, dando início a um processo de auto-motivação com o sucesso. 

O próprio grupo analisou as idéias apresentadas nas reuniões de área buscando identificar 
aquelas mais aderentes à estratégia, agora compreendida, da empresa. Cada projeto foi 
“adotado”  por um dos profissionais, ficando sob sua responsabilidade toda a coordenação 
deste, incluído aqui a apresentação dele à alta direção, o que aumentou o compromisso de 
cada profissional com os resultados, e também, sua exposição. 

Para a alta direção explicitou-se os resultados obtidos e a coordenação realizada por cada 
colaborador, motivando maior visibilidade dos mesmos e menor distanciamento entre os 
níveis hierárquicos, uma vez que as discussões e condução dos trabalhos são de inteira 
responsabilidade dos compradores, sob a orientação da gerência.  

Como definido por Freitas (1999) , “o indivíduo se vê pelos olhos do grupo com o qual 
interage. Quando o grupo tem uma visão positiva sobre o indivíduo, ele mesmo inicia um 
processo de auto-motivação, dedicando maior atenção ao trabalho e pessoas, adotando um 
perfil mais crítico e construtivo” . 

O novo estilo de gestão de pessoas na área de compras gerou resultados expressivos em um 
ano, apesar da existência de alguns conflitos internos, decorrentes em grande parte do desafio 
imposto pela nova proposta de trabalho à cultura organizacional existente na empresa, onde 
muitos gerentes de outras áreas ainda relutam a delegar e permitir maior autonomia para seus 
assistentes. Com o passar do tempo, este código configurou uma conduta interpretada como 
válida pelos funcionários, que a internalizaram como um valor organizacional refletida na 
cultura de decisões centralizadas e comprometimento com a empresa. 

O nível de maturidade dos indivíduos é base sinalizadora para a liderança conduzir, de forma 
mais eficaz, suas equipes (BORSOI, 2002). Esta maturidade dos colaboradores para tomada 
de decisões na empresa como um todo ainda é baixa. Isso ocorre em função destes 
colaboradores não conhecerem adequadamente a significância de seu trabalho, levando-os a 
não assumirem total responsabilidade por sua execução.  

A menos que se inicie um processo de mudança no comportamento da organização, incluindo 
obviamente a abertura da gerência para esta mudança, o modelo de preservação dos recursos 
será mantido e o baixo comprometimento perpetuado.  

O resultado obtido com a gestão participativa na área de compras, ao aportar credibilidade ao 
grupo, se mostrou animador:  

a) estimulou o desenvolvimento de novas competências com os projetos, exigindo visão 
estratégica e processual nas atividades de sua responsabilidade; 

b) aumentou a maturidade do grupo a partir da orientação recebida e questionamentos 
tanto interna quanto externamente à área de atuação; 

c) mudou a demanda da área de preocupações pontuais para pensamento processual, 
voltando a visão para novas oportunidades internas e externas de melhorias; 
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d) definiu nova dinâmica de trabalho de compras, desenvolvendo trabalho mais 
sistemático e maior compromisso com resultados; 

e) abriu oportunidade para participação da área no desenvolvimento de projetos 
especiais, eliminando custos transacionais e reduzindo custos efetivamente com melhor 
compreensão estratégica; 

f) criou forte coesão no grupo. 

g) gerou um novo clima organizacional, a partir do maior comprometimento das pessoas 
com os objetivos traçados pela empresa, alinhados com a estratégia de crescimento da 
empresa.  

05. Conclusão 

A adoção de um novo modelo de gestão e liderança de pessoas fundamentado no 
empowerment junto à compras colaborou para novo patamar de desempenho do 
departamento. Esta alteração de performance foi construída paulatinamente ao longo do ano 
pelo próprio grupo. Ao perceber maior abertura para expressão de seus sentimentos e 
necessidades com o novo conceito de gestão, as pessoas começaram a expressar seus 
sentimentos, expectativas e frustrações com o trabalho que desenvolviam, relações com seus 
pares, clientes e fornecedores. A receptividade dada a suas percepções permitiu livre trânsito 
de idéias no departamento. Projetos de melhoria foram surgindo durante as reuniões para 
discussão de objetivos e, na medida em que a auto-estima do grupo foi resgatada, a área 
assumiu uma percepção auto-crítica de seu papel, alterando comportamento frente aos 
desafios a que é submetida no dia-a-dia de trabalho. 

Com a gestão participativa, os compradores alteraram também suas expectativas profissionais, 
enxergando nos projetos sob sua administração oportunidades de auto-desenvolvimento, 
satisfação pessoal e aumento do nível de empregabilidade. O resgate de sua auto-estima 
iniciou um processo de maior comprometimento no trabalho e orientação para resultado, 
tornando o grupo mais pró-ativo internamente, uma espécie de multiplicador deste modelo de 
gestão junto a outras áreas da empresa. Isto se explica também pela satisfação obtida pelos 
profissionais com o cumprimento das metas a eles estipuladas, muitas delas absolutamente 
dependentes da coordenação de vários recursos externos ao departamento de compras, o que 
implica em desafiadoras negociações e gerenciamento dos naturais conflitos de interesse, 
além da maior exposição de seus esforços junto à alta direção do negócio e outros grupos de 
relacionamento profissional. Este reconhecimento externo retro-alimenta sua auto- estima e se 
estabelece um ciclo positivo de performance.  

O início do processo de empowerment em uma organização com modelo de tomada de 
decisões centralizada pode se dar com a adoção do gerenciamento participativo. Como uma 
das principais conseqüências desta gestão é o maior comprometimento das pessoas (até por 
uma questão de auto-preservação), o grupo tende a ser mais auto-crítico em seus 
posicionamentos, o que implica em maior embasamento para exposição de seus pontos de 
vista, o que por si já colabora na melhoria dos resultados do trabalho. Potencialmente, este 
maior compromisso e embasamento demandam orientação para resultados e trabalho em 
equipe, estimulando novas percepções sobre os desafios e um maior senso de propriedade. 
Este conjunto de aspectos abre oportunidades positivas de alteração da dinâmica de 
autonomia com os “ tomadores”  de decisões centralizadas, que tendem a sentirem-se menos 
inseguros com os projetos apresentados por este grupo participativo. 

Os conflitos de estilos de liderança, porém, ficam mais evidentes quando grupos 
participativos se defrontam com outros perfis. Como há consenso acadêmico e executivo 
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sobre a importância da liderança no desempenho de tais grupos, cabem novos estudos 
complementares a este para identificação de estilos gerenciais e resultados sustentáveis a 
partir do trabalho de equipe.  
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