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Entendida por alguns como a oportunidade de
os próprios colaboradores influenciarem nas
decisões da empresa que os afetarão e, por

outros, como uma filosofia de gestão que valoriza
a capacidade dos funcionários de tomar decisões
e resolver problemas, a gestão participativa conta
com bons exemplos práticos espalhados pelo
país. Entre eles, está a organização que conquis-
tou, este ano, o título de melhor empresa para se
trabalhar no Brasil, concedido pela revista Exame
– a gaúcha Todeschini.

Com 450 empregados, a indústria de móveis
adotou a administração participativa no início da
década de 90, com a implantação do Sistema
Todeschini de Excelência (Siste), programa de
gestão da qualidade que procura enfocar, inicial-
mente, os fatores psicossociais da organização.
"É a forma com a qual integramos princípios,
crenças e valores éticos aos processos de traba-
lho, para a gestão de recursos e a realização de
sua missão", explica o gerente administrativo-
financeiro João Paulo Pompermayer.

O principal facilitador para o funcionamento
da gestão participativa são os grupos opera-
cionais, em que todos os colaboradores são divi-
didos em equipes com a função de sugerir e
implementar idéias. As sugestões podem referir-
se a qualquer setor ou processo da empresa,
desde que tenham o aval do líder de cada grupo.
O reconhecimento às melhores sugestões é feito
por meio de uma moeda interna – a "libra sisterli-
na" –, criada para remunerar os grupos pelas
idéias implantadas. Seu valor está atrelado à
obtenção das metas do Programa de Participação
nos Resultados.

Segundo Pompermayer, esse modelo de
gestão trouxe uma série de benefícios. "O clima
organizacional melhorou, os colaboradores viram
o quanto é preciso aprimorar-se educacional-
mente e, com isso, a empresa criou incentivos
educacionais. Foi uma espécie de ‘efeito cascata’,
uma ação puxou outra", salienta.

Nos últimos dois anos, a Disoft Solutions,
desenvolvedora de soluções em TI para o merca-
do financeiro, com 75 funcionários, vem implantan-
do a gestão participativa e credita a ela parte do
seu sucesso – o faturamento, de R$ 6,7 milhões de

2003, deve bater
a marca dos
R$ 7,5 milhões
este ano. A Di-
soft trabalha a
gestão da em-
presa em 23 co-
mitês, com a par-
ticipação de
mais de 80% dos
integrantes da
equipe, que dis-
cutem semanal-
mente questões
sobre os negó-
cios. "Pode acon-
tecer de uma

tomada de decisão demorar um pouco mais que
no modelo tradicional, mas, quando isso acon-
tece, surge de um consenso e a execução acaba
sendo mais rápida e objetiva", conta o presidente
Cláudio Menezes.

Ele também acredita que a gestão participati-
va torna a empresa mais criativa, pois os fun-
cionários se sentem mais motivados e livres, já
que há a valorização do conhecimento e da com-
petência de cada um que está envolvido nos pro-
jetos. Segundo Menezes, no primeiro momento há
descrença com as novidades e, em casos
extremos, alguns funcionários pedem até demis-
são. "Fica aquele que realmente quer crescer
na companhia."

MÉRITO OU MICO

Outra empresa a adotar a gestão participativa
é a AlphaVille Urbanismo, empresa de desenvolvi-
mento de grandes condomínios residenciais. Para
a diretora administrativo-financeira Fátima Piña

R o d r i g u e s ,
quanto mais a
e m p r e s a
cresce, mais é
necessária a
preocupação
com a partici-
pação das pes-
soas na gestão.
"Todos temos
que falar a
mesma lingua-
gem, ter as
mesmas metas
e um maior en-
tendimento da
organização. Quando há administração participa-
tiva, maior a necessidade de se desenvolverem
canais de participação."

Um dos canais utilizados para envolver os 104
funcionários distribuídos pelos nove empreendi-
mentos administrados pela Alphaville Urbanismo
é a caixa de sugestões virtual, cujas colabo-
rações, enviadas pela intranet, são reconhecidas
por meio de broches de "mérito" e "mico", conferi-
dos pelo superintendente aos funcionários que
fizerem jus por uma grande realização – o mérito
– ou por uma falha jocosa, divertida – o mico. "A
atividade lúdica ajuda a descontrair e diminuir a
tensão que normalmente cerca reuniões sisudas",
esclarece Fátima.

Os funcionários também participam do suces-
so da empresa. Sempre dois colaboradores da
sede são escolhidos, em sistema de rodízio, para
acompanhar os eventos de lançamento dos
empreendimentos. "Foi a forma encontrada para
que o pessoal de suporte, que não se envolve
diretamente nos lançamentos, também participe
das festas", acrescenta a diretora.

Os números da empresa também são reflexo
da adoção desse modelo de gestão. O quadro de
pessoal cresceu mais de 2000% em dez anos e a
empresa saiu de um residencial em Barueri (SP)
para mais nove – Campinas e Santana de
Parnaíba (SP), Belo Horizonte (MG), Curitiba,
Londrina e Maringá (PR), Fortaleza (CE), Goiânia
(GO) e Salvador (BA).

GRANDE TAMBÉM PODE

Para quem acredita que a gestão participativa
só funciona em empresas de pequeno e médio
porte, existe o caso da Marisol, possuidora de um
grande contingente que compartilha as decisões.
Com quase 6 mil empregados em unidades
localizadas nos estados de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul e Ceará, a empresa tornou esse
modelo de gestão parte de sua cultura interna.
Utilizando a filosofia de "liberdade com respon-
sabilidade", a Marisol reconhece que o sucesso
está diretamente relacionado com o grau de par-
ticipação e comprometimento dos colaboradores
para com os objetivos.

O gerente de RH Marcos Zick cita as quatro
principais ações em que os trabalhadores têm
participação direta na gestão: o planejamento
estratégico que é desdobrado em ações dos
departamentos; os grupos de Círculo de Controle
de Qualidade (CCQ), que participam com suges-
tões para melhoria de processos e do próprio
ambiente de trabalho; o Programa de Participação
nos Resultados, implantado em 1994 e que, ao
longo deste período, tem, além do estímulo finan-
ceiro, proporcionado a possibilidade da partici-
pação dos colaboradores no processo de melho-
ria contínua das áreas e da empresa, bem como
no compartilhamento das informações econômi-
cas; e o Programa SOL - Segurança, Organização
e Limpeza, em que os colaboradores integram a
manutenção de um ambiente agradável e seguro.

Zick salienta que, independentemente da uti-
lização de ferramentas ou programas específicos,
a Marisol mantém uma relação de transparência
com os colaboradores e estimula a constante par-
ticipação na manutenção de um ambiente de tra-
balho participativo.

Gestão participativa
motiva e melhora
resultados
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ARTIGO

Por um RH mais
estratégico

RH precisa ser mais estratégico". Isso foi
repetido em pesquisas internacionais e
palestras durante o 10º Congresso Mundial

de Gestão de RH, realizado pela ABRH-Nacional,
em 2004. É um desafio que, sem determinação,
processos e instrumentos adequados não passará
de boa intenção.

O caminho para um RH mais estratégico
depende acima de tudo da modernização da
gestão empresarial. Esta utiliza estratégias sofisti-
cadas diante de um mercado
cada vez mais complexo. Tais
estratégias, por sua vez, se não
colocadas em ação, de nada
valem. Aí vem a prioridade de se
ter um processo de comuni-
cação bem elaborado, explici-
tando os objetivos, metas e indi-
cadores precisos, que orien-
tarão de maneira mensurável o
comportamento dos diferentes
atores na cadeia de valor da
empresa.

Os indicadores estratégicos
precisam ser equilibrados para
integrar os objetivos e interesses
da empresa com os dos seus
colaboradores, clientes, acionistas, investidores e
demais parceiros (stakeholders). RH precisa, por-
tanto, ter seus indicadores balanceados com os
demais da empresa, para medir o valor que seus
programas agregam para ela e seus stakeholders. 

Quanto mais precisos forem estes indica-
dores, melhor servirão para apontar a integração
de RH à estratégia empresarial. Mas ainda resta o
desafio de medi-los. Vou destacar uma nova pers-
pectiva, que é revolucionar a tradicional Pesquisa
de Clima, transformando-a numa Pesquisa de
Gestão. Estamos experimentando esta modali-
dade na Accor no Brasil, para torná-la um

poderoso instrumento de melhoria da gestão.
Vejamos como.

Na Pesquisa de Clima, o objetivo é saber como
os colaboradores da empresa vêem o ambiente de
trabalho, participação e remuneração etc. Basta
uma amostra representativa para se chegar a um
perfil do grau de satisfação dos colaboradores
nas dimensões escolhidas. Porém, por melhor que
seja esse perfil, ele retrata a média das opiniões,
o que não permite precisar quem são os respon-

sáveis por melhorá-la ou piorá-
la. Assim, fica difícil programar
ações específicas para quem
precisa evoluir e em que evoluir.

Por sua vez, a Pesquisa de
Gestão inova em abordar todos
os colaboradores, sem exceção.
As questões são abrangentes e
vão muito além do clima organi-
zacional. Explora as relações da
empresa com seus stakeholders.
No final tem-se um perfil global
da empresa e o que é fundamen-
tal: uma medida do que se passa
em cada relação gestor-equipe.
Isso orienta planos de ação
específicos para melhoria. E o

mais importante: cabe aos gestores e suas
equipes a missão da melhoria. RH apóia, orienta e
instrumentaliza, mas são eles os responsáveis
pelas mudanças. Evitam-se assim desperdícios
como oferecer treinamento e conteúdos inade-
quados para quem não precisa.  Em vez de propor
programas para quem não quer mudar, RH
constrói o caminho e apóia os gestores que
passam a ter balizadores seguros para melhorias
a serem alcançadas. 

* Luiz Edmundo Prestes Rosa é diretor
corporativo people do Grupo Accor.

Luiz Edmundo Prestes Rosa*
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EXPO ABRH

RH em números

Preços especiais até dia 10

AABRH-RJ dá mais uma contribuição
para o desenvolvimento da área de RH:
a organização e o fornecimento de

dados por meio de pesquisas mensais reali-
zadas junto aos associados. A iniciativa visa a
mensurar o conhecimento e as principais
demandas de consultores e profissionais de
RH.  Para isso, a entidade conta com a parce-
ria da Unicarioca, responsável pela metodolo-
gia das pesquisas, e da SGI, que disponibiliza

o software Questmail na coleta e compilação
de dados.

Elaboradas com respostas de múltipla
escolha, as pesquisas reservam espaço para
opiniões dos participantes e sugestão de
temas. A pesquisa piloto foi sobre a satisfação
dos associados da entidade; a segunda, já em
andamento, trata de assédio moral nas organi-
zações. Os resultados serão disponibilizados
no site www.abrh-rio.com.br.

Os organizadores da
EXPO ABRH 2005
estão com preços

especiais para as empre-
sas que pretendem parti-
cipar como expositoras
ou patrocinadoras (cate-
gorias Diamante, Ouro e
Prata) do evento, consi-
derado a maior vitrine de
oportunidades, inovações e tecnologias para
gestão de pessoas. 

Para aquelas que já participaram do evento
em 2003 e 2004, está sendo concedido um descon-
to de 5% no pagamento à vista até o próximo
dia 10. A escolha de espaços será realizada

no dia 16 de dezembro, em
local a ser definido pela
ABRH-Nacional. 

A EXPO ABRH será
realizada de 1º a 4 de agos-
to, no Transamérica Expo
Center, na capital paulista,
simultaneamente ao 31º
CONARH – Congresso Na-
cional sobre Gestão de

Pessoas. Em sua última edição, em agosto deste
ano, a exposição recebeu mais de 7 mil visitantes. 

Mais informações: 
Tel. (11) 3256-0455 
www.conarh.com.br

Fátima, da AlphaVille: mesma linguagem

Pompermayer, da Todeschini: efeito cascata
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