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Resumo 
              Este relatório tem o intuito de propor uma alternativa à rigidez da burocracia, com a 
implementação da gestão participativa para melhorar o clima organizacional. Implementando 
uma política com foco na pessoa humana que inclua os colaboradores em todo e qualquer 
planejamento que a empresa venha a implementar. Esta política participativa, tem em seu 
cerne a possibilidade de melhorar as relações entre administrando e administrados, 
aumentando a autorrealização e autoestima dos colaboradores e auxiliando na flexibilização 
da burocracia rígida, diminuindo as suas disfunções burocráticas.  
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1 - Introdução 
 

Este relatório apresenta o questionamento da forma burocrática atualmente praticada, 
propondo mudanças na forma rígida em que ela se apresenta. A burocracia com todos os seus 
defeitos e imperfeições, em sua arquitetura foi planejada para dar andamento aos processos 
administrativos e tecnicamente sem ela nenhuma organização poderia funcionar, porque é ela 
que dá andamento aos processos documentais, nos procedimentos hierárquicos, nas 
distribuições de responsabilidades, etc. O objetivo deste trabalho é de apresentar que a gestão 
participativa pode mudar a forma rígida da burocracia atual, para uma forma de administração 
mais flexibilizada diminuindo as disfunções burocráticas. A flexibilização da burocracia 
ameniza os processos repetitivos documentais, melhora a convivência entre superiores e 
subordinados, melhora os procedimentos processuais da informação e agiliza as tomadas de 
decisões (CARBONE, 2000). 

A relevância teórica deste relatório deriva, principalmente, do fato de se colocar em 
foco a dinâmica entre a organização espontânea (líder informal) versus a imposição 
hierárquica (líder formal), como determinante da constituição de políticas participativas, 
contribuindo para o avanço da discussão teórica sobre a política participativa, que pode 
aproximar os relacionamentos na organização.  Handy (1978), Kondo (1994) e Motta (1996), 
pesquisadores sobre a psicologia do trabalho, concordam que com a diminuição do nível de 
cobranças hierárquicas, o stress organizacional também diminui, formando colaboradores 
mais eficazes e menos absenteístas. 

As novas políticas de gerenciamento que estão sendo implantadas nas empresas 
públicas, por conta do accountability (meio pelo qual o cidadão cobra os resultados dos gesto- 
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res públicos), vêm flexibilizando a forma antiga de tratar o serviço público como se os seus 
gestores fossem os próprios donos. Com a lei de improbidade administrativa, as prestações de 
contas ficaram mais transparentes e os gestores mais suscetíveis a escutarem opiniões de 
outras pessoas que não somente os seus assessores técnicos, facilitando a gestão participativa, 
melhorando a comunicação entre gestores, colaboradores e sociedade. Com isto os 
colaboradores estão sendo incluídos no processo de decisão das organizações de uma forma 
gradual (PEREIRA, 2010). 

 

 

 

2 – Apresentação do Caso 
 

Em um colégio Estadual do Estado do Rio de Janeiro, sendo este colégio de porte 
médio, voltado para o ensino médio, com aproximadamente quinhentos alunos e 100 
funcionários, constatou-se uma disputa velada entre as áreas administrativas e pedagógicas, 
que em nada ajuda para melhorar o clima organizacional. Sua divisão administrativa é 
matricial, segundo este organograma: Diretor geral (estratégia), que se situa na camada acima 
de um Diretor Pedagógico e de um chefe administrativo (funções distintas de gerenciamento), 
abaixo estão os professores e funcionários (pedagógicos e administrativos operacionais). 

           O clima organizacional fica instável, quando os funcionários se sentem desestimulados 
por não perceberem nenhum incentivo de premiação ou curso de capacitação oferecidos pelos 
responsáveis da área estratégica, que ao contrário intensificam a política de liderança 
autocrática. A inexistência de um líder na organização informal, dificulta a melhora do clima 
desta organização, porque a organização informal é que permite a socialização entre as áreas e 
os profissionais, se não houver um líder deste tipo a integração torna-se mais difícil de ser 
alcançada (HANDY, 1978). Os cargos de direção deste colégio são políticos e não duram 
mais que dois anos, não permitindo ao gestor um aprendizado de experiência e os mesmos 
geralmente não são pedagogos ou nem conhecem nada da área pedagógica. Como 
consequência o clima atual é de pouca perspectiva no futuro, os pequenos resultados positivos 
que o colégio vem alcançando, como alunos classificados em concursos ou vestibulares, são 
de mérito mais do próprio aluno e de alguns professores do que do planejamento pedagógico. 

Há, ainda, uma acirrada desvalorização do capital intelectual, por parte da direção 
administrativa, pois muitos excelentes professores já passaram por este colégio e pediram 
transferência, devido à alta rigidez na política administrativa praticada, que por mais incrível 
que pareça, no decorrer dos dez anos desta instituição, existe uma certa percepção de que 
muda a liderança, mas a rigidez da burocracia persiste em continuar. Talvez pela cultura 
administrativa do serviço público brasileiro, que é muito enraizada no seu formato 
burocrático, não permitindo nenhuma ou quase nenhuma flexibilização, ou por não terem 
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conhecimento da hierarquia das necessidades (CHIAVENATO, 1980), ou por não atentarem 
para a administração de Relações Humanas, ou por não terem conhecimentos básicos de 
administração organizacional. Em consequência, cada dia que se inicia parece que será o 
último de sobrevivência desta instituição, pela descrença dos seus integrantes nos 
planejamentos feitos anteriormente, que não foram implementados em sua plenitude por 
motivo de transferência de gestor, como consequência a nova gestão não aproveita o 
planejamento iniciado pela gestão anterior ou até mesmo desfaz todo o trabalho iniciado sem 
atentar para os benefícios alcançados pelo projeto. 

3 – Metodologia 

               Foi feita uma pesquisa de campo na qual foram entrevistados: 100 (cem) funcionários e 150 
(cento e cinquenta) pais de alunos do Colégio referenciado por este trabalho, cujo resultado está 
apresentado no quadro 1.  A metodologia empregada é a qualitativa embasada no artigo de Minayo 
(2012), por ser subjetiva e não conter dados analíticos para um embasamento quantitativo.  

Quadro 1 – Pesquisa de índice de satisfação. Síntese das percepções dos funcionário e pais de alunos 
(dinâmica participativa) 

 

Afirmações apresentadas  

Posicionamentos em relação às afirmações 

Discordo 
totalmente 

% 
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1. Você sente orgulho do Colégio. 34,3 28,8 -  18,9 18,0 

2. Sente-se parte da engrenagem, podendo participar 
com suas ideias. 

36,7 25,1 4,8 10,3 23,1 

3. Vislumbra alguma melhoria para o futuro. 22,1 28,7 - 25,4 23,8 

4. Acha que o clima de colaboração entre os colegas de 
trabalho é o ideal. 

43,1 31,4 12,2  7,3 6,0 

5 - Melhoraria se a gestão fosse mais pedagógica 12,2 10,5 7,2 26,8 43,3 

6 - Melhoraria se a gestão fosse mais voltada para 
Relações Humanas 

10,6 13,5 3,4 28,1 44,4 

7 - Melhoraria se a gestão fosse participativa 3,9 6,5 2,7 30,6 56,3 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 
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3 – Referencial Teórico 
 

             Na cultura brasileira é difícil a implementação de políticas participativas, haja visto as 
culturas autoritárias, clientelistas e patrimonialistas da burocracia; além da influência política 
e o corporativismo. Certamente estas especificidades são elementos inibidores para tentativas 
de se pensar em um modelo ou desenho institucional ótimo que responda às exigências da 
democratização para a aproximação dos ideais da democracia participativa (PEREIRA, 2010).           

             No quadro 2, Pedro Paulo Carbone apresenta as disfunções da burocracia que a 
administração rígida impõe aos seus administradores. Traços estes que são indesejáveis para 
uma gestão participativa. 

Quadro 2 - Traços indesejáveis do administrador público 
brasileiro

 
Fonte: Carbone, FGV 2000 
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 Na organização aqui relatada, ocorre um distanciamento da corrente administrativa 

atual, que gira em torno da mudança de tendência de uma gestão burocrática rígida para uma 
de gestão mais gerencial – new management – (PEREIRA, 2010), porque nesta organização 
não existe oportunidade para as pessoas que estão na camada operacional opinarem junto a 
camada gerencial, muito menos junto a camada estratégica; a flexibilização da burocracia 
formal, nesta organização, não é sequer cogitada, o corporativismo impera de tal forma que as 
camadas não podem interagir, a administração praticada é a autocrática e sua estrutura é a 
matricial (CHIAVENATO, 2011). 
 

3.1 - Liderança autocrática 
 

Este tipo de liderança utiliza-se do poder de coerção e de posição na habilidade de 
influenciar através da punição, com ameaças e pressões, num esforço de evitar desvios dos 
padrões rigidamente estabelecidos e na demonstração de autoridade, impondo controle rígido 
sobre as ações e reações do liderado, o que tende a gerar passividade, alienação e submissão. 
Para a motivação torna-se prejudicial, porque a repressão transforma as pessoas em máquinas 
ou coisas, destituídas da capacidade de decidir, sua submissão acarreta na ineficiência do 
trabalho, transformando-as em pessoas com baixa autoestima e amedrontadas pelo temor das 
represálias, por isso tementes de tomar iniciativas e repetir, por engano, a ação que causou o 
castigo (BALACIANO et al., 2011).   

Este relatório não é contrário à burocracia, até porque ela é necessária e existe em toda 
e qualquer organização, pública ou privada umas com mais intensidade outras com menos 
intensidade, mas é contrario às disfunções burocráticas, estas foram apresentadas no quadro 2, 
elaborado por Carbone (2000). Defendendo uma gestão mais flexível, participativa e com 
líderes mais democráticos, para que os colaboradores sintam-se fazendo parte da engrenagem 
administrativa, é essencial que seja promovida a transição de uma administração pública 
burocrática, lenta e ineficiente, para uma administração pública gerencial, descentralizada, 
eficiente, voltada para o atendimento dos cidadãos (PEREIRA, 2004). 

O problema de uma gestão participativa é que as decisões podem se tornar mais lentas, 
em decorrência de embates das correntes mais corporativistas e de disputas internas de poder, 
onde cada área pode querer puxar para si mais privilégios que outra, porém sua 
implementação traria mais prós do que contras, com benefícios de perspectivas de melhorias a 
médio prazo, metaforicamente como uma máquina que estava emperrada e começa a ser 
lubrificada, só após algum tempo é que ela começa a funcionar com toda sua capacidade. 

 

3.2 - Liderança democrática 

Este tipo de liderança permite que os trabalhadores avancem na direção de baixo para 
cima e horizontalmente, permitindo assim que as barreiras dos níveis funcionais sejam 
ultrapassadas, incentivando o clima organizacional. Para a motivação este é o tipo ideal de 
liderança que acompanha, supervisiona, orienta e esclarece. Baseia-se mais no poder de 
conhecimento do que na posição de recompensa, nem por isso perde o respeito da autoridade, 
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das normas e das regras, onde são valorizadas a colaboração e a harmonia, para que todos 
sejam envolvidos nos resultados e objetivos da organização (KONDO, 1994). 

 
3.3 - Liderança política por nomeação 
 

"A história da Administração pública no Brasil tem menos de 500 anos. Se não é 
muito comparada a outras culturas, é suficiente para gerar um modus operandi próprio. De 
certa forma, é evidente o que se espera da empresa pública no Brasil! Por conseguinte, 
também, o que se espera do administrador público e do funcionalismo de uma forma geral. 
Para sobreviver no país, em especial vivendo da máquina pública, sempre foi necessário 
muito jogo de cintura, muita esperteza, amigos influentes, habilidades diplomáticas para não 
ferir suscetibilidades, paciência, compreensão para com a incompetência alheia e outras coisas 
do gênero. A referência de boa gestão nunca foi a de produtividade ou o empreendedorismo." 
(CARBONE, 1996, p. 1). 

A citação acima demonstra a forma como são tratadas as nomeações de gestores no 
cargo público, deixando claro que, enquanto for por nomeação política e não por concurso de 
carreira, a empresa pública nunca poderá competir em pé de igualdade com a empresa 
privada, tendo em vista que os cargos são usados unicamente como moeda de troca ou 
ostentação de poder. Sem a visão de que existe um cliente cidadão para ser beneficiado pelos 
serviços básicos que uma administração pública deve prestar (PEREIRA, 2004). 

Dos três tipos de lideranças apresentados acima, a liderança ideal para a gestão 
participativa é a democrática que mais se aproxima da forma de flexibilização burocrática que 
o presente trabalho defende para que possa ser implementada na organização relatada. 

 

 
4 – Plano de Ação 
 

Em um plano preliminar as possibilidades são muitas, porém o planejamento básico é 
o de reuniões esporádicas com os colaboradores para demonstração de um verdadeiro 
interesse nas mudanças estratégicas da organização, o que já demonstraria confiança no poder 
de colaboração de inclusão. 
 

4.1 - Fatores motivadores que melhoram a estima e a auto realização 

Os  responsáveis pelo planejamento estratégico deveriam tomar como foco principal 
uma forma de tornar o trabalho mais desafiante, ao planejar suas metas estratégicas, deve 
convocar reuniões com todas as áreas, selecionando as melhores ideias para sua formulação, 
pondo em ação os planos, dando responsabilidades que incluam a todos na sua execução, 
procurando após a avaliação reconhecer o desempenho de cada colaborador, identificando e 
dando mais responsabilidades a quem não teve muita, para que este colaborador que não teve 
muita participação, sinta-se parte e que ele é importante dentro da ação estratégica, nesta parte 
da avaliação observar os erros e os acertos, promovendo os que se destacaram ou oferecendo 
crescimento ao de menos destaque (CHIAVENATO, 2011). 
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4.2 - Objetivos motivacionais que os lideres democráticos devem observar. 
 

Neste plano de ação a gestão deve passar de autocrática para democrática, 
incentivando a importância de cada colaborador para que a empresa alcance seus objetivos, 
passando a escutar e aceitar  opiniões dos colaboradores, procurando proporcionar satisfação 
pessoal aos seus colaboradores, estimulando-os a perceberem a importância de suas funções 
na empresa e incentivando o surgimento de um líder informal e que este possa fazer parte dos 
planejamentos formais, aproveitando-o como um aliado no planejamento da empresa, porque 
ele pode incentivar aos outros colaboradores a perceberem que todos são importantes no 
crescimento da empresa, mais também pode ser o contrário se ele não for um aliado pode 
atrapalhar todo o planejamento insuflando os outros contra o planejamento (PEREIRA, 2010). 
  
 
5 – Conclusão 
 
  

Os padrões institucionais (organização e cultura) são criações sociais e, portanto, fruto 
de variações de locais de conflitos, de demandas e de embates sociais, sendo estes os 
principais entraves para implementação de gestão participativa. Não existem resultados 
estabelecidos a priori. Há, sim, possibilidades de se conseguir estabelecer alguma relação para 
o êxito da implementação desta corrente de política participativa, que possam sustentar 
experiências de sucesso. Porém só com a sua implementação é que se pode retirar 
aprendizado das possibilidades e dos limites da democracia, absorvendo todas as experiências 
concretas e positivas deste processo, superando os limites, que são inesgotáveis aproximando 
os ideais para que seja obtido o êxito almejado (COSTA, 2010). 

Este relatório afirma que, na organização democrática, os superiores precisam: (1) 
incentivar as mudanças inovadoras de trabalho;  (2) investir no capital intelectual; (3) elogiar 
as idéias concretas dos colaboradores;  (4) ter tranquilidade nas decisões;   (5) conhecer as 
bases da boa comunicação;    (6) saber  o  que e quando  falar;    (7) saber também quando e 
como ouvir; (8) atingir o meio termo nas negociações, observando onde e como os dois lados 
podem ganhar; (9) preocuparem-se não apenas consigo, mas também com a outra parte; e (10) 
inspirar confiança e serem flexíveis (MOTTA, 1996). 

Conclui-se que o líder pode ser formado e treinado e, dessa forma, melhorar ainda 
mais o nível de entrosamento e engajamento de todos os membros da organização com a 
gestão, sugerindo, em decorrência dos resultados positivos, possíveis melhorias que poderão 
ser implementadas no âmbito desta organização. Permitindo assim, que a qualidade do serviço 
melhore e o perspectiva do colégio de se tornar referência na área de educação do estado do 
Rio de Janeiro fica mais próxima se tornar realidade, porém com todos os artigos e livros 
utilizados para a composição deste relatório contatou-se que não há uma gestão que seja a 
ótima, mas a gestão participativa aproxima o colaborador das decisões da empresa, fazendo 
com que ele se sinta útil e necessário na engrenagem do processo. A política participativa 
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também ajuda a melhorar o clima organizacional, portanto é a gestão mais viável para esta 
organização. 
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