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Para que exista uma forma de governo democrática é necessária a existência de
uma sociedade participativa, isto é, uma sociedade onde todos os sistemas políticos
tenham sido democratizados e onde a socialização por meio da participação pode
ocorrer em todas as áreas. (PATEMAN, 1992, p. 61)

RESUMO

A presente pesquisa versou sobre o estudo interdisciplinar da democratização da
tomada de decisão dentro do ambiente organizacional da Mercur S.A., empresa
gaúcha localizada na cidade de Santa Cruz do Sul, na qual foi analisada a extensão
do caráter democrático para além das relações envolvendo o Estado e o cidadão,
fundamentando-se por meio do exame das bases teóricas eleitas e a realização de
estudo de caso. O problema norteador da pesquisa consistiu em responder a seguinte
indagação: a democratização do processo de tomada de decisão da Mercur reflete os
postulados da teoria de Pateman e da gestão organizacional, adequando-se aos
valores consagrados pelo Constituinte de 1988? Como hipótese ao problema,
apontou-se corresponder a experiência de descentralização da tomada de decisão da
Mercur a um modelo de gestão organizacional democrática e flexível que atende aos
pressupostos teóricos apresentados na pesquisa, tomando por base fatores como a
responsabilidade social da empresa e a abertura de espaços de participação dos
trabalhadores na tomada de decisão, alinhando-se, assim, aos ditames
constitucionais. Desta forma, para responder tal indagação, definiu-se como objetivo
geral do presente feito identificar se a democratização do processo de tomada de
decisão da Mercur reflete os postulados teóricos da teoria de Pateman e da gestão
organizacional, de forma a se moldar à Constituição Federal de 1988. Como objetivos
específicos, correspondendo à análise de cada capítulo, buscou-se contextualizar o
papel central da democracia, em sentido amplo, no Constitucionalismo
Contemporâneo, assim como apresentar os postulados teóricos da democracia
participativa a partir de autores como Pateman e Sousa Santos, contextualizando a
teoria da democracia participativa no cenário organizacional e, por fim, retratar a
racionalidade do processo de tomada de decisão, como também realizar estudo de
caso a partir da investigação da Mercur S.A. a fim de avaliar se a tomada de decisão
da referida organização atende aos pressupostos da democracia participativa a partir
da teoria patemaniana e os fundamentos organizacionais. Como metodologia, utilizouse o método hipotético-dedutivo para testar a hipótese frente às teorias eleitas, sendo
realizado estudo de caso de natureza qualitativa, conferindo-se como técnicas de
pesquisa, além da entrevista, a análise de fontes bibliográficas como livros, revistas
eletrônicas, sítios eletrônicos, bem como fontes documentais. Como conclusão,
constatou-se a confirmação da hipótese alcançada, vindo a experiência de
descentralização da tomada de decisão da Mercur corresponder, nos termos
retratados por Pateman e pelos autores trazidos na pesquisa que tratam da gestão
organizacional, um modelo de gestão democrática, flexível e colaborativa, em que
insere a responsabilidade social da empresa e a participação dos trabalhadores,
encaminhando-se para uma possível ideia de participação plena tratada na teoria por
atender os diversos níveis da organização, alinhando-se aos preceitos previstos na
Constituição Federal de 1988, como o disposto no artigo 7º, inciso XI.
Palavras-chave: Constitucionalismo contemporâneo. Democracia participativa.
Tomada de decisão. Gestão organizacional. Mercur S.A.

ABSTRACT

The present research dealt with the interdisciplinary study of the democratization of
decision-making within the organizational environment of Mercur S.A., a company from
the state of Rio Grande do Sul located in the city of Santa Cruz do Sul, in which the
extension of the democratic character beyond the relations involving the State and the
citizen was analyzed, based on examining the chosen theoretical bases and
conducting a case study. The guiding problem of the research was to respond the
following question: does the democratization of Mercur's decision-making process
reflect the postulates of Pateman's theory and organizational management, adapting
to the values enshrined in the 1988 Constituent? As a hypothesis to the problem, the
aim was to match Mercur's decision-making decentralization experience to a
democratic and flexible organizational management model that meets the theoretical
assumptions presented in the research, based on factors such as the company's social
responsibility and openness spaces for workers' participation in decision-making, thus
aligning themselves with constitutional dictates. Thus, in order to answer this question,
it was defined as the general objective of the present article to identify whether the
democratization of Mercur's decision-making process reflects the theoretical
postulates of Pateman's theory and organizational management, in order to conform
to the Federal Constitution of 1988. As specific objectives, corresponding to the
analysis of each chapter, it was sought to contextualize the central role of democracy,
in a broad sense, in Contemporary Constitutionalism, as well as to present the
theoretical postulates of participatory democracy from authors such as Pateman and
Sousa Santos, contextualizing the theory of participatory democracy in the
organizational scenario and, finally, to portray the rationality of the decision-making
process, as well as to carry out a case study based on the investigation by Mercur S.A.
in order to assess whether the decision-making of that organization meets the
assumptions of participatory democracy based on Pateman's theory and
organizational foundations. The methodology used was the hypothetical-deductive
method to test the hypothesis against the chosen theories, with a qualitative case study
being carried out, as research techniques, in addition to the interview, the analysis of
bibliographic sources such as books, electronic journals, electronic sites, as well as
documentary sources. As a conclusion, the confirmation of the hypothesis reached
was confirmed, since the experience of decentralization of Mercur's decision making
corresponds, in the terms portrayed by Pateman and by the authors brought in the
research that deal with organizational management, a democratic, flexible and
collaborative model, which includes the social responsibility of the company and the
participation of workers moving towards a possible idea of full participation dealt with
in theory as it meets the various levels of the organization, in line with the precepts
provided for in the Federal Constitution of 1988, as provided in article 7, item XI.
Keywords: Contemporary constitutionalism. Participatory democracy. Decisionmaking. Organizational management. Mercur S.A.
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa versará sobre o estudo da democratização da tomada de
decisão dentro do ambiente organizacional da Mercur S.A., empresa gaúcha
localizada na cidade de Santa Cruz do Sul, em que se buscará analisar, diante de
uma perspectiva interdisciplinar, a extensão do caráter democrático para além das
relações envolvendo o Estado e o cidadão, fundamentando-se por meio do exame
das bases teóricas eleitas e a realização de estudo de caso.
Nesse viés, reportando-se ao pensamento contemporâneo sobre a necessidade
de ampliação e maximização da democracia para todas as esferas do convívio social,
o estudo se proporá a responder o seguinte questionamento: a democratização do
processo de tomada de decisão da Mercur reflete os postulados da teoria de Pateman
e da gestão organizacional, adequando-se aos valores consagrados pelo Constituinte
de 1988? Nesse ínterim, a partir da leitura dos autores relacionados com o estudo, é
que se busca confirmar ou refutar a hipótese no sentido de corresponder a experiência
de descentralização da tomada de decisão da Mercur a um modelo de gestão
organizacional democrática e flexível que atende aos pressupostos teóricos
apresentados na pesquisa, tomando por base fatores como a responsabilidade social
da empresa e a abertura de espaços de participação dos trabalhadores na tomada de
decisão, alinhando-se, assim, aos ditames constitucionais.
Para isso, considerar-se-á como objetivo geral do presente feito, identificar se a
democratização do processo de tomada de decisão da Mercur reflete os postulados
da teoria de Pateman e da gestão organizacional, de forma a se adequar ao
Constituinte de 1988. Como objetos específicos, procurar-se-á: a) contextualizar o
papel

central

da

democracia,

em

sentido

amplo,

no

Constitucionalismo

Contemporâneo; b) apresentar os postulados teóricos da democracia participativa a
partir de autores como Sousa Santos e Pateman, além de seus interlocutores,
contextualizando a teoria da democracia participativa no cenário organizacional; c)
retratar a racionalidade do processo de tomada de decisão, como também realizar o
estudo de caso a partir da investigação da Mercur S.A., a fim de avaliar se a tomada
de decisão da referida organização atende os pressupostos da democracia
participativa a partir da teoria patemaniana e os fundamentos de gestão
organizacional, adequando-se aos ditames da Constituição Federal de 1988.
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Assim,

discorrer-se-á

no

primeiro

capítulo

uma

análise

voltada

ao

Constitucionalismo Contemporâneo em razão dos movimentos constitucionais que
deram origem ao Estado Democrático de Direito. Nessa abordagem, será introduzido
o contexto histórico acerca dos avanços e limites do movimento constitucional
moderno, bem como as dimensões dos direitos fundamentais e a importância desses
preceitos democráticos como um todo, oportunidade em que contar-se-á também com
uma apreciação voltada ao apanhado geral acerca da democracia, perpassando sua
contextualização histórica até seu viés contemporâneo, sendo reportadas ainda as
principais formas de democracia no Brasil adotadas pela Constituição Federal de
1988.
Conduzidas

as

noções

introdutórias

acerca

do

Constitucionalismo

Contemporâneo, o segundo capítulo buscará percorrer uma abordagem diretamente
relacionada aos ideais de participação do cidadão como uma das formas de
concretização do pensar democrático, sendo essa noção reportada em uma
perspectiva além das relações entre Estado e a sociedade, configurando-se a um
novo paradigma para a gestão organizacional. Cenário esse que se buscará discorrer
sobre a democracia participativa aplicada aos outros setores do convívio social,
oportunidade em que será ressaltada a contextualização histórica da democracia
republicana, para então discorrer acerca da matriz teórica enfatizada no presente
trabalho, contando-se, para isso, com o estudo dos principais autores Pateman e
Sousa Santos.
Partindo de uma análise relacionada, em maior grau, com a teoria patemaniana,
uma vez que se pretende responder a indagação do presente feito a partir das
compreensões teóricas da citada autora, buscar-se-á direcionar o estudo ao
seguimento do trabalho, na tentativa de evidenciar a aplicabilidade do referido modelo
democrático dentro do ambiente das organizações não estatais. Debruçadas tais
considerações, o último capítulo investigará, em um contexto interdisciplinar, o
processo de tomada de decisão no ambiente organizacional sob o aspecto teórico e
empírico, utilizando-se do caso Mercur S.A. com o propósito de identificar as reflexões
existentes entre os postulados teóricos exarados no capítulo anterior e a tomada de
decisão da referida organização.
Trajetória em que se adentrará, ainda, na análise prática, contando,
primeiramente, com uma apreciação teórica voltada à racionalidade do processo de
tomada de decisão dentro das organizações, de forma a examinar também a
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contextualização da organização Mercur S.A., no sentido de expor suas principais
mudanças na gestão organizacional, sendo também reportadas breves considerações
acerca da responsabilidade social das organizações. Por fim, com a finalidade de
responder o problema central da pesquisa, propor-se-á a realização de entrevista com
coordenadores e colaboradores da empresa em questão para então avaliar, por meio
de suportes pragmáticos, o quanto a gestão da referida organização atende as
matrizes teóricas apresentadas.
A pesquisa se justifica, quanto à relevância social, diante da modificação do
cenário democrático, em que há algum tempo acreditava-se que a democracia, dita
como soberania do povo, estaria ligada tão somente à ideia da relação entre Estado
e o cidadão, ocasião em que esse último estaria limitado, no exercício de seu direito
de escolha, a manifestar-se unicamente através do voto e da escolha de seus
representantes políticos. Com a alteração da referida perspectiva, algumas das teorias
de democracia acabaram se modificando, dando lugar a bases teóricas que acreditam
que uma sociedade radicalmente democrática requer a democratização de outros
setores da sociedade, como o convívio familiar, escolar e também o ambiente
organizacional do trabalho.
Nesse seguimento, tratando-se das relações de trabalho como uma das
atividades mais essenciais da vida humana, a compreensão acerca da possibilidade
de democratizar esse setor vislumbra-se como um caminho no qual o debate é
fundamental no sentido de tecer considerações sobre a importância da democracia
participativa e seus efeitos dentro e fora das empresas. Constata-se ainda, que este
pensar igualmente se sustenta pelos ditames da própria Constituição Federal de 1988,
que abarca no artigo 7º, inciso XI. Acrescenta-se à exposição, o momento histórico
que as organizações estão passando, urgindo novas visões de gestão organizacional
mais flexibilizadas e condizentes com o cenário atual.
Nos mesmos moldes, o trabalho também apresenta relevância jurídica no
sentido de transcorrer sobre temática, de suma importância dentro da Constituição
Federal de 1988, na medida em que foi estabelecida a instituição do Estado
Democrático de Direito, cujos anseios promovem a democracia como um dos mais
importantes pilares da sociedade brasileira. Da mesma forma, o Direito
contemporâneo também sustenta a importância da responsabilidade social das
empresas que carregam cada vez mais noção voltada não apenas aos lucros e sim
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para questões embasadas nas necessidades da sociedade que exprimem demandas
sociais, culturais, ambientais, etc.
Acredita-se que uma organização empresarial cujas decisões passam pelo crivo
participativo, cumprirá melhor sua função social. A escolha pela exposição de análise
do caso Mercur S.A. e sua política de gestão vai a esse encontro, sendo a empresa
consolidada e considerada referência no município de Santa Cruz do Sul, sendo sua
forma de atuação modificada para atender aos próprios anseios e de seus
colaboradores e comunidade. Por fim, a pesquisa igualmente se justifica por
transcorrer sobre temática inserida dentro das áreas de atuação do Programa de Pós
Graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, tendo por enfoque a
Linha de Pesquisa do Constitucionalismo Contemporâneo, a qual propõe como um
dos grandes meios de sustentação a compreensão do fenômeno constitucional em
seu aspecto de consolidação jurídica de garantias próprias em uma sociedade
altamente complexa.
Nesse cenário, a abordagem apresenta o papel central da democracia no
Estado Democrático de Direito e sua forma de atuação na sociedade contemporânea,
moldando-se a Linha de Pesquisa do grupo de estudos da professora orientadora
Denise Bittencourt, que atua na área da Administração Pública Democrática. Assim,
para construir esse trabalho, pretender-se-á fazer uso do método de abordagem
hipotético dedutivo, uma vez que a hipótese será testada frente às teorias eleitas para
o presente estudo. Quanto ao método de procedimento, abordar-se-á a realização de
estudo de caso de natureza qualitativa na esteira de estudar uma totalidade,
triangulando os achados bibliográficos com observação no estudo analisado,
evidenciando a abordagem teórica frente ao estudo de caso.
Realizada a Revisão Bibliográfica que corresponderá à abordagem do
Constitucionalismo Contemporâneo e a exposição da democracia a partir de suas
teorias contemporâneas, sendo também desenhada a democracia participativa a partir
da contextualização de Pateman e da inserção desse modelo dentro dos setores
organizacionais, contar-se-á, como referido acima, com a análise de estudo de caso
para examinar a implicação desse novo paradigma dentro da gestão participativa
organizacional no que tange a democratização da tomada de decisão. O estudo de
caso contará com a coleta de dados na empresa Mercur S.A., a ser realizada a partir
de entrevista (Apêndice A e Apêndice B) em forma de anonimato com coordenadores
e com colaboradores escolhidos estrategicamente.
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A escolha comportará coordenadores e colaboradores que acompanharam as
alterações implementadas na organização a partir da virada de chave e também
colaboradores que ingressaram na empresa após a mudança estrutural da Mercur
S.A. No que tange às técnicas de pesquisa, além da forma direta que se reportará a
entrevista descrita acima, também serão propostas, como forma indireta de análise,
as fontes bibliográficas como livros, revistas eletrônicas, sítios eletrônicos. Além de
fontes documentais, como tabelas e documentos fornecidos pela empresa em
questão. Ao final da coleta de dados e análise das fontes de consulta, guiando-se pela
compilação de dados e triangulação teórica, a pesquisa será encaminhada para sua
última etapa que é a busca por um suporte pragmático que possibilite avaliar o quanto
a gestão da referida organização atende as teorias que servirão de matriz teórica no
presente estudo.

18

2 O PAPEL DA DEMOCRACIA NO CONSTITUCIONALISMO CONTEMPORÂNEO
SOB A ÓTICA DOS MOVIMENTOS CONSTITUCIONAIS

Partindo da necessidade de compreender o papel da democracia na percepção
da sociedade atual, o primeiro capítulo contará na sua abordagem com a análise
desses fundamentos no Constitucionalismo Contemporâneo em razão dos
movimentos constitucionais que deram origem ao Estado Democrático de Direito.
Para tanto, a pesquisa abarcará os avanços e limites do movimento
constitucional moderno, que emergiu no momento em que a limitação do poder do
Estado se fazia necessária por meio do Estado, reportando-se como modelo
individualista, cujos avanços envolveram os direitos fundamentais de primeira
dimensão.

Posteriormente,

o

estudo

será

conduzido

pelo

surgimento

do

Constitucionalismo Contemporâneo, oportunidade em que será reconstruída a
passagem do Estado Social para o Estado Democrático de Direito que hoje norteia a
Constituição Federal do Brasil de 1988.
Por derradeiro, também será trazida à baila, como uma das principais propostas
dessa pesquisa, a contextualização sobre a democracia diante desse cenário e sua
dimensão constitucional, período em que os direitos fundamentais ganham força e
acabam chegando a sua terceira dimensão, cuja noção é ampliada para os direitos
transindividuais que atingem todos os seguimentos da sociedade.
2.1 Os avanços e limites do movimento constitucional moderno

Primeiramente, antes de adentrar na temática dos movimentos constitucionais,
julga-se importante explicitar o que vem a ser o termo constitucionalismo. Ainda que
seja um conceito cuja definição varie de autor para autor e, mesmo diante da
advertência de Canotilho ([20--]) de que não existe um único constitucionalismo e sim
várias ramificações, como é o caso do modelo inglês, americano e francês, entendêlo é crucial para o desdobramento da pesquisa.
Nessa esteira, para Streck (2002), o termo constitucionalismo representa a
Constituição como um instrumento escrito, cujo propósito se opõe a modelos como o
absolutismo. De volta a Canotilho ([20--]), ainda que o autor tenha denominado como
correto o uso do termo “movimentos constitucionais”, ao se referir à pluralidade de
movimentos que associam entre si, sua contextualização preconiza uma forma teórica
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que é respaldada sob a ótica de um governo que é limitado e substancial para a
garantia de direitos de uma sociedade. Tal sistemática acaba se revelando como uma
forma de adotar normativa superior ao comando dos governantes, sendo expostos
limites que ultrapassam o poder de comando do Estado e o impede de agir conforme
seus próprios interesses (TAVARES, 2012).
Essa restrição do Ente estatal pondera-se, segundo Barroso (2017), em três
arranjos, sendo as limitações de origem material, orgânica e processual. A primeira
enaltece preceitos ditos como fundamentais, a exemplo da “dignidade da pessoa
humana, a justiça, a solidariedade e os direitos a liberdade de religião, de expressão,
de associação” (BARROSO, 2017, p. 31). A segunda, por sua vez, refere-se à
necessidade de que os poderes estatais sejam separados e independentes entre si,
atrelando-se, contudo, a ideia de um controle recíproco entre eles. Por fim, as
limitações processuais condizem com a noção do agir dos órgãos estatais que deve
ser voltada não somente ao cumprimento da lei, como também a observância de
princípios e garantias fundamentais (BARROSO, 2017).
Em que pese essa noção se sustentar na atualidade, pelo menos no Brasil,
invoca-se que tais parâmetros nem sempre foram assim, sendo o modelo
constitucional presente fruto de uma série de outros modelos traçados ao longo de
períodos históricos. Mesmo não sendo o foco do presente capítulo que tratará do
Constitucionalismo Moderno, importante ressaltar, ainda que brevemente, que o
constitucionalismo teve seus primeiros indícios na antiguidade. Ainda que Canotilho
([20--]) sustente a ideia de afastamento entre ambos os sistemas, o fato é que mesmo
se tratando de um movimento tímido, este teve sua importância ao se instituir como
um pensamento embrionário de limitação do poder (TAVARES, 2012).
Segundo destaca Barroso (2017), os primeiros passos para essa constatação
ocorreram em Atenas, sendo exposta a compreensão sobre ideais que permeiam até
os dias de hoje. Essas noções, ainda segundo o autor, moldaram-se a chamada
democracia ateniense, cujos parâmetros correspondiam a uma pequena participação
dos cidadãos, excluindo mulheres, escravos, estrangeiros, entre outras minorias,
sendo tais fragmentos passados para Roma, período em que a República foi
instalada.
Nessa compreensão, ainda sobre os modelos adotados na Grécia Antiga, em
que se abandona a monarquia para dar início aos primeiros indícios da democracia
constitucional, como forma de um melhor entendimento sobre o assunto tratado,
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vislumbra-se que o movimento representou um marco quanto à figura da democracia
direta,

aferindo-se

a

criação

da

chamada

Cidade-Estado

e

dos

papeis

correspondentes à divisão de funções. Todavia, esse regime deu novamente lugar à
figura do imperador, rompendo os ideais anteriores e se voltando ao agrupamento do
poder (TAVARES, 2012).
Em rápida passagem pelo contexto histórico, respalda-se que foi no rompimento
da República que a embrionária concepção de constitucionalismo teve seu fim,
desaparecendo do ocidente por mais de um milênio, vindo a se reconstituir já no fim
da Idade Média (BARROSO, 2017). Esse período ficou dividido entre vertentes como
a Idade das Trevas e a Idade das Luzes 1, sendo marcado por importantes
acontecimentos

históricos,

como

as

Cruzadas,

Inquisição,

Peste

Negra,

Renascimento, entre outros (ALMEIDA, 2010; AMARAL, 2012). No entanto, também
ficou submetido à regimes absolutistas, em que “ficava vedada qualquer forma
participativa e nenhum limite poderia ser imposto aos governantes” (TAVARES, 2012,
p. 26).
Por conta do surgimento do Estado Moderno, esse sistema passou a ser aos
poucos afastado por conta do rompimento do poder religioso e da necessidade de
limitação do poder, que até então era concentrado em um único órgão (NOVELINO,
2016). A ideia de um movimento constitucional pautado na imposição de garantias
liberais passou a se tornar mais visível, situação em que “não se limitou a impor
balizas para a atuação soberana, mas também representou o resgate de certos
valores, como garantir direitos individuais em contraposição à opressão estatal”
(TAVARES, 2012, p. 27).
Atrelada, assim, a preocupação com a segurança das relações jurídicas que já
estavam abaladas em virtude dos regimes absolutistas (MAGALHÃES, 2010), uma
nova percepção política, social e jurídica passou a ser traçada, moldando com isso a
figura do Constitucionalismo Moderno e com ele os embasamentos do Estado Liberal
que correspondeu “no fim do século XVIII, com o surgimento das primeiras
constituições escritas, rígidas, dotadas de supremacia e orientadas por princípios

1

O período da Idade Média ficou conhecido como Idade das Trevas em razão da alta dominação da
Igreja Católica que veio a combater o desenvolvimento da razão, ilustrando assim o que os pensadores
iluministas caracterizaram como período de escuridão (MEDEIROS, 2017). A Idade das Luzes, por seu
turno, representou a evolução da ciência, juntamente com a percepção Iluminista, retratando assim o
início da Modernidade, ficando conhecido como Século das Luzes (ROIZ, 2010).
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decorrentes de conhecimentos teórico-científicos” (NOVELINO, 2016, p. 46). É sobre
esse movimento que será debruçado o presente tópico.
Essa nova compreensão associada à Idade Moderna passou a ser considerada,
como bem ressalta Leal (2007, p. 7), uma “verdadeira ‘invenção’ da Constituição nos
moldes em que a conhecemos nos dias atuais, pelo menos no que diz respeito ao
caráter universal por ela assumido neste período”. Seu direcionamento passou a ser
amparado pela modernidade, cujos ideais, além de se tratar de documento escrito,
também fixavam elevar duas noções primordiais, que, segundo Canotilho ([20--]),
correspondiam à limitação e a moderação do poder e a incorporação da presença dos
direitos fundamentais, atrelados ao reconhecimento de garantias e direitos individuais.
Nesse enredo, já se começa a percepção de que um dos grandes prismas da atuação
moderna se concentrava no ideal de liberdade, individualidade e limitação do Ente
estatal.
Tais constatações também derivam, no entendimento de Tavares (2012), como
uma adequação as normas constitucionais que passaram a expor um maior acesso
aos regramentos, conhecimento por parte dos cidadãos da organização do poder,
objetividade, além da segurança fornecida, o que indicava, na visão do autor, como
“um documento fundamental do povo” (TAVARES, 2012, p. 33). Tendo em vista que
o Estado de Direito assumiu diversas facetas até se tornar o que é hoje, o surgimento
do Estado Liberal correspondeu a esse embalo, representando, na época, uma série
de características que foram acertadamente pontuadas por Novelino (2016, p. 242243):

I) Os direitos fundamentais basicamente correspondem aos direitos da
burguesia (liberdade e propriedade), sendo consagrados apenas de maneira
formal e parcial para as classes inferiores;
II) Intervenção da Administração Pública somente pode ocorrer dentro da lei
(princípio da legalidade da Administração Pública);
III) A limitação pelo Direito se estende ao soberano que, ao transformar em
“órgão do Estado”, também passa a se submeter ao império da lei (Estado
limitado);
IV) O papel do Estado se limita à defesa da ordem e da segurança pública,
sendo os domínios econômicos e sociais deixados à esfera da liberdade
individual e da concorrência (Estado mínimo).

Nesse balanço, o referido constitucionalismo teve seu respaldo voltado à
centralização da ideia de que cabe ao Estado atender os interesses dos indivíduos,
ocasião em que a interferência na esfera privada passou a ser tida como exceção a
casos tipificados em lei, sendo assim consagrado o “pressuposto de que o homem é
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anterior ao Estado” (LEAL, 2007, p. 8). Não se pode olvidar, contudo, que essa
mudança teve sua nítida primazia em virtude do desencadeamento, em especial, de
dois grandes momentos históricos: o advento da Constituição dos Estados Unidos de
1787 e a Revolução Francesa, em 1789 (TAVARES, 2012).
Ainda que reconhecida a importância de documentos históricos como a Magna
Carta - 1215, Petition of Rights – Petição de Direitos, de 1628 e Bill of Rights –
Declaração de Direitos, de 1689, ambos de origem britânica, período em que foi
impulsionada a Revolução Inglesa, o fato é que as revoluções do final do século XVIII
tiveram um papel fundamental para o surgimento de novos tempos (BARROSO,
2017). Nesse contexto, evidencia-se a Revolução Americana precedida pela
Declaração de Direitos da Virgínia, cujos fundamentos primordiais de supremacia da
Constituição foram expostos na Carta Constitucional de 1789 (OLIVEIRA, 2012).
No mesmo enfoque, a Revolução Francesa também teve sua relevância,
apresentando forte engajamento no que tange a questões como liberdade, igualdade
e fraternidade. Ideais esses que, segundo Sarmento (2006, p. 9) ainda são
considerados “fonte axiológica de onde promanam [...] os direitos fundamentais,
modelados por novas exigências impostas pela consciência ética dos povos, que a
história vem tratando de incorporar ao patrimônio jurídico da humanidade”. Com isso,
mesmo posterior à Revolução Americana, a noção de direitos individuais manteve-se,
na compreensão de Silva (2014), inferior, tendo em vista que os revolucionários da
França já estavam concebendo seus ideais durante o século XVIII.
Sob o mesmo alcance, ainda sobre a Revolução Francesa, são necessárias as
considerações apontadas por Leal (2007, p. 7-8) ao estabelecer esse movimento
como um:
[...] ‘berço’ deste novo constitucionalismo, pois com a queda do modelo
feudal, a forma concentrada de organização do poder político, justificado na
vontade divina, sofre um profundo desgaste, abrindo-se espaço para a teoria
do contrato social, que partindo do pressuposto de que o indivíduo está no
centro da teoria política, coloca o Estado como sendo criado por um pacto
firmado entre homens livres e iguais que a ele delegam a função de assegurar
as suas liberdades e os seus direitos.

Mesmo se tratando de experiências, cujos países possuíam e ainda possuem
suas próprias particularidades em virtude de questões culturais, históricas, sociais,
jurídicas, entre outras diversidades e pluralidades, não se pode olvidar que tais
experimentos foram de grande valia para a formação do Constitucionalismo Moderno
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e, mais tarde, o Constitucionalismo Contemporâneo. Muito embora o presente
trabalho se proponha a não adentrar de forma aprofundada sobre o contexto histórico,
como é o caso da abordagem de outros países, optou-se por fazê-lo de um modo mais
sucinto para uma melhor compreensão acerca do presente capítulo, de forma a
destacar os movimentos que mais contribuíram para o surgimento do liberalismo.
Feitas as considerações, ainda tecendo sobre a contextualização histórica,
dispondo de exemplos de como esses sistemas colaboraram para a construção da
sociedade contemporânea, tem-se que o modelo americano, além de consagração da
sua Independência e a constituição escrita, acabou servindo posteriormente como
uma espécie de contribuição a temática dos direitos humanos, uma vez que se
incorporou a ideia de que a compreensão desses direitos acabaria correspondendo
aos limites do próprio legislador, sendo a fiscalização também precedida pelo Poder
Judiciário (SARMENTO, 2006).
O sistema francês, da mesma forma, teve sua importância firmada na construção
de novas ideologias, na criação de sua primeira Constituição, além da dimensão
provocada pelo surgimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de
1789, cujos efeitos atingiram a universalidade (BARROSO, 2017). Tais constatações
serviram de moldagem para o papel do Estado Liberal, que acabou por estabelecer
dois importantes parâmetros, sendo eles o princípio da distribuição e o princípio da
organização, em que os direcionamentos consistiam, de um lado, na limitação do
Estado, que deveria intervir em casos estritamente previstos, enquanto o indivíduo
poderia usufruir da sua liberdade; e, de outro lado, a divisão de funções e poderes
referentes ao Ente estatal (LEAL, 2007).
Consagrada a supremacia da lei, a preocupação desta configuração de Estado
passou a se direcionar a garantia da liberdade individual e a consequente ausência
do Estado em diversos seguimentos sociais, inclusive as relações econômicas que
permaneciam destinada a força do mercado, incluindo também a proteção da livre
iniciativa e a propriedade privada. Mantinha-se, assim, a separação entre o Estado e
a sociedade, ou seja, entre o espaço público e o privado (SARMENTO, 2006; LEAL,
2007), sendo o papel do Direito destinado ao cumprimento da lei, considerando ideais
advindos do senso de justiça completamente irrelevantes, importando, portanto, a sua
validade no sentido formal.
Com efeito, na mesma direção que se destacou pela imposição de limites ao
poder estatal, sendo a atuação regida pela lei, oportunidade em que a intervenção na
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vida privada era reduzida a situações específicas, o Estado Liberal também se
consagrou pela proteção dos direitos fundamentais. Estes, segundo Novelino (2016),
considerados frutos do movimento originado pela Declaração Universal dos Direitos
do Homem e do Cidadão, de 1789, fundamentos esses que derivam de acordo com o
momento histórico, conduzindo valores ditos como não absolutos, ao passo que se
limitam nos moldes do texto constitucional.
Nesse interim, os chamados direitos fundamentais passaram a ganhar maior
relevo, concretizando valores exaltados na época do liberalismo, como é o caso da
liberdade individual, cujos moldes consistiam em estabelecer o que Silva (2014)
constituiu como elementos limitativos das constituições, sendo considerados
limitadores das ações e omissões por parte do Estado, conferindo assim maior vigor
ao Estado de Direito. Em que pese só tenha ganhado destaque no final do século XX,
importante ressaltar o papel de Alexy dentro dessa temática que muito contribuiu para
a ciência do Direito, sendo o filósofo alemão responsável pela criação da Teoria dos
Direitos Fundamentais, em momento em que tais direitos passaram a assumir uma
maior positivação e aplicabilidade nas constituições (AMORIM, 2005).
Nesse sentido, Alexy (2008) não apenas distinguiu regras e princípios, como
também os fez de forma qualitativa, realçando a ambos a qualidade de normas, sendo
essa extensão igualmente aplicada aos direitos fundamentais. Para o autor, as regras
eram consideradas normas na condição de ‘tudo ou nada’, ou seja, deveriam ser
cumpridas naquilo que é exigido, enquanto os princípios eram tratados como
mandamentos de otimização, cujas normativas deveriam ser realizadas na maior
medida possível, baseando-se nas possibilidades jurídicas e fáticas em questão.
Assim, na compreensão do filósofo, eventuais colisões entre os princípios
deveriam ser realizadas através do sistema de sopesamento ou ponderação2, conflito
de regras, por sua vez, deveria ser solucionados, de forma geral, por duas
circunstâncias, sendo a primeira o reconhecimento da chamada cláusula de exceção,
de forma a eliminar o conflito, ou então, diante da declaração de invalidade de uma

2

Nesse sentido, mesmo não sendo objeto do presente feito, importante destacar que tal sistema foi
alvo de críticas por filósofos como Habermas, que considerou o sistema de sopesamento ou
ponderação como um meio de retirar a força normativa dos direitos fundamentais, perdendo seu valor,
além de se pautar na irracionalidade. Na mesma linha, Habermas também considerou se tratar de um
problema conceitual, em que a ponderação pode se guiar de forma a retirar do direito seu âmbito de
validade. Tais diálogos são descritos na obra do próprio Alexy (2011) que não apenas manifesta os
argumentos críticos a sua teoria, como também os contesta, alegando que a ponderação trazida na
obra deve resistir a tais objeções.
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regra (ALEXY, 2008). Comporta-se uma teoria que semeou sua importância dentro do
ordenamento jurídico como um todo, conferindo a grande maioria dos direitos
fundamentais a natureza de princípios, em que deve ser aplicada a máxima da
proporcionalidade, utilizando-se das premissas da adequação, necessidade e
proporcionalidade em sentido estrito sob a análise do caso concreto (SILVA, 2002).
Retomando-se aos direitos fundamentais em uma perspectiva histórica, convém
ressaltar a fala de Novelino (2016, p. 272), que “os direitos fundamentais não surgiram
simultaneamente, mas em períodos distintos, conforme demanda de cada época”,
importante salientar, segundo o referido autor, que a consagração desses direitos deu
início às chamadas gerações de direitos, termo esse substituído por parte da doutrina
pela nomenclatura dimensões, uma vez que se entende que nenhuma classificação
de direitos foi substituída pela posterior (NOVELINO, 2016). Assim sendo, opta-se por
adotar neste estudo a segunda terminologia, por entender que as sequências de
direitos fundamentais oriundas de momentos históricos não podem ser descartadas,
uma vez que todos esses direitos coexistem no ordenamento jurídico.
Desse modo, os direitos fundamentais ditos de primeira dimensão emergiram
diante do contexto trazido pelo Estado Liberal, em período estabelecido no século
XVIII, correspondendo à concretização de direitos de cunho individual, como a
propriedade, liberdade e igualdade (FERNANDES, 2017). Tais direitos, como bem
aponta Novelino (2016, p. 272), “surgiram com as primeiras constituições escritas,
cujos textos consagram os direitos civis e políticos [...] e são oponíveis, sobretudo, ao
Estado, principal destinatário do dever de abstenção (caráter negativo)”. Isso reflete
ao que Canotilho ([20--]) sustenta como meio de defesa dos indivíduos no que diz
respeito ao Poder Público, em que ao Estado cabia a função de somente interferir
quando necessário, expondo no primeiro momento a evidente falta da função de
prestação social do referido Ente.
Condiz ressaltar, em termos breves por não se tratar do foco do presente
capítulo, que a compreensão sobre a importância da prestação social por parte do
Estado se deu por conta dos constantes atos de injustiça provocados em razão na
neutralidade do Estado Liberal (BRANCO, 2012; SILVA, 2014), vindo aquele modelo
a não mais corresponder com os anseios daquele período, o que levou o Ente estatal
a uma busca pela justiça social e a promoção de direitos fundamentais baseados nas
prestações positivas. Com essa postura, muito mais aferida no século XX, os
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movimentos sociais passaram a ganhar maior destaque ao clamar por uma atuação
estatal mais ativa (LEAL, 2007).
Nesse viés, o surgimento do Estado Social, também conhecido como Welfare
State proporcionou um modelo que passou a satisfazer necessidades dos cidadãos
tanto no âmbito individual quanto no coletivo, enaltecendo uma vertente atuante,
condizente com a preocupação da garantia do bem estar mínimo, expondo uma maior
intervenção por parte do Estado de forma a amparar, dentre outras questões, a
desigualdade social, além das esferas econômica, laboral e as relações sociais que
anteriormente se cultivavam no espaço individual (NOVELINO, 2016).
Por assim dizer, a mudança correspondeu ao embalo de que ao Estado não mais
cabia o papel de “[...] expectador, devendo intervir diretamente nas questões sociais”
(LEAL, 2007, p. 32). Pensamento esse que deu ensejo aos chamados direitos
fundamentais de segunda dimensão, cujo enfoque se direcionou a direitos de cunho
social, cultural e econômico, em que se realçava muito mais a ideia de prestações
sociais do que a concepção coletiva (FERNANDES, 2017).
Como consequência, tal mudança de paradigma não apenas impulsionou a
relevância dos direitos fundamentais, como também exaltou uma mudança de foco,
que antes se direcionava ao Legislativo em razão do ideal de liberdade exprimido
durante o Estado Liberal e passou a se deslocar para o Executivo (LEAL, 2007). A
nova percepção caminhou no sentido de expor um Estado provedor, exigindo do
Poder Público, conforme afirma Bulos (2012), uma atuação positiva, diferenciando-se
do dever de não fazer imposto pelo liberalismo, de forma a promover ações em favor
do indivíduo.
Esse modelo serviu de molde para importantes constituições, como a
Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919,
incorporando fundamentos de uma democracia social, embasadas em noções como
os direitos trabalhistas (NOVELINO, 2016). Para tanto, como bem aponta Streck
(2002), o referido modelo não abarcava um formato uniforme, vindo a presidir, em
diferentes locais, condições distintas de sua aplicação. No Brasil 3, ainda que envolto
a críticas sob a existência do Estado Social, questão essa que não se pretende
3

Parte dos doutrinadores brasileiros entendem que o Brasil não aderiu ao modelo de Welfare State,
como é o caso de Streck (2002) e Reis (2009), ocasião em que este último sustenta a existência de um
Estado Interventor por meio da adição de leis esparsas, também chamados de microssistemas
jurídicos.
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alongar no trabalho, importa salientar é que mesmo de forma distinta do modelo
europeu, o território brasileiro contou com as engrenagens de cunho social por volta
da década de trinta, mais precisamente em dois momentos, correspondendo entre os
anos trinta e quarenta e os anos sessenta e setenta (DRAIBE, 1993). Tais períodos
realçaram momentos de alterações constitucionais, a exemplo da Constituição de
1934, primeiro diploma brasileiro a empregar preceitos dedicados à ordem econômica
e social, além do destaque a consagração da igualdade material (SILVA, 2014;
DEMARCHI, 2016).
Antes disso, em breve histórico, o Brasil teve duas constituições, a primeira Carta
de 1824 condizia ao Período Imperial vivido na época, antes da Independência, cujos
eixos destinavam-se a permanência da monarquia e os traços marcantes da
escravidão (BULOS, 2012). O modelo foi regido pelo Estado Liberal, cujo formato da
Constituição refletia o que Bonavides (2000, p. 166) descreve como sendo “[...]
unicamente na essência a carta programática dos direitos de primeira geração e do
princípio da divisão de poderes”. Posteriormente, já intitulada como República, em
1891, a Constituição seguinte também foi marcada pelo liberalismo e suas restrições,
período em que foram estabelecidas as federações brasileiras e o sistema
presidencialista (SARLET, 2012).
Conforme referido, a incorporação dos ditames oriundos do Estado Social se deu
com o advento da Constituição de 1934 que se preocupou, dentre outras funções, em
constitucionalizar direitos sociais (BULOS, 2012). Todavia, no mesmo sentido em que
o período foi marcado por significativas conquistas, também foi alvo de uma série de
instabilidades que resultaram no golpe de 1937 e a instauração do chamado Estado
Novo, sendo a Carta Constitucional marcada pelo autoritarismo e limitação de direitos.
Tal limitação foi afastada por conta da promulgação da Constituição de 1946 que
trouxe de volta as compreensões acerca do Estado Social, “[...] acompanhada de um
movimento de redemocratização e valorização dos direitos humanos não só no âmbito
nacional, mas também internacional, após a derrota do nazi-fascismo” (FERNANDES,
2017, p. 275).
Esse movimento, mesmo retomando alguns desses recortes, não surtiu o efeito
esperado a longo prazo, vindo a ser revogado por conta do golpe militar de 1964, que
mais tarde deu origem a Constituição de 1967. Oportunidade essa em que preceitos
oriundos dos direitos fundamentais e normativas que buscavam a democratização
foram interrompidos para dar lugar a um regime militar que assolou o país até o final

28

dos anos oitenta, período marcado pelo advento da Constituição Federal de 1988 e a
redemocratização do país (SARLET, 2012).
Todavia, mesmo atuante em matérias importantes, o Estado Social, conforme
aponta Barroso (2017, p. 92), “chegou ao final do século amplamente questionado na
sua eficiência, tanto para gerar e distribuir riquezas como para prestar serviços
públicos”. Em meio às críticas suscitadas, estava, dentre outras questões, a
necessidade de garantir um Estado preocupado com a dignidade da pessoa humana
e preceitos de direitos humanos, ao passo que a existência de regimes como o
Nazismo, na Alemanha, transcendeu proporções universais, fazendo surgir então uma
nova concepção sobre o constitucionalismo e uma nova forma de pensar do Estado
(NOVELINO, 2016).
Na mesma fileira, outros fatores também acabaram por influenciar uma nova
configuração do constitucionalismo, construção essa que não apenas rompeu com a
antiga dicotomia que separava a sociedade e o Estado, como também emergiu a
supremacia da Constituição, em que o enfoque do interesse público passou a recair
em esferas que antes destinavam-se ao interesse particular, a exemplo das relações
de família, proteção à criança e ao adolescente, função social da propriedade e da
empresa, entre outras temáticas que evidenciaram a necessária constitucionalização
do direito privado (BARROSO, 2017).
Reporta-se, assim, que o percurso trilhado até o momento foi substancial para
que a civilização caminhasse rumo ao Estado de Direito, deixando para trás as
amarras do império e o período pelo qual a lei não era aplicada a todos, época em
que inexistia qualquer limitação ao Ente estatal, e os direitos individuais e sociais dos
indivíduos

eram

inaplicáveis

ou

até

mesmo

inexistentes.

A

figura

do

Constitucionalismo Moderno muito auxiliou nesse processo, relevando uma mudança
de paradigma no sentido de expor a limitação estatal como crucial para o Estado de
Direito, além da aplicação dos direitos fundamentais de primeira e segunda dimensão,
especialmente no que diz respeito aos direitos individuais.
Todavia, ao mesmo tempo em que possibilitou uma maior limitação ao Estado,
o referido modelo também provocou o distanciamento do que corresponde o Poder
Público e a sociedade, o público e o privado, de forma que a intervenção de um sobre
o outro tão somente ocorreria por meio de casos estritamente previstos em lei. Tal
afastamento, cumulado com fatores como a grande inserção da dignidade da pessoa
humana, além de questões como globalização, crises econômicas e sociais, entre
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outras problemáticas inseridas no século XX, condicionaram a percepção de que era
necessário modificar aquilo que o citado modelo de Estado se mostrou ineficaz, ao
passo que novas demandas passaram a se tornar cada vez mais evidentes e
necessárias dentro do contexto social (PEIXOTO, 2011).
Com isso, atentando para um período histórico que marcou nações devido as
barbáries cometidas na Segunda Guerra Mundial, enredo esse que acabou por
conduzir a sociedade a busca dos direitos e garantias fundamentais, o Estado passou
a aderir seu novo formato, inserindo-se tanto nas relações públicas quanto privadas,
de forma a não mais servir como simples expectador e sim como um agente ativo e
atuante dentro da sociedade. Isso implica não só a modificação de sua estrutura, como
também o elevado aos ditames constitucionais fixado dentro do Estado Democrático
de Direito, o qual passa a incorporar o que se entende hoje por Constitucionalismo
Contemporâneo.
Assunto esse que será objeto de maior apreciação pelo presente estudo no
tópico seguinte, cujo debate percorrerá a evolução deste modelo até a atualidade,
apresentando-se em maior grau no que remete ao ordenamento jurídico brasileiro e
seu principal diploma que é a Constituição Federal de 1988. Tal elemento não apenas
se inseriu como maior fomento na busca pelo processo de redemocratização do país,
como também expôs uma nova forma de pensar social, impulsionado na valorização
do ser humano que ocupa a posição de bem maior dentro do sistema democrático
brasileiro.

2.2 O nascimento do Constitucionalismo Contemporâneo

Após ser introduzida a temática do constitucionalismo de uma forma mais geral,
denota-se de grande importância contextualizar esse modelo que ainda vigora nos
dias atuais. Modelo esse que vigora como grande divisor de águas quando se trata
em direitos fundamentais, soberania popular, democracia, entre muitos outros
elementos que realçam sua relevância na sociedade contemporânea, cuja formação
trouxe ao Estado um olhar mais humano e principiológico, dando origem ao Estado
Democrático de Direito.
Com efeito, sendo insuficiente o modelo anterior por não atentar para as
demandas sociais, um novo paradigma foi lançado, impulsionado pelo novo pensar
social pautado em princípios constitucionais. Todavia, antes de adentrar na temática
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pela forma em que se encontra, comporta-se ressaltar que esse novo viés é resultado
de uma evolução histórica e social, sendo contexto inicial apontado por Streck (2002,
p. 105-106) quando retrata dos efeitos do fim da Segunda Guerra:
O segundo pós-guerra produz uma terceira forma de Estado de Direito. A
preocupação com os direitos fundamentais e a democracia engendram textos
constitucionais que avançam nitidamente em relação aos fundamentos do
velho liberalismo e à noção puramente intervencionista do Estado Social.

Tal período correspondeu à uma mudança de paradigma social, enfatizando
assim um maior apreço à valores ditos como universais, como a proteção à vida e à
dignidade, além da necessidade de retomar a proteção dos direitos incorporados nas
constituições anteriores (DEMARCHI, 2016). Essa mudança, que percorreu a Europa,
entre outros continentes do Ocidente, também se inseriu no território brasileiro, país
esse que passava pelo processo de redemocratização face ao período ditatorial
vivido, vindo a Constituição Federal de 1988 a barrar o regime autoritário e assim
concretizar o Estado Democrático de Direito (BARROSO, 2017). Períodos esses em
que depois de ocorridas violações, explorações, desprezo com a vida humana, é que
então foi nutrida a necessidade de outro pensar contemporâneo (BITTAR, 2006).
Esse novo alcance, conforme salienta Silva (2014), não se estendeu tão somente
à um aspecto formal de união do Estado de Direito e do Estado Democrático,
correspondendo à uma criação de um novo pensar, cuja primazia reflete não na
promessa de organizar o Ente estatal, mas sim de reafirmá-lo logo no início da
Constituição. Resguarda-se, contudo, que mesmo se tratando de um novo paradigma
permeado sobre novas texturas, não se trata de um novo seguimento a ser adotado,
tampouco um novo ordenamento criado do zero, mas sim um processo contínuo de
conquistas que passam à entregas a estrutura do Estado de Direito no seu horizonte
constitucional, correspondendo, assim, a contextos históricos advindos de elementos
do Estado Liberal e do Estado Social (STRECK, 2014; STRECK; MORAIS, 2014).
A afirmação implica em uma discussão doutrinária existente desde a Segunda
Guerra, que introduz ao diálogo a terminologia Neoconstitucionalismo como sinônimo
ao Constitucionalismo Contemporâneo. Muito embora não seja o objetivo principal
deste estudo adentrar de forma mais intensa nesse tema, evidencia-se necessário um
posicionamento de como o vocábulo será tratado na presente pesquisa. Ainda que
autores como Bulos (2012) façam uso do primeiro termo se propondo a expor
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aspectos contemporâneos da Constituição Federal de 1988, como a maior proteção
as chamadas liberdades públicas, a exemplo dos remédios constitucionais – mandado
de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular, entre outros, o autor
também adverte quanto ao uso equivocado da palavra.
Barroso (2017), por sua vez, contempla a utilização da referida nomenclatura,
mesmo não deixando claro sua preferência pelo uso, afirma que independentemente
da utilização de diversas terminologias, as transformações ocorridas no direito
contemporâneo não podem ser ignoradas por conta do significativo impacto na
sociedade. Uso que Streck (2014) entende como ambíguo, à medida que a ideia de
considerar a formação de um modelo estatal como totalmente novo pode levar a
contradição e mal-entendidos, razão pela qual utiliza a expressão Constitucionalismo
Contemporâneo4 por considerá-la mais compatível com o momento atual da
sociedade.
Sanadas tais considerações, evidencia-se que tal modelo de Estado vinculou-se
à ideia de não mais condizer apenas com valores ditos como assistencialistas,
remetendo assim a fundamentos oriundos dos anseios sociais, sendo fruto de um
aparato normativo que abandonou seu papel de instrumento garantidor e passou a
abarcar concepções voltadas ao viés da pessoa humana dentro da realidade concreta
(LEAL, 2007). Atribuição essa que reforçou o compromisso com questões ligadas aos
“[...] princípios e valores humanitários, como a dignidade da pessoa humana e o
Estado Democrático de Direito [...]” (SARMENTO, 2006, p. 55).
Por assim dizer, as transformações e o novo viés do Estado em seu formato que
é utilizado até os dias atuais condicionaram uma nova adequação a esse modelo
estatal, que assim como atingiu a soberana da Constituição, também se viu envolto
em temáticas que passaram a fazer parte de seu texto normativo. Nessa esteira, para
Pompeu e Siqueira (2017, p. 219), o que chama atenção nesse cenário é:

A rapidez mediante a qual se construiu uma nova forma de pensar, conceber
e vivenciar o direito. Sem que nunca se tivesse tido efetiva experiência
histórica, política e social dos vários princípios e funções que foram
albergadas pelo texto pluralista de 88, o Brasil vê-se às voltas com uma carta
constitucional verdadeiramente democrática, que passou a albergar
aspirações de diferentes ordens axiológicas.

4

Em consonância com o posicionamento de Streck, como também em conformidade com o Programa
de Pós Graduação em Direito da UNISC que utiliza como um dos eixos a temática do
Constitucionalismo Contemporâneo, esse estudo também adota a referida terminologia como a mais
apropriada.
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Ainda que não caiba ao presente estudo esmiuçar de forma pormenorizada esse
contexto, tais eixos não podem ser vistos de forma isolada, à medida que se trata de
um conjunto de ações e medidas que expuseram a nova mentalidade no ordenamento
jurídico pátrio. Essas mudanças refletem a exposições, como é o caso da própria
ordem da nomenclatura Estado Democrático de Direito, cuja terminologia diferenciase de países como Portugal por corresponder a democracia aos elementos ligados ao
Estado, de modo a simbolizar uma gama de valores e o viés do interesse coletivo
(SILVA, 2014).
Não obstante, muito mais do que um modelo estatal, por realçar a natureza do
Constitucionalismo Contemporâneo, também se consolidou em uma estrutura em que
a formalidade da Constituição é apenas uma das premissas e não o único ponto a ser
chegado, abrangendo-se também sua função efetiva na sociedade, com valores a
serem seguidos (SANTOS; SOUZA; ABREU, 2016). Por assim dizer, para sua
concretização, alguns contornos devem ser observados, objetivos esses que Barroso
(2017, p. 117) elenca como:
a) Institucionalizar um Estado democrático de direito, fundado na soberania
popular e na limitação do poder;
b) Assegurar o respeito aos direitos fundamentais, inclusive e especialmente
os das minorias políticas;
c) Contribuir para o desenvolvimento econômico e para justiça social;
d) Prover mecanismos que garantam a boa administração, com
racionalidade e transparência nos processos de tomada de decisão, de modo
a proporcionar governos eficientes e probos.

Nesse compasso, conectado a ideia de Estado Democrático, cujo seguimento
associa-se também à premissa da limitação do poder, está o fato de que as
constituições com teor democrático possuem como uma das principais essências o
amparo aos direitos fundamentais, além de uma gama de princípios, regras e valores
jurídicos que passaram a desempenhar um significativo papel dentro do
constitucionalismo (BRANCO, 2012; BARROSO, 2017). Sob esse enfoque, importa
reforçar a fala de Streck (2003, p. 261) sobre o referido modelo estatal:

[...] Mais do que uma classificação ou forma de Estado ou de uma variante
de sua evolução histórica, o Estado Democrático de Direito faz uma síntese
das fases anteriores, agregando a construção das condições de
possibilidades para suprir as lacunas das etapas anteriores, representadas
pela necessidade do resgate das promessas da modernidade, tais como
igualdade, justiça social e a garantia dos direitos humanos fundamentais.
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No caso dos direitos fundamentais, definidos por Bulos (2012, p. 522) como
“conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à
soberania popular, que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária,
independentemente de credo, raça, origem, condição econômica ou status social”,
importa sustentar que tais pretensões nem sempre foram abrigadas nos mesmos
termos dos dias atuais.
Em um contexto histórico, pode-se dizer que os direitos fundamentais surgiram,
ainda que de forma embrionária, por meio da Declaração Universal dos Direitos do
Homem e do Cidadão, na França, por volta de 1789, o que séculos mais tarde foi
substituída pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, sendo a visão
contemporânea cada vez mais latente no que tange a proteção das pessoas e a
preocupação em zelar pela garantia dos direitos inerentes a raça humana
(NOVELINO, 2016; PIOVESAN; RECK, 2017).
Antes de estender o assunto, respalda-se por necessário apontar brevemente
as diferenças existentes entre o referido instituto e os direitos humanos que, embora
compreendidos de certa forma como conceitos similares, possuem suas distinções.
Nesse contexto, Branco (2012) explica ser o termo direitos humanos cercado por
bases jusnaturalistas, que reafirmam valores ditos como universais, supranacionais e
com observância do direito internacional. Já os direitos fundamentais, na visão do
autor, representam normativas próprias de cada Estado, estando assim consagradas
na ordem jurídica de cada nação.
Posicionamento que vai ao encontro de Canotilho ([20--]) que utiliza direitos do
homem para tratar dos direitos humanos, diferenciando-o no sentido de ser um
instrumento válido universalmente, enquanto o segundo é limitado pelo espaço
temporal. Todavia, mesmo com diferenças apontadas na doutrina, não se pode negar
a pontual análise de Gorczevski (2016), no sentido de que tais expressões podem se
relacionar ao entender que os direitos fundamentais configuram concepções pautadas
nos direitos humanos, ou seja, em pese esses últimos não estejam positivados no
ordenamento jurídico, os direitos fundamentais refletem esses valores que, em virtude
de determinados momentos históricos, razões políticas ou sociais, acabam por atribuir
normatividade e exigibilidade.
Nesse sentido, Sarlet (2010) reforça que tanto os direitos humanos quanto os
direitos fundamentais não devem ser vistos como termos excludentes entre si, e sim
como um meio de interligação entre as vertentes que possuem em comum o
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direcionamento aos valores inerentes aos seres humanos. Com efeito, tratando-se
especificamente dos direitos fundamentais, reporta-se ser possível destacar, dentre
suas principais características apontadas por Silva (2014) a existência da historicidade
que simboliza os períodos históricos em que são concebidos, sendo também de
natureza inalienável, imprescritível e irrenunciável.
Como complementação, Bulos (2012) também insere a cumulatividade e a
relatividade como caracteres dos direitos fundamentais. No que compete a sua
atuação no Brasil, conforme aponta Sarmento (2006), o marco da Constituição
Federal de 1988, também resultado de uma consagração dos princípios e regras com
elevado apreço, a exemplo da dignidade da pessoa humana, realça a grande
pertinência de autores que se dedicaram a essa análise, como é o caso do próprio
Alexy. Na mesma esteira, em que se passou a considerar os direitos fundamentais
como o um dos maiores destaque no Constitucionalismo Contemporâneo, não apenas
os direitos individuais foram incorporados no texto normativo, como também os
direitos políticos e sociais, além dos direitos difusos e coletivos.
Logo, consagrados como alguns dos principais elementos da Constituição, os
referidos instrumentos foram insculpidos não apenas com o propósito de se fazerem
presentes no aspecto formal do citado diploma, sendo também sustentados no seu
seguimento material (SARLET, 2010). Nesse embalo, os direitos fundamentais que
antes eram vistos sob o prisma de sua eficácia vertical, correspondente à relação entre
Estado e o cidadão no contexto do Estado Liberal, passaram a ganhar maior relevo
ao se falar também na sua eficácia horizontal, em que se fixa no cumprimento dessas
premissas em todos os setores que incorporam o ordenamento jurídico, destacando
a importância da sua efetivação (SANTOS; SOUZA; ABREU, 2016).
Com efeito, o Constitucionalismo Contemporâneo não só acentuou tais
mudanças, como também elevou os referidos direitos a um maior patamar,
vislumbrando sua terceira dimensão que, além de acolher os direitos oriundos da
primeira e segunda dimensão, também abrangeu o que a doutrina chama como
direitos de solidariedade ou fraternidade, sendo seu destinatário indefinido, também
chamado de transindividual ou difuso (SARLET, 2010). Há de se considerar que
mesmo que essa terceira dimensão tenha sido objeto de transformação do atual
formato de Estado, voltado a uma compreensão humanista, ocorre que outras
dimensões foram surgindo ao longo do tempo (PIOVESAN; RECK, 2017).
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Nesse sentido, dentre os autores que sustentam os chamados direitos de quarta
dimensão, Bonavides (2011) preceitua se tratar de direitos voltados a globalização,
citando como exemplos o direito ao pluralismo, informação e também a democracia.
Esse último, para o autor, baseia-se na democracia direta, não devendo ter contato
com manipulações. Bulos (2012) também se manifesta sobre a multiplicidade de
dimensões, chamando a quarta dimensão de direitos dos povos, em que se fala de
temas como informática, genética, eutanásia, etc. O autor também se refere a quinta
e sexta dimensão, cujas premissas são pensadas nos chamados direitos à paz e
também a democracia.
Independentemente da quantidade de dimensões trazidas pela doutrina, o fato
é que inexistindo hierarquia entre direitos fundamentais, uma dimensão não absorve
a outra, podendo complementá-la, sendo esses direitos frutos de uma evolução
gradativa da sociedade, consequência de momentos históricos de lutas e defesas de
regramentos que corresponderam com os anseios sociais de cada época
(PIOVESAN; RECK, 2017). Sobre o assunto, importante salientar as considerações
de Bobbio (2004, p. 26) no que compete a essas transformações:
Os direitos de terceira geração, como de viver em um ambiente não poluído,
não poderiam ter sido sequer imaginados quando foram propostos os de
segunda geração, do mesmo modo que estes últimos (por exemplo, o direito a
instrução e assistência) não eram sequer concebíveis quando foram
promulgadas as primeiras Declarações setecentistas. Essas exigências
nascem somente quando nascem determinados carecimentos.

Não obstante a grande relevância dos direitos fundamentais, não se pode deixar
de ter em mente que as bases principiológicas também serviram de suporte para que
os referidos direitos atingissem sua amplitude. No Brasil, ainda que determinados
valores estivessem presentes em maior ou menor grau nas constituições passadas,
foi a partir da promulgação da Constituição de 1988 que os princípios chamados
passaram a se inserir logo no início do texto normativo, deixando claro sua magnitude
dentro do ordenamento jurídico (SARLET, 2010).
Nesse prisma, a dignidade da pessoa humana passou a ganhar novos relevos,
inserindo-se como princípio norteador do ordenamento jurídico pátrio, de forma a
servir como reflexo para a concretização dos direitos fundamentais, como uma
espécie de relação de interdependência, uma vez que não se pode falar em efetivação
dos citados direitos sem o respeito da dignidade (DEMARCHI, 2016). Com isso, vale-
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se pautar do entendimento de Sarmento (2006, p. 87), em que “a consagração do
princípio importa o reconhecimento de que a pessoa é o fim, e o Estado não mais que
um meio para a garantia e promoção dos seus direitos fundamentais”.
Logo, situa-se como uma das formas de maior reconhecimento do primado da
pessoa humana frente ao poder do Estado. A afirmação implica na grande primazia
do referido princípio que é considerado por Sarlet (2010) como o núcleo essencial da
Constituição e por Silva (2014) como valor supremo por se aplicar em diversos
campos do ordenamento jurídico, como a justiça social, educação, ordem econômica,
cidadania, entre outros. Por conseguinte, como consequência dessas transformações,
a Carta Magna brasileira também direcionou sua proteção ao sistema de valores dito
como essenciais, inserindo os princípios basilares e os direitos fundamentais logo no
início do texto constitucional (BRANCO, 2012).
Ainda que a dignidade humana tenha sua explanação, seu papel vai mais além,
uma vez que não só norteia a concretização dos direitos fundamentais, como também
exalta a importância de sua observação nas demais relações que envolvem própria
condição humana e que devem ser levadas em consideração em todos os campos do
Direito, correspondendo como uma direção a ser seguida pelo próprio Estado, que
deve pautar sua atuação em torno dessas premissas (BITTAR, 2006; SARMENTO,
2006). Nesse seguimento, vale destacar o entendimento de Novelino (2016, p. 252)
no que se refere a definição do referido instituto, que deve ser compreendido não
como um direito e sim “[...] uma qualidade intrínseca a todo ser humano,
independentemente de sua origem, sexo, idade, condição social ou qualquer outro
requisito”.
Nesse compasso, muito embora caiba salientar que não é propósito do estudo
criar um debate sobre elementos como o chamado ativismo judicial, não se pode
olvidar que o deslocamento do Poder Judiciário sucedeu como um dos grandes eixos
do Constitucionalismo Contemporâneo, contribuindo ativamente no processo de
proteção as garantias e direitos fundamentais. Tal mudança caracterizou-se pelo
protagonismo daquele Poder face aos demais, tendo em vista que o que era antes
discutido no âmbito Legislativo, no período do Estado Liberal, e, posteriormente, no
Executivo, em razão do Estado Social, passou a ser redirecionado ao Judiciário, cuja
motivação se derivou por razões de surgimentos de lacunas e inércia, frutos das
outras duas esferas (SPENGLER, 2017).
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A referida constatação, resultado da grande magnitude atribuída a Constituição,
somada a superação da ideia de que o texto constitucional era apreciado como
documento puramente político, em que o Judiciário era deixado de lado, foram
algumas das grandes transformações apontadas por Barroso (2017) no que diz
respeito ao atual modelo de constitucionalismo. No mesmo embalo, o autor também
sustenta como elementos modificadores do ordenamento jurídico a expansão da
jurisdição constitucional, além do novo paradigma referente à interpretação
constitucional, sendo essa última modificada em razão desses novos contornos
enaltecidos diante da hermenêutica jurídica.
Tal forma de interpretação alinhada à jurisdição constitucional condiz como
sendo o resultado do processo histórico evolutivo do constitucionalismo nos moldes
democráticos, cujo destaque é atribuído a dimensão objetiva dos direitos
fundamentais e seu caráter principiológico. Essa reflexão remete a noção da natureza
aberta do Texto Constitucional e o papel interpretativo, que deve se ater não apenas
pelos órgãos públicos, como também pela própria sociedade, de modo que a
Constituição Federal de 1988, enquanto documento de maior magnitude, deve se fixar
em uma perspectiva viva, fruto dos seus intérpretes (LEAL, 2007).
Nessa análise, ainda que a interpretação seja uma tarefa que mais característica
do Poder Judiciário, como é o caso do próprio Supremo Tribunal Federal que exerce
o controle de constitucionalidade, tem-se por evidente a necessidade de se pensar na
Constituição em uma perspectiva mais ampla, voltada as demandas da sociedade
como um todo, não se restringindo apenas a um único Poder (PORTO, 2017). Como
bem preceitua Barroso (2017, p. 339):
Em um Estado constitucional de direito, os três Poderes interpretam a
Constituição. De fato, as atividades legislativas destinam-se, em última
análise, a assegurar os valores e promover os fins constitucionais. A atividade
administrativa, por sua vez, tanto normativa como concretizadora, igualmente
se subordina à Constituição e destina-se a efetivá-la. O Poder Judiciário,
portanto, não é o único intérprete da Constituição, embora o sistema lhe
reserve a primazia de dar a palavra final. Por isso mesmo, deve ter uma
atitude de deferência para com a interpretação levada a efeito pelos outros
dois ramos do governo, em nome da independência e harmonia dos Poderes.

A relevância do referido instrumento normativo não só se estendeu apenas a sua
interpretação, como também sua aplicação que, fundada no campo dos direitos
fundamentais e nas premissas dos princípios basilares do ordenamento jurídico,
passou a servir de filtro na limitação, interpretação e aplicação dos direitos e
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demandas da sociedade (SANTOS; SOUZA; ABREU, 2016). Ao mesmo tempo, o
Constitucionalismo Contemporâneo, ao incorporar o Estado Democrático de Direito,
possibilitou no Brasil um novo horizonte a ser seguido, instituindo o que, para
Sarmento (2006, p. 84) significou “[...] o reencontro da sociedade brasileira com o
Direito e a democracia, pretendendo ser o signo de uma nova era no país, timbrada
pela justiça social, pela solidariedade e pelo pluralismo democrático”.
Tal modelo de Estado passou assim a se tornar de grande valia em decorrência
da limitação do Estado por conta dos valores pregados pelo Texto Constitucional,
proteção e efetividade dos direitos fundamentais, entre outros termos, sendo também
extraída a compreensão acerca da soberania popular e o respeito à democracia como
forma de externar o Estado Democrático de Direito (NOVELINO, 2016). Nesse
compasso, muito embora o debate sobre a democracia esteja destinado ao tópico
posterior, introduzi-lo à esta argumentação é fundamental no presente momento, uma
vez que é por meio da atuação democrática que se passa a promover uma nova
percepção de como o Estado vai se direcionar com a própria sociedade (MARDEN,
2016).
Essa nova perspectiva incorpora um sistema que, em virtude de seus valores e
o forte apreço pelos direitos fundamentais, carrega uma roupagem que simboliza não
apenas o retorno à possibilidade de votar ou ser votado pós a passagem do regime
ditatorial, sendo o caráter democrático muito mais definido por se valer de um modelo
de Estado que deve fazer com que a dignidade da pessoa humana e demais bases
principiológicas sejam respeitadas e asseguradas tanto para a maioria quanto para a
minoria das pessoas (PIOVESAN; RECK, 2017). Isso reflete na fala de Silva (2014,
p. 128) sobre democracia, em que entende se tratar “[...] de um processo de afirmação
do povo e de garantia dos direitos fundamentais que o povo vem conquistando no
decorrer da história”.
Com isso, diferentemente do que se tinha no passado e dos tipos de democracia
assim retratadas, o Constitucionalismo Contemporâneo, em sua configuração,
permeou não apenas sua visão principiológica, como também ampliou o espaço
aberto ao público, expandindo o ideal de que os cidadãos devem buscar o bem comum
e não questões relacionadas ao próprio interesse ou de grupos (SARMENTO, 2006).
Essa estrutura elevou a participação do cidadão por meio da soberania popular,
somando-se não apenas a existente relação entre àquele e o Estado, como também
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a extensão do pensar e agir democrático para outros seguimentos sociais e da vida
privada (STRECK; MORAIS, 2014).
Nesse ínterim, o chamado fenômeno de constitucionalização do direito privado
significou uma espécie de superação de uma concepção que já vinha se estendendo
no Direito ao longo dos anos, que era o então debate sobre o afastamento do direito
público e direito privado. A dicotomia, fruto da antiga compreensão de separação entre
Estado e sociedade, entre o público e o privado, ganhou relevo no período do Estado
Liberal, em que codificações começaram a surgir tendo como uma das premissas a
limitação do Poder Público na vida dos cidadãos. Essa realidade somente começou a
mudar no período do Estado Social, que passou a introduzir o Estado na vida privada,
vindo a ganhar maior completude no Constitucionalismo Contemporâneo (FACCHINI
NETO, 2013).
Nesses moldes, passou-se a integrar esse fenômeno não apenas a
receptividade constitucional, impondo também o que Sarmento (2006, p. 34)
estabelece como “[...] uma releitura de todos os institutos e conceitos do Direito
Privado a partir da axiologia constitucional, em um processo que vem sendo chamado
de filtragem constitucional”. Todavia, mesmo se direcionando aos novos contornos
valorativos, o Constitucionalismo Contemporâneo em nada pretendeu extinguir
preceitos indispensáveis nas relações privadas, como a autonomia de vontade,
liberdade de contratar, entre outros, e sim fomentar um pensar solidário em prol da
humanização dessas relações (FRATTON, 2015).
A autonomia privada, no entender de Sarmento (2006), prosseguiu sendo
reconhecida como um meio de manifestação da liberdade humana, sendo a mudança
ocasionada no sentido de alcançar o enfoque das preocupações sociais. Esse
paradigma, por assim dizer, não apenas criou ao Estado a possibilidade de, por
exemplo, negociar por meio de contratos ou outros meios, como também inseriu nas
relações privadas uma perspectiva voltada a proteção dos ditames constitucionais,
sendo fixados assuntos como família, proteção à criança e ao adolescente, entre
outras temáticas que antes pertenciam tão somente a vida privada dos cidadãos.
(FACCHINI NETO, 2013).
Como resultado, as relações ditas como privadas passaram a se projetar na
compreensão de uma sociedade solidária, que incorpora cada vez mais o ideal voltado
as responsabilidades sociais, em que mesmo cabendo ao Estado o papel de instruir
uma sociedade pautada em ideias como justiça, igualdade e dignidade, também é
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uma tarefa atribuída à própria sociedade e seus integrantes contribuir para essa
promoção (SARMENTO, 2006). Por assim dizer, o surgimento desse modelo, ao
acompanhar a sociedade, fez nascer um constitucionalismo munido com uma série
de perspectivas e novos horizontes.
Tal concepção, consequência de uma visão mais humanizada da Constituição,
já liberta do individualismo provocado pelo Estado Liberal, ao expor o princípio da
solidariedade como valor positivado no Texto Constitucional, nos termos do artigo 3º,
inciso I, alinhou-se ao propósito de cooperação e reciprocidade, fazendo surgir uma
nova visão sobre o Direito em si sobre as novas práticas sociais nos mais diversos
seguimentos da sociedade (QUINTANA; REIS, 2018). Olhar esse que traduz o ato de
“[...] ver o direito do outro como o seu próprio e isto faz toda a diferença porque permite
compreender as necessidades do outro como as suas próprias necessidades”
(PEREIRA; REIS, 2017, p. 16).
Por assim dizer, esse princípio, da mesma forma que guia as relações jurídicas,
também perpassa em uma reinterpretação do ordenamento jurídico como um todo,
uma vez que se trata de um meio de se portar de forma coletiva, meio esse
impulsionado pela dignidade humana e pelos direitos fundamentais, especialmente os
de terceira dimensão, cuja natureza é considerada difusa (PEREIRA; REIS, 2017;
SOUZA, 2019). Com efeito, guiando-se pela sociedade pautada na solidariedade
social, tem-se que essas relações acabam se interligando e tomando maior formato
com a figura do Constitucionalismo Contemporâneo e suas mudanças de paradigma
(PEREIRA; REIS, 2017).
Logo, além de remeter a questões atinentes a vida privada, como é o caso da
boa-fé contratual, função social da propriedade, o princípio da solidariedade também
percorreu o setor das empresas, também chamadas de organizações, termo esse que
será adotado no presente trabalho. No que tange a esse cenário atual, coloca-se o
papel dessas organizações frente a própria sociedade por meio da chamada
responsabilidade social empresarial, temática que será tratada em momento posterior,
em que se fala do que Tenório et al. (2006) chama de cidadania empresarial.
Assim, tem-se que esse novo paradigma realçado pelo Estado Democrático de
Direito acabou por se guiar por diversos ramos da sociedade, reforçando uma série
de valores e princípios a serem seguidos em uma perspectiva mais humanista e
direcionada ao pensar coletivo, além do maior exercício da cidadania, incorporada
como um dos princípios fundamentais da Constituição Federal, que reforçou o ideal
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de participação dos indivíduos dentro de um cenário não apenas político, como
também social. Tal propósito condiz com o nome pelo qual a Constituição de 1988 é
conhecida, sendo chamada de Constituição Cidadã desde o início da sua
promulgação por Ulisses Guimarães, ao restaurar o desejo de reestabelecer a
democracia no país (ROCHA, 2008).
Nesse viés, evidencia-se no Estado Democrático de Direito não somente o ideal
de limitação estatal, como era o caso do Estado Liberal, acrescentando assim o
acompanhamento da sociedade na sua complexidade e pluralidade, de forma a fazer
nascer um constitucionalismo munido com questões principiológicas e valorativas,
insculpindo a dignidade da pessoa humana como premissa maior. Esse preceito,
alinhado a proteção dos direitos fundamentais, acaba por ser considero um norte a
ser seguido, sendo o caráter democrático desse aparelhamento inserido tanto nas
relações públicas como privadas (SARMENTO, 2006).
Tem-se, a partir de então, um cenário em que, conforme salientado acima, inclui
a participação do cidadão em grau mais elevado, destinando ao exercício da
democracia dita como contemporânea, processo esse direcionado não apenas a um
único modelo e sim à um sistema democrático, servindo de molde para uma atuação
mais positiva por parte do povo brasileiro, que vai muito além do gesto de votar
durante o período eleitoral. Tal percepção, dentro do contexto brasileiro, acaba por
extrair o princípio democrático e, com ele, um apreço nacional sem precedentes pela
democracia no seu sentido mais amplo.
Fomenta-se, assim, uma visão de Estado que ao mesmo tempo que não deixou
de se guiar por vestígios do Estado Liberal e pelo assistencialismo provocado pelo
Estado Social, como o que ocorre com a proteção aos direitos fundamentais de
primeira e segunda dimensão, também se manteve atual em meio as complexidades
da sociedade contemporânea, de modo que é possível não apenas se falar na terceira
dimensão desses direitos, como também uma quarta, quinta e até sexta, sendo essas
novas modalidades resultado das novas demandas sociais.
Com isso, frente a breve exposição sobre o Constitucionalismo Contemporâneo
traçado em seu formato mais abrangente através do Estado Democrático de Direito,
tem-se a necessidade de adentrar em uma temática que possui uma extensa ligação
com essa recente forma de atuação estatal. Temática essa que se inseriu durante
curtos períodos na história do Brasil, sendo somente reestabelecida após a
promulgação do Texto Constitucional de 1988. Todavia, antes de adentrar em uma
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perspectiva mais atual, tem-se por necessário inserir, ainda que brevemente, o
contexto histórico, para então percorrer a fala sobre as teorias democráticas e os
diversos modelos de democracia presentes no país, questões essas que serão
apresentadas no último item desse capítulo.

2.3

As

teorias

da

democracia

consolidadas

no

Constitucionalismo

Contemporâneo

Lançados os breves comentários acerca do avanço que a democracia
possibilitou aos movimentos constitucionais, estudá-la como um dos elementos
essenciais do Constitucionalismo Contemporâneo é de fundamental importância para
sua compreensão no cenário atual que carrega consigo uma sociedade complexa e
pluralista. Assim, pretende-se realizar a passagem pela sua contextualização histórica
para então dissertar a respeito das teorias da democracia e seus modelos no aspecto
contemporâneo, bem como realçar os seus pontos positivos e negativos,
especialmente no modelo brasileiro.
Em primeiro aspecto, no que corresponde ao verdadeiro sentido da palavra, temse que a democracia é considerada governo do povo ou também governo da maioria.
No entanto, na época em que começaram a apontar os primeiros traços dessa forma
de governo, especialmente na Grécia, o conceito de maioria não condizia com o que
se entende nos dias de hoje, refletindo-se a uma restrição do número de pessoas,
fazendo assim com que o governo de todos passasse a ser entendido como o governo
de alguns (ROSENFIELD, 2003).
Isso remete ao entendimento trazido por Gorczevski e Martin (2018) sobre a
configuração do modelo político polis cujo formato se caracterizava pela união de
cidades em determinado espaço geográfico, possibilitando uma participação ativa dos
habitantes considerados livres e iguais nas decisões políticas, porém, de modo
restrito, excluindo-se do título de cidadão, mesmo que considerados livres, mulheres,
escravos e estrangeiros. Em termos gerais, não se atrelando essa concepção, a
democracia alterou seu sentido no período do Estado Moderno, vindo a ser
compreendida como um meio possível de governar o Estado.
Por essa razão, elementos como o próprio fundamento do governo da maioria
e também do espaço público passaram a ganhar novos contornos. No entanto, mais
do que resultar em uma reorganização política e em grandes transformações das
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relações humanas, incluindo um novo sentido do termo comunidade, ao atravessar o
liberalismo, tal período se viu envolto pelas relações do mercado e um viés
individualista, expondo uma democracia formalista e, ao mesmo tempo, um maior
espaço para debates políticos que, diferentemente da Grécia Antiga, não fazia as
limitações retratadas no modelo anterior no que tange as discussões políticas
(ROSENFIELD, 2003).
Em uma visão clássica5, o ideal de democracia se fortaleceu no maior alcance
da participação do povo, tanto no aspecto dos cidadãos tomarem suas decisões
políticas, quanto por meio do voto. Todavia, tal concepção, atrelada a compreensão
de que a democracia é o governo do povo, acabou sofrendo duras críticas de
Schumpeter (1961), em que a vontade da maioria, para o autor, não poderia ser
considerada como condição para qualificar a democracia devido as facilidades de
manipulação e visão elitista que poderiam colocar em dúvida o procedimento.
Segundo o economista, o papel do cidadão deveria estar atrelado tão somente a
escolha de seus representantes políticos através do voto, em que o povo deveria ser
consultado apenas nos casos de decisões mais importantes, de modo que caberia
aos representantes o papel de resolver as demais questões.
Com efeito, considerando que o entendimento de Schumpeter não é majoritário,
reflete-se que o Estado que, de início, assumiu sua fase absolutista, posteriormente
se guiou pela fase condizente ao Estado Liberal e, com ela, considerando o advento
da Revolução Francesa6 e a Revolução Inglesa, passou a enaltecer o
Constitucionalismo Moderno (SARMENTO, 2006). Diferente das chamadas cidades
polis da Grécia, em que a figura do Estado não se diferenciava do cidadão, uma vez
que este na condição de real cidadão participava diretamente da atividade política, o
Estado Moderno, na concepção de Estado Liberal, já pregava a separação entre os
dois polos (BEÇAK, 2013).
Todavia, ainda que o formato do constitucionalismo tenha significado uma série
de mudanças, no que diz respeito à democracia, Barroso (2017) não se exime de
5

Para Pateman (1992), não é viável falar em teoria clássica da democracia, tendo em vista que o
pensamento de autores clássicos como Bentham, Mill e Rousseau divergiam em certos aspectos, como
os próprios postulados a respeito da participação, em que Rousseau, diferentemente dos demais, não
considerava a representação dos cidadãos no seu modelo de Contrato Social.
6
Conforme será evidenciado no próximo capítulo, Rousseau (2015) influenciou a Revolução Francesa
por seus ideais ligados ao papel da coletividade e participação, o que incluiu o exercício da vontade
dos cidadãos na esfera, concepção guiada pela obra Do Contrato Social Princípios do Direito Político,
escrito em 1962. Por conta de seus argumentos, passou a ser considerado um dos principais expoentes
da democracia republicana.
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salientar que mesmo se tratando de conceitos aproximados, não podem ser
confundidos. Para o autor, o primeiro simboliza a limitação do poder e do próprio
Estado de Direito, enquanto a democracia se associa a ideia de soberania popular,
podendo, inclusive, ocorrer pontos de tensão entre ambos os institutos. Uma das
razões para essa ocorrência é o que Rosenfield (2003) chama de dupla determinação
da democracia, em que mesmo de um lado sendo considerado o governo da maioria,
no outro se submete as leis, ou seja, a própria Constituição Federal, cabendo ao
referido Texto estabelecer os meios de harmonização dos possíveis conflitos.
Tratando-se do modelo de democracia do Estado Moderno, como é o caso do
liberalismo, teve início como instrumento representativo semelhante com o que se te m
nos dias atuais, mas voltado a sua concepção liberal, a qual fez parte da época
(GORCZEVSKI; MARTIN, 2018). Resguarda-se, com isso, o entendimento de que não
se pode compreender a democracia do Estado Moderno sob o mesmo viés existente
na antiguidade ou então associar a democracia burguesa com a democracia popular
(SILVA, 2014). Tratam-se, portanto, de momentos históricos distintos, os quais devem
ser interpretados dentro de seus contextos (ROSENFIELD, 2003).
Nesse embalo, importante o ensinamento de Silva (2014, p. 127-128) ao referir
que:
Democracia é conceito histórico. Não sendo por si um valor- fim, mas meio e
instrumento de realização de valores essenciais de convivência humana, que
se traduzem basicamente nos direito fundamentais do homem, compreendese que a historicidade destes a envolva na mesma medida, enriquecendo lhe
o conteúdo a cada etapa do evolver social, mantido sempre o princípio básico
de que ela revela um regime político em que o poder repousa na vontade do
povo. Sob esse aspecto, a democracia não é um mero conceito político
abstrato e estático, mas é um processo de afirmação do povo e de garantia
dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr da história.

À vista disso, é importante frisar as considerações de Dahl (2001) a respeito da
democracia no seu formato plenamente democrático. Para o autor, a participação,
baseada na igualdade de oportunidades, condição em que apenas um governo
democrático pode propiciar, deveria se fazer presente na questão do próprio voto e
na sua contagem, sendo um meio de evitar situações indesejadas como a tirania, bem
como condicionar os direitos, liberdades e desenvolvimento humano. Held (1987)
também condicionou a mesma atuação para se exigir um caráter democrático, dando
semelhante relevo a temáticas como a igualdade de voto e estímulo a participação
efetiva dos cidadãos.
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Partindo do cenário atual, respalda-se que além da democracia estar acentuada
com a ideia do governo da maioria, ao estar interligada com os ditames
constitucionais, também se apresenta como um modelo que deve levar em
consideração a primazia dos direitos fundamentais, dentre eles os direitos sociais,
além do amparo às minorias, a abertura de espaço público destinado a diálogos, como
também a participação dos cidadãos que vai além da conta de votos, em que se
propicia à sociedade a abertura do debate sobre situações envolvendo o bem comum
e não somente ao próprio interesse (SARMENTO, 2006).
Esta reflexão vai ao encontro da fala de Bobbio (2004) que coloca o que ele
chama de direitos do homem, democracia e paz como elementos indispensáveis que
se associam entre si, ao passo que a democracia não pode ser entendida sem o
reconhecimento e proteção desses direitos e sem aquela, não se pode falar em
condições mínimas para a busca de soluções pacíficas de conflitos. Vislumbra-se,
assim, a existência de uma correlação entre ambas as vertentes que precisam umas
das outras na configuração do sistema democrático.
Alinhada aos preceitos do atual modelo do Constitucionalismo Contemporâneo,
soma-se a isso a possibilidade da própria sociedade em se organizar por meios de
associações, movimentos populares, sindicatos, entre outros institutos que, além de
viabilizar a liberdade e demais garantias, também promove o contra poder que é uma
forma de limitação ao Estado, mesmo que direta ou indiretamente (STRECK;
MORAIS, 2014). No caso do Brasil, a promulgação da Constituição Federal de 1988
representou um marco por instituir um texto que representou grande relevância por
realçar mais de três décadas de estabilidade e de um novo pensar democrático
(BARROSO, 2017). Diferentemente da compreensão voltada ao Constitucionalismo
Moderno, cuja estrutura não avançou em termos principiológicos, o formato advindo
do atual constitucionalismo, atrelado à nova concepção voltada pós Segunda Guerra,
buscou justamente valores e bases principiológicas emanadas na ampla proteção a
dignidade humana e a extensa proteção aos direitos fundamentais (MELLO, 2004).
Todavia, em que pese à relevância de tais direitos, o fato é que nem sempre
ocorre o equilíbrio entre ambos, existindo pontos de tensão entre tais institutos,
inclusive com a própria noção de direitos humanos, além de questões acentuadas
sobre constitucionalismo e democracia. Isso implica em uma tarefa que não é nada
simplificada ao ponto de escolher um dos lados ou adotar medidas extremas, tendo
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em vista que se trata de fundamentos essenciais ao Estado Democrático de Direito
que não podem ser distanciados (LEAL; BOLESINA, 2012).
Nesse ponto, mesmo com a pretensão de não esgotar a referida discussão,
eleva-se necessário atentar para um autor que propõe resolver tais impasses por meio
da conciliação. Habermas (2007), filósofo moderno, insere-se bem nessa temática.
Em primeira análise, importante destacar os dois modelos normativos de democracia
mencionados pelo autor que apontam um viés estadunidense permeiam o modelo
liberal o republicano. O primeiro deles concentra a aplicação da democracia como
uma forma de legitimação do exercício do poder político, correspondendo a uma
separação entre Estado e sociedade, de forma a ser observado o limite de atuação
estatal, estando perceptível a noção de direitos fundamentais antes mesmo da
configuração do próprio Estado, cuja estrutura social é formada pelas leis do mercado.
Já o modelo republicano, por sua vez, enaltece um formato que se embasa,
dentre outras questões, na ideia de coletividade política, sendo os direitos
fundamentais criação do Direito e do Estado, em que se enaltece a importância da
comunidade (HABERMAS, 2007). Nesse escopo, como aponta Durão (2015) em seu
artigo sobre Habermas, a inserção do modelo liberal, ao acentuar o espaço privado,
trouxe aos liberais o entendimento de que os direitos fundamentais individuais
possuem maior alcance se comparado com os direitos estabelecidos pelo Estado,
devendo assim permanecer neutro por se focar nas relações privadas e não no espaço
público.
A crítica, no entanto, gira em torno dessa visão de direito e cidadania, que acaba
por privilegiar o público sobre o privado. Diferentemente, o contexto trazido pelos
republicanos, ao enfatizar a ideia de soberania popular excessivamente ativa,
incorpora o substrato da exigência da virtude do homem moderno, focando-se na
autonomia pública dos cidadãos por meio da soberania popular. À vista disso,
Habermas (2007) ao se referir ao modelo republicano, preceitua como vantagem o
radical sentido democrático da sociedade em que os cidadãos realizam acordo mútuo.
Entretanto, aponta-se como desvantagem a idealização desse processo, por
depender das virtudes do cidadão no que tange ao bem comum. Sendo assim, não
tomando frente sobre um ou outro modelo, Habermas condiciona uma interpretação
direcionada a ideia de política deliberativa, a qual explana uma composição entre o
liberalismo e o republicanismo, buscando assim o consenso entre a soberania
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popular, democracia e direitos humanos, também entendidos por direitos
fundamentais dentro do contexto das sociedades complexas (DURÃO, 2015).
Nesse enredo, o relevo da política deliberativa se apresenta como uma
possibilidade de arguir falas provenientes da vontade comum dos cidadãos, em que
se busca a deliberação propriamente dita por meio do equilíbrio de interesses
contrários de forma racional (HABERMAS, 2007). Normatizando-se ao ideal de
validade habermasiana, em que a deliberação coletiva deve ser oriunda de um espaço
público no qual seja possível a participação dos cidadãos como indivíduos
considerados livres e iguais, tem-se que os argumentos devem ser afastados de
qualquer coação, a fim de que tais normativas possam ser aceitas por todos afetados
pela decisão, correspondendo assim ao que Habermas chama de princípio do
discurso (MELLO, 2004).
Tal consenso proposto por Habermas (1997) busca, com isso, as engrenagens
de solução para o impasse entre direitos humanos e fundamentais e a soberania, que
mesmo sendo considerados conexos, são ditos como adversários por categorizar
interpretações urgidas das próprias concepções liberais e republicanas. Para
responder tal propósito, o referido filósofo, narrado por Mello (2004), vai estabelecer
a ideia da cooriginalidade que se traduz no entender dos direitos humanos e soberania
popular como noções de autonomia privada e autonomia pública, de modo a assim
construir uma sociedade democrática sem que, com isso, haja obstrução tanto de um
lado quanto de outro.
Para tanto, essa percepção não exclui a presença do liberalismo e tampouco do
republicanismo, buscando a aproximação tanto de uma quanto de outra, à medida que
sustenta tanto a importância da limitação do Estado e a independência do homem
como também o ideal de cidadania participativa. Por conseguinte, seguindo a linha da
teoria habermasiana, enfatiza-se as contribuições de Novais (2006) ao asseverar que
os direitos fundamentais são considerados trunfos contra as maiorias 7, sendo, para
ele, inevitável a aproximação entre os direitos fundamentais e a democracia,
condicionando se tratar de relações pautadas pelo reconhecimento do princípio da
dignidade humana que, segundo o autor, acaba por ter uma relação de cooriginalidade
com questões relacionadas à igualdade e liberdade individual.

7

Para Novais (2006), a expressão significa dizer que esses trunfos são direcionados às minorias para
a proteção de seus direitos fundamentais contra leis ou decisões majoritárias que podem ser arbitrárias
ou lesionar seus direitos.
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Tal mecanismo acaba conduzindo a uma maior elevação do funcionamento do
sistema político, ao passo que inexistindo democracia não se pode falar em um
verdadeiro Estado de Direito, sendo os direitos fundamentais retratados como meios
de funcionamento da democracia, possibilitando, portanto, a participação de todos e
não só de alguns como se via nos períodos anteriores. Sendo assim destacada a visão
habermasiana trazida por Mello (2004), reporta-se a existência da ligação de
interdependência entre autonomia pública e privada, de modo a aproximar o que antes
eram consideradas duas extremidades, quais sejam o liberalismo e o republicanismo.
Essa ligação, ao mesmo tempo que reflete o encaixe dos direitos dentro do
sistema jurídico, também corresponde a própria essência da soberania popular, sendo
o meio de legitimação do sistema jurídico político. Não menos relevante, também se
comporta a necessidade de que o modelo democrático se alinhe ao consenso de tais
direitos que são assegurados e que conduzem a garantia dos conteúdos expostos e
seus limites (HABERMAS, 1997; MELLO, 2004). De outro ponto, muito embora a
democracia carregue consigo diferentes vertentes, sua principal base, nas palavras
de Silva (2014) diz respeito a fundamentos ditos como essenciais como é o caso da
soberania popular e a participação do cidadão.
Tal ponto, como anteriormente ressaltado, diz respeito à noção de que o poder
provém do povo, sendo a participação, consequentemente, o meio pelo qual esse
poder é efetivado, que pode se dar de forma direta ou indireta, sendo esse último
precedido de representação. Nesse contexto, o presente trabalho passará a realizar
uma breve abordagem acerca dos modelos mais relevantes da atualidade,
notadamente

previstos na Constituição brasileira de

1988: a

democracia

representativa, a democracia direta e a democracia deliberativa.
O modelo de democracia representativa, também chamado de democracia
indireta, simboliza uma forma de participação política em que os cidadãos elegem
seus representantes para que estes tomem as decisões em nome da coletividade. Em
geral, condiz com um instrumento de participação no qual os participantes estão em
uma linha de igualdade, sendo as eleições realizadas de forma periódica, de forma
que cada cidadão tem direito a um voto (GORCZEVSKI; MARTIN, 2018). O sufrágio
universal, nesse ponto, coloca-se como um divisor de águas, garantindo o direito de
todos ao voto, situação que não acontecia antes do século XX, em que a oportunidade
não era igual para todos (DAHL, 2001).
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Não obstante, por conceder uma participação indireta, esse modelo, segundo
Silva (2014), acaba se configurando na escolha de quem vai representar o povo, não
apenas correspondendo ao ato de votar e ser votado, como também na escolha de
representantes para a realização de funções governamentais, além de ser um meio
pelo qual se realiza ato de decisão política e legitimada. Conexo a isso, reporta-se
também a importante vinculação dos partidos e sistemas eleitorais para a
concretização do referido modelo (STRECK; MORAIS, 2014).
Na mesma seara, o citado modelo também é palco de diversas críticas, como,
por exemplo, a argumentação trazida por Leal (2006) ao sustentar que a democracia
representativa, dentre outros aspectos, acabou por elevar interesses de natureza
privada e se distanciar de questões relacionadas ao espaço de comunicação e
participação dos cidadãos diante da sociedade contemporânea. Outro apontamento
também se direciona ao descrédito da população para com o citado modelo, que já
não mais se sente representada (GORCZEVSKI; MARTIN, 2018).
Já a democracia direta, na mesma esteira da democracia participativa, também
chamada de republicana, a qual será objeto de apreciação em maior escala no
capítulo seguinte, invoca, conforme aponta Silva (2014, p. 143), na “participação direta
e pessoal da cidadania na formação dos atos de governo”. Este modelo contempla
como o próprio nome diz, no exercício direto da participação, que não apenas diz
respeito à noção de maior legitimidade das decisões políticas, como também ao
envolvimento de um maior número de pessoas, oportunizando uma maior
possibilidade de tratar de assuntos que, no sistema de representação, por exemplo,
não seria tão facilmente abordado, correspondendo a um maior estímulo aos cidadãos
para o exercício de seus direitos democráticos (RAUSHENBACH, 2014).
A democracia participativa, por assim dizer, segue o mesmo estímulo, no
entanto, com uma visibilidade muito maior ao próprio entender da participação, de
forma a tornar o exercício democrático o mais legitimado possível (BONAVIDES,
2008). Em que pese corresponder à uma alternativa para as problemáticas acerca da
teoria representativa, também contempla suas objeções, como, por exemplo, a
argumentação de se tratar de uma utopia por conta das dificuldades de sua
concretização, como também a dimensão territorial que acaba provocando uma maior
onerosidade e dificuldade de resolução de demandas, além da crítica quanto ao
conhecimento dos cidadãos em questões relevantes para a sociedade (MACEDO,
2008).

50

Por fim, a democracia deliberativa, como bem já foi acentuada anteriormente no
diálogo de Habermas, refere-se a um modelo realizado de forma instrumental, em que
os cidadãos, considerados seres livres e iguais, participam por meio de deliberações
sobre assuntos que dizem respeito à coletividade (MELLO, 2004). Nesse contexto,
importante a definição de Rouanet (2011, p. 52), em que a “democracia deliberativa
consiste em uma proposta de tomada de decisões, em sociedades democráticas, por
meio de deliberação, como alternativa preferencial em face de mecanismos de
votação”. O consenso acaba sendo traduzido pela relevância da vontade comum em
atentar para o equilíbrio entre interesses opostos, de forma a almejar um
entendimento obtido racionalmente (HABERMAS, 2007).
Pondera-se, em sequência, que a decisão fruto desse modelo condiz com a
aceitação majoritária de todos os envolvidos, de modo que primeiro se atenta para o
discurso e debate dos temas propostos para depois ser tratada a votação
(GORCZEVSKI; MARTIN, 2018). Esse processo, conforme acentua Canotilho ([20--],
p. 1416) representa um meio de “[...] soluções justas, boas, ou, pelo menos, razoáveis,
de ordenação da via comunitária”. Todavia, da mesma forma que os outros modelos
democráticos, este também apresenta críticas. A título de exemplo, tem-se a
problemática envolvendo questões como o elitismo que se traduz pelo privilégio de
determinados seguimentos sociais, custos da deliberação, entre outros argumentos
(GORCZEVSKI; MARTIN, 2018).
No Brasil, em um viés instituído pelo Constitucionalismo Contemporâneo, com a
abertura do Estado Democrático de Direito e o advento da Constituição Federal de
1988, respalda-se a percepção de que os três modelos anteriormente referidos se
fazem presentes no manto constitucional. O legislador constituinte, em procedimento
que marcou o retorno da democracia, estabeleceu o recorte de modelo de democracia
dentro do território brasileiro, delimitando a presença da democracia representativa,
deliberativa, direta e também participativa.
Logo no início da Carta, no artigo 1º, inserindo a soberania como um dos grandes
fundamentos constitucionais, o parágrafo único assim estabeleceu “[...] todo o poder
emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos
termos desta Constituição” (BRASIL, 1988, http://www.planalto.com.br). A normativa,
desta forma, abriu caminho para os modelos democráticos, ao se guiar no artigo 14,
que além de prever outros assuntos, estabeleceu que “[...] a soberania popular será
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exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para
todos, e, nos termos da lei [...]” (BRASIL, 1988, http://www.planalto.com.br).
No que se refere à democracia representativa, a citada normativa também
desempenhou elementos essenciais para sua configuração, como a idade mínima
para votar e ser votado, explanação do pleno exercício dos direitos de natureza
política, filiações partidárias, voto de natureza obrigatória, além de fatores como a
criação dos partidos políticos, que foi regulamentada por legislação infraconstitucional,
assim como a criação do sistema eleitoral. O artigo 14 e seus parágrafos, assim como
o artigo 17 regulam tais questões (BRASIL, 1988).
Quanto à forma de eleição, o Texto Constitucional, no artigo 77 norteia os
regramentos para eleições presidenciais, o artigo 28 trata do procedimento para
votação de governadores e vices, os artigos 45 e 46, respectivamente, conduzem os
procedimentos de votação de deputados federais e senadores. No que tange aos
deputados estaduais, a matriz constitucional encontra respaldo no artigo 27, parágrafo
primeiro. Por seu turno, em sede municipal, o artigo 29 estabelece o procedimento de
votação para prefeitos, vices e vereadores (BRASIL, 1988).
No que concerne à aplicação da democracia deliberativa, Leal (2006, p. 63-64)
sustenta alguns dos exemplos de conselhos populares deliberativos criados a partir
da Constituição de 1988, como a inserção dos “[...] Conselhos Municipais da Cultura,
do Transporte Urbano, da Mulher, da Criança e do Adolescente, do Meio Ambiente,
etc.”. Tais premissas, também se exemplificam na legislação infraconstitucional, como
a Lei n.º 8.142/90 que criou o Conselho de Saúde, a Lei n.º 9.131/95 que instituiu o
Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 1990, 1994), entre outras normativas que
também se expandiram tanto em âmbito estadual quanto municipal.
Já no que diz respeito à democracia direta e também a democracia participativa,
o artigo 14 do Texto Constitucional também estabeleceu os três institutos de
participação direta do cidadão: plebiscito, referendo e iniciativa popular (BRASIL,
1988). Ambos estão regulamentados por meio da Lei n.º 9.709/98, que confere o
plebiscito como sendo o instrumento “[...] convocado com anterioridade a ato
legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que
lhe tenha sido submetido” (BRASIL, 1998, http://www.planalto.com.br). O referendo
popular, por sua vez, implica na participação popular realizada após a aprovação de
ato legislativo ou administrativo, com o intuito de ratificar ou não o que está sendo
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aprovado, sendo ambas as medidas convocadas tanto pelo Poder Legislativo quanto
pelo Executivo, de modo a seguir as exigências legais (SILVA, 2014).
A iniciativa popular, por seu turno, remete a possibilidade do cidadão em
apresentar projeto de lei junto à Câmara dos Deputados, com a exigência de “[...] no
mínimo, um por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles”
(BRASIL, 1998, http://www.planalto.com.br). Todavia, essa inserção não condiz com
a possibilidade de criação de emenda à Constituição, uma vez que o rol do artigo 60
da Constituição Federal restringe essa prática (BRASIL, 1988).
Como se permeia, a Constituição Federal de 1988 não apenas adotou um único
modelo de democracia quando resgatou a estabilidade institucional do Brasil ao se
livrar das amarras de regimes autoritários e ditatoriais, oportunidade que conciliou os
modelos democráticos contemporâneos para viabilizar a participação popular e,
consequentemente, elevar a soberania do povo. Confere-se, no entanto, que ainda
que o sistema democrático tenha sido ovacionado, configurando uma das conquistas
mais simbólicas do século XXI por tudo que representou não apenas no Brasil, como
também em diversas outras nações que adotaram esse modelo de governo, é o fato
que o sistema está, aos poucos, entrando em colapso.
A democracia liberal adotada após o final da Segunda Guerra e depois da queda
do Muro de Berlim, em que pese resguardada nos pilares como a própria noção de
democracia, que pode ser inserida tanto de forma representativa quanto de forma
direta, além da participação e a cidadania (GORCZEVSKI; MARTIN, 2018), mesmo
dotada de textos normativos, acabou no contexto atual sendo cada vez mais
ameaçada. Antes, contudo, evidencia-se que a democracia liberal que se pretende
debater não se assemelha com o modelo tratado anteriormente por Habermas e,
portanto, não deve ser confundido.
O referido autor, ao tecer considerações sobre os modelos de democracia, acaba
estabelecendo a democracia deliberativa como o modelo que melhor se adequa ao
consenso (HABERMAS, 2007). Por sua vez, a democracia liberal tratada na metade
do século XX e que permanece até hoje em países como os Estados Unidos da
América, Suíça, Alemanha, Brasil, entre outros, subentende a um modelo que não
pretende apontar o melhor formato de democracia, podendo ser realizado tanto
através do voto, referendo, plebiscito, inclusive pela deliberação.
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Na mesma fileira, essa forma de governo também sustenta um apreço pelos
direitos fundamentais que representam as liberdades individuais e coletivas, assim
como a participação popular no sentido da preservação desses direitos. Nesse
sentido, importante as considerações de Castells (2018, p. 11) que destaca algumas
atribuições desse modelo:

Respeito aos direitos básicos das pessoas e aos direitos políticos dos
cidadãos, incluídas as liberdades de associação, reunião [...] separação de
poderes entre Executivo, Legislativo e Judiciário; eleição livre; periódica e
contrastada dos que ocupam os cargos decisórios em cada um dos poderes
[...] possibilidade de rever e atualizar a Constituição na qual se plasmam os
princípios das instituições democráticas.

Todavia, o que ocorre atualmente realça um cenário diferente, um ambiente que
não mais satisfaz grande parte dos cidadãos como satisfazia no século passado, um
espaço que Mounk (2019) trata como hostil por resultar em uma desilusão provocada
por diversos fatores que estremeceram a democracia liberal. Para o autor, o sistema
que faz com que os direitos das minorias não sejam atingidos, como também assegura
a liberdade de expressão e da imprensa, de forma que seja possível criticar livremente
o governo e suas ações, condiz a elementos desse modelo democrático que se
encontram fragilizados.
Tal fragilidade condiciona uma série de fatores, argumentos pelos quais não se
pretende alongar no presente trabalho por não se tratar da temática em questão.
Nesse ínterim, convém, ainda que brevemente, ressaltar pontos desse sistema que
possibilitam uma compreensão sobre o período atual vivido pela sociedade, não
somente a brasileira, como também muitas outras nações que optaram pelo modelo
democrático. Nesse seguimento, Castells (2018) realça, dentre os fatores
responsáveis pelo que ele chama de ruptura a crise de legitimidade política, em que
grupos de governantes, eleitos pelo povo, deixam de defender os interesses da
coletividade para se guiar aos interesses comuns, gerando para o povo o descrédito
na política e o desencanto com a democracia.
Por conseguinte, em que pese a democracia liberal estar fortalecida por
elementos como os direitos individuais e a vontade popular, Mounk (2019) aponta
outro grande fator que pode prejudicar essa ligação que é a existência de duas
projeções que estão ganhando força, o que o autor chama de democracia iliberal e o
liberalismo antidemocrático. O primeiro ponto remete a compreensão da democracia

54

sem direitos, ou seja, de um lado existe a figura do líder político que se mostra
insensível as demandas sociais, configurando um maior descomprometimento com os
valores e os direitos fundamentais e, de outro lado, o próprio povo que se encontra na
situação de cidadãos iliberais, cada vez mais sujeitos a intolerância quanto aos
direitos das minorias, caracterizando indivíduos que não mais confiam nas instituições
independentes e, portanto, colocam no poder àqueles cujo pensamento é semelhante.
Outro

tipo

de

situação

apontada

pelo

referido

autor,

o

liberalismo

antidemocrático realça a existência dos direitos fundamentais dos cidadãos, ao
mesmo tempo que afasta a participação popular. Condiciona a um sistema em que a
tomada de decisões sobre assuntos como economia, globalização, entre outros,
acabam sendo realizadas por meio do afastamento da população e, em algumas
vezes, mediante o próprio interesse do líder político ou de sua elite. Tais
circunstâncias podem fazer com o liberalismo, cujos princípios fortalecem os direitos
fundamentais, e a democracia colidam entre si, ocasionando um ambiente autoritário
(MOUNK, 2019).
Esse autoritarismo que põe em risco a democracia liberal não mais lembra ao
que ocorria no século passado, em que o modelo de governo foi rompido por meio de
golpe de Estado ou até mesmo por conta de atos militares, como o que ocorreu no
Brasil durante a ditadura militar. Esta outra maneira de fragilizar a democracia,
conforme sustentam Levitsky e Ziblatt (2018), acarreta o mesmo grau destrutivo,
sendo que a diferença se dá pelo meio em que os líderes políticos chegam ao poder,
como o que ocorre atualmente em países como os Estados Unidos da América e o
Brasil, em que mesmo com o sistema eleitoral diverso, presidentes que foram
escolhidos pelos cidadãos apresentavam, antes mesmo de eleitos, traços
antidemocráticos.
A questão que se insere não perpassa por discussões políticas, tendo em vista
que esse não é o objetivo que se pretende chegar com o presente trabalho. A
problemática que os citados autores contemporâneos sustentam e, que deve aqui ser
ressaltada, é a percepção dos cidadãos nesse cenário, enquanto povo soberano, cuja
participação que é instituída nos moldes constitucionais, já não mais interessa para
um somatório da população que prefere acreditar em respostas fáceis e soluções que
atentam contra a democracia e até os próprios direitos fundamentais, estando abertos
a alternativas cada vez mais autoritárias (MOUNK, 2019).
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Nesse enredo, mesmo sendo a participação popular um dos enfoques da
democracia, sendo constitucionalmente previstas, no caso do Brasil, as diversas
formas dessa atuação, o fato é que é possível observar exemplos recentes de
situações em que a própria vontade popular é utilizada de forma contrária aos ditames
democráticos, como é o caso dos protestos pela intervenção militar. Protestos esses
que somente são permitidos em virtude da existência da democracia. Isso denota que
parte da população, mesmo munida de ferramentas de participação, usa desse
espaço para pedir o fim da democracia.
Tal postura dos cidadãos, muito embora implique em uma provável vinculação
com questões culturais, além do descontentamento com setores políticos e suas
instituições, também acaba se veiculando ao fator decisivo que é a educação e os
riscos da sua inobservância na vida em sociedade. Isso porque a educação comporta
uma ferramenta crucial para o desenvolvimento da cidadania e, consequentemente, a
capacitação para o papel de cada cidadão na vida democrática e o reconhecimento
de direitos e deveres, podendo seu processo modificar os hábitos, a mentalidade e
até a cultura de indivíduos que passam a compreender e melhor desempenhar suas
funções como seres humanos e cidadãos no meio social (GORCZEVSKI, 2016).
Ainda que não seja a intenção do presente trabalho percorrer sobre soluções
eficazes para resolver as questões apontadas, o fato é que a democracia corresponde
a um “empreendimento compartilhado” (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p. 217) por todos,
sendo a participação popular de extrema importância para sua concretização.
Contudo, essa participação deve se guiar pelos fundamentos democráticos e
constitucionais, moldes esses que podem ser inseridos em outros seguimentos
sociais, estendidos para além da relação entre o Estado e o cidadão.
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3 A DEMOCRACIA PARA ALÉM DA RELAÇÃO ENTRE ESTADO E CIDADÃO: O
NOVO PARADIGMA PARA A GESTÃO ORGANIZACIONAL
Realizada a contextualização do resgate histórico que configurou a evolução do
Constitucionalismo Contemporâneo e a institucionalização do Estado Democrático de
Direito, cuja prioridade passou a ser o cidadão enquanto bem maior e sua participação
como uma das formas de concretização do pensar democrático, além do papel da
própria democracia, cabe salientar a importância de se atentar para a extensão do
caráter democrático, de modo a não se guiar apenas pelas relações pautadas pelo
Estado e a sociedade, como também nas demais relações sociais.
Partindo deste enfoque em que se entende a possibilidade da ampliação da
democracia para outros setores do convívio social como escola, família e, mais
recentemente, para dentro do trabalho, o capítulo em questão terá como norte o
modelo de democracia republicana, também chamada de democracia participativa,
cujo contexto inicial permeia pelo enredo histórico, perpassando posteriormente pela
matriz teórica enfatizada no presente trabalho, tendo como principais autores Carole
Pateman e Boaventura de Sousa Santos.
Na mesma esteira, correspondendo ao recorde adotado na pesquisa que se
direciona a ampliação da democracia no âmbito do trabalho, será evidenciada a
aplicabilidade do referido modelo democrático dentro do ambiente das organizações
não estatais, cujos moldes serão melhor analisados em estudo de caso a ser retratado
no capítulo seguinte.

3.1 A democracia republicana desenhada pelos clássicos
Antes de adentrar na democracia republicana propriamente dita, reporta-se a
necessidade de transcorrer sobre sua contextualização histórica para, posteriormente,
melhor compreender a participação popular na contemporaneidade, servindo como
destaque seu principal expoente Rousseau e seu papel no que se refere a coletividade
e ao exercício da vontade dos cidadãos na esfera legislativa. Considerado um dos
grandes filósofos iluministas, também contratualista, Rousseau correspondeu a uma
das figuras mais expressivas do século XVIII, sendo suas obras mundialmente
conhecidas.
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Muito embora consideradas clássicas, relacionando a temática em questão, o
estudo parte da análise de duas obras do autor, sendo o chamado Discurso sobre a
Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens e a obra Do Contrato
Social Princípios do Direito Político, escritos, respectivamente, nos anos de 1755 e
1762. Nesse contexto, antes de prosseguir com a temática pertinente ao segundo livro
que trata da defesa de uma soberania do povo e da democracia direta, importante
trazer à baila considerações históricas a respeito da obra do referido autor que ressalta
a origem da desigualdade social (ROUSSEAU, 2015, 2017).
O exemplar em questão, conforme a narrativa de Torres (2009) ao se referir a
Rousseau, surgiu de uma indagação proposta pelo concurso da Academia de Dijon
sobre a fonte da desigualdade, fez com que o filósofo servisse de inspiração para os
líderes da Revolução Francesa que ocorreria anos depois por conta dos seus ideais,
correspondendo assim ao caminho percorrido pelo ser humano desde a sua inserção
no estado de natureza até a civilização, vindo o ensaio a ser considerado de grande
valia na modernidade por representar temas ainda pertinentes.
Nesses moldes, antes de tratar das questões ligadas a desigualdade, Rousseau
(2017) se encarregou de deixar clara a existência de dois tipos de desigualdade
concebidas pela espécie humana, sendo a primeira considerada natural ou física e a
segunda, por sua vez, destinada ao âmbito moral ou político. A primeira relacionada
as diferenças apontadas por questões como idade, saúde, qualidade de espírito, além
da força física do corpo. Já o segundo formato, em que fundava sua crítica, acabava
por abranger a disparidade entre os seres humanos em razão dos privilégios de alguns
em face dos demais
Com efeito, como bem explicam Santos e Henich (2018), Rousseau, para
fundamentar sua crítica, passou a tratar o estado de natureza como seus
antecessores Thomas Hobbes e John Locke, diferenciando-se, porém, dos outros dois
autores por assumir um viés democrata, como se verá posteriormente. Sua
argumentação desconsiderava algumas das preposições trazidas por Hobbes, dentre
elas, o entendimento de que o homem rompeu, em comum acordo, o estado de
natureza para se fixar no chamado pacto social, dando origem ao Estado. Já no que
corresponde a Locke, o filósofo genebrino também fazia críticas quanto a defesa à
propriedade privada como forma de recompensa do trabalho humano, estendendo-se
as alegações à vida civilizada e aos riscos das próprias ações dos homens no que
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tange as suas escolhas e sua disparidade com relação aos demais (SANTOS;
HENICH, 2018).
Ao se referir sobre o estado de natureza e como o homem natural poderia viver
de forma simples, livre, solitária e sem condicionamento a moral, em um ambiente em
que a desigualdade era praticamente nula, a vida em sociedade para Rousseau
(2017) correspondia ao oposto, no sentido de que a desigualdade, para ele, passou a
trilhar por meio da desconformidade de tratamento de uns sobre os demais, tendo
como marco desse processo a propriedade privada. A ideia de propriedade fez com
que indivíduos cercassem seus terrenos que antes eram considerados de todos e ao
mesmo tempo de nenhum, abrindo caminho não só para a sociedade civil, como
também para submissão, o domínio dos mais ricos em relação aos mais pobres e dos
fortes em relação aos mais fracos, realçando a concorrência e rivalidade entre os
seres humanos.
Com isso, atentando para a fala de Kritsch (2011) sobre o citado autor, tem-se
que sua compreensão sobre a desigualdade não se direcionava necessariamente a
natureza humana e sim as escolhas e atos de vontade dos homens enquanto seres
habitantes da sociedade civil, ambiente esse a moralidade, atendida como o bem e o
mal, passou a existir. Essa circunstância, alinhada as situações de escravidão,
dominação, servidão, miséria, violência, desprezo, acabou por condicionar o que
Rousseau (2015) chamou de estado de guerra, vindo a romper com a ideia de
igualdade, impossibilitando a volta ao estado de natureza.
Tais desigualdades percebidas por Rousseau (2015) não somente foram
constatadas entre os particulares, como também entre o povo e seus governantes,
além de questões associadas a própria legitimidade, corrupção, despotismo, seguido
pela opressão do povo. Nesse mesmo alcance do debate sobre a desigualdade como
característica das escolhas de vontade dos seres humanos motivadas pela ganância
e opressão, cujo ápice foi declarado por meio da vontade privada, Rousseau (2015)
não apenas pretendeu criticar a passagem da vida no seu tempo, como também
estabeleceu que não sendo possível o retorno ao estado de natureza, poderia ser
pensada uma nova forma de pacto social.
Dando sequência a esse pensamento, a obra Do Contrato Social Princípios do
Direito Político reforçou o entendimento de Rousseau no sentido de não apenas
retomar a igualdade, mesmo já afastado do estado de natureza, como também de
estabelecer meios de legitimação para o Estado Moderno (ROUSSEAU, 2015;
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SANTOS; HENICH, 2018). Tal noção se alinha à compreensão das ideias
contratualistas, de que a formação do Estado não decorreu de uma concepção natural
ou espontânea, e sim através da vontade dos homens, sendo um dos grandes
diferenciais do filósofo em questão o fato de que, para ele, a legitimação do Estado
condicionou-se pelo processo de soberania que deve se ater aos seguimentos da
vontade geral (AMARAL; PASTANA; SANTOS, 2013).
Em primeira análise, ao discorrer sobre a referida obra que foi dividida em quatro
livros, Rousseau buscou inicialmente tratar da passagem do homem do estado de
natureza para a civilização, retomando alguns entendimentos trazidos pelo escrito
sobre a desigualdade, de forma a enfatizar as críticas pela perda da liberdade dos
homens nesse processo, não deixando de lado, todavia, as questões relacionadas
com o próprio direito e a ordem social, direito esse que além de ser considerado como
fundamento para os demais, acabou tendo sua origem não na natureza e sim por meio
de convenções. (ROUSSEAU, 2015).
À vista disso, vale ressaltar o entendimento apontado por Santos Filho (2002)
sobre o tema abordado, cujas críticas acabaram por incidir em questões como o direito
do mais forte e a escravidão. Tais elementos não poderiam, na concepção
rousseauniana, incidir sobre a liberdade, bem considerado supremo, tampouco
corresponder ao uso do direito por meio da força, sendo essa compreensão
maximizada na premissa de que a obediência deveria se destinar a observância dos
regramentos impostos pelas autoridades competentes, correspondendo, assim, a
liberdade como valor a ser considerado. Oportunidade em que situações como a
escravidão também acabariam sendo inaplicáveis no entendimento de Rousseau
trazido pelos autores, sendo a renúncia da liberdade tratada como inconcebível por
meio de convenção.
Nesse sentido, após expor suas críticas quanto ao processo de socialização dos
homens e a problemática ligada a desigualdade social instalada por conta da própria
vontade humana em inserir a propriedade privada e assim fomentar a disparidade
entre os seres humanos, Rousseau (2015) se ateve a proposta de refazer o contrato
social para melhor conduzir a igualdade entre os homens e o resgate da sua liberdade
por meio da vontade geral. Diferentemente da noção de pacto trazido pelo estado de
natureza, o filósofo propôs a chamada alienação total dos homens em favor da
comunidade, o que mais tarde passou a ser objeto de crítica por parte dos liberais.
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Vindo a conciliar com o ideal de igualdade, a liberdade também é considerada
uma questão a ser retomada por Rousseau, que acreditava que os homens já nasciam
com essa condição. Nesse aspecto, Santos Filho (2002), ao retomar as ideias
rousseaunianas, embasa-se que a obra do filósofo, ao ressaltar a necessidade de
criação de um novo pacto social, também estabeleceu que a liberdade e a igualdade,
no plano individual, deveriam ser alienadas para que então fossem retomadas no
plano da civilização e, para isso, seria necessário atentar para a concepção de um
poder político que além de legítimo, fosse comprometido com o bem comum.
Por conseguinte, Baptista (2015), seguindo o entendimento adotado pelo filósofo
em questão, acentua que a compreensão de que a liberdade civil defendida por
Rousseau engloba o fato da obediência a lei por parte de cada indivíduo, formalizando
a vontade geral. Tal argumentação, ainda de acordo com o autor, perpassa o fato de
que tanto a liberdade quanto a igualdade passaram a ser consideradas premissas de
extrema relevância dentro do contexto social e político, sendo essa última substituída
pela igualdade moral e legítima. Noções essas que, conforme referido, serviram como
inspiração para o fomento de ideais revolucionários, como é o caso da Revolução
Francesa, em que a liberdade e a igualdade passaram a ser considerados mantos
universais.
Nesse aspecto, a ideia do pacto social fundado, dentre outros preceitos, a
recuperação da liberdade, expandiu algo que não era condicente com a realidade na
época, vindo Rousseau a defender a soberania do povo por meio da vontade geral da
coletividade que deveria ser moldada através criação de leis pelos próprios cidadãos,
oportunidade em que o filósofo genebrino acreditava que os cidadãos, ao criarem suas
próprias leis e ao estarem submetidos às tais normativas, não estariam rejeitando a
liberdade. Assim, caberia ao povo, por conta da soberania, eleger um soberano, ao
qual os atos seriam restritos, de modo a não ultrapassar as convenções gerais e seguir
à vontade tácita aplicada a todos em prol da igualdade, ainda que aqueles contrários
(SANTOS FILHO, 2002; ROUSSEAU, 2015).
Em contrapartida, os cidadãos deveriam cumprir as obrigações advindas dessa
vontade geral, ao mesmo tempo que estariam protegidos da dependência pessoal.
Com essa equação, o teórico não só sustentou a noção de soberania, como também
passou a assegurar a ideia de que o homem, mesmo prestando obediência à lei e à
um soberano, poderia ainda manter sua liberdade. Com isso, sendo a lei e o soberano
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frutos da vontade geral, o homem, uma vez considerado partícipe dessa formação e
sujeitado a ambos, estaria assim sujeito a sua própria vontade (ROUSSEAU, 2015).
Com esse propósito, Santos e Feliz (2018, p. 47), ao conduzirem o diálogo sobre
o filósofo em questão, apontam que a obediência as leis, além de configurar a vontade
geral defendida pela doutrina rousseauniana, também acaba norteando o respeito “[...]
a si próprio e sua vontade particular como cidadão, cujo interesse deve ser sempre o
bem comum, o bem coletivo; o que nada mais é do que uma questão de ética”.
Compreensão que, para o próprio Rousseau (2015), configurou como resultado da
passagem do estado de natureza para o estado civil, mudança essa que atribuiu ao
homem um papel diferente daquele que costumava desempenhar, deixando de ser
um animal limitado para então se tornar um ser inteligente, condutor de suas
faculdades, sentimentos, ideias, além de sua própria liberdade moral.
Tal percepção contratualista configurada pelo pacto social, acabou por refletir,
segundo Santos e Feliz (2018) como meio de legitimação do Estado Moderno, uma
vez derivada da vontade geral, fundamentando-se, com isso, no novo agir da
sociedade. Configuração que fez com que o povo transferisse direitos de origem
natural como a força, vingança, entre outros, para as mãos do soberano, fazendo com
que leis fossem criadas e o direito positivado, de modo a garantir preceitos como a
liberdade, além da configuração da propriedade privada, configurando-se novos
horizontes na tentativa de proporcionar uma maior qualidade de vida.
Essa incorporação de normas apresentadas por Rousseau (2015) como atos
gerais de vontade passou a conduzir restrições a atividades praticadas pelo soberano,
de modo que a lei que deveria ser cumprida pela comunidade também deveria ser
obedecida pelo próprio soberano por não estar acima de qualquer normativa, vindo a
preservar valores como igualdade e justiça. Sob o mesmo enredo, por se tratarem de
normas oriundas da vontade geral, não é de se admirar que o filósofo utilizava sua
obra para defender que o povo não só seria submetido as leis, como também seria o
autor de tais regramentos, conferindo como uma das condições dos associados ao
pacto a regulamentação das condições da sociedade.
Torna-se, então, perceptível que o referido pacto não se derivava de uma
submissão e sim de uma associação. Isso porque, como bem acentua Vicente (2017,
p. 254) ao se referir sobre a obra rousseauniana:
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Uma das revoltas de Rousseau com a sociedade do seu tempo se explica,
pelo menos em parte, por ser uma comunidade formada através do pacto de
submissão e não de associação. Assim, a preocupação fundamental do
pensador genebrino com o novo pacto como imaginado por ele, é que seja
verdadeiramente um ‘pacto social’ baseado na associação dos homens e não
na submissão, um pacto, portanto, que preserve a liberdade dos seus
associados. O pacto social, para ele, somente é válido se produzir uma
verdadeira união capaz não apenas de proteger e defender a pessoa e os
bens de cada associado, mas também contribuir para que cada membro
possa permanecer verdadeiramente livre no seio da comunidade.

Com efeito, a implementação de normas acabou sendo considerada uma forma
de não apenas limitar, legitimamente, o poder do soberano ou impedir abusos, como
também um meio de proteger os direitos dos cidadãos, dentre eles a liberdade e a
igualdade. Nessa seara, Rousseau (2015), ao ressaltar a importância das normativas
dentro da sociedade, condicionou a existência de três tipos de leis que considerava
necessárias, sendo as leis políticas, civis e criminais. As primeiras, reportando-se
como leis fundamentais, destinavam-se, dentre outras premissas, a coisa pública e o
controle da figura do soberano com o Estado, podendo ser modificadas pelo povo. Já
as leis civis destinavam-se as relações entre os membros da sociedade e o próprio
Estado. Por fim, as leis criminais contemplavam o papel sancionador diante do não
cumprimento das normas.
Rousseau (2015) ainda acrescentava uma quarta espécie de norma,
considerada de extrema relevância, fixando o uso dos costumes, sendo sua obra, no
entanto, direcionada de uma forma mais expressiva as leis políticas. Reportando a
máxima da vontade geral, o filósofo correspondeu a um grande destaque de sua
época, servindo também como fonte de leitura em tempos atuais por se dedicar tão
fortemente a soberania do povo, de modo que ao próprio cidadão caberia o ditame
das leis, configurando-se como “[...] fonte legítima da soberania do Estado” (SANTOS;
FELIZ, 2018, p. 47).
Sendo o soberano fixado como um ser coletivo, competiria somente ao povo
conduzir as forças do Estado com o propósito de buscar o bem comum. A soberania
exercida pela coletividade, dada sua importância no contexto rousseauniano, deveria
de manter inalienável e indivisível em virtude da vontade geral (ROUSSEAU, 2015).
Caberia aos cidadãos exercerem o poder da soberania diretamente, sendo
insuscetível a utilização de formas de cessão ou transmissão sob pena do próprio
povo perder essa qualidade. Alinhado a esse entendimento estava a ideia de não
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permitir o uso da representação por compreender se tratar de um meio de alienação
(SANTOS FILHO, 2002).
Antes de atentar para a questão da representação legislativa em Rousseau,
necessária a compreensão geral a respeito do Livro III da obra do Contrato Social,
correspondendo a abordagem das diversas formas de governo, dentre elas, a
democracia. Nesse contexto, uma vez que o Poder Legislativo pertenceria tão
somente ao povo e não à figura do legislador e do soberano, caberia a este último o
papel de aprovar as leis e o governo, por sua vez, alinhado aos governadores e outros
membros, seria responsável pela execução das normas, sendo tais atos limitados a
vontade geral (SANTOS FILHO, 2002).
Rousseau (2015), na mesma seara, também se ateve a posicionar-se sobre os
riscos de eventuais desordens e desunião do Estado e os riscos do rompimento do
pacto social por conta de instrumentos que, segundo ele, poderiam levar a caminhos
de despotismo ou anarquismo, ou ainda o abuso por parte do governo, como também
a usurpação da soberania e corrupção. Tais debilitações, para o filósofo, poderiam
estar relacionadas com a quantidade de membros e o tipo de governo, de modo que
quanto maior a população, maior a força repressiva. Essa proporção, alinhada aos
ditames das diferentes formas de governo, acabou por contemplar suas três espécies:
monarquia, democracia e aristocracia.
Segundo o autor, cada forma de governo poderia ser mais apropriada para
algumas situações e pior para outras, de modo que o determinante recairia sobre o
número de magistrados, ou seja, pessoas cujo papel estava ligado ao exercício do
executivo. Assim, seguindo sua compreensão sobre a relação do número de
magistrados e o número de cidadãos, restaria à democracia como o melhor meio para
Estados pequenos, a aristocracia, por sua vez, como instrumento para Estados
médios e a monarquia como forma atinente aos Estados grandes. Para Rousseau
(2015), tratando da democracia, a ideia de unir o poder executivo e o poder legislativo
condizia a um de seus grandes problemas, uma vez que ambos os poderes deveriam
ser diferenciados.
Comporta-se, com isso, para Vicente (2018), uma divisão que se dispôs ressaltar
o fato do Poder Legislativo se guiar pela criação de leis e do Poder Executivo, em
executá-las. Nesse processo, coube a este último representar o cumprimento da
vontade geral do povo, cabendo ao governo o ato de executar as leis justamente
porque a concepção rousseauniana não recomendava a criação e execução das leis
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pelos mesmos indivíduos, de forma que, ao povo, caberia a função insubstituível de
criar as normas e não de aplicá-las para que não houvesse desvios de atenção e
intenções particulares. Todavia, a mesma compreensão não seguiu os mesmos
moldes quando ao tratar do legislativo, poder pelo qual a representação não só seria
inviável, como também um meio que impossibilitaria o exercício da soberania popular.
Tal entendimento acaba se sustentando pelo viés trazido pelo filósofo no sentido
de expor a soberania do povo como princípio da vida política. De uma forma
comparativa com o corpo humano, Rousseau (2015, p. 81), utilizou-se da escrita para
fundamentar a importância do poder legislativo como sendo:

[...] o coração do Estado, o poder executivo, seu cérebro, o qual transmite
movimento para as partes. O cérebro pode cair vitimado pela paralisia que o
indivíduo ainda viverá. Um homem permanece imbecil e vive, mas no
momento em que o coração deixa de funcionar, o animal morrerá.

Assim, ao distinguir as funções do governo e do soberano, ainda tecendo
considerações a respeito do poder legislativo, importante realçar as críticas do filósofo
ao sistema representativo de governo, aparelhamento esse que, na fala de Vicente
(2018) poderia pôr abaixo o compactuado no pacto social no sentido de retirar a
soberania popular e assim contaminar o poder legislativo, sendo o soberano,
considerado o próprio povo, o único detentor da função de elaboração das leis.
Pensamento que, ainda de acordo com o autor, vai ao encontro da função dos
deputados dentro desse sistema, não podendo ser considerados representantes do
povo e sim comissionados a esse, ocasião em que a lei somente poderia ser legítima
por meio da ratificação do povo, caso contrário, deixaria de ser lei.
Na mesma esteira, tratando-se do poder soberano, configura-se que este, na
visão de Rousseau (2015), deveria ser pautado na união do povo não somente no
momento destinado a eleição dos magistrados, como também nos demais atos e
assembleias que deveriam ser realizados de forma periódica, em datas marcadas,
para que o povo legitimamente convocado comparecesse. Essas assembleias, por
assim dizer, correspondiam as formas pelas quais as decisões eram tomadas, de
modo que quanto mais as opiniões se voltassem a unanimidade, maior se revelava a
vontade geral dominante e, consequentemente, maior era o índice de harmonia em
tais ambientes.
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Tal constatação, ainda de acordo com Rousseau (2015), também acabou se
pautando na consagração do contrato social e na forma como seria lidado com os
opositores que acabariam sendo excluídos do referido acordo. Na visão
rousseauniana, o cidadão acabaria por consentir com todos os regramentos,
independentemente do seu consentimento, uma vez que estaria conectado como
membro do Estado muito mais ligado a ideia da vontade geral do que o ato de rejeitar
ou não a proposição, ocasião em que a vontade geral do povo deveria ser conduzida
para a legitimação das normas. A pluralidade, do mesmo modo, também deveria se
fazer presente sob o risco de ameaças da própria liberdade.
Reportando-se à vontade geral como um dos elementos mais complexos a obra
rousseauniana que configurou um dos principais fundamentos envolvidos no contrato
social desenhado pelo filósofo, importa destacar que seu ideal, segundo Santos Filho
(2002), estava associado a premissa de que a vontade geral não seria um mero
somatório de todas ou a maioria das vontades dos particulares fundada no interesse
privado, e sim na derivação do bem comum. A vontade soberana, por assim dizer,
corresponderia ao agir do corpo político ligado nas convergências em meio aos
diferentes interesses, que deveriam se pautar de forma uníssona, não podendo o
interesse privado se sobrepor à vontade geral, considerada meio legítimo de atuação
na sociedade (SILVA, 2011).
Nesse ponto, é importante a distinção feita por Pires (2018) ao se referir a
vontade geral e a vontade de todos em Rousseau, sendo essa diferenciação
necessária para a compreensão de quando a deliberação popular poderia ou não
estar conectada com a vontade geral. Sendo assim, a vontade geral na concepção
rousseauniana deveria se pautar pelo interesse comum, enquanto a vontade de todos,
pelo contrário, corresponderia ao somatório das vontades particulares, resultando na
criação de estratégias para vangloriar sobre um rival, situação que poderia levar aos
indícios de tirania. A vontade geral, caracterizada pela legitimidade, estaria, com isso,
configurada por elementos limitadores como a liberdade e igualdade, fundamentos
que deveriam se fazer presente nas deliberações, sendo que os atos atentatórios a
esses elementos acabariam levando a compreensão voltada à vontade particular.
Conferindo à soberania popular a condição de inalienável e indivisível, Rousseau
(2015) acabou atribuindo a vontade geral como sempre certa, de modo que seriam as
deliberações do povo que poderiam levar a determinado engano. Tal pensamento
favoreceu sua compreensão sobre a indestrutibilidade da referida vontade advinda do
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povo, uma vez que mesmo diante da existência dos interesses particulares e dos
riscos à sociedade, a vontade geral permaneceria inalterável. Essa observação, na
visão de Silva (2011), não apenas alimentou a relação da vontade do homem
enquanto ser dotado de racionalidade, como também expôs a compreensão de que a
vontade geral não seria destruída. Todavia, ainda considerada indestrutível, o próprio
filósofo passou a reconhecer a possibilidade da revogação do pacto social na hipótese
em que todos os cidadãos se reunissem com tal propósito, o que não deixaria de ser
legítimo (ROUSSEAU, 2015).
Além de expor a relevância da vontade geral, inclusive como instrumento que
poderia levar ao próprio fim o pacto social, a obra rousseauniana também se ateve,
dentre diversas questões, ao debate sobre a relevância da república, atribuída ao seu
tempo. Para ele, tal instrumento configuraria o Estado regido por leis, não importando
o tipo de administração, uma vez que os únicos interesses se destinavam ao interesse
público e a coisa pública, caracterizando como legítimo todo governo republicano,
instituído por normativas feitas pelo próprio povo (ROUSSEAU, 2015).
Por conseguinte, significativa a contribuição de Pires (2018) ao realçar a
distinção do que configuraria um Estado legítimo e um Estado ilegítimo,
correspondendo o primeiro a ideia da radical soberania popular, que acabou
diferenciando o que seria um bom ou um mau governo. O Estado, pautado no contrato
social, corresponderia a noção de expor o homem a liberdade, igualdade e também a
virtude, sendo a vontade geral o meio pelo qual elevaria o povo ao poder. Ocasião em
que a participação popular acabaria correspondendo um grande vetor em votações,
sem qualquer tipo de representação. Tal fundamento também se reportou a noção da
própria democracia e suas atribuições.
Valendo-se, assim, das pretensões de Rousseau como um dos grandes
revolucionários de sua época, importante o destaque de Buhlungu (2003) no sentido
de frisar duas das principais atribuições da democracia participativa. A primeira diz
respeito a oportunidade proporcionada pelo referido modelo ao acentuar a
participação dos cidadãos quanto a tomada de decisões políticas, reportando-se tratar
de uma tentativa de elevar a cidadania e a inclusão de pessoas que possivelmente
seriam excluídas em outros modelos de governo, além do consequente efeito
psicológico nos participantes do processo democrático, o qual deveria ser livre de
qualquer coerção e pautado na autonomia da vontade.
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Sobre essa questão, relevante o entendimento de Pateman 8 (1992, p. 35),
considerada um dos principais nomes quando se fala em teoria da democracia
participativa, acerca das contribuições de Rousseau para a democracia participativa.
Toda a teoria política de Rousseau apoia-se na participação individual de
cada cidadão no processo político de tomada de decisões e, em sua teoria, a
participação é bem mais do que um complemento protetor de uma série de
arranjos institucionais: ela também provoca um efeito psicológico sobre os
que participam, assegurando uma inter-relação contínua entre o
funcionamento das instituições e as qualidades e atitudes psicológicas dos
indivíduos que interagem dentro delas.

Contudo, ainda que a democracia não tenha sido vista como a melhor alternativa
de governo na visão de Rousseau, que mesmo não se manifestando diretamente
sobre alguma preferência a determinada forma de governo, alegava não existir uma
verdadeira democracia por diversas razões, como as condições geográficas,
característica da população, entre outras (ROUSSEAU, 2015). O fato é que o filósofo,
como bem acentuou Garcia (2012), utilizava sua obra baseado por questões políticas
e sociais de sua época, tanto que se negou a fazer previsões de como tais questões
seriam no futuro, sendo sua intenção firmada na concretização da igualdade e
liberdade dos homens sob um olhar voltado a sociedade de sua época.
Uma das grandes motivações de Rousseau em não atentar a democracia como
melhor instrumento de governo e defini-la como forma de governo dos deuses, ainda
que o referido sistema se baseie na igualdade entre a vontade do corpo e a vontade
geral, diz respeito à questão criticada pelo autor em que se baseava na insuficiência
demonstrada pela forma de governo, condenando o uso da representação devido a
influência dos interesses privados e corrupção do legislador (PIRES, 2018).
Reportando-se para uma leitura contemporânea, ainda que a obra rousseauniana não
tenha se debruçado sobre a democracia nos seus mais diversos formatos, sendo
tratada tão somente de forma genérica, o fato é que a importância dada pelo filósofo
a participação direta dos cidadãos no campo de escolha das leis principalmente,
acaba reforçando a consagração da democracia republicana, ou direta.
Nesse alcance, mesmo sendo o modelo republicano adotado por Rousseau
omisso no sentido de não indicar qualquer referência a democracia na sua forma
8

Muito embora tenha escrito sua obra em período distinto ao comparado com Rousseau, Pateman
(1992) trabalha com concepção semelhante à da obra rousseauniana por entender que a democracia
participativa se exercita em lugares menores, como é o caso das empresas, exemplo citado pela autora
e que é melhor desenvolvido nos tópicos seguintes.
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direta, a defesa da soberania de forma a ser exercida diretamente pelo povo
assemelha-se, na visão de Santos Filho (2002), ao que hoje se entende pela também
chamada democracia participativa. Tal noção, composta pelo modelo republicano, não
só forneceu os primeiros passos para a concretização de uma democracia fundada
na participação mais efetiva dos cidadãos, como também contribuiu para que essa
compreensão fosse pensada para outros seguimentos sociais.
Sendo assim, feitas as considerações sobre o pensamento de Rousseau e sua
importância na construção da democracia republicana, expõe-se a necessidade de
elevar a temática para a concepção contemporânea a respeito da democracia
participativa e seus principais defensores, que retratam a importância de se pensar
em uma democracia para além da relação entre Estado e sociedade, pautada na sua
forma radical, não apenas na política, como também em outras áreas da sociedade.
Com efeito, o exercício da democracia, como citado por Rousseau (2015, 2017) e
Pateman (1992) apresenta-se como movimentos de contrários, tanto no que tange a
visão de Estado como nos microambientes como as organizações, recorte desta
pesquisa, podendo também ser entendida por autores críticos como mecanismos de
controle e dominação para melhoria de práticas hegemônicas.

3.2 A democracia participativa sob a percepção de Carole Pateman e Boaventura
de Sousa Santos

Após o enfoque anterior destinado a uma contextualização histórica da
democracia republicana, tendo Rousseau como principal expoente, coloca-se como
necessário viabilizar essa forma de atuação democrática no cenário contemporâneo,
no qual a democracia representativa e a democracia participativa são postas não mais
como instrumentos distintos e sim como elementos complementares de uma maior
concretização da democracia como um todo. Para isso, buscar-se-á como
fundamentos

bases

teóricas

contemporâneas,

atribuindo

como

principais

interlocutores Carole Pateman (1992) e Boaventura de Sousa Santos (2001, 2003),
além de outros teóricos pertinentes a temática.
Reportando-se tratar de um modelo inicialmente distinto do que se guiava a
democracia liberal, a democracia participativa, logo no início do seu pleito, não
agradou a todos os adeptos ao modelo hegemônico de democracia, instrumentalizado
pelo vigor da democracia liberal. A resistência, dentre outras questões, estava
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acentuada a um dos impasses que até hoje é motivo de debate, qual seja, a
problemática da participação do povo enquanto meio de ampliação ou desvirtuamento
da política (PATEMAN, 1992). Tal discussão se ampliou em maior grau no século XX,
tendo como um dos principais críticos ao papel central da participação, conforme
anteriormente dito, a figura de Schumpeter (1961) que restringia tal feito ao voto.
De um lado, o modelo representativo considerado por seus defensores, a
exemplo de Dahl (2001), como um sistema sofisticado, percussor da igualdade por
meio do sufrágio universal. Instrumento esse que, ao exigir o distanciamento entre a
tomada de decisão e a vontade do povo, estaria, de acordo com seus apoiadores,
mais aproximado do bem comum por filtrar aquilo que serviria de melhor forma à
população, com base em argumentos racionais (PEREIRA, 2016). De outro, uma
concepção que atribui a esse modelo críticas, tanto no que diz respeito à crise da
representação, cujo meio vem se tornando insuficiente para preencher as demandas
dos cidadãos diante da pluralidade e diversidade de interesses, como também a
problemática quanto à participação (SOUSA SANTOS, 2003).
Esse mesmo problema também é descrito por Pateman (1992), que não só se
ateve a fazer considerações a respeito da teoria contemporânea da democracia e
suas características como sufrágio universal, como também criticou o papel da
participação nesse cenário, que era reduzida ao mínimo necessário, sendo indagado,
por conseguinte, o papel da participação no cenário da democracia moderna, no
sentido de repensar as premissas da democracia. Para a autora, segundo
entendimento de Pereira (2016), tal teoria não mais poderia vigorar como se fosse o
único meio possível para atingir a democracia dentro das sociedades modernas,
existindo, assim, a necessidade de retomar o debate sobre o papel da participação e
seus efeitos dentro do modelo democrático.
Assim, no sentido de expor que a democracia corresponde muito além do ato de
votar e ser votado, em que a participação, na teoria democrática contemporânea se
baseia como uma forma de proteção aos cidadãos em face de decisões arbitrárias,
Pateman, como defensora de um modelo de participação mais amplo, buscou como
alternativa a chamada teoria da democracia participativa, sendo essa inspirada
principalmente pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau. Outra contribuição, muito
embora se trate de filósofos liberais, remete aos autores John Stuart Mill e George
Douglas Howard Cole que auxiliaram no processo de participação, ainda que nos
moldes do liberalismo (PATEMAN, 1992).
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Nesse viés, para a autora, Rousseau, ao ser considerado o pai da participação,
atingiu sua importância ao exaltar o processo participativo e seus efeitos nos
cidadãos, lógica semelhante à usada por Mill e G.D.H Cole ao instituir o caráter
educativo, dando ênfase a participação em nível local e em longa escala, como é o
caso das indústrias9 (PATEMAN, 1992). Contudo, como bem adverte Miguel (2017),
em sua leitura sobre a socióloga em comento, por mais que as obras rousseaunianas
tenham servido de base para a criação da citada teoria, em que se fala da ampla
participação dos cidadãos, principalmente no cenário legislativo, importa ressaltar que
as premissas apresentadas não são as mesmas apontadas por Pateman, não
condizendo, segundo o autor, ao retorno da democracia direta desenhada pelos
clássicos, e sim aos ajustes destinados as demandas da sociedade contemporânea
que retrata a participação de forma mais ampla.
Por conseguinte, mesmo criticando o pouco espaço do modelo representativo
destinado à participação popular por conta do baixo apreço ao instrumento em
questão, a obra patemaniana, como bem afirma Miguel (2017) não descartou o
funcionamento das instituições representativas, no sentido de defender a ampliação
da participação como ponto central para a democracia. Assim, na visão de Bonifácio
(2013), tem-se que sua teoria não apenas reforça o potencial da soberania popular
face a questões que exprimam a vontade geral, como era proclamado por Rousseau,
como também estimula o desenvolvimento do ser humano enquanto ser dotado de
capacidades.
Noção semelhante é apontada por Sousa Santos e Avritzer (2003) quando
apontam o debate entre a democracia representativa e a democracia participativa,
contendo, para os autores, dois meios possíveis de uma combinação entre ambos os
modelos democráticos, por meio da coexistência e complementaridade. O primeiro
simboliza a convivência entre os dois modelos, nos diversos níveis de governo, em
que a democracia representativa a nível nacional coincidiria com os efeitos da
participação a nível local. Já o segundo, por sua vez, contempla uma forma de
articulação mais profunda, em que se reconhece o procedimento participativo, sendo
substituído parte do processo representativo. Essa concepção, no entanto, acaba
sendo observada com maior veemência no que tange ao processo democrático por
meio de iniciativas locais.
9

O próximo tópico será destinado a tratar da democracia participativa no cenário das organizações não
estatais.
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Nesse sentido, importante o entendimento da própria Pateman (1992, p. 61)
sobre um dos pontos mais elementares de sua teoria, em que a participação não deve
se fundamentar tão somente no campo político, sendo sua expansão necessária nos
demais seguimentos sociais, de forma que:
A teoria da democracia participativa é construída em torno da afirmação
central de que os indivíduos e suas instituições não podem ser considerados
isoladamente. A existência de instituições representativas a nível nacional
não basta para a democracia; pois o máximo de participação de todas as
pessoas, a socialização ou o ‘treinamento social’, precisa ocorrer em outras
esferas, de modo que as atitudes e qualidades psicológicas necessárias
possam se desenvolver. Esse desenvolvimento ocorre por meio do próprio
processo de participação. A principal função da participação na teoria da
democracia participativa é, portanto, educativa; educativa no mais amplo
sentido da palavra, tanto no aspecto psicológico quanto no de aquisição de
prática de habilidades e procedimentos democráticos.

Com isso, a democracia participativa passa a se impor como um instrumento que
desafia posições adotadas por estudiosos como o já referido Schumpeter, em que os
indícios de participação vangloriavam uma concepção tão somente liberalista e
individual, sendo a participação limitada ao calendário eleitoral por meio do voto,
colocando o eleitor na condição de um simples consumidor. Entendimento esse que
tal modelo democrático visa romper, como forma de não apenas estimular o debate
do já desinteressado apreço pela política por parte da população, como também de
resgatar as premissas da dimensão pública, sociedade e cidadania (SOUSA
SANTOS, 2001; SADER, 2003). Tal configuração faz ainda Sousa Santos (2003)
caracterizar a democracia participativa como modelo de mais alta intensidade
participativa, enquanto o modelo hegemônico da democracia representativa se coloca
como de baixa intensidade participativa.
À vista disso, Pateman (1992), ao atentar para a teoria em questão, também
vislumbra um dos mais significativos respaldos do modelo em comento, no qual a
possibilidade de uma capacitação do indivíduo enquanto cidadão tende a melhorar
sua relação com os entes públicos e privados. Isso apenas é possível, segundo a
autora, em razão de um maior interesse dos cidadãos em situações que envolvem a
própria comunidade e seu país, uma vez que já estando engajados com os ideais de
participação, também estariam ainda mais capacitados para impor suas vontades e
avaliar o impacto das decisões tomadas pelos representantes a nível local e nacional
e também fiscalizá-las, de forma que o voto propriamente dito seria um e não o único
instrumento para promover sua cidadania.
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Como referido, tal participação ofertada por Pateman (1992), como uma das
estudiosas que mais avançou nesse debate, não se fixa tão somente no mero ato de
participar, no sentido de que a promoção na ampliação dos níveis de educação tem
conexão com os graus de participação exarados pelos cidadãos. Isso reflete ao
entendimento de quanto maior as oportunidades no sentido de educar os indivíduos
como cidadãos, maior a experiência de participação e, consequentemente, melhor seu
desempenho tanto no nível social quanto político. Já em situações contrárias, como o
baixo status socioeconômico, a marginalização, falta de representação e o baixo
estímulo a participação, o caminho é oposto, de forma a reduzir significativamente os
níveis de participação e o senso de eficácia política.
Isso condiz com um dos pontos que não é omitido por teóricos como Pateman,
como bem acentua Miguel (2017) ao apresentar um fator considerável quanto a
participação por grande parte das pessoas que é a questão do desinteresse no que
tange aos assuntos políticos tanto locais quanto nacionais. Para o autor, pautado no
entendimento de Pateman, é inegável a existência do desinteresse, porém, a
dificuldade, nesses casos, não se relaciona somente com a falta de apatia dos
cidadãos e sim com a ausência de oportunidades diante do desestímulo a participação
da sociedade. Seguindo a mesma lógica, está a necessidade de empoderar os
cidadãos para que estes se coloquem como seres dotados de autonomia tanto em
situações cotidianas quanto na vida política por meio do diálogo consciente.
A participação que é tratada nessa seara, conforme acima salientada, simboliza
a tentativa de se buscar um maior apreço das por parte dos cidadãos para situações
da vida política e dos diversos seguimentos sociais, sendo um meio de exercer o
direito à cidadania e uma forma de fazer parte da comunidade (CREMONESE, 2012).
Muito mais do que o ato de participar, a teoria da democracia participativa também se
norteia pelos efeitos provocados, que vão desde o auxílio a aceitação de decisões
coletivas, melhor capacitação, no sentido de quanto mais as pessoas participam, mais
capacitadas se tornam nas mais diversas áreas da sociedade, atingindo, ainda, o
cidadão sob o aspecto psicológico, contribuindo para sua formação no futuro e
desenvolvendo sua percepção sobre atos políticos e sociais que dizem respeito a sua
comunidade e seu país, além da sensação de pertencimento (PATEMAN, 1992).
Isso faz parte, ainda de acordo com Pateman (1992), do que a autora chama de
treinamento que inclui as teorias da democracia já referidas. Mesmo desconhecendo
como seria esse treinamento por defensores da democracia contemporânea, o fato é
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que a democracia participativa conta com a educação para a democracia e sua
instrumentalização nos mais diversos campos sociais. Contudo, não se pode negar
que tal prática seja ponto de críticas por estudiosos como Sartori (1994), defensor das
concepções de Schumpeter, que não atentando para a importância da participação
no sentido de considerá-la como um dos elementos essenciais da democracia,
entende que tal sistema apenas pode ser apreciado diante de percepções menores e
com número reduzido de participantes, sendo inviável em unidades maiores.
Essa constatação, mesmo respeitada por Pateman (1992), no sentido de
entender que uma das alegações dos defensores da teoria contemporânea é
justamente o fato de considerar a participação como uma ameaça à democracia em
razão dos traços autoritários de algumas pessoas, não impossibilita a defesa da
democracia e sua participação para além do Estado, sendo a educação para a
participação um fator essencial nesse contexto, juntamente com o papel das
indústrias. Para Miguel (2017), Pateman, ao atentar que a experiência da participação
pode estimular a qualificação do indivíduo enquanto ser dotado de capacitação no que
tange ao funcionamento de seguimentos como política e sociedade, promove não a
dicotomia entre um e outro modelo democrático, e sim, o aperfeiçoamento das
instituições representativas.
Como um meio de combater tais críticas a respeito da teoria defendida, Pateman
(1992) passa, portanto, a reconhecer a participação como um grande marco,
correspondendo a uma ferramenta disponível pela democracia para, a partir da
experiência humana, desenvolver a chamada personalidade democrática, de forma a
estimular o bom funcionamento da democracia como um todo e refletir nos mais
diversos seguimentos da vida dos participantes. Todavia, para que isso aconteça da
forma defendida pela autora, Miguel (2017, p. 90) faz uma ressalva importante quanto
a forma de participação adotada pela teoria:
Para que os efeitos positivos da participação se manifestem, porém, é
necessário que ela detenha poder decisório final. A participação consultiva,
em que as resoluções tomadas coletivamente são depois revisadas por um
indivíduo ou por outro grupo, como na ‘pseudoparticipação’ empresarial em
que os proprietários detêm a palavra final [...] ou como em estruturas
representativas [...], não fornece efetivo controle às pessoas comuns e
representa estímulo muito menor à qualificação política.

Por conseguinte, reafirmando-se a participação como um meio de reforçar a
eficácia das instituições democráticas através de arranjos pedagógicos, o que se tem
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é uma crescente aposta na formação dos indivíduos enquanto cidadãos por conta da
radical implementação do ato de participar, como elemento substancial para o
exercício da cidadania e a autodeterminação (ALCANTARA, 2018). Postula-se, assim,
que embora existam situações em que a participação se faz presente, podendo citar
um exemplo trazido por Santos (2003) no que compete a aplicação do Orçamento
Participativo10, em especial em cidades como Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no
Brasil, o que se percebe, elevando a aplicação prática da teoria patemaniana, é que
este instituto, muito embora significativo, não se amolda a plena participação, não
podendo ser considerado um instrumento de democracia participativa (MIGUEL,
2017).
Isso porque, ainda segundo Miguel (2017), a participação vinculada à teoria de
Pateman se respalda no sentido de elevar o acesso à tomada final de decisão, ou
seja, mesmo se valendo de decisões que ainda contam com a tomada de decisão por
parte dos representantes eleitos, é necessário que haja a experiência direta na gestão
de poder por parte dos participantes. No que diz respeito ao Orçamento Participativo,
ainda de acordo com o posicionamento do autor, ao qual se concorda, não se pode
caracterizar um elemento digno da democracia participativa por ressaltar uma forma
de participação que envolve discussões em assembleias com determinado número de
delegados, oportunidade em que nem sempre as demandas consideradas prioridades
são assim consideradas pelos órgãos públicos, valendo-se a uma forma de
democracia deliberativa.
Feitas essas considerações, comporta-se que o processo de tomada de decisão
pela sociedade começa a ser vislumbrado como um dos elementos centrais para a
democratização da nação e da sociedade. Tal constatação diz respeito ao novo olhar
para a democracia, a incorporação da sociedade não mais como mera destinatária de
direitos e deveres, mas também como protagonista no processo de consolidação do
sistema democrático como um todo. Isso se deve, dentre outras questões, à uma das
grandes pretensões dos defensores desse modelo que é o não abandono as demais
formas de democracia, como a representativa, que passaram a ser vistas como formas

10

Muito embora existam doutrinadores como Sousa Santos (2003) que consideram o Orçamento
Participativo como exemplo de democracia participativa, não existe consenso sobre a temática, sendo
o instituto também considerado como exemplo de democracia deliberativa por autores como Miguel
(2017), posicionamento esse pelo qual se concorda.
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de complementação na busca de um melhor avanço democrático e do exercício da
cidadania (ROSA; LUIZ, 2011).
Nesse enredo, conforme reafirma Miguel (2017), para que se atinja tal
protagonismo, a participação dos cidadãos deve ser pensada de forma a prezar pelo
sentimento de efetividade dos participantes, ou seja, as pessoas devem sentir que
fizeram e fazem a diferença nas discussões e nos resultados finais, de modo que
estejam conectadas ao processo de tomada de decisão. Essa questão também deve
ser analisada de forma ampla, no sentido de abranger pessoas que se encontram em
situação de vulnerabilidade e pobreza, em que a demanda de serviços públicos acaba
sendo mais essencial e pouco assistida pelos tradicionais meios de democracia, de
forma que a ausência da participação dessas pessoas no poder decisório acabaria
comprometendo a inclusão dos participantes e elevando os níveis de desigualdades
já existentes.
Com isso, para que seja alcançada a eficácia da democracia pretendida, devese elevar o sistema democrático para além da relação entre o Estado e os cidadãos,
de forma que as práticas desse modelo estejam abrigadas no meio social como um
todo, inclusive no que tange as relações entre os próprios cidadãos. A sociedade
corresponde a um elemento essencial para o exercício da democracia, consolidandose como um meio em que serão ofertadas demandas de acordo com a sua evolução,
assim como serão tratados os desafios que ainda persistem na contemporaneidade,
como questões relacionadas as desigualdades e seus enfrentamentos (HELLER;
ISAAC, 2003). No mesmo compasso, o Estado também possui um grande papel para
o exercício da democracia, atribuição conferida pelo Estado Democrático de Direito e
pela presença do Constitucionalismo Contemporâneo, que acabou fixando a
democracia como um princípio norteador do próprio Estado.
Nesse seguimento, ao realçar o papel da democracia no cenário atual, exarando
a concepção de Pateman (1992) de que é possível desfrutar de uma teoria
democrática moderna que, acima de tudo, preserve como um dos pontos centrais a
noção de participação, o que se percebe é que a democracia, na sua generalidade,
continua fazendo parte de um polêmico discurso atual acerca de sua eficácia dentro
da sociedade, principalmente no que diz respeito às questões políticas. Contudo, não
se pode perder de vista que se trata de uma conquista marcada por elevações e
retrocessos, em que se deve manter as premissas trazidas pelo Estado Democrático
de Direito.
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Por conseguinte, no que tange ao entendimento de Bonavides (2008), também
defensor do modelo em questão, não se pode negar que a democracia participativa
enquanto teoria voltada a efetiva participação dos cidadãos, encontra-se intitulada
como a democracia do século XXI. Isso porque, segundo o autor, ao considerá-la
como um direito fundamental de quarta dimensão 11, também a retrata como um meio
em que a participação dos cidadãos é elementar, não podendo ser obstruída sem
afetar o processo democrático como um todo, razão pela qual critica os instrumentos
voltados a democracia representativa pelo fato de instituir a baixa legitimidade da
participação.
Diante disso, vale ressaltar, ainda de acordo com Bonavides (2008, p. 10-11), a
observância dos quatro princípios ligados à democracia participativa, sendo assim
considerados:
[...] o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da soberania
popular, o princípio da soberania nacional e o princípio da unidade da
Constituição [...]. Com relação ao princípio da dignidade da pessoa humana,
fundamenta ele a totalidade dos direitos humanos positivados como direitos
fundamentais no ordenamento jurídico-constitucional. [...] Já o princípio da
soberania [...] encarna o princípio do governo democrático e soberano, cujo
sujeito e destinatário na concretude do sistema é o cidadão. [...] Desse
princípio, explícito na Constituição, infere-se outro, de natureza não menos
substantiva, ou seja, o princípio da soberania nacional, com que se afirma de
maneira imperativa e categórica a independência do Estado perante as
demais organizações estatais referidas à esfera jurídica internacional. [...]
Finalmente o princípio da unidade da Constituição se destaca por ser
elemento hermenêutico de elucidação de cláusulas constitucionais.

Nesse ínterim, semelhante ao posicionamento dos outros teóricos referidos,
Bonavides, como afirma Carneiro (2007), mesmo defendendo a democracia
participativa como um dos grandes alicerces democrático, não deixa de lado por
completo o uso da democracia representativa, ainda que o referido modelo também
seja por ele criticado diante da falta de apreço a efetiva participação dos cidadãos,
servindo a democracia participativa como um eixo a concretização da soberania
popular. No entanto, segundo o próprio Bonavides (2008), para que de fato seja
possível trilhar pelo caminho deste modelo de democracia, não basta a mera
aderência a um regime que se diz democrático, sendo necessário para prosperar a
11

Posicionamento ainda considerado polêmico pelo fato de a maioria da doutrina considerar somente
as três dimensões de direitos fundamentais já retratadas no primeiro capítulo. Bonavides defende que
a democracia é considerada um direito fundamental de quarta dimensão, que deve ser moldada não
somente como uma teoria e sim como um instrumento prático e efetivo (BONAVIDES, 2008). Contudo,
essa discussão não será tratada nessa pesquisa, sendo objeto de debate futuro.
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aplicação dos princípios acima um viés de uma sociedade aberta, sem a presença de
elementos que se utilizem do monopólio, formas de controle ou até mesmo regimes
autoritários.
Tal formato, ainda nas concepções de Bonavides (2008), reflete, assim, não a
ideia de retomar os ditames da democracia ateniense, mas sim em instituir o formato
contemporâneo da democracia participativa dentro do contexto atual, em que o povo
acaba tendo um papel mais amplo na sociedade, tanto no que diz respeito ao sujeito
passivo quanto ao ativo, sendo esse papel instituído pelo próprio Estado Democrático
de Direito. Isso porque a participação aclamada na contemporaneidade expõe, dentre
outras questões, uma mudança de sentido, em que a qualidade do ato de participar é
analisada de forma ampla (MIGUEL, 2017). Esse ideal acaba elevando o significado
da própria democracia que, contempla, dentre outras questões, o reforço a
legitimidade e a eficácia de tais ações dentro da sociedade e das relações de poder,
o que não pode ser impedido pelo Estado (BONAVIDES, 2008).
Comporta-se, dessa forma, que a representação, mesmo fazendo parte da
democracia e tendo seu papel na sociedade, não define a democracia na sua
totalidade, sendo essa confirmação possível de perceber a partir da leitura dos
teóricos como Pateman (1992) e Bonavides (2008). À medida que tal questão fica
clara, tanto no que tange aos benefícios dessa implementação que abarcam tanto o
próprio cidadão participante quanto a sociedade em geral que se percebe cada vez
mais incluída em decisões que na sua maioria das vezes lhe diz respeito, oportunidade
que dificilmente seria possível sem a presença da democracia participativa e dos
valores dela considerados, em que o alcance a preceitos como liberdade, igualdade e
autonomia atinge formato mais amplo e compatível com o sistema democrático
(CHEREN et al., 2008).
Seguindo, por logo, o entendimento de Cheren et al. (2008), vale ressaltar que
tais benefícios trazidos pelo referido modelo não possuem o potencial de romper com
a ideia de desigualdade social, uma vez que está inserida dentro da sociedade e
pensar que a participação a eliminaria por completo seria acreditar em uma utopia.
Apesar disso, também não se pode perder de vista que, mesmo não tendo a
capacidade de pôr fim às mazelas que atingem a sociedade, considerando ser a baixa
participação um dos elementos que contribui para o crescimento desse índice,
respalda-se ser a ampliação do ato de participar uma forma de contribuir para uma
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sociedade mais justa e igualitária, uma vez que empodera os destinatários das
políticas públicas para que possam influenciá-las.
Ainda que a democracia participativa, conforme anteriormente visto, tenha
servido como um instrumento que possibilita uma maior aproximação entre o cidadão
com a tomada de decisão dentro dos mais diversos seguimentos, como é o caso da
política, em que os eleitores podem, devido ao senso de participação, fiscalizar seus
representantes de forma mais efetiva, o fato é que citado modelo democrático não
está imune de desafios para sua implementação, questões essas debatidas
superficialmente pelo fato de não se tratar de objetivo do presente estudo. De acordo
com Gaspardo (2018), alguns desses apontamentos dizem respeito ao déficit de
engajamento dos cidadãos em participar de determinados atos, inclusive quando já
existem determinados grupos que participam de forma mais contínua, repelindo,
assim, a vontade dos demais de participar.
Outro fator trazido por Gaspardo (2018) condiz com as desigualdades, em que
tanto pode existir pessoas que utilizam do espaço de participação para convencer os
demais sobre suas demandas, como também pode existir as desigualdades quanto
as questões sociais. Por fim, como último aspecto trazido pelo autor diz respeito a
questões técnicas relacionas à política, de forma que tal qualificação acabaria
afastando os representantes eleitos dos cidadãos em virtude da necessidade de uma
maior capacitação por parte dos participantes. Tais fundamentos, ainda que não
considerados pelo autor como impeditivos completos para a realização da democracia
participativa, poderiam levar a uma postura irrealista.
Obsta, contudo, que Pateman (1992) não ousou esconder as críticas quanto a
teoria defendida, inclusive posicionou-se quanto a tratar ou não a participação em
questão como um instrumento utópico, no sentido de entender se é possível sustentar
que a democracia participativa se ampara por conta da função pedagógica da
participação e no papel da indústria ou se é possível confirmar que se trata de uma
teoria utópica. Sobre o assunto, importante as considerações da autora acerca da
teoria defendida:

Quando o problema da participação e seu papel na teoria democrática é
colocado num contexto mais amplo do que o fornecido pela teoria da
democracia contemporânea, e quando se relaciona o material empírico
relevante com os problemas teóricos, torna-se claro que nem as
reivindicações por mais participação nem a própria teoria da democracia
participativa baseiam-se, como se diz com tanta frequência, em ilusões
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perigosas ou sobre fundamentos teóricos ultrapassados e fantasiosos. Ainda
podemos dispor de uma teoria da democracia moderna, viável, que conserve
como ponto central a noção de participação (PATEMAN, 1992, p. 147).

Nesse ínterim, percebe-se que mesmo diante de críticas e desafios, mesmo
reconhecendo que os sistemas democráticos não são perfeitos e que necessitam de
ajustes conforme a evolução da sociedade, a possibilidade de uma abertura mais
ampla de espaço destinado à participação dos cidadãos nos mais diversos
seguimentos sociais acaba refletindo na ideia de fazer valer uma das grandes
premissas do Constitucionalismo Contemporâneo que é a soberania popular. Tal
participação, conforme anteriormente visto, acaba se sobressaindo para além do ato
de fazer com que os cidadãos cumpram suas funções diante do pleito eleitoral. Para
a teoria da democracia participativa, isso não é suficiente, sendo o amplo estímulo
participativo aos cidadãos, o caminho para que possam conquistar a autonomia e
empoderamento tanto em questões que lhe dizem respeito quanto no próprio cotidiano
(MIGUEL, 2017).
Esse caminho de protagonismo social, além de ampliar a cidadania por conta da
redução de processos burocráticos e pela inserção dos cidadãos como participantes
em posição de destaque, também se entrelaça aos enlaces do Estado Democrático
de Direito e das premissas quanto aos direitos fundamentais. Contornos esses
compreendidos em razão de ofertar para a sociedade o exercício de que as pessoas
possam manifestar-se de forma a serem ouvidas e assim defenderem suas
convicções, sendo a participação vista em razão do aprimoramento da qualidade, que
deve continuar se aperfeiçoando, sobretudo como um meio para que o exercício da
participação se torne efetivo e cada vez mais frequente (GUGLIANO, 2004; MIGUEL,
2017).
À vista disso, como forma de elevar ainda mais o sistema democrático, no
sentido de não excluir outras ferramentas democráticas já existentes e sim aprimorar
tais elementos para que possam corresponder aos anseios da sociedade atual e
assim fazer valer os ditames constitucionais, a teoria da democracia participativa se
guiou no sentido de realçar a participação popular para além do tradicional meio que
é a política. Tal fundamento exprime um dos maiores pontos defendidos por Pateman
(1992) que é a implementação de valores democráticos dentro de outros seguimentos
sociais. Nesse ponto, importante se torna a compreensão de Gugliano (2004, p. 277)
ao entender como:
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o principal ganho com este modelo participativo [...] a aproximação da
democracia da vida cotidiana e sua inserção em novos espaços de
convivência entre os cidadãos (o bairro, a escola, o clube, as moradias, etc.)
que potencializam a discussão sobre a democratização de esferas extraestatais.

É com esse pensamento que Pateman (1992) apresenta um dos seus ideais
mais propulsores que é a implementação do modelo democrático participativo dentro
das indústrias, sendo esse ambiente o lugar em que os cidadãos passam a grande
maioria do tempo, além de, segundo a autora, ser a indústria com suas relações de
superioridade e subordinação, “[...] a mais ‘política’ de todas as áreas nas quais os
indivíduos comuns interagem, e as decisões que ali se tomam exercem grande efeito
sobre o resto de suas vidas” (PATEMAN, 1992, p. 113). Tamanha essa importância,
a socióloga em questão dedicou-se metade de sua obra Participação e Teoria
Democrática para analisar o cenário das indústrias e o papel que elas exercem, cujos
impactos podem afetar a vida dos trabalhadores tanto de forma positiva quanto
negativamente.
Partindo desta percepção e das contribuições dos teóricos mencionados, como
Santos (2003) que apresentou na obra Democratizar a Democracia: os caminhos para
uma democracia participativa várias experiências vivenciadas sobre o referido modelo
democrático nos mais diversos lugares, como Brasil, África do Sul, Índia, etc., procurase ressaltar então a aplicação desses ideias reportados dentro do contexto das
organizações12 não estatais, articulando tal viés aos fundamentos constitucionais.

3.3 A democracia participativa no ambiente organizacional à luz dos ditames
constitucionais: a possibilidade de uma gestão democrática organizacional
não estatal
Guiando-se pelas referências mencionadas quanto à democracia participativa e
sua forma de expansão para outros seguimentos sociais além do campo político, temse a presente análise como um dos principais pontos da pesquisa a que se dedica,
em que se pretende expor o exame da incorporação dos princípios democráticos
participativos as esferas não estatais. Dentro destes âmbitos, resguarda-se o estudo
das organizações e a possibilidade da gestão democrática em meio aos desafios da
12

Termo utilizado no presente estudo para se referir as empresas não estatais e sua forma de gestão,
sendo relacionado o termo indústrias no momento das falas de Pateman (1992).
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sociedade contemporânea e a responsabilidade social desses setores não só
direcionada ao ambiente laboral e sim aos seus reflexos no cotidiano dos participantes
e da própria sociedade.
Para tanto, além de outros argumentos teóricos, de forma a dar sequência ao
tema em questão, coloca-se como crucial uma análise pormenorizada da segunda
metade da obra de Pateman, no que tange à extensão do caráter democrático dentro
das instituições não estatais e o papel que elas exercem dentro desse contexto,
principalmente no que diz respeito ao ato de participação e suas diferenciações dentro
das indústrias. Antes de tudo, elementar a compreensão, ainda que brevemente,
acerca da utilização terminológica organizações no lugar do que Pateman entende
por indústrias ou até mesmo por empresas.
Reforçando uma perspectiva interdisciplinar e, de modo a ampliar o
direcionamento do estudo que não se acentua tão somente a esfera das indústrias e
sim de forma mais genética, optou-se por estabelecer como nomenclatura o termo
organizações por melhor se aproximar dos fundamentos exarados no presente
estudo. Tal noção, como bem complementa Fontoura (2019, p. 13) reflete ao potencial
das organizações nos dias de hoje, no sentido de buscar “[...] novas formas para
constituir suas relações de produção, tanto por pessoas que atuam nesses espaços,
como por alterações culturais, históricas, sociais presentes em diferentes formações
espaciais”.
Partindo dessa compreensão, por tratar de um tema complexo cuja abordagem
será melhor redimensionada no capítulo seguinte, vale-se ressaltar, no entanto, que
as organizações nem sempre se mantiveram do mesmo formato, sendo adotado por
Cury (2000) três modelagens, seguindo a forma tradicional, moderna e a
contemporânea. Na definição do autor, o primeiro formato, configurado logo no início
do século XX, após a Primeira Revolução Industrial, correspondeu a um período ligado
a traços autoritários, em que se fixava o ideal da hierarquia vertical, reportando-se a
um sistema fechado, altamente mecânico, sendo a tomada de decisão realizada pelo
chefe, de maneira individual e isolada.
Ainda segundo o autor, a concepção moderna, por sua vez, diferente do modelo
em que as pessoas trabalhavam sob efeito do autoritarismo, passou-se a incorporar
elementos ligados a valores, liderança, cooperação, vigorando um sistema aberto e
sistêmico, passando a tomada de decisão emergir de um quadro administrativo de
forma consultiva. Por fim, no que tange às organizações contemporâneas, ampliando
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os contextos anteriores, passaram a compor uma maior visão sobre fatores como
qualidade, trabalho em equipe, preocupação com o cliente, com uma participação
mais efetiva e maiores técnicas de gestão, acrescido de um viés voltado a visão
holística da empresa, tendo como um dos eixos o tratamento exarado da tomada de
decisão, cujo processo acaba sendo realizado de uma forma compartilhada entre as
pessoas, direcionando-se ao ideal da gestão participativa (CURY, 2000).
Nesse sentido, expondo o último modelo ressaltado, em que se vislumbra o
debate acerca de uma postura mais flexível e proativa por parte das organizações,
aberta ao diálogo e interações sociais, reporta-se não apenas a necessidade das
organizações se adaptarem as novas demandas por conta do meio social, como
também a importância de se adotar uma forma de gestão compatível com tais valores
fruto da sociedade complexa (COSTA; SOUZA; FELL, 2012). Tais preceitos, quando
emanados diante de estruturas democráticas, que não enxergam somente o lucro e
se guiam em estabelecer uma visão mais humanizada, acabam sendo, portanto,
resultados de uma adoção de meios organizacionais oriundos da capacidade que
essas organizações possuem de apostar no desenvolvimento, liderança e novos
horizontes (CURY, 2000).
Uma das formas de realçar esse viés se destina ao ambiente participativo, razão
pela qual Pateman (1992), antes de trilhar pelo caminho da ampliação dos ideais
democráticos nos diversos seguimentos sociais, traz à baila a percepção G.D.H Cole
que entendia ser a indústria um meio de se chegar a um governo efetivamente
democrático. Isso porque o referido seguimento perpassa, ainda segundo a autora,
ao elevar o entendimento de Cole, em compreender a participação como uma ação
educativa, guiada não só pelas relações próprias dessa esfera, como também pelo
fato de o ser humano passar a maior parte da sua vida no ambiente laboral, de forma
que uma organização consideravelmente participativa reduziria medos existentes,
como o desemprego, além da desigualdade relacionada com a manutenção do
emprego.
Feitas as considerações sobre G.D. H Cole, Pateman (1992) passa a conferir
sua fala sobre o modelo de participação nas indústrias, termo que, segundo a própria
autora, não se derivou da noite para o dia, tampouco sucedeu a algo tradicional no
mercado. Do contrário, o pensamento atribuído as empresas no passado incorporava
uma visão autoritária, ortodoxa, em que o ato de participar era assim destinado a
poucos, sendo a tomada de decisão uma das atribuições da administração na figura
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dos chefes, em que os trabalhadores tão somente acatavam as decisões, sem poder
participar de qualquer ato decisório. Isso se deve, em certa parte, do pensamento
estereotipado em que as decisões empresariais deveriam ser pensadas unicamente
com relação de custo e benefícios, em que cabia apenas ao gestor tomar as decisões
que fossem, ao seu ver, mais coerentes (PRÉVE; MORITZ; PEREIRA, 2010).
A ideia de elevar sistemas burocráticos e autoritários, mesmo não sendo deixada
de lado, uma vez que também faz parte de alguns setores empresariais, encontra,
então, impasse na abertura de novos paradigmas que se formaram em virtude das
complexidades do meio social, incluindo as empresas, cujo cenário de transformações
que a cada vez mais investem em mudanças sociais, informacionais, de gestão,
tecnológicas, oportunidade em que cabe a organização, além do atendimento as
demandas de mercado, o alcance a valores extraídos nesta nova realidade
(BAZZOTTI; GARCIA, 2006). Coloca-se assim, a necessidade de um modelo de
gestão já não mais tão engessado quanto as posições hierárquicas, com maior
envolvimento dos colaboradores e maior oportunidade de participação dos
profissionais dentro da organização em áreas como a própria tomada de decisões
(CARDOSO; BAPTISTA, 2015).
Nesse contexto, mesmo não tratando das tecnologias e inovações existentes no
século XXI, justamente por conta da obra ter sido publicada na década de noventa,
Pateman, na visão de Miguel (2017), não deixou de defender a participação expandida
para setores industriais, citando, inclusive, as diferenças de impacto das pessoas que
são submetidas ao regime de trabalho assalariado e de forma tradicional com àquelas
que estabelecem outro tipo de modelo, de modo que estas últimas, ao contribuírem
com o processo de tomada de decisões, essas que na maioria das vezes afetam
diretamente suas vidas, tendem a ter um maior controle não só dentro dessas
instituições, como também na própria vida e, consequentemente, na percepção dos
demais seguimentos sociais.
Contudo, mais do que dispor de ferramentas para tanto, a necessidade do
acesso à informação passou a ser realçada como um modo de consolidação da
participação, criando-se o entendimento de que os trabalhadores deveriam ser
informados sobre acontecimentos do local de trabalho, sendo também o papel da
indústria fornecer informações sobre o que acontece no ambiente laboral. Noção essa
que possibilita ao trabalhador adepto ao referido sistema uma compreensão e
percepção mais ampla sobre diversos assuntos e informações que atingem sua
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realidade e também fora dela, servindo, inclusive, de estímulo para a busca de um
maior conhecimento e um maior domínio sobre informações que antes não os diziam
respeito, de forma a estarem preparados para contribuírem efetivamente em decisões
que venham afetar suas vidas (PATEMAN, 1992; MIGUEL, 2017).
Ainda que não se pretenda debruçar sobre a temática em questão por ser objeto
de análise prática no próximo capítulo, em que pese não tenha sido referido
diretamente na obra de Pateman, o tema da responsabilidade social das organizações
acaba refletindo a postura desenvolvida pela citada autora por demandar um novo
olhar das organizações voltado a sociedade. Isso porque, uma empresa que está
atenta as demandas sociais e entende a relevância de integrar cada vez mais o valor
social dentro da organização, também acaba contribuindo para a formação de uma
sociedade mais justa e igualitária, moldada pelo Estado Democrático de Direito
(TENÓRIO et al., 2006).
Nesse ínterim, em que a responsabilidade social organizacional se sustenta
como “[...] um compromisso da empresa com a sociedade na busca da melhoria da
qualidade de vida da comunidade” (TENÓRIO et al., 2006, p. 32), tem-se que a
participação também se coloca como um ato de fundamental importância dentro da
gestão. Por conseguinte, consoante entendimento exarado pela cartilha elaborada em
conjunto pelo Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE (2003), reporta-se que
a chamada função social das organizações não se resume unicamente ao
cumprimento das legislações, servindo também como característica a valorização dos
trabalhadores e o constante aperfeiçoamento dessas relações, o que envolve, dentre
outras questões, o incentivo à gestão participativa, possibilitando, por parte dos
trabalhadores, uma maior compreensão acerca do funcionamento das instituições e o
reconhecimento do papel exercido nesse processo.
Essa mudança de paradigma, para Pateman (1992), afastou antigos propósitos
ao inserir os preceitos oriundos da democracia participativa, de modo a elevar o papel
de quem, na maioria das vezes, não era ouvido no ambiente laboral. O que antes era
somente pensado em uma visão unilateral, passou a ser uma oportunidade para que
os próprios trabalhadores decidissem sobre assuntos que antes eram deliberados
unicamente pela administração. Pensamento esse que, conforme abordado pela
autora, acaba se incorporando ao chamado senso de eficácia política e também pela
sensação de eficiência pessoal, sendo o primeiro termo relacionado com o aumento
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da probabilidade dos participantes em se interessarem e participarem de atividades
políticas, atrelando-se ao efeito psicológico dos conteúdos democráticos e também
pela sensação de autoconfiança e autonomia atribuída a vida dos participantes tanto
no aspecto público quanto o privado.
Vale asseverar que a participação aclamada na teoria da democracia
participativa e que se alinha à defesa da sua implementação para os demais setores,
como é o caso das organizações, não se refere a participação em qualquer ato
relacionado ao ambiente laboral. O ato defendido realça o processo da tomada de
decisão, em que a garantia quanto a vontade dos participantes deve ser respeitada e
as opiniões ouvidas, sendo assim considerada uma atribuição democrática por
ressaltar valores como autonomia e liberdade (CHEREN et al., 2008). Coloca-se,
portanto, a necessidade de que o participante disponha do poder decisório durante a
consolidação do ato final, de modo que os processos em que a deliberação realizada
de forma coletiva é posteriormente revisada por uma única pessoa ou por um grupo
não seria considerada participação na sua forma efetiva, correspondendo puramente
ao ato consultivo (MIGUEL, 2017).
Essa noção acaba ficando evidente na própria obra de Pateman (1992), que
antes de adentrar na problemática da definição do termo participação no contexto
empresarial, ressalta os motivos pelos quais considera ser na indústria o local em que
os efeitos psicológicos do ato de participar refletem na própria participação política.
Nesse sentido, mesmo diante da existência de outros seguimentos, como o próprio
lazer, dando continuidade ao entendimento da autora, reporta-se, na teoria da
democracia participativa, ser o trabalho não apenas uma das atividades principais dos
seres humanos em razão da relação de subsistência, como também um ambiente em
que ocorrem demandas coletivas e situações acerca da tomada de decisões que
norteiam tanto os indivíduos quanto as instituições, diferentemente das relações de
lazer.
Deste modo, prosseguindo com a temática da participação, atribui-se necessário
destacar o entendimento de Pateman (1992) no sentido de que a ideia da participação
direcionada ao ambiente laboral não recai sobre qualquer tipo de ato que envolva a
presença dos trabalhadores, sendo elementar que tenham voz nesse processo. Tal
argumento condiz com a significativa diferenciação compactuada pela teoria da
democracia participativa e defendida pela referida autora, em que termos como poder
e influência não são considerados sinônimos. Isso significa dizer que, para a
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socióloga, o ato de influenciar não é equipado ao ato de participar da tomada de
decisão, sendo também distinto de atos consultivos, correspondendo, então, a três
formas de participação: a pseudoparticipação, a participação parcial e a plena
descritas na obra.
A primeira delas, como bem informa Miguel (2017), ao comentar a obra de
Pateman, corresponde a situações em que mesmo podendo ser discutidos assuntos
pertinentes aos atos decisórios entre os trabalhadores, estes apenas são consultados,
ao passo que os administradores da empresa acabam tendo a palavra final. Esse ato,
para o referido autor, não se opera como o que se pretende alcançar com a teoria da
democracia participativa, sendo o instituto do Orçamento Participativo, já analisado
anteriormente, um exemplo de pseudoparticipação por não instituir a efetiva
participação por conta da falta de controle pelas pessoas envolvidas. Pateman (1992),
por sua vez, também exemplifica como pseudoparticipação atos em que mesmo
podendo ser questionados pelos trabalhadores, não podem ser alterados por eles,
tendo em vista que são medidas adotadas que, por vezes, possuem resultados já
definidos e são direcionadas aos funcionários apenas como atos informativos.
A utilização do referido instrumento, para Pateman (1992), condiz com o uso de
técnicas de persuasão e manobras para que trabalhadores aceitem as decisões
tomadas pela empresa. Todavia, mesmo que tal situação possa conduzir algum
sentimento de participação por parte dos envolvidos, o fato é que se está diante de
uma falsa percepção de participação, ocasião em que se sustenta são somente a
existência de um ato informativo. Já a participação parcial na teoria apresentada pela
referida autora corresponde a possibilidade de influência da tomada de decisão por
parte dos trabalhadores e não o poder de decidir propriamente dito. Isso porque,
mesmo com a possibilidade de influenciar no ato decisório, este acaba sendo decidido
pelos superiores, o que ainda demonstra a situação de desigualdade entre os
trabalhadores e a instituição.
Por conseguinte, dando continuidade à abordagem em questão, cabe salientar
que o referido tipo de participação pode ser considerado tanto em situações que
envolvem o nível mais baixo quanto o nível mais alto do ato decisório. Por nível mais
baixo, compreende-se as decisões que se direcionam aos atos rotineiros da empresa.
Já com relação aos níveis mais altos, reportam-se os atos de gestão da empresa,
além de questões como investimentos, etc. Nesse seguimento, em que pese a
existência de argumentos no sentido da dificuldade em distinguir a pseudoparticipação
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e a participação parcial, coloca-se que esta última sobrepõe o papel da participação,
ainda que seja por meio da influência, ao contrário da pseudoparticipação que não
incorpora nenhum tipo de ato participativo. O mesmo equivale para o favorecimento
do sentimento de eficácia política, que pode ser encontrado ainda que nos níveis mais
baixos de participação parcial (PATEMAN, 1992).
No que concerne à participação plena, diferentemente das situações anteriores
que se enaltecem a partir da influência sobre a tomada de decisão, a participação
plana atinge a questão do poder para conduzir a determinado resultado. Nesse
processo, não existe disparidade entre os trabalhadores e a instituição, sendo que as
decisões são tomadas pelo coletivo formado por indivíduos com poderes iguais, que
passam a decidir sobre questões pertinentes as próprias atribuições de tarefas e
decisões que lhes dizem respeito. Da mesma forma que a participação parcial,
podendo ser possível sua aplicação tanto nas relações geradas pelos níveis mais
baixos quanto nos níveis mais altos, sendo esses últimos, porém, mais difíceis de se
encontrar (PATEMAN, 1992).
Sobre esse assunto, não se pode deixar de realçar uma diferenciação de grande
importância feita pela Pateman (1992) quando se fala em democracia e participação
na indústria. Em que pese os referidos termos tenham sido considerados palavras
interrelacionadas, para a autora, ambas as palavras não podem ser vistas como
sinônimas, o que significa dizer que nem sempre a presença de instituições com um
ambiente mais amigável vai se caracterizar como uma instituição democrática, sendo
essa definição aplicável diante da análise do seu modelo de estrutura de autoridade,
ou seja, seu modelo de gestão. O mesmo se pode dizer de instituições que, na
concepção patemaniana, promovem a prática da participação parcial em que não é
possível demarcar a democratização das estruturas da empresa ou também em
situações nas quais são encontradas empresas operando por meio da participação
parcial, mas que são consideradas não democráticas.
Essa diferenciação, na concepção patemaniana, reforça um dos grandes
propósitos da teoria da democracia participativa quanto à necessidade da obtenção
da participação de forma a corresponder aos efeitos psicológicos e a democratização
desse sistema por meio de uma participação mais efetiva, também retratada como
plena, no nível mais alto. Contudo, mesmo diante das observações, em que também
se sustenta a possibilidade de a própria pseudoparticipação corresponder a
sentimentos de satisfação no trabalho, é na participação plena no nível mais alto, que,
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na compreensão patemaniana, os trabalhadores estariam mais propensos a
experiências de assuntos oriundos da administração da empresa, sem contar o fato
de que estariam mais habituados com os impactos das decisões tanto no que diz
respeito às questões sociais quanto políticas (PATEMAN, 1992).
Tal definição é importante no sentido de entender que mesmo diante de países
considerados democráticos, o fato de empresas possuírem relações amistosas com
seus empregados não as tornam estruturas de autoridade democráticas. Isso não
significa dizer que os meros sinais de participação dentro das instituições não resultem
no sentimento de participação dos envolvidos. A questão que se incide é sobre os
tipos de efeitos causados desse comportamento, que não serão os mesmos
comparados aos indivíduos que participam da tomada de decisões com maior
igualdade quanto a manifestação sobre o ato decisório. Preocupação essa que
também afeta a teoria da democracia participativa no que a qualidade do ato de
participar e a extensão desses efeitos, de modo que, quanto maior os atos
participativos do trabalhador dentro da empresa, maior a satisfação relacionada ao
senso de eficiência política (PATEMAN, 1992).
Essa possibilidade acaba atingindo em maior grau pessoas com maiores
condições econômicas em razão das dificuldades encontradas pelos indivíduos com
menores condições econômicas em participarem dentro do ambiente laboral. Fato que
reflete não apenas nos próprios participantes, como também nas suas famílias e
relações pessoais, visto que os trabalhadores que não participam da tomada de
decisões tendem a se tornarem pais mais autoritários, reportando aos filhos um
ambiente pouco participativo. Situação distinta quando se fala em famílias de classe
média, em que a maior participação no local de trabalho aumenta a probabilidade de
estimular aos filhos um ambiente participativo dentro dos seus lares (PATEMAN,
1992).
Comporta-se, no entanto, que para que haja uma maior participação dos
trabalhadores e, posteriormente, o aumento do senso de eficiência política, não
somente por parte de pessoas com maiores condições econômicas, como também
dos trabalhadores com baixo status econômico, cabe também a empresa a mudança
de perspectiva, de forma não apenas a estimular os níveis de satisfação por parte dos
trabalhadores ao se sentirem produtivos e valorizados, como também beneficiar a
instituição não estatal por não afetar a eficiência da empresa, podendo, inclusive,
aumentá-la. Assim, tem-se que a postura defendida pela teoria da democracia
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participativa, muito mais do que implicar a noção de participação de uma forma mais
ativa e radical, exibe a necessidade de que as empresas modifiquem suas estruturas
de autoridade para assim ser possível desenvolver as qualidades psicológicas dos
trabalhadores (PATEMAN, 1992).
Tais assertivas, além da compreensão voltada à teoria da democracia
contemporânea, referem-se a estudos realizados no século XX por diversos
estudiosos que Pateman (1992) aponta como exemplos de participações, seja a
participação parcial ou plena, nos diferentes níveis. Um desses estudos descritos pela
referida autora refletem a pesquisa de Robert Blauner que analisou setores como
indústria têxtil, automobilística, química e gráfica, destacando, em alguns casos, a
existência de efeitos psicológicos da participação e outros não, como é o caso das
indústrias têxtil e automobilística analisadas por Blauner, em que pouco se percebeu
a presença dos efeitos psicológicos por conta da baixa ou nenhuma atividade
participativa.
Diferente situação, ainda seguindo os exemplos

trazidos por Blauner e

elencados na obra de Pateman (1992), foi encontrada nas indústrias gráfica e química,
em que a primeira evidenciou um maior grau de controle dos trabalhadores sobre seus
trabalhos, colaborando com o sentimento de autoestima dos envolvidos, sendo obtido
resultado similar também na indústria química, em que foi observada uma maior
responsabilidade dos grupos de trabalhadores sobres suas funções. Muito embora
correspondam a exemplos oriundos do século XX, respaldam, em termos práticos, as
possibilidades que se aproximam do que é defendido por Pateman na teoria da
democracia participativa no que diz respeito à ampliação da participação e seus
efeitos nos indivíduos, sendo possível identificar o desejo de alguns desses
trabalhadores em fazer parte da tomada de decisões dentro das instituições.
Confere-se como outro grande exemplo trazido pela obra o caso da Scott Bader,
empresa que dispôs de uma estrutura de autoridade que possibilitou uma maior
participação dos trabalhadores, oportunidade em que cada indivíduo possuía direito
ao voto sobre questões relativas à instituição, como também se reportava à redução
da diferença salarial entre os trabalhadores, existindo uma limitação sobre os salários
mais altos e mais baixos, além de uma maior segurança quanto a relação de trabalho
e um maior acesso às informações sobre a empresa em si. Tal modelo não oferecia,
de acordo com a socióloga, um maior estímulo quanto à participação relacionada aos
níveis mais baixos, contudo, por remeter a um exemplo distinto das demais empresas,
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a Scott Bader se traduz como possibilidade de adoção da sistemática defendida pela
teoria em questão, não estabelecendo, contudo, uma maior generalidade em termos
de comparação (PATEMAN, 1992).
Sobre o ideal de participação relacionado aos baixos níveis, tem-se que um dos
pontos abordados na teoria analisada importa uma maior procura pela participação
dessa natureza, fato que pode estar associado, segundo Pateman (1992), à
compreensão dos trabalhadores no sentido de que a tomada de decisões em níveis
mais altos seria algo considerado inacessível por aqueles que representam a camada
inferior do pleito laboral. Contexto esse que pode ser modificado diante de uma maior
participação, mesmo iniciada em posições menores, de forma a torná-los preparados
para participações futuras. Isso não inibe, todavia, que se sustente a proteção de uma
sociedade mais participativa e atuante nos mais diversos seguimentos, como é o caso
das indústrias, sendo as bases empíricas trazidas na obra elementares para a defesa
da possibilidade de concretização da teoria defendida (PATEMAN, 1992).
No que tange a capacidade das organizações em se tornarem seguimentos
democráticas, atribuindo-se o contexto dos exemplos práticos, o que se apresenta é
a importância do papel dessas instituições no que diz respeito à possibilidade de
inserção

de

sistemas

políticos

que

possuem

o

potencial

de

contribuir

significativamente para a concretização da sociedade participativa. Isso porque,
conforme bem evidencia a obra patemaniana, considera-se que essas instituições
fornecem estruturas a serem seguidas e uma maior necessidade de interação entre
os membros envolvidos, cujos efeitos não só atingem os próprios trabalhadores, como
também suas vidas fora do ambiente laboral, compreensão que igualmente pode
atingir o desempenho em participar de atividades políticas (PATEMAN, 1992).
Não se pode olvidar, contudo, que grande parte dos exemplos trazidos por
Pateman (1992) conferem a possibilidade da concretização das estruturas de
autoridade industrial dentro de eixos menores, ou seja, longe de escalas globais,
coadunado assim com as ideias de Rousseau que identificava dificuldades do seu
modelo ser implementado em Estados de grandes extensões. Comporta-se, porém, a
existência de um caso prático em que a autora se dedicou a discorrer um capítulo de
sua obra. O estudo sobre a Iugoslávia, de acordo com Pateman, reportou-se ao exame
de ambiente direcionado ao sistema de autogestão dos trabalhadores em larga escala
que abrangeu diversas empresas de diferentes tipos e tamanhos, sendo o sistema de
autogestão no país introduzido na década de cinquenta, possibilitando aos
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trabalhadores exercer papel mais ativo quanto à participação do processo decisório
em ambos os níveis.
Ainda sobre o exemplo acima, com relação à situação vivida pela Iugoslávia, em
que se sabe que o país, mesmo reconhecido pelo sistema de autogestão, teve sua
dissolução no final do século XX por conta da independência de suas repúblicas, o
fato é que o antigo país, de origem comunista, foi de grande valia para a compreensão
sobre o sistema da autogestão (MIGUEL, 2020). Tal questão, voltando para Pateman,
apresenta-se não como o melhor exemplo sobre a democratização das estruturas de
autoridade por inúmeros motivos, como a falta de maiores informações e de uma
realização de estudo mais abrangente, mas significa a possibilidade de se guiar pelos
ditames da teoria da democracia participativa dentro das organizações, pondo em
risco a fala dos defensores da teoria da democracia contemporânea sobre a
incompatibilidade da democracia dentro das instituições não estatais (PATEMAN,
1992).
Esse fundamento corresponde, assim, a uma maior perspectiva sobre a teoria
da democracia participativa, visto a existência de vestígios quanto a percepção de que
o senso de eficácia política tem uma maior expectativa de realização diante de
ambientes e sociedades participativas, de modo que se aprende a participar,
praticando tal ato, fato que torna crucial o papel da educação nesse sentido. Tal
ponderação alinha-se a outra noção apontada na obra patemaniana sobre o papel das
instituições não estatais, em que não basta que as organizações tenham somente
uma abordagem amistosa para serem consideradas democráticas, fazendo-se
necessária a alteração de suas estruturas de autoridade por meio da própria gestão.
A relevância da participação caminha no mesmo sentido, mesmo em níveis mais
baixos, seus efeitos podem refletir em um maior desenvolvimento do senso de eficácia
política que se propõe a teoria em questão (PATEMAN, 1992).
Nesse ponto, sendo reportados os meios pelos quais as organizações não
estatais são consideradas como parte de uma esfera de grande relevo na sociedade
participativa, Pateman (1992) não apenas expôs sua defesa pela democratização das
instituições, como também acabou atribuindo tal perspectiva para outros seguimentos
da sociedade, como é o caso da vida familiar, em que mesmo não tendo se atrelado
de maneira mais detalhada sobre o assunto, destacou a importância da ampliação do
caráter democrático para além das indústrias. No mesmo embalo, a autora não deixou
de criticar os argumentos trazidos pela teoria da democracia contemporânea no que
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diz respeito à inserção de elementos democráticos dentro das estruturas de
autoridade.
Tais argumentos correspondem, como aponta Pateman (1992) as críticas quanto
a inserção da participação dentro dos referidos locais, situação que acabaria
acarretando pouco efeito prático aos indivíduos pelo fato de que mesmo se mostrando
possível democratizar cenários como as organizações, os indivíduos acabariam
presos as escolhas dos líderes e representantes, além do desinteresse por parte dos
envolvidos quanto a tomada de decisão. Críticas essas que, segundo a autora, não
devem ser levadas em consideração por conta da possibilidade de reunir na
sociedade situações ligadas à participação direta e ao sistema representativo, em que
a presença de um não exclui o outro.
Do mesmo modo, no que diz respeito à participação, para a socióloga, a
presença de situações empíricas acaba por convalidar os argumentos defendidos pela
teoria da democracia participativa, em que mesmo não sendo de interesse de todos
em usufruir dos atos de participação sobre decisões em nível nacional, o mesmo pode
não ser aplicado quando se fala em assuntos de interesse local. Isso porque, antes
do interesse por níveis políticos maiores, torna-se necessário que os indivíduos
tenham um maior contato com os atos locais, o que pode ocorrer por meio da
participação em diversos seguimentos sociais, como é o caso das organizações, em
que não apenas é estimulada a capacitação dos indivíduos para uma melhor
compreensão sobre a atuação das esferas públicas e privadas, sendo também
incentivada uma maior aptidão para o exercício da cidadania, que ultrapassa o dever
do voto (PATEMAN, 1992).
Atrelando-se, assim, a possibilidade viável de uma considerável percepção
acerca da teoria de democracia que resguarda o papel da participação que não está
ligado tão somente aos fundamentos políticos, trazendo essa realidade para o
contexto brasileiro, ainda que sejam poucos os casos estudados quanto à existência
de estruturas de autoridade democráticas, permeia-se que a Constituição Federal de
1988, ao tratar do direito fundamental social do trabalho, estabeleceu no artigo 7º um
rol de garantias aos trabalhadores urbanos e rurais. Dentre tais dispositivos, convém
destacar o inciso XI, que estabelece o direito à “[...] participação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na
gestão

da

empresa,

http://www.planalto.com.br).

conforme

definido

em

lei”

(BRASIL,

1988,
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A redação, no entanto, já vigorava no Brasil desde a Constituição de 1967 que
estabeleceu semelhante texto13. O texto, ainda que marcado pelo período ditatorial,
“[...] adotou-se uma concepção mais ampla de participação, na qual o trabalhador
deixava de ser considerado apenas um meio de produção e passava a ser
reconhecido como interessado na organização da empresa à qual estava vinculado”
(FONSECA; MENDES; MACHADO, 2014, p. 166). Com efeito, em virtude das novas
demandas sociais oriundas do período de redemocratização no país, coube à
Constituição Federal de 1988 tratar do assunto de forma mais harmoniosa com os
direitos fundamentais. No caso em questão, a participação na gestão da empresa por
parte dos trabalhadores correspondeu um grande marco justamente por fazer-se guiar
pelos ditames participativos.
Todavia, mesmo com a inserção da participação dos trabalhadores na gestão
das organizações prevista na atual Constituição, reporta-se que a regulamentação do
artigo 7º, inciso XI, instituída pela Lei n.º 10.101 de 2000 dispôs somente da
participação dos trabalhadores no que tange aos lucros ou resultados da empresa
(BRASIL, 2000), permanecendo-se omissa quanto à participação na gestão
organizacional. Essa realidade acaba expondo, portanto, a ausência de lei
regulamentadora que não deixou especificado os tipos de participação e como essa
seria feita diante do mandamento constitucional, incorporando-se também como um
desafio de organizações que pretendem se reinventar e se adaptar a um modelo de
gestão democrática e participativo.
Com isso, diante da possibilidade exarada na teoria da democracia participativa
em incorporar o caráter democrático dentro das estruturas de autoridade, ainda que
os exemplos utilizados na obra de Pateman sejam oriundos do século XX, denota-se
a importância de se atentar para a expansão do caráter democrático não apenas na
esfera política, como também em outros seguimentos sociais. Tratando-se do Brasil,
o fato de a participação dos trabalhadores na gestão das organizações estar prevista
constitucionalmente retoma a relevância do tema, muito embora a legislação brasileira
seja omissa quanto a sua regulamentação. Comporta-se, no entanto, que a omissão
legislativa não é um impeditivo para a incorporação dos preceitos democráticos dentro

13

A participação trazida pela Constituição Federal de 1967, mesmo durante o regime ditatorial no Brasil,
no que diz respeito à gestão da empresa, abordou no artigo 158, inciso V, o papel do trabalhador,
correspondendo o direito a sua integração dentro do ambiente laboral (BRASIL, 1967).
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das referidas instituições, haja vista que a necessidade cada vez maior de elevar o
Constitucionalismo Contemporâneo e as premissas do Estado Democrático de Direito
na sua amplitude.
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4

A

DEMOCRATIZAÇÃO

DA

TOMADA

DE

DECISÃO

NO

AMBIENTE

ORGANIZACIONAL A PARTIR DA INVESTIGAÇÃO DO CASO MERCUR

Debruçadas

as

considerações

sobre

o

papel

da

democracia

no

Constitucionalismo Contemporâneo e evidenciadas as premissas que dizem respeito
à aplicação dos ditames democráticos não só na relação entre Estado e cidadão,
como também em outros seguimentos da sociedade, a exemplo das organizações não
estatais, cabe analisar, em um contexto interdisciplinar, o processo de democratização
da tomada de decisão no ambiente organizacional sob o aspecto teórico e empírico,
utilizando-se do caso Mercur com o propósito de identificar as reflexões existentes
entre os postulados teóricos exarados no capítulo anterior e a tomada de decisão da
citada organização.
Contudo, antes de adentrar na análise prática, o estudo contará com uma
apreciação teórica voltada a racionalidade do processo de tomada de decisão dentro
das organizações, de forma a examinar também as possíveis conexões entre a
tomada de decisão das organizações públicas e privadas, além de uma apreciação
voltada a análise habermasiana sobre as condições ideais de fala. Por conseguinte,
reportando-se a uma visão mais empírica, o capítulo em questão também disporá,
ainda que brevemente, a contextualização da organização Mercur, no sentido expor
suas principais mudanças na gestão organizacional.
Partindo desse enfoque, com intuito de responder o problema central da
presente pesquisa, fazendo uso, principalmente, de entrevista como metodologia de
coleta de dados da Mercur entre coordenadores e colaboradores 14, propõe-se a
realização da compilação de dados e a triangulação teórica na busca de suportes
pragmáticos que possibilitem avaliar o quanto a gestão da referida organização atende
as matrizes teóricas apresentadas.

14

Termo utilizado pela organização para se referir ao quadro de funcionários da empresa em razão de
uma visão colaborativa e participativa adotada Mercur, que conta, atualmente, com cerca de 670
colaboradores.
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4.1 Da racionalidade do processo de tomada de decisão no ambiente
organizacional

Inseridas as falas anteriores acerca do processo de participação dos
trabalhadores dentro do ambiente laboral, antes de adentrar na temática sobre o
processo de tomada de decisão no ambiente organizacional e seus reflexos dentro da
sociedade atual, coloca-se como necessário para uma melhor compreensão do tema
proposto retratar, sem nenhuma pretensão de esgotar o conteúdo, uma rápida
passagem sobre o contexto histórico dos modelos de produção das organizações que
desenvolveram-se entre os séculos XIX e XX e que muito modificaram as estruturas
organizacionais, sendo eles o chamado taylorismo, fordismo 15 e a possibilidade do
pós fordismo.
No campo da administração, mesmo com a existência de autores que,
historicamente, contribuíram para uma melhor compreensão sobre as formas de
gestão organizacional, inclusive antes das percepções trazidas pelo taylorismo e
fordismo (TENÓRIO, 2011), optou-se pela exposição dos referidos movimentos para
uma melhor contextualização e percepção da importante evolução trilhada pelo
cenário das organizações e o caminho percorrido no que tange à análise da tomada
de decisão dentro desses ambientes. Feitas as considerações, partindo da análise de
Frederick Winslow Taylor, considerado o principal expoente do movimento da
administração científica16, o taylorismo se estabeleceu entre o fim do século XIX e
início do século XX com o propósito de configurar as chamadas técnicas da
administração científica, que acabaram servindo de molde para uma nova forma de
processo de trabalho (JONES; GEORGE, 2008).
Guiando-se pelos princípios, como o desenvolvimento do trabalho como uma
ciência com normas rígidas e padronizadas; seleção e aperfeiçoamento dos
trabalhadores; remuneração diária e regime de cooperação para com os
trabalhadores, além de divisão equitativa do trabalho, atrelada à responsabilidade por
parte dos administradores e operários, o modelo em questão passou a configurar um
15

Seguindo o entendimento de Tenório (2011) quanto à forma de organização da matéria, mesmo o
termo fordismo sendo aplicado em duas modalidades, sendo a primeira relacionada ao capitalismo e
as relações econômicas e a segunda, por sua vez, aplicada à ideia de gestão de produção e do
trabalho, optou-se por aderir ao segundo formato que trata das organizações.
16
Termo utilizado na Administração que reflete o período em que os trabalhadores eras vistos de forma
puramente racional, sem qualquer preocupação quanto as suas necessidades pessoais, estando a
eficiência exclusivamente ligada com a produtividade (SOBRAL; PECI, 2013).
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olhar mais voltado ao trabalho operacional, com foco na eficiência voltada à
produtividade (SOBRAL; PECI, 2013). Nesse contexto, o taylorismo, como bem
preconiza Tenório (2011), passou a incorporar não somente a mão de obra
capacitada, como também estabeleceu o treinamento ao trabalhador envolvido no
processo para desempenhar sua função junto à máquina.
Com isso, visando elevar os parâmetros de produtividade, a visão taylorista de
modelo de produção estabeleceu, além do controle de tempo, a redução de gastos
desnecessários, reportando-se a um estilo que buscava tão somente fazer com que
os

trabalhadores

obedecessem

às

ordens

solicitadas

sem

questioná-las

(APOLINÁRIO, 2016). Tal modelo, ao se desenvolver de forma mais rápida, eficiente
e de baixo custo, não só separou o processo de planejamento da área da execução,
como também passou a configurar a incapacidade por parte dos funcionários em
virtude da falta de formação e análise científica a respeito do trabalho exercido,
figurando os servidores do alto escalão como responsáveis pela organização do
trabalho (SOBRAL; PECI, 2013). Assim, as organizações passaram a corresponder
ao formato de gestão tradicional, autoritário, altamente burocrático, cuja tomada de
decisão era guiada por ato individual e centralizado exercido pelo chefe (CURY, 2000).
Todavia, o taylorismo acabou sofrendo duras críticas como a desvalorização e
exploração dos trabalhadores, alienação do setor de produção, entre outras, vindo a
também influenciar outros pensamentos, como o próprio fordismo (JONES; GEORGE,
2008; APOLINÁRIO, 2016; FONTOURA, 2019). O termo criado por Henry Ford,
também no século XX, passou a se inserir nas organizações que passaram a
desempenhar noções ligadas a mecanização do processo de trabalho, vindo a
introduzir o uso de esteiras na tentativa de obter um maior controle do ritmo de
trabalho, sendo considerado modelo complementar do taylorismo (JONES; GEORGE,
2008; TENÓRIO, 2011). Seguindo essa sistemática, Ford passou a inserir no mercado
a ideia de produzir grande quantidade de mercadoria por um preço baixo e, seguindo
as ideias de Taylor, acabou mecanizando sua linha de produção na busca de uma
maior eficiência (SOBRAL; PECI, 2013).
Dessa forma, partindo da indústria automobilística que antes era direcionada a
produção de veículos por meio da mão de obra, com processo artesanal, a nova forma
de manuseio passou a elevar o papel das máquinas dentro das organizações por meio
do trabalho com produção em massa, vindo o uso de esteiras rolantes a evitar o
deslocamento do operário, que antes deslocava-se para buscar as peças e passou a
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receber tais instrumentos direto do seu posto de trabalho, evitando também
movimentos como a necessidade de se abaixar, possibilitando uma maior agilidade
no processo e o consequente aumento da produtividade, amparado na redução de
custos (TENÓRIO, 2011; OLIVEIRA, 2013).
Mesmo com semelhanças do modelo anterior, o fordismo estabeleceu
preocupação não apenas com a ideia de produção em massa, como também o próprio
consumo, estimulando, inclusive, o consumo dos produtos por parte dos operários nas
horas de lazer (HARVEY, 1992). Contudo, da mesma forma que estimulou o consumo,
o modelo adotado provocou uma série de violações no ambiente de trabalho, à medida
que uma das intenções do fordismo estava no controle humano e material dos
recursos, sendo o processo de produção controlado por máquinas, de modo a
impossibilitar qualquer forma de conversa entre os operários, além das saídas dos
postos de trabalho, fazendo com que se concentrassem unicamente no processo de
produção e fossem fiscalizados grande parte do tempo (JONES; GEORGE, 2008).
Tal situação fez surgir críticas e descontentamento por parte dos trabalhadores
que, em virtude do processo de mecanização e pela exigência em apresentar
resultados, acabaram sendo desmotivados, desmunidos de qualquer expectativa e
iniciativa profissional. Somado a isso, o modelo de produção em massa também
passou a sofrer críticas quanto a ideia de as organizações fabricarem produtos sem a
observância

das

intenções

reais

dos

consumidores,

despertando,

assim,

apontamentos de se tratar de um modelo de gestão que deveria ser revisto
(OLIVEIRA, 2012). No entanto, esse movimento acabou sendo acompanhado por
significativos ganhos por conta da melhor eficiência e agilidade desempenhada pelas
máquinas, despertando o interesse de outras organizações e fazendo com que esse
modelo persistisse ao longo do século XX (JONES; GEORGE, 2008).
Muito embora algumas das suas características ainda se façam presentes nos
modelos organizacionais atualmente existentes, como a utilização de maquinários,
pautados em mecanismos de tecnologia, a exemplo das indústrias automobilísticas
que trabalham em maiores quantidades de produção, o modelo tradicionalmente
proposto por Ford acabou tendo sua crise iniciada nos anos cinquenta e sessenta em
razão de movimentos que defendiam, dentre outras questões, o melhor controle de
insumos e contrariavam a monotonia na produção, além de questões atinentes a
própria forma de trabalho, oportunidade em que a flexibilização passou a ganhar força
(TENÓRIO, 2011).
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À vista disso, passou-se a consolidar o que Harvey (1992, p. 140) considerou
como acumulação flexível, termo oposto à rigidez pautada pelo fordismo, sendo a
flexibilidade caracterizada “[...] pelo surgimento de setores de produção inteiramente
novos, novas maneiras de fortalecimento de serviços financeiros, novos mercados [...]
taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional”.
Nesse contexto, seguindo a linha de Dutra (2005) ao se referir sobre Tenório, a
discussão voltada à flexibilização passou a ganhar pauta, iniciando-se na década de
oitenta a mudança de paradigma organizacional voltada à incorporação de tecnologias
da informação e alteração da rigidez do modelo fordista para um processo de
flexibilização que, mais tarde, passou a impactar as relações sociais e contribuir para
uma maior interação dentro do ambiente organizacional, inclusive nos níveis
decisórios.
Tal compreensão passa então a se alinhar novamente com as percepções
trazidas pelas organizações automobilísticas, configurando um modelo proposto pelo
Oriente por meio do engenheiro industrial Taiichi Ohno, responsável por coordenar a
Toyota Motor Company na década de cinquenta. O modelo japonês, fazendo uso de
caraterísticas próprias e da cultura local de que as empresas, primeiramente,
deveriam atender ao mercado interno, passou a estabelecer diretrizes mais flexíveis
no cenário das produções, estabelecendo maior apreço a qualidade e não a ideia de
quantidade, assim como de outros setores (PINTO, 2012). Esse sistema também
serviu de embasamento para o pós-fordismo, definido por Tenório (2011, p. 1144)
como “[...] modelo flexível de gestão organizacional para caracterizar a diferenciação
integrada da organização da produção e do trabalho sob a trajetória de inovações
tecnológicas em direção à democratização das relações sociais nas organizações”.
Nesse viés, o novo modelo organizacional acabou trazendo para as
organizações a ideia de não mais sustentar os modelos de negócio em uma
perspectiva voltada à implementação de equipamentos e processos mecanizados, e
sim estabelecer, conforme a compreensão adotada pelo toyotismo, o uso de sistemas
eletrônicos e aparatos tecnológicos com intuito de flexibilizar o processo de produção
e atender demandas diversificadas atreladas a um mercado seletivo tanto em
quantidade quanto em qualidade (TENÓRIO, 2011). Em que pese tenha sido retratado
como novo modelo, o pós-fordismo, segundo Alves (2000), não deixou de ser
considerado um processo de continuidade do sistema anterior por atribuir, mesmo que
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em menor proporção, a racionalização como um dos seus pilares, seguido pela
flexibilização.
Essa compreensão também é trazida por Tenório (2011) por estabelecer que a
linha de que o pós-fordismo atualmente contém vestígios do fordismo, de modo que
este último não pode ser substituído pela nova composição.17 Isso porque, segundo o
autor, em que pese as contradições entre ambos, o que se denota é a existência de
um processo de continuação desses dois sistemas, pautados por uma mudança
organizacional oriunda do início do século XXI que não só percorreu os mais diversos
setores, como também acabou contribuindo para uma nova divisão social do trabalho,
fruto de uma combinação tecnológica protagonizada pelos dois paradigmas.
Atrelando-se às novas tecnologias e as exigências do mercado, a ideia de uma
maior flexibilização não apenas guiou o processo de produção das organizações,
como também fez nascer a necessidade de uma maior interação do trabalhador com
esse sistema, vindo a flexibilidade organizacional servir como um fomento da noção
de valorização da cidadania. Nesse processo, como bem atribui Tenório (2004, p. 67):
[...] o trabalhador, ao tomar consciência de seu papel como sujeito e não
coadjuvante social, tendo consciência do conteúdo social de seu trabalho,
passa a reivindicar não somente maiores ganhos salariais, mas também o
desejo de participar do processo de tomada de decisão na empresa.

Trazendo tal percepção para o atual cenário das organizações mais flexíveis e
horizontais, em que se busca o caminho da descentralização do processo decisório
como uma tendência a ser seguida (ROBBINS, 2004), tem-se necessário argumentar,
ainda que brevemente por não se tratar da temática proposta pela presente pesquisa,
sobre as organizações públicas no contexto da tomada de decisão. Mesmo
compartilhando algumas influências externas como os próprios fatores sociais,
econômicos, culturais, políticos e tecnológicos, denota-se que a esfera pública acaba
contando com estrutura distinta das organizações privadas por corresponder a
finalidades como o bem estar da coletividade e não o lucro (MORITZ; PEREIRA,
2012).
Isso significa dizer que muito mais do que cumprir com os princípios
estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal de 1988, tais como a legalidade,

Para Tenório (2011, p. 1167), o ato de “[...] desconciliar o fordismo do pós-fordismo é não
compreender os processos de organização da produção na nossa contemporaneidade”.
17
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a Administração Pública, como
se sabe, conta com um processo burocrático no qual as decisões devem se guiar
através do sistema de leis e normas de amparo ao interesse público. Nesse embalo,
mesmo com tais premissas, as organizações públicas apresentam desafios que
acabam tornando o processo decisório mais complexo, uma vez que o debate dentro
dos órgãos públicos se embasa em questões orçamentárias, além da problemática
quanto as delimitações dos mandatos políticos que dificultam, em alguns casos, o
planejamento do gestor público em longo prazo (PREVÉ; MORITZ; PEREIRA, 2010;
PALUDO, 2013).
Por conseguinte, fazendo a diferenciação entre as decisões emanadas pelos
gestores públicos, Prevé, Moritz e Pereira (2010) estabelecem dois tipos, as
chamadas decisões de caráter social que se referem às funções regulatórias, em que
se destinam a instituir limites ou até mesmo incentivos com o propósito de
regulamentar o comportamento da sociedade. Já as decisões de origem
organizacional dizem respeito aos atos relacionados com a própria essência da ação
governamental. Todavia, ainda segundo os autores, por estarem mais propensas as
consequências de longo prazo, as decisões tomadas pela Administração Pública
acabam se mostrando mais complexas tanto pelo fato de estarem, na sua maioria,
conectadas as decisões superiores, como o Poder Legislativo e Judiciário, Tribunal
de Contas, etc., como também em razão de se tratarem de decisões condicionadas
pelo mandato político, cujos resultados podem impactar a sociedade como um todo.
Com isso, tem-se que a situação narrada no contexto da máquina pública, muito
embora amparada, de modo geral, pelo viés democrático, por conta da figura dos
chefes dos poderes executivos democraticamente eleitos pelo povo, também
apresenta um aspecto técnico e burocrático, à medida que verificam-se cargos
burocráticos oriundos tanto por parte de nomeações quanto pela investidura em cargo
ou emprego público por meio de concurso público, possibilidade constitucionalmente
prevista no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Previsão essa que possibilita,
de igual modo, a compreensão acerca da necessidade de um equilíbrio dessas
relações no ambiente das organizações públicas para melhor atender aos interesses
sociais, uma vez que a tomada de decisão deve envolver, além da finalidade pública,
a elaboração de serviços técnicos que não fiquem confinados aos interesses políticos
(MORITZ; PEREIRA, 2012; PALUDO, 2013 ).
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Tratando-se da tomada de decisão no cenário das organizações privadas como
sendo um dos principais enfoques do presente trabalho, tem-se como necessário,
antes de adentrar na temática propriamente dita, estabelecer direções do que seja
considerado tomada de decisão dentro desses ambientes, sem intenção de esgotar o
tema em questão. Nesse sentido, Jones e George (2008, p. 729) definem, de forma
genérica, a tomada de decisão como sendo “o processo pelo qual os gerentes reagem
a oportunidades e ameaças, analisando opções e fazendo determinações sobre
objetivos organizacionais e modos de ação específicos”. Já Sobral e Peci (2013, p.
145) definem o termo decisão como “escolha entre alternativas ou possibilidades com
o objetivo de resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade”. É sabido, no
entanto, que em termos organizacionais, o ato de tomada de decisão é bem mais
complexo devido a sua importância dentro desses ambientes.
Considerada como uma das funções mais relevantes ou até a mais importante
dentro das organizações, a tomada de decisão simboliza, em termos evolutivos, dois
momentos característicos, sendo explicados por Cury (2000, p. 89) como o primeiro
momento voltado a “[...] um ato isolado, profundamente individual, altamente
centralizado na pessoa do chefe, em termos puramente mecânicos”, enquanto o
segundo é retomado como:
Um tratamento de processo construído de várias etapas, devendo ser levado
em conta o contexto social e psicológico da organização, o meio ambiente
em que a empresa evolui, participando o elemento humano de sua
elaboração, revestindo-se a decisão de um caráter descentralizado, coletivo
e mais racional (CURY, 2000, p. 89).

Antes de introduzir a análise de ambos os momentos, importa ressaltar que o
processo de tomada decisão, em razão de sua importância dentro das organizações,
deve se guiar, como bem exalta Robbins (2004), pelo processo de racionalização,
cabendo ao tomador de decisão o papel de ser racional sobre suas escolhas,
observados os limites existentes. Nesse seguimento, o citado autor passa a
estabelecer etapas do modelo racional, sendo elas a definição do problema;
identificação e avaliação dos chamados critérios de decisão, ou seja, o que de fato é
considerado prioridade para a tomada de decisão, como os interesses, valores;
desenvolvimento de alternativas e formas de avaliação e, por fim, a escolha da
alternativa que represente o melhor passo a ser tomado.
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Além dessas premissas, a racionalidade do processo decisório também inclui,
segundo Robbins (2004), a necessidade de uma maior clareza quanto ao assunto
tratado, a capacidade, por parte do tomador de decisão, de conhecer as opções
possíveis, de modo a ser viável ponderar os pesos atribuídos entre uma escolha e
outra e os efeitos dentro da organização, além da busca pelo retorno máximo da
alternativa escolhida, sendo a criatividade outro fator igualmente necessário, em que
se respalda a habilidade não só de criar novas ideias, como também de obter maiores
percepções de como solucionar demandas sob os mais diferentes ângulos. Processo
similar também é adotado por Sobral e Peci (2013) que expõem uma sequência de
etapas relacionadas ao processo decisório.
Seguindo o entendimento, Sobral e Peci (2013, p. 151) estabelecem seis
estágios que devem ser cumpridos para um efetivo processo de tomada de decisão,
que começa, segundo eles:

[...] com a identificação e o diagnóstico da situação que requer uma tomada
de decisão, passa pelo desenvolvimento e avaliação de alternativas, pela
seleção e implementação de uma possibilidade de ação que responda à
situação diagnosticada, e termina apenas após o monitoramento e o feedback
da decisão tomada.

Seguimento que igualmente é compartilhado por Jones e George (2008) que
mesmo estabelecendo a importância de cada etapa na busca da melhor decisão,
respaldam ser no feedback o momento em que o tomador de decisão utiliza de seu
aprendizado que, muitas vezes, acaba sendo baseado no sucesso ou no insucesso
de atitudes anteriores para então alcançar o objetivo almejado. Evidente que,
tratando-se do processo de tomada de decisão, mesmo diante de etapas que devem
ser seguidas, conforme visto anteriormente, o fato é que nem sempre esse processo
é utilizado da mesma maneira pelos administradores, tendo em vista os diferentes
estilos de tomada de decisão.
Nesse sentido, ao estabelecerem como estilos do processo decisório a tomada
de decisão pública e a privada, Sobral e Peci (2013) passam a diferenciar um ponto
elementar no presente trabalho que é o exercício do processo decisório realizado de
forma individual e o exercido de forma coletiva. Seguindo o entendimento dos autores,
a tomada de decisão privada perpassa um modelo tradicional de gestão incorporado
pelas organizações que acabam levando em conta a forte presença da hierarquia em
um cenário no qual o poder de decidir percorre tão somente a figura dos
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administradores, não necessitando da compreensão e apoio dos demais integrantes
da organização. Diferentemente, a tomada de decisão pública corresponde a uma
maior predominância da flexibilidade das organizações, que acabam adotando um
viés mais aberto e participativo, no qual a capacidade de ouvir e integrar os
participantes passa a fazer parte da gestão organizacional.
Percorrendo, com isso, o enredo da tomada de decisão em grupo, partindo da
máxima que “duas cabeças pensam melhor do que uma”, a tomada de decisão
coletiva acaba se inserindo nas organizações como uma alternativa de tomada de
decisão em grupos, equipes, comitês ou colegiados (ROBBINS, 2004). Nesse
processo, várias são as vantagens enumeradas pelos autores que se dedicam a essa
temática. Para Jones e George (2012), trata-se de um sistema que possibilita, dentre
outras questões, além de uma menor chance de autoritarismo, o processamento de
um volume maior de informações, a cooperação em ajudar e também em corrigir os
erros uns dos outros, maior possibilidade de acerto quanto as decisões tomadas em
virtude da união de habilidades, competências e conhecimentos dos integrantes,
assim como a maior probabilidade de implementação do ato decidido.
Do mesmo modo, Sobral e Peci (2013) também atribuem como vantagens a
maior probabilidade da decisão atingir um caráter mais preciso e com maior qualidade
pelo fato do ato decisório ser tomado por uma maior quantidade de pessoas, maior
diversidade dos membros no sentido de que cada um possui suas próprias
experiências e conhecimentos, vindo essa troca ser benéfica tanto para os
participantes quanto para a própria organização, como também a maior motivação por
parte dos trabalhadores que se sentem mais valorizados por terem suas opiniões
consideradas. Além disso, ainda segundo os autores, esse processo acaba
proporcionando uma maior incidência de aceitação da decisão tomada, aumentando,
com isso, a própria legitimidade e, com ela, o maior controle das ações posteriores à
tomada de decisão devido a participação das pessoas afetadas no processo decisório,
reduzindo a incidência de dúvidas quanto as suas próprias responsabilidades.
Correspondendo à uma dinâmica distinta da tomada de decisão individual, em
que novas técnicas devem ser pensadas para um maior envolvimento dos
participantes na busca de um diálogo que melhor se adapte à realidade de cada
organização, o fato é que esse processo também demanda ressalvas. Para Robbins
(2004) e Sobral e Peci (2013), a tomada de decisão coletiva acaba demandando maior
tempo da organização em razão de todos os procedimentos adotados, como a
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identificação dos participantes, a conciliação sobre o melhor horário para o grupo de
reunir, entre outros fatores fazem com que a decisão, em alguns casos, demore mais
tempo para ser tomada, diferentemente do processo de tomada de decisão individual.
Da mesma maneira, o ato também pode dificultar a identificação do responsável pela
tomada de decisão no que tange à responsabilidade final, podendo haver, ainda, a
disputa pelo poder entre os membros da organização e influência quanto ao resultado.
Nesse sentido, Sobral e Peci (2013) igualmente sustentam o maior gasto de
recursos para esse processo e menor eficiência, como também a existência dos riscos
quanto à possibilidade de um impasse prolongado em que as decisões não são
solucionadas, sendo ainda entendidas como desvantagens a tendência à uma maior
pressão quanto a aceitação de determinados pontos de vistas, a probabilidade de as
decisões se pautarem em processos menos criativos e ousados. Todavia, mesmo com
tais alegações, o que se denota é que o processo decisório está sujeito a riscos, assim
como qualquer outro ato que envolve as organizações, não existindo o melhor ou o
pior modo de se tomar uma decisão e sim a melhor escolha para o momento em
questão, de forma a atentar para a análise dos benefícios e malefícios, assim como a
avaliação da eficácia e eficiência, sendo a primeira voltada para a atuação em grupo
e a segunda para o tempo de decisão (ROBBINS, 2004).
Com efeito, mesmo configurando um ato complexo que envolve riscos,
incertezas e acertos, as decisões tomadas pelas organizações, ainda que de forma
individual ou coletiva, nem sempre apresentam esse rito. Antes de averiguar os dois
principais tipos de decisões organizacionais, importa destacar a existência de divisão
dos níveis decisórios, sendo denominados como nível estratégico, tático e
operacional. Sobre o nível estratégico, entende-se tratar de questões que envolvem a
organização e direção, sendo as decisões voltadas a organização como um todo,
correspondendo ao nível organizacional mais alto. O nível tático, por sua vez, condiz
com as decisões administrativas, ocasião em que se entende ser o nível
organizacional intermediário por se tratar de decisões tomadas, na maioria das vezes,
por gerentes, como, por exemplo, decisões atinentes à redução de despesas, fluxo de
serviços, etc. (MORITZ; PEREIRA, 2012).
Já com relação ao nível operacional, confere-se a tomada de decisão que
envolve questões de operações diárias relacionadas ao nível organizacional mais
baixo, correspondendo a situações como soluções de melhorias de equipamentos,
entre outras atribuições (MORITZ; PEREIRA, 2012). No que tange aos tipos de

106

decisões, em um aspecto geral, as decisões organizacionais podem ser consideradas
como programadas ou não programadas, sendo as primeiras entendidas como
repetitivas e rotineiras, em que já existe uma definição, inclusive normativas, de como
os assuntos serão abordados, enquanto as decisões não programadas simbolizam
novas atuações seja em razão da complexidade, desconhecimento de situações
anteriores ou por se tratar de abordagem que requer uma análise específica (CURY,
2000).
Tal premissa fica mais clara quando analisadas as definições de Jones e George
(2008), que consideram as decisões programadas, como aquelas decididas de modo
automático e que seguem normativas e diretrizes próprias, já estabelecidas, sendo
mais comuns no cenário das organizações, enquanto as decisões não programáticas
não são consideradas rotineiras, sendo tomadas em momento em que não há o
conhecimento de respostas prontas por se tratarem de situações que envolvem atos
imprevisíveis, oportunidades ou incertezas, em que é necessário uma maior atenção
por parte de quem vai decidir. Desta forma, as decisões não programáticas acabam
envolvendo questões de cunho mais estratégico, como, por exemplo, abertura de
filiais, novas mercadorias ou lançamentos de produtos (SOBRAL; PECI, 2013).
O fato é que mesmo diante de decisão programada ou não programada, o que
se verifica, independentemente da forma pela qual a decisão é colocada em pauta e
de sua complexidade, é a não obrigatoriedade em conduzir o processo de tomada de
decisão de modo individual ou coletivo como meios engessados. Ainda que seja
necessário seguir passos como os descritos pelos autores Sobral e Peci (2013)
quanto os meios de se chegar a uma decisão racional e coerente, o que se vislumbra
é o ato de reforçar os parâmetros atuais da administração que configuram, dentre
outras questões, “[...] na tomada de decisão como um processo, oriundo das
condições impostas pelo meio ambiente, devendo, portanto, no desenvolvimento de
suas etapas, contar com a maior participação possível das pessoas envolvidas”
(CURY, 2000, p. 90).
Nesse

sentido,

mesmo

sendo

parte

das

organizações

consideradas

burocratizadas, à medida que ainda se fixam em pensamentos mecanicistas cujas
relações correspondem as estruturas claramente definidas, o fato é que não se pode
atribuir a uma única ideia de racionalidade organizacional (MORGAN, 1996;
TENÓRIO, 2004). Compreensão essa que, conforme destaca Tenório (2004), acaba
se inserindo na chamada racionalidade instrumental e racionalidade substancial,
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sendo a primeira relacionada a uma forma de alcançar objetivos predeterminados por
meio do processo de centralização e “[...] formalização mecanicista das relações
sociais em que a divisão do trabalho é um imperativo categórico” e o segundo, por
sua vez, categorizado como “[...] a percepção individual racional da interação de fatos
em determinados momentos” (TENÓRIO, 2004, p. 33).
Ainda sobre Tenório (2004), atentando para a necessidade de um novo pensar
dentro do cenário dar organizações, voltado às práticas democráticas que ilustram o
pensar e o agir, o autor, ao expor premissas comparativas entre o chamado imperativo
categórico racional instrumental, acaba fazendo um comparativo com a visão
habermasiana voltada à racionalidade comunicativa, de modo a reportar que, mesmo
diante das modernidades existentes e sendo considerada um fator de extrema
relevância dentro do processo produtivo, a divisão de trabalho proposta pela
racionalidade instrumental tende a impossibilitar a manifestação do diálogo por parte
do trabalhador, além de distanciar supervisores e subordinados, mantendo, assim, a
hierarquização burocrática.
Referindo-se as chamadas interações comunicativas, Habermas (1989), por sua
vez, parte da existência de interações em que os participantes acabam fazendo uso
do diálogo e de acordos como forma de reconhecimento intersubjetivo das pretensões
de validade. Nesse aspecto, não apenas os atores sociais dispõem do direito à fala,
como também o fazem como forma de validade nas suas relações interpessoais.
Concepção essa que difere, segundo a teoria habermasiana, o agir comunicativo do
agir estratégico, isso porque, “[...] enquanto [...] um atua sobre o outro para ensejar a
continuação desejada de uma interação, no agir comunicativo um é motivado
racionalmente pelo outro para uma ação de adesão” (HABERMAS, 1989, p. 79).
Tratando-se da tomada de decisão, tem-se ainda que o agir instrumental dentro
das organizações não só torna o processo decisório mais burocratizado, como
também impossibilita que o trabalhador manifeste sua razão e opinião, não apenas no
que diz respeito ao sistema de produção, como também a própria cidadania
(TENÓRIO, 2004). Já no que diz respeito ao agir comunicativo, comporta-se que este,
ao se referir como uma alternativa de racionalidade construída a partir de
pressupostos como interação e linguagem, acaba viabilizando um melhor
entendimento entre as pessoas envolvidas, juntamente com a negociação de seus
interesses, sendo essa atuação possível por meio do diálogo e do consenso
(FERNANDES; PONCHIROLLI, 2011).
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Esse acordo, para Habermas (1989), para restar concretizado, deve, portanto,
partir do agir comunicativo que envolve o entendimento mútuo em geral, marcado,
dentre outras questões, pelas chamadas condições ideais de fala, ou seja, a garantia
de que todos os participantes terão chances iguais de contribuir para determinada
argumentação, de forma a fazer valer suas manifestações. Para tanto, não basta o
exercício da participação, sendo necessário a igualdade no que diz respeito ao ato de
participar, de forma a evitar ainda qualquer forma de repressão, coerção ou
dissimulações.
Tal ideal, sobre o qual não se pretende alongar, tendo em vista que Habermas
faz uso de sua teoria não voltada às organizações e sim de modo geral, expõe uma
nova percepção de razão que não se assemelha com a visão instrumental, inserindose como uma impactante mudança de paradigma no sentido de ser implementada
dentro dos cenário das relações intersubjetivas a interação de diálogo e consenso
(FREITAG, 1988). Para Tenório (2004, p. 37), essa compreensão acaba sendo
voltada ao fato que:
[...] A legitimidade do processo produtivo ou administrativo somente existiria
quando os autores envolvidos no processo [...] negociassem dialogicamente
a maneira como os resultados seriam alcançados. Consequentemente, o
processo decisório seria democratizado à medida que os participantes
defendessem suas razões com base no melhor argumento.

Nessa seara, reportando-se especificamente a tomada de decisão coletiva como
o objeto de maior análise da pesquisa em questão, muito mais do que uma modalidade
que permite maior flexibilidade organizacional como um todo, possibilitando uma nova
forma de pensar, também se insere um maior grau de legitimidade da decisão quando
resultado de um processo participativo e democrático (SOBRAL; PECI, 2013).
Levando em consideração a importância da teoria habermasiana no cenário da
tomada de decisão, no que confere à gestão participativa, também se faz necessário,
segundo Tenório (2004, p. 69), a presença de dois elementos importantes para sua
concretização “circulação de informações e gestão social das relações homemtrabalho”.
Ainda segundo o autor, o primeiro ponto perpassa a relevância da circulação de
informações, o que pode contribuir com uma maior participação por parte dos
trabalhadores pelo fato de um maior número de pessoas saberem o que se passa
dentro das organizações (TENÓRIO, 2004). Outra questão também remete o
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reconhecimento por parte da organização do próprio trabalhador quanto ao seu
envolvimento dentro do ambiente laboral, no sentido de que:
[...] se considerarmos que durante muito tempo as organizações foram
administradas de forma autoritária, através de mecanismos de controle
técnico-burocráticos, os efeitos da utilização de procedimentos que
concedem a palavra aos trabalhadores são positivos (TENÓRIO, 2004, p. 70).

Nesse ínterim, em que se consagra a teoria habermasiana da racionalidade
comunicativa como um meio de inserir duas ou mais pessoas através do diálogo na
busca do consenso possível, resultante da verdade e da justiça, percebe-se um novo
caminho a ser percorrido pelas organizações (FREITAG, 1988). Cenário esse que
inclui a percepção de um novo paradigma que abandona a visão geral das
organizações que remetem, ainda nos dias de hoje, um apreço à rigidez, burocracia e
ao modelo de racionalidade instrumental, que, embora seja apontado por Tenório
(2004) como o modelo ainda utilizado nas organizações tradicionais, não mais
sustenta os ideais de flexibilização, participação, democratização e valorização
humana trazidos pela sociedade contemporânea.
Percepção essa que se sustenta, na concepção de Tenório (2004), no próprio
processo de tomada de decisão, oportunidade em que a utilização do diálogo como
instrumento para alcançar resultados condiz como um meio de elevar a legitimidade
organizacional, possibilitando, assim, uma maior democratização por viabilizar aos
participantes a defesa de suas razões por meio do uso dos melhores argumentos.
Muito embora configure o caminhar democrático como um desafio, como bem ressalta
o autor, no sentido de enfrentar resistências quanto ao compartilhamento do poder
decisório e do próprio sistema de hierarquia existente nos modelos tradicionais, temse um meio de tornar tais organizações mais compatíveis com o cenário atual e a
mudança de postura dentro desses ambientes.
Deste modo, restando a compreensão de um modelo de organização que
ultrapassa os valores trazidos pela racionalidade instrumental referida por Tenório
(2004), pautando-se por um viés flexível, em que mesmo sendo carregado por parte
das

organizações

vestígios

do

modelo

tradicional,

encaminha-se

para

a

implementação de um novo olhar acerca dessas relações. Sob esse prisma que,
configurada a análise interdisciplinar acerca das organizações, mais necessariamente
as organizações não estatais, voltada à tomada de decisão, é que se passa a
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examinar, de maneira mais empírica, a Mercur como o caso analisado na presente
pesquisa, por meio de análise bibliográfica, de forma a expor as principais mudanças
organizacionais e seus efeitos.
4.2 A Mercur enquanto organização não estatal

Após a realização da abordagem acerca das organizações e o processo de
tomada de decisão, parte-se para a análise da Mercur enquanto organização familiar
sob o aspecto histórico e social desde o seu surgimento até o momento atual, de modo
a reportar, principalmente, o cenário da chamada virada da chave e sua mudança na
gestão organizacional, além dos impactos provocados pela concepção das novas
diretrizes.
Reportando-se à história da Mercur18, trata-se de uma empresa brasileira, com
sede na cidade de Santa Cruz do Sul, município do Estado do Rio Grande do Sul,
fundada em 1924 pelos irmãos Carlos Gustavo e Jorge Emílio Hoelzel, tornando-se a
primeira fábrica de borrachas do Estado gaúcho, contando atualmente com cerva de
670 colaboradores. Inicialmente denominada Hoelzel Irmãos, a empresa começou
seus negócios com a reparação de pneus e produção de artefatos derivados da
borracha, expandindo, no decorrer dos anos, sua atuação nos seguimentos como
Educação, Saúde, Revestimentos e Negócios Internacionais.
Com o nome de Hoelzel e Cia. Ltda., a empresa passou a produzir e distribuir as
Borrachas de Apagar Mercur em 1938, material que ficou conhecido no Brasil, sendo
produzidos, posteriormente, diversos produtos, como a confecção de bolas de tênis,
os chamados kits de sobrevivência feitos de borracha para o uso do exército durante
a Segunda Guerra Mundial, entre outros, conferindo-se como Hoelzel S.A. – Fábrica
de Artefatos de Borracha Mercur, referência ao deus Mercúrio como associado à ideia
de razão social. Correspondendo a uma organização de origem familiar, vários foram
os integrantes da família Hoelzel que trabalharam na empresa, como Jorge Hoelzel
Júnior, filho de Jorge Emílio.
Na época em que não se falava no exercício do papel social das organizações,
a empresa ainda não direcionava seus propósitos no que tange às questões sociais,

18

Para as informações históricas a respeito da organização, utilizou-se como bases bibliográficas
principais Antinarelli (2013) e o livro Narrativas Mercur – práticas de uma gestão em constante
construção (STRUSSMANN et al., 2017), além de dados disponibilizados no sítio oficial da organização.
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oportunidade em que assuntos como o fornecimento de produtos e serviços de
natureza nociva à saúde humana e dos animais e o meio ambiente não eram objetos
de pauta, voltando-se ao modelo de negócio simples para os padrões do período em
que as decisões eram tomadas sem maiores complexidades e se pretendia prezar
pelo atendimento aos clientes, atentando pela qualidade, cumprimento dos prazos e
compatibilidade de custos.
No ano de 1957, por meio de uma decisão estratégica, a empresa passou a
entrar no mercado de plásticos, sendo considerada pioneira no Estado do Rio Grande
do Sul a fazer uso do derivado do petróleo. Anos mais tarde, Jorge Hoelzel Júnior
assumiu um papel mais ativo no processo de tomada de decisões. Contudo, a
organização, que antes seguia com a forma de negócio direcionada as necessidades
de cada cliente, passou a trabalhar com um modelo distinto em razão do retorno
financeiro, deixando para trás o foco dos usuários e passando a direcioná-lo ao
mercado. Essa mudança acabou impactando o modelo de negócio da organização
que passou a se concentrar na obtenção dos retornos econômico-financeiros como
primeiro plano.
Posteriormente, a empresa, que já havia ficado conhecida pelo nome Mercur,
acabou reduzindo as linhas de produção ainda mais. Já no final da década de
sessenta, com a morte dos fundadores principais, a organização encerrou um ciclo,
constituindo, nos anos oitenta, a expansão dos negócios e o início de uma
preocupação voltada ao lado social. Durante a referida década, já ciente de algumas
das dificuldades encontradas pelos colaboradores, como a acessibilidade em creches
para que as mães pudessem deixar seus filhos e alta taxa de analfabetismo funcional
entre os participantes do processo produtivo, a Mercur, impulsionada por Flávia
Hoelzel, filha de Jorge Júnior, passou a disponibilizar atendimento integral aos filhos
dos colaboradores, assim como construiu salas de aula que poderiam ser
frequentadas, inclusive nos horários de trabalho, possibilitando a diversos
colaboradores a formação até o Ensino Médio.
No ano de 1987, a organização passou a se compor por cinco empresas, sendo
elas a Hoelzel S.A., Plásticos Mercur S.A., Metalplas Artefatos Esportivos Ltda.,
Agropecuária Mercur S.A. e GM Confecções Ltda. Mais tarde, em 1991, Jorge Hoelzel
Neto, filho de Jorge Júnior, assumiu a vice-presidência da empresa, época em que
começou a questionar o melhor modelo de organização que atendesse a identidade
única da Mercur. No mesmo ano, as cinco empresas foram fundidas, surgindo a
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Mercur S.A. Com isso, diante do pensamento de que o modelo tradicional de gestão
já não mais correspondia as novas práticas, a empresa passou a trilhar um novo
caminho de modo a tentar se adequar aos novos tempos.
A primeira grande mudança decorreu em instituir uma maior competitividade e
participação no mercado, estabelecendo, com isso, uma importância maior aos
números se em comparação com as pessoas. Já em 1994, a Mercur passou a se
direcionar para duas unidades, sendo elas a de plástico e de borracha, oportunidade
em que, no ano de 1998, acabou encerrando a produção de embalagens plásticas,
sendo o enfoque voltado novamente a borracha e a criação de novos produtos, como
muletas, palmilhas, bolsas térmicas, etc. Com a chegada dos anos dois mil, mesmo
se valendo da tradição e confiança, a organização sentiu a necessidade de mudanças
voltadas ao atendimento do sistema de produção e comercialização.
Ainda não havia a preocupação com os relacionamentos interpessoais e com os
esforços das pessoas em razão da cultura de competitividade instaurada na empresa.
Movimento que, aos poucos, passou a ser ofertado para as necessidades dos clientes,
sendo, inclusive, criada uma unidade da organização no exterior, chamada de Mercur
Internacional. A unidade acabou ganhando reconhecimento no mercado norteamericano, sendo as importações para o Brasil cada vez mais significativas nas
vendas do mercado nacional. Esforços esses que direcionaram a Mercur ao caminho
do faturamento, tendo como enfoque dominante a natureza econômica, visão que
prevaleceu até meados de 2007.
Até aquele ano, a empresa vivenciou um intenso crescimento, refletindo em
práticas de gestão mais voltadas aos negócios. Contudo, a ideia de afastar-se do foco
original da organização fez com que Jorge Hoelzel Neto percebesse uma inquietação
acerca do caminho seguido pela Mercur. Para ele, o afastamento da origem e da
essência da organização criava um certo desconforto, impondo-se, assim, a
necessidade de uma maior reflexão acerca das possibilidades de mudança para
resgatar os antigos propósitos e a essência da Mercur. Inquietação que serviu como
elemento motivador para uma reviravolta estratégica, em que não bastava o desejo
de mudanças pautado apenas na teoria, sendo necessário externá-lo.
Para isso, assumir uma relevância social por meio do trabalho, de modo a facilitar
a vida das pessoas, não necessariamente clientes, seria um dos novos propósitos da
organização, sem deixar de lado a preocupação com o mercado. Todavia, mesmo
sabendo o que deveria ser feito, a empresa não sabia como fazê-lo, sendo realizado
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entre os anos de 2006 até 2009 um trabalho com empresas de consultoria com o
objetivo de expor atributos que deveriam ser considerados pela Mercur, como a
tradição, valorização do ser humano, maior senso de responsabilidade e inovação
com simplicidade, termos que acabaram representando um grande desafio da
organização, sendo a Figura 1 fruto da concepção tradicional da organização com
enfoque em um modelo competitivo e centralizado.
Figura 1 - Estrutura Organizacional de 2009

Fonte: Dados da pesquisa cedidos pela Mercur (2020).

Nesse ínterim, outra questão que ganhou forma foi a ideia de um pensar
sustentável. Para Jorge Hoelzel Neto, a sustentabilidade corresponderia a um fator
para reinventar a empresa. No entanto, mesmo com as recomendações das empresas
de consultoria sendo incorporadas no plano de negócio, foi necessária uma ampla
comunicação entre toda a empresa para colocar o plano em prática. Correspondendo
a um assunto do momento, a novidade passou a ser recebida pelos envolvidos com
entusiasmo, porém, também foi objeto de entraves, à medida que questões como
hierarquia ainda se faziam presentes, como também preocupações voltadas ao
exercício prático da sustentabilidade dentro da organização.
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Tal feito acabou gerando, juntamente com os impasses, a problemática quanto
a deixar de fazer aquilo que já se estava habituado e passar a fazer algo novo. A
resistência provocada por parte dos envolvidos requereu um grande esforço de
educação para uma nova adaptação e isso exigiu uma maior dedicação de tempo,
fruto de questionamentos e espaços de aprendizagem. Da mesma forma, passou-se
a contar com espaços de diálogos e debates em grupo com o propósito de incentivar
entre os colaboradores o diálogo sobre diversos temas considerados relevantes, além
de conversas a respeito da importância da sustentabilidade e o papel assumido pela
empresa nesse sentido, sendo disponibilizado, inclusive, coaching para os
colaboradores que apresentavam dificuldades para superar crenças e hábitos
cotidianos em desacordo com os novos posicionamentos da organização.
Por conseguinte, fundamentando-se na importância da educação como
alternativa a ser seguida e como meio de modificar sua forma de gestão, a Mercur
passou a contar com a ajuda do Instituto Paulo Freire que partiu de a dialética
ensinar/aprender como ferramentas coexistentes, servindo como um grande
diferencial no ambiente colaborativo da organização.

Seguindo

a

linha

das

mudanças, Jorge Hoelzel Neto também acabou sendo responsável por instituir uma
nova era ao substituir o planejamento estratégico adotado pela empresa por uma
abordagem na qual as pessoas não mais fossem consideradas como números e sim
como prioridades, sendo novamente ouvidas como eram no início da Mercur.
Assim, a ideia da sustentabilidade, junto com a premissa de ouvir
permanentemente as pessoas, tornaram-se um novo apostar da organização.
Pautada no seguimento do bem-estar, sendo criada, inclusive, a oficina de estratégia
em que se oportunizava os debates entre os envolvidos, o diálogo passou a ser
incorporado dentro da empresa. Mesmo com os vários receios e dúvidas por parte
dos colaboradores que demonstravam incerteza quanto ao futuro da Mercur, foi a
partir de uma tomada de decisão na oficina que a empresa passou pela sua mais difícil
e desafiadora implementação, correspondendo ao estímulo do pensamento voltado
não apenas para a função exercida, como também para um olhar humano de se
colocar no lugar do outro.
Esse exercício passou a estimular ainda a autonomia, sendo realizada na oficina
de estratégia o pensar coletivo acerca das novas medidas a serem adotadas. Partindo
das diretrizes da organização, diversos foram os princípios que passaram a ser
inseridos na empresa, sendo reconhecidas, dentre outras questões, o papel social da
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organização, promoção do desenvolvimento humano e social, aderência à
simplicidade e responsabilidade. Apesar dos esforços para fazer valer os novos
preceitos, a Mercur continuou a contar com polêmicas e resistências por parte dos
colabores mais ativos que ainda recusavam a mudança organizacional, sob
argumentos como a falta de precedentes, riscos do pioneirismo, entre outras questões
que colocariam em risco o futuro da empresa. Percebeu-se, assim, que embora todos
almejassem a mudança, não a queriam vista na prática e sim em discursos.
Já no que tange aos acionistas, apesar da existência de objeções, as mudanças
acabaram fazendo sentido internamente, possibilitando uma maior confiança quanto
ao que se estava sendo proposto. Mesmo com a existência de dúvidas, novos hábitos
passaram a ser adotados na organização, sendo também criados, em 2009, novos
direcionadores que se voltaram a reafirmar a postura da Mercur com relação às
premissas como a atuação em prol das pessoas, valorização da vida, preservação,
soluções sustentáveis, inovações, etc. Tal compreensão modificou por completo o
sistema de negócios da Mercur que, ao deixar para trás o viés apenas voltado ao
faturamento, passou também a prezar pelas pessoas, assim como o meio social, meio
ambiente, além da comercialização de produtos em mercados apropriados,
estabelecendo uma preocupação com valores éticos, sustentáveis e pela valorização
da vida.
Reportando-se à importância do diálogo e da educação, o processo de
mudanças acabou se tornando mais lento, porém, realizado com as pessoas, sem
praticamente nenhuma experiência semelhante para servir de embasamento,
inserindo-se de forma gradativa dentro do cenário organizacional, com uma mudança
cada vez mais voltada aos novos paradigmas e ao abandono de velhos preceitos.
Para tanto, como todos os hábitos, o tempo se encarregou de evidenciar a
compreensão, por parte dos envolvidos, de que a tomada de decisão causaria
impactos na vida das pessoas que atuavam no dia a dia da empresa, expondo a
necessidade de uma participação dos colaboradores como sujeitos criadores de
mudanças e não mais como meros cumpridores de ordens, no sentido de um pensar
coletivo sobre o que poderia ser feito.
Desta forma, a implementação da gestão colegiada surgiu como alternativa de
melhor favorecer o processo de construção coletiva e, com ela, uma nova estrutura
organizacional, expondo para o corpo diretor a finalidade de se constituir em um grupo
de facilitadores, sem inserção a um seguimento específico, de modo a não mais
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direcionar e sim auxiliar na dinâmica que viesse a ser estabelecida nos colegiados e
nas atuações dos diferentes grupos. Com isso, devido ao surgimento de estruturas
mais horizontais, a organização passou a contar com o abandono do processo de
hierarquia vertical e, com ele, as relações tradicionais de subordinação, passando a
instituir uma gestão colegiada baseada em construções coletivas e pautada nas
relações de parceria e cooperação, sendo a Figura 2 condicente a esse novo formato
diferenciado de organização.
Figura 2 - Estrutura Organizacional 2013
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 2013

Conselho de Administração

Diretor Geral
Infraestrutura, Serviços
compartilhados

Facilitação

Cadeia de
Suprimentos

Espaços de
Aprendizagem

Operação/ Sustentação

Clientes/ P&D

Incubadora
Estratégia

Fonte: Antinarelli (2013).

Tal mudança orquestrou a configuração do novo modelo assumido pelo
Compromisso Institucional da empresa, conferindo uma gestão mais colaborativa,
seguida do abandono hierárquico, configurando-se o que mais tarde se transformaria
em um único colegiado. Diferentemente dos modelos tradicionais, a empresa passou
a estabelecer o diálogo como como metodologia, relevando-se não mais a
necessidade de se chegar a conclusões fechadas e sim estimular novas
possibilidades, como o próprio dissenso.
Por conseguinte, voltando-se à concentração das atividades e investimentos no
Brasil, a Mercur acabou encerrando a subsidiária em Miami, reduzindo as exportações
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dos produtos. Cabe destacar que a mudança de estrutura de uma forma vertical para
uma forma circular e colegiada figura-se uma grande quebra paradigmática para o
meio organizacional com desenvolvimento histórico baseado em estruturas rígidas
pelo pensamento taylorista e fordista como forma organizacional, estilo de vida e
modelo econômico de organização da produção (MORGAN, 1996; TENÓRIO, 2004;
FONTOURA, 2019).
Outra medida implementada foi a retirada de produtos incompatíveis com o
propósito da empresa, juntamente com a ideia de restrições de fornecimento por parte
de empresas cujas finalidades já não mais correspondiam com os valores da
organização, como, por exemplo, indústrias de tabacos, armamentos, agrotóxicos,
jogos de azar, bebidas alcoólicas, além de indústrias com relação aos maus tratos de
animais. Do mesmo modo, houve também a saída no mercado de produtos
licenciados sob o argumento de evitar o estímulo do consumo por impulso e o
consumismo.
No que diz respeito às consequências ligadas aos fatores externos, não diferente
da reação dos integrantes da empresa, em que alguns dos colaboradores acabaram
desistindo da transição, os clientes também estranharam as mudanças trazidas pela
organização e o nível de conscientização adotado, impactando, inclusive, no
faturamento da empresa, sendo a situação considerada transitória em virtude do
período de adaptação não apenas dos colaboradores, como também dos clientes,
fornecedores e público externo que, de modo gradual, passaram a se dar conta do
processo vivenciado pela Mercur e a necessidade da transição.
Esse novo olhar compactuou para uma valorização das pessoas e, com ela, a
premissa de que não mais seria necessário instituir antigos modelos autoritários e
pedidos de permissão para agir, oportunidade em que se passou a contar também
com o auxílio do Instituto Pichon-Rivière, de Porto Alegre, que começou a trabalhar
com os colegiados da Mercur, sendo criados na empresa espaços de estímulo e
diálogo, de forma a prezar pelo convívio em equipe, respeito às diferenças, além da
abertura de espaço para a inovação e o acolhimento de públicos externos. Nesse
período, diversas foram as reuniões para um melhor engajamento às mudanças que
estavam ocorrendo, possibilitando um maior conhecimento acerca da situação
vivenciada pela organização.
No campo social, diversas foram as atuações da Mercur, que passou, dentre
outras questões, a se aproximar de diferentes públicos, como pessoas com
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deficiência, colocando-se a serviço da sociedade, sendo a acessibilidade configurada
como um desafio na confecção e comercialização de produtos relacionados com a
diversidade, acessibilidade e inclusão. Assim, a partir da perspectiva voltada ao
posicionamento de como seria viver em um mundo de um jeito bom para todos, a
organização optou por estar em constante movimento, sendo a compreensão voltada
às inovações e preocupação com o bem-estar das pessoas uma tarefa cotidiana,
tornando-se uma organização com diálogo aberto e em permanente evolução.
Com efeito, atrelando-se à ideia da chamada virada de chave, período marcado
pela transformação radical da empresa que iniciou entre os anos de 2007 e 2008
diante de um questionamento dirigido a Jorge Hoelzel Neto sobre qual o propósito e
o legado da Mercur, a organização passou a aderir uma estrutura distinta do modelo
tradicional, contando com o tripé humano-sócio-ambiental e com a hierarquia
horizontal e, com ela, a oportunidade de fala para toda e qualquer pessoa na empresa
(MERCUR, 2020a). Tais aspectos, conforme salientado, não foram incorporados da
noite para o dia, restando resultado de um trabalho árduo e, ao mesmo tempo,
paciente de uma organização que alterou sua forma de pensar, reportando-se um
modelo de gestão voltado à valorização humana, com redução considerável dos níveis
de chefia e enfoque na participação de todos, correspondendo à Figura 3 ao modelo
organizacional atual.
Figura 3 - Estrutura organizacional atual

Fonte: Dados da Pesquisa cedidos pela Mercur (2020).

Percepções essas que influenciaram diretamente à tomada de decisão,
correspondendo a um processo mais lento, porém, realizado com melhor atenção
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quanto às implicações das decisões, fazendo com que a responsabilidade da empresa
por conta das iniciativas se direcionasse em primeiro plano. Nesse aspecto, não
apenas houve uma maior conscientização da Mercur nessas questões, sendo
adotado, desde 2010, um modelo de redução das diferenças entre o menor e o maior
salário, de modo a reduzir as disparidades e desigualdades sociais entre os extremos
níveis salariais, embasando-se, assim, em percentuais de reajustes de acordo com os
valores fixados das faixas salariais como uma tentativa de buscar um maior equilíbrio
dessas relações (MERCUR, 2020a).
Além disso, a empresa também aderiu benefícios voltados à educação e saúde,
visando beneficiar àqueles que possuíam menor salário. Na mesma esteira, a
organização também se voltou ao atendimento do Programa de Participação dos
Resultados da Mercur – PROMEPAR, promovendo, desde o ano de 2018, a
distribuição em partes iguais para todos os colaboradores, independentemente do
valor do salário fixado pela organização, contribuindo para um melhor equilíbrio entre
a remuneração total dos colaboradores. Tratando-se das questões sociais, levando a
sério o seu papel quanto organização pautada na sustentabilidade, a empresa passou
a priorizar a utilização de matérias-primas renováveis, monitorando também os
indicadores de insumos, além de reduzir ou até mesmo alterar materiais de maior
impacto ambiental, como a própria criação da Borracha Lado B que passou a ter como
um dos seus componentes casca de arroz (MERCUR, 2020a).
No mesmo embalo, a Mercur também contou com a substituição de embalagens
plásticas em algumas mercadorias por embalagens de papelão, redução de consumos
de materiais sem prejudicar a qualidade dos produtos, redução de emissão de gases
responsáveis pelo efeito estufa e compensação daqueles que não puderam ser
evitados, incentivo à economia local, contribuição educacional através do Projeto
Pescar, etc. (MERCUR, 2020a). Situação semelhante foi adotada com relação ao
público infantil, em que o pensar da empresa direcionado à educação foi adaptado ao
posicionamento da organização a partir da virada de chave, oportunidade em que a
empresa, ao se questionar sobre seu papel no cenário educacional, mesmo já não
fazendo mais uso de produtos licenciados, passou a modificar a forma de atuação
(MERCUR, 2020b).
Diante do que se denominou como O Jeito Mercur de se relacionar com o Público
Infantil, a organização assinou, em 29 de setembro de 2020, juntamente com o
Instituto Alana, um compromisso público direcionado ao fim da publicidade e
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comunicação mercadológica infantil. Nesse cenário, a empresa, com o pensamento
voltado ao estímulo do público adulto consciente, reportou-se à preocupação com as
crianças no sentido de evitar, dentre outras questões, a participação de menores de
doze anos no desenvolvimento de produtos, como a realização de testes e pesquisa,
sendo vedadas relações com fornecedores que fazem uso de tal mão de obra,
abstendo-se também de realizar atividades direcionadas ao referido público, focandose no público adulto (MERCUR, 2020b). Situações que refletem à postura da empresa
enquanto gestão humanizada e atuante no exercício da responsabilidade social.
Reportando-se à análise do referido instituto, mesmo sem a pretensão de
esgotar o assunto, convém destacar a relevância dessa temática dentro da percepção
atual. Semelhante ao contexto envolvendo à propriedade privada que, durante a fase
do Estado liberal, passou a ser valorizada no seu maior grau por conta de uma
codificação civil patrimonialista voltada ao individualismo e a não interferência do
Estado, em que se falava na rígida separação entre a esfera pública e a privada,
condicionada pela dicotomia entre o público e o privado, a empresa, no seu aspecto
geral, acabou seguindo a mesma direção. Nesse enredo, sem qualquer preocupação
voltada à atuação social, o pensamento predominante no liberalismo não só
desestimulava, como também condenava as práticas sociais por parte das empresas
sob o argumento de que a caridade não era de responsabilidade das organizações
(SARMENTO, 2006; TENÓRIO et al., 2006).
Tal cenário apenas começou a ser modificado em virtude de uma compreensão
ligada à importância da atuação empresarial não apenas voltada à geração de
empregos, pagamento de impostos e obtenção do lucro, correspondendo ao
entendimento contemporâneo relacionado ao período pós industrial 19, em que coube
às organizações o dever de igualmente atender os anseios da sociedade, integrando
com contexto amplo de atuação social (TENÓRIO et al., 2006). Todavia, tais ideais
apenas se restaram configurados, de forma ampla, por meio da promulgação da
Constituição Federal de 1988, oportunidade em que a função social foi então colocada
em pauta, juntamente com o viés da valorização do ser humano.

19

Termo que, embora não apresente consenso na literatura, remetendo a outras nomenclaturas,
condiz com a percepção voltada à crise advinda do taylorismo e o fordismo, cujos impactos não apenas
se voltaram às questões referentes à sociedade complexa, como também, no caso das organizações,
a ideia de uma maior flexibilização e valorização nas relações de trabalho e do processo organizacional
como um todo, bem como declínio do pensamento de produção em massa como aspecto
unidimensional (TENÓRIO et al., 2006; FONTOURA, 2019).
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Mesmo pautada de forma embrionária pela Constituição Federal de 1934, a
função social apenas teve seu olhar mais pautado à valorização do ser humano com
o novo manto constitucional. Essa nova compreensão, fruto do Estado Democrático
de Direito e da concretização do Constitucionalismo Contemporâneo, conforme
retratado no primeiro capítulo, fez surgir o processo de constitucionalização do direito
privado e, com ele, a necessidade de inserir dentro das relações privadas, como o
próprio Código Civil de 2002, a interpretação em conformidade com os preceitos
constitucionais. (SARMENTO, 2006; LEMOS JÚNIOR, 2009).
Tal ideal, de acordo com Lemos Júnior (2009), também acabou incidindo no que
tange à função social da empresa, igualmente chamada de responsabilidade social
empresarial, em que a preocupação com questões voltadas ao aspecto social e
sustentável também passaram a ser atribuições das organizações, cujo papel já não
mais se direcionava tão somente ao lucro. Assim, a nova realidade fez nascer uma
mudança significativa no que diz respeito à gestão organizacional como um todo,
vindo a fomentar novas filosofias, mudanças culturais e de comportamento, baseados
em estratégias com maiores interações sociais e ambientais, incluindo as relações de
trabalho que passaram a ser desempenhadas por meio do maior apreço à participação
e trabalho em equipe (KARKOTLI; ARAGÃO, 2005).
Com isso, partindo do significado de responsabilidade social empresarial,
importante ressaltar a definição atribuída pelo Instituto Ethos de Empresas e
Responsabilidade Social (2013, p. 16) como:

A forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa
com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento
de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as gerações
futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das
desigualdades sociais.

Reportando-se ao cenário atual, a chamada empresa humanizada ou gestão
humanizada insere-se como resultado desse processo, que, cumprido em larga
escala, representa uma transformação do modelo de organização com foco nas
pessoas e no meio ambiente, sem deixar de lado a competitividade oriunda do modelo
de negócio (VERGARA; BRANCO, 2001). Nesse enredo, importante ressaltar o
posicionamento dos autores quanto aos benefícios desse tipo de gestão para a
sociedade e a própria organização:
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[...] promovem a melhoria na qualidade de vida e de trabalho, visam à
construção de relações mais democráticas e justas, mitigam as
desigualdades e diferenças de raça, sexo ou credo, além de contribuírem
para o desenvolvimento das pessoas sob o aspecto físico, emocional,
intelectual e espiritual. Ao focalizar o ambiente, essas ações buscam [...] a
superação de injustiças sociais, o apoio a atividades comunitárias, enfim, o
que se convencionou chamar de exercício da cidadania cooperativa
(VERGARA; BRANCO, 2001, p. 21-22).

Com isso, partindo de uma análise do ordenamento jurídico brasileiro, respaldase que essa nova forma de pensar apenas ganhou novo contorno, em um contexto
mais amplo, por conta da promulgação da Constituição Federal de 1988 e dos valores
dela trazidos, em especial a dignidade da pessoa humana como fundamento
primordial do Estado Democrático de Direito, premissa que perpassa tanto as relações
públicas quanto as privadas (SARMENTO, 2006). Nesse compasso, mesmo não
havendo diploma constitucional específico a respeito da função social da empresa,
permeia-se que a Constituição carrega em seu manto uma série de valores que
envolvem tal fundamentação.
Premissas essas como a dignidade humana prevista no artigo 1º, inciso III,
solidariedade, presente no artigo 3º, juntamente com os valores trazidos pela redação
do artigo 170, todos da citada norma, que estabelece os princípios gerais da atividade
econômica, como a redução das desigualdades sociais, busca do pleno emprego,
defesa do meio ambiente, função social da propriedade, entre outros (BRASIL, 1988)
denotam a configuração de um entendimento voltado ao amplo papel das
organizações dentro da sociedade atual. Nesse compasso, mesmo tratando de
legislação anterior à Constituição Federal de 1988, a Lei n.º 6.404/76, que dispõe
sobre as Sociedades por Ações, aborda a temática de forma mais objetiva, sendo
disposto:
Art. 116 [...] Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com
o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social,
e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da
empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos
direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto
lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as
exigências do bem público e da função social da empresa (BRASIL, 1976,
http://www.planalto.com.br).
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Do mesmo modo, a Lei n.º 11.101/2005 que disciplina o instituto da recuperação
judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, também
estabelece de forma expressa a função social no seu artigo 47, contemplando, dentre
outras questões, a preservação do referido instituto por meio da recuperação judicial
(BRASIL, 2005). No que compete à participação diretamente ligada à gestão
organizacional, sendo prevista, conforme visto anteriormente, no artigo 7º, inciso XI,
da Constituição Federal, entende-se corresponder a uma forma de aplicação da
responsabilidade social das organizações, tendo em vista o papel direcionado à
geração de empregos e desenvolvimento humano, atentando-se à valorização do
trabalhador enquanto ser humano dotado de direitos e garantias fundamentais
(SILVA; ANDRADE, 2017).
Nesse seguimento, tratando-se das relações de trabalho, importante ressaltar
que a participação dos trabalhadores no processo de gestão e tomada de decisão se
coloca como uma das formas de incidência da função social da organização, uma vez
que, conforme sustentam Silva e Andrade (2017), acaba viabilizando dentro do
cenário laboral um maior apreço aos trabalhadores na sua amplitude, configurando
um olhar mais atento às suas necessidades e despertando um ambiente de trabalho
harmonioso, digno e condizente com os pensamentos atuais. Papel esse que
possibilita, ainda segundo os autores, uma maior contribuição dos próprios
funcionários não apenas com a finalidade pela qual foram contratados, como também
no processo de democratização da organização, colocando-se como uma forma de
gestão pautada na valorização humana em todos seus seguimentos.
Com efeito, realizadas as considerações teóricas envolvendo a história da
Mercur enquanto organização que modificou por completo sua estrutura e forma de
visão, atentando-se para as principais mudanças oriundas da empresa, assim como
o exame do instituto da responsabilidade social da organização, sua aplicação na
atual sociedade e suas normativas no Direito brasileiro, urge a necessidade de um
exame prático envolvendo o problema central da presente pesquisa. Deste modo,
confere-se o último tópico do estudo como sendo o espaço destinado para tanto, de
forma a realizar um compilado das informações colhidas com as bases teóricas
apresentadas até o momento.
A principal mudança organizacional se baseia em algo simples, entretanto
complexo, em um movimento de contrários, que parte do pressuposto que as
organizações com visão mais democrática. Contexto a partir do estudo do caso da
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Mercur, no sentido de colocar a sociedade em primeiro lugar, bem como as pessoas
e com isso fazer interfaces multifatoriais, multidimensionais e multiescalares para se
pensar no social, no econômico e no ambiental como externalidades organizacionais
com repercussões territoriais como descrito na obra pactos para igualdade na visão
cepalina. (FONTOURA; TENÓRIO, 2020).

4.3 Entre a teoria e a práxis: a gestão da Mercur enquanto espaço de
participação e concretização de um modelo organizacional democrático não
estatal
Após o aprofundamento teórico sobre o contexto do processo de tomada de
decisão dentro das organizações, assim como o enredo destinado à apresentação da
história da Mercur, sendo também tratado, nos capítulos anteriores, a conexão
existente entre o Constitucionalismo Contemporâneo e a democracia brasileira,
oportunidade em que se apresenta à democracia participativa como possibilidade de
prática não apenas voltada à relação Estado e cidadão, como também nas relações
envolvendo outros espaços sociais, como as organizações não estatais, importa
destinar o presente tópico às considerações obtidas junto ao estudo de caso.
Reportando-se ao método de procedimento adotado para responder ao
problema central da pesquisa que busca avaliar o quanto a gestão da referida
organização

atende
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apresentadas,

como

a

própria

contextualização de Yin (2001) acerca do estudo de caso, em que se busca respaldo
na natureza qualitativa, inserindo-se como ponto de triangulação entre os achados
bibliográficos com observação no estudo analisado, de forma a evidenciar, assim, uma
abordagem teórica e prática voltada ao rigor científico defendido por Marques,
Camacho e Alcântara (2015). Atentando-se para o enfoque atrelado à inserção do
modelo de gestão participativa organizacional no que tange a democratização da
tomada de decisão, ora defendida no presente ensaio, parte-se da análise da coleta
de dados realizada pela Mercur S.A. para alcançar uma resposta por meio do uso de
entrevistas.
Nesse cenário, em que se busca avaliar a opinião de cada envolvido sobre as
mudanças ocasionadas na organização e no processo decisório, respalda-se
corresponder o uso da entrevista semiestruturada como a alternativa que melhor
atende

os

propósitos

da

presente

pesquisa,

servindo

igualmente

como
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embasamentos teóricos e suportes pragmáticos a utilização de pesquisa bibliográfica
oriunda do sítio eletrônico da empresa e da obra de Strussmann et al. (2017). No que
tange à formação, as entrevistas acabaram sendo divididas em dois formatos
adaptados para os coordenadores e colaboradores da Mercur S.A., escolhidos
estrategicamente entre aqueles que exerceram suas funções na empresa durante o
modelo de organização tradicional e acompanharam as alterações implementadas
com a virada de chave e aqueles que ingressaram na organização após a mudança
da gestão.
Já no que diz respeito ao modo de realização das entrevistas, muito embora já
estivessem programadas para ocorrer de forma presencial na sede da empresa
durante o primeiro semestre de 2020, a execução acabou sendo postergada em razão
da Pandemia da Covid-19, fazendo com que a coleta de dados fosse realizada de
forma remota, mediante o uso de e-mail, no período de agosto e setembro do corrente
ano, levando em consideração os cuidados adotados pelos protocolos de vigilância
sanitária, de forma a prezar, principalmente, pela saúde dos envolvidos. A pesquisa,
então, foi dividida em dois momentos, sendo, primeiramente, realizada entrevista com
quatro coordenadores da Mercur S.A. e, em seguida, com cinco colaboradores da
mesma organização.
Assim, tratando-se da aplicação da entrevista realizada com os coordenadores,
no que se refere ao conteúdo dos questionamentos, inicialmente, passou-se a contar
com a indagação a respeito da mudança da gestão, as principais alterações
organizacionais ocorridas na Mercur oriundas do processo de hierarquia horizontal e
a forma de procedimento adotado na empresa, principalmente no que corresponde à
tomada de decisão antes e depois da mudança da estrutura da referida organização.
Para o Entrevistado 01, que atua há 22 anos na organização, desempenhando a
função de coordenador de compras, a mudança relacionada à tomada de decisão
decorre da descentralização e participação do processo decisório, ocorrendo em
todos os níveis da organização, incluindo as pessoas envolvidas na direção, execução
e operacionalidade da empresa.
Diferentemente do espaço que se tinha com o modelo de organização
tradicional, a Mercur, ainda segundo o Entrevistado 01, passou a operar com a figura
dos coordenadores envolvendo o papel de facilitadores na tomada de decisão de suas
equipes, abrindo espaço para os colaboradores exercerem sua autonomia e
autogestão de seus procedimentos. Para o Entrevistado 02, que atua há 24 anos na
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organização, desempenhando a função de coordenador na área de aprendizagem, a
mudança da virada de chave até chegar à forma instaurada nos dias de hoje sucedeu
de uma série de transformações em toda a organização, tanto no que diz respeito às
mudanças emocionais, como o trabalho do próprio ego, até questões mais estruturais,
como o processo de tomada de decisão.
Processo esse que, para o Entrevistado 02, passou a levar em conta as pessoas,
o ato de ouvi-las e fazê-las se sentirem ouvidas, atentar para as opiniões de quem
queira fazer parte da tomada de decisão, sendo a maior ou uma mais maiores
alterações da Mercur, na opinião do entrevistado, a não utilização de cargos como
Diretores, Gerentes e Supervisores, passando a atuação ocorrer por meio do
colegiado. Nesse cenário, diferente do processo decisório anterior à mudança
estrutural da Mercur, a tomada de decisão acaba sendo revestida pelo colegiado, de
modo a incorporar na empresa a diversidade e o diálogo, sem a necessidade de
decisões baseadas no comando e controle, buscando, assim, um entendimento de
cada pessoa com responsabilidades diferentes.
Nesse ínterim, conforme descreve o Entrevistado 02, o processo decisório do
atual modelo de gestão corresponde a um sistema fruto de erros e acertos,
possibilitando todos de serem ouvidos. Com isso, por conta de diversos movimentos,
a exemplo de Como eu participo mais da Vida da Nossa Empresa, posteriormente
definido como Nossa Empresa, assim como a ideia de incorporar as chamadas Rodas
de Conversas nas diferentes áreas da empresa, acabaram possibilitando um maior
contato com as pessoas. Sobre como ouvir a todos, o entrevistado sustenta que o
convite é enviado para todos, porém, em virtude de fatores como tempo e espaço, a
organização acabou definindo que são as áreas que escolhem seus representantes
que podem ser de diferentes pessoas em razão do tema a ser conversado.
Os encontros são realizados com cerca 30 a 60 pessoas, ocasião em que, após
o término, cada representante tem o dever de debater o que foi discutido com as suas
áreas, que conversam e após um novo encontro, as percepções e entendimentos dos
grupos são compartilhadas, sendo a maioria das decisões realizadas dessa forma.
Todavia, importante a ressalva trazida pelo entrevistado que expõe que, em
determinados casos, algumas decisões acabam sendo tomadas em colegiado, porém,
com a devida transparência e compartilhamento posterior a todos, tendo em vista a
existência de decisões de caráter mais estratégico. Percepção essa que também é
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trazida pelo Entrevistado 03 ainda no que diz respeito às principais mudanças
estruturais da Mercur.
Atuando há 19 anos na empresa, na qual desempenha a função de coordenador
de setor de impactos da atividade, confere-se tratar do modelo decisório aplicado pela
organização um modelo cujas decisões são mais legítimas por envolverem mais
pessoas. Correspondendo a um procedimento em que há uma maior dedicação de
tempo voltada ao debate antes da tomada da decisão, em que todos os envolvidos
são convidados a participar, desperta-se como consequência uma maior demora de
se obter uma decisão final, tendo em vista que, diante da existência de dúvidas, o
grupo de debate é ampliado, adiando o referido processo. Da mesma forma que o
Entrevistado 02, o Entrevistado 03 também faz a ressalva de que é necessário analisar
cada decisão atrelada à sua urgência para então avaliar se é possível esperar ou não
para tomar partido sobre ela.
Ainda sobre a tomada de decisão, em termos gerais, as decisões de caráter
operacional acabam sendo tomadas pelas áreas e, nos casos de dúvidas, há uma
maior ampliação do grupo. Todavia, dependendo da urgência da decisão, não há
tempo de ouvir outras opiniões, sendo necessário dosar quando uma decisão precisa
ou não de mais opiniões. Com efeito, tratando-se da estrutura da organização, o
entrevistado insere o processo, chamando-o de arquitetura, oriunda de um grande
círculo em que todas as áreas e pessoas se movem. Nesse processo, segundo o
Entrevistado 03, não há verticalidade e sim horizontalidade, oriunda da cooperação
entre todos, em que qualquer participante pode contribuir e opinar em qualquer área,
com emancipação, autonomia e liberdade. Para simbolizar essas referências, o
entrevistado faz menção ao ying yang20 que é referenciado no centro do círculo, cuja
pauta é permeada pelo processo de educação e aprendizagem constante.
Já o Entrevistado 04, por sua vez, que atua há 31 anos na Mercur como
coordenador, fundamenta o modelo organizacional pautado pela organização como
sendo uma forma de acolhimento de todas as opiniões, refletindo em um processo
lento e oriundo de uma mudança de cultura envolvendo aprendizagem, vivência e
diálogo, sendo o ato decisório relacionado com as partes interessadas, ocasião em
que as decisões estratégicas tendem a ficar em um grupo específico. No que confere
à indagação sobre as principais práticas democráticas da empresa, o Entrevistado 01

20

Símbolo chinês atribuído à Figura 03 que trata da atual forma de estrutura da Mercur.
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expõe como principal implementação de práticas democráticas o fato de a
organização permitir a participação de todas as pessoas no processo de tomada de
decisão, sendo o empoderamento elementar para que as pessoas tenham voz ativa,
de forma igualitária.
O Entrevistado 02 apresenta alguns exemplos concretos, como o chamado
Programa Mercur de Participação nos Resultados (PROMEPAR), que foi construído
através da elaboração de regulamentos, sendo realizados encontros de 20 em 20 dias
com representantes das áreas, ocasião em mesmo em meio aos constantes desafios
que se direcionavam em atingir um público diverso, o Programa foi compreendido em
razão de procedimentos lúdicos e uso do diálogo, restando decidida sua divisão de
forma igualitária, mesmo com as diferentes responsabilidades e salários, sendo
realizados esforços conjuntos para se chegar aos resultados pretendidos, sendo um
combinado entre todos os envolvidos.
Outro exemplo refere-se ao chamado café na fábrica, espaço em que
anteriormente apenas era destinado ao setor administrativo e que, a partir dos
encontros do Nossa Empresa, juntamente com representantes das áreas, acabou
sendo criado um espaço chamados de ilhas do café, permitindo que todos pudessem
desfrutar, porém, de forma autorregulada, sem prejudicar a atividade laboral. Por fim,
o último exemplo trazido pelo Entrevistado 02 confere à redução de jornada de
trabalho de 40 horas semanais para 36 horas semanais, sendo realizado acordo junto
à organização, Sindicato da Borracha e os próprios colaboradores. O Entrevistado 03,
assim como o Entrevistado 01, acabou ratificando como prática democrática atribuída
à empresa a ideia da horizontalidade e a tomada de decisão tomada em colegiado,
sendo atribuído como destaque, pelo Entrevistado 04, a prática do processo de
cocriação de soluções, em que há um maior envolvimento entre os participantes.
O penúltimo tópico referido às entrevistas realizadas com os coordenadores
atenta para os principais pontos como as dificuldades e benefícios do modelo atual de
gestão da Mercur, as mudanças direcionadas ao aspecto externo, questões
relacionadas à perda ou aumento da eficiência e os efeitos econômicos da mudança
estrutural da organização. Para o Entrevistado 01, um dos principais desafios do novo
modelo foi o desapego à cultura organizacional anterior, em que foi preciso um maior
estímulo aos colaboradores que não estavam habituados a participarem de forma
ativa na Mercur, já com relação à exteriorização dos efeitos da mudança da empresa,
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realça a grande aceitação por parte dos stakeholders21 da empresa, vindo o
posicionamento da Mercur fazer sentido de forma geral. No que diz respeito à
eficiência da empresa, o Entrevistado 01 aponta das duas faces da tomada de decisão
no novo modelo organizacional, sendo o aumento da legitimidade e o aumento do
tempo do processo.
De um modo mais elucidativo, o Entrevistado 02 retrata como principais
dificuldades do processo de gestão da empresa a mudança de pensamento das
próprias pessoas, a compreensão no sentido de colaborar e não competir, de entender
outros pontos de vista e considerar a opinião alheia, assim como exercer valores como
o acolhimento, empatia e pensar no próximo, correspondendo à uma perspectiva de
abrir mão de algo para melhorar a condição do outro, a exemplo da redução da
disparidade salarial. Quanto à exterioridade dessas ações, principalmente voltada aos
clientes, o entrevistado é enfático ao dizer que assim como todo o processo de
mudança da Mercur, o aspecto externo também contou com dificuldades iniciais,
principalmente associadas à desconfiança com relação aos novos posicionamentos
adotados pela empresa. Contudo, com o passar do tempo as pessoas foram
entendendo os novos propósitos, reconhecendo o papel da organização.
No que comporta à eficiência, para o Entrevistado 02, mesmo com as oscilações
provocadas nos números do faturamento e produtividade, a Mercur continuou
apresentando resultado positivo na última linha, indo ao encontro das ações que foram
deixadas de fazer e de outras que foram feitas. Na mesma linha do posicionamento
anterior, o Entrevistado 03 também reforça as dificuldades trazidas no processo de
mudança organizacional da Mercur, principalmente no que se refere à própria
compreensão das pessoas em adaptar-se com o novo. Em contrapartida, reportandose aos benefícios, são insculpidos como exemplos a maior flexibilidade adotada pela
empresa, maior zelo com as pessoas, preocupação com o desenvolvimento
sustentável, sem deixar de lado os negócios, tornando a organização um ambiente
mais leve.
Tratando-se dos aspectos externos, semelhante as colocações trazidas pelo já
referidos entrevistados, o Entrevistado 03 também se reporta ao impacto que a
mudança organizacional causou logo no início da implementação por conta do
estranhamento do novo processo, sendo substituído por uma repercussão positiva no
“Parte interessada ou interveniente. Pessoas e grupos que tem um papel direto ou indireto na gestão
e resultados de uma organização” (STRUSSMANN et al., 2017, p. 175).
21

130

sentido de outras empresas externarem o desejo praticar ações semelhantes, sendo
a Mercur, inclusive, palco de visitas há mais de uma década em razão da mudança
organizacional. No tocante à eficiência da empresa, ainda segundo o entrevistado, ao
mesmo tempo que a eficiência operacional segue prosseguindo, acaba-se tendo uma
perda da produtividade, uma vez que há colaboradores que estão envolvidos em
educação e aprendizado, sendo a busca pelo equilíbrio essencial nessas relações,
sendo utilizados indicadores de desempenho nesse processo.
Por outro lado, confere-se que a mudança organizacional ocasionou pouco
impacto quanto à eficiência de modo geral, havendo reduções de faturamento em
razão da retirada de alguns mercados e produtos em razão do próprio posicionamento
da Mercur, sendo, em contrapartida, observada a alteração na estrutura de custos por
conta do rol de produtos disponíveis atualmente, alterando o resultado do negócio.
Para o Entrevistado 03, mesmo com menor variedade de produtos, hoje a empresa
acaba dispondo de produtos mais úteis às necessidades das pessoas. O Entrevistado
04, por seu turno, ao dissertar sobre o antigo modelo de hierarquia adotado pela
empresa, também reporta os efeitos como o sentimento de dependência e o
afastamento do processo de aprendizagem e desenvolvimento, existindo também as
relações baseadas no ego, sendo atitudes não condizentes com o modelo atual da
Mercur.
Quanto às mudanças atribuídas ao aspecto externo, o Entrevistado 04 retoma a
importância da ideia de sustentabilidade adotada na estratégia da empresa, sendo
essa perceptiva tanto por parte dos fornecedores quanto pelos clientes que se
depararam com a saída de produtos que não mais se relacionavam com os propósitos
da organização. Por conseguinte, tratando-se da eficiência direcionada à Mercur, a
empresa passou a utilizar outros indicadores além dos econômicos, sendo levadas
em consideração, segundo o entrevistado, questões ambientais, sociais e humanas,
aspectos esses que antes não eram avaliados. Do mesmo modo, endossando o
entrevistado anterior no que tange à redução do faturamento, também fez contar a
importância do papel do colegiado na avaliação das despesas para o aumento da
eficiência dos custos.
Por

fim,

reportando-se

ao

último

questionamento

realizado

com os

coordenadores, que retrata a opinião pessoal de cada entrevistado sobre a mudança
no comportamento dos colaboradores a partir da adoção da hierarquia horizontal e a
percepção dos próprios entrevistados sobre os reflexos dessas mudanças nas suas
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vidas, o Entrevistado 01 é enfático ao ressaltar que a mudança é acompanhada no
dia a dia de quem faz parte da empresa, configurando um aprendizado para a vida
das pessoas para além do aspecto profissional. Já o Entrevistado 02, por sua vez,
acrescenta a inserção da autonomia e do protagonismo dentro do ambiente de
trabalho, em que todos são corresponsáveis por aquilo que acontece dentro da
empresa, além da sensação de pertencimento em fazer parte da decisão.
Para ele, a troca de conhecimentos e aprendizados estendem-se para a vida,
sendo uma experiência marcante para o próprio entrevistado, que acrescenta como a
Mercur possibilitou sua transformação como pessoa e como ser humano para melhor,
possibilitando uma maior reflexão acerca do seu papel no mundo, sua essência e o
que deseja deixar para as gerações futuras. Seguindo o mesmo entendimento, o
Entrevistado 03 também sustenta uma maior reflexão oriunda das mudanças
ocorridas na Mercur que acabam contribuindo com as atitudes fora da empresa, em
que as pessoas se tornam maduras e responsáveis devido à maior liberdade de todos
em opinar e ajudar a melhorar a empresa. Com relação ao Entrevistado 04, o processo
de mudança da Mercur acabou despertando uma maior agregação de valores dentro
da organização, sendo o aprendizado considerado para toda a vida, de forma que os
efeitos se estendem para além da relação de trabalho.
De outro turno, tratando-se das entrevistas realizadas com os colaboradores,
quanto ao questionamento a respeito de acompanharem ou não a mudança da
estrutura organizacional da Mercur, a Entrevistada 05, assim como os Entrevistados
06 e 07 afirmaram ingressar na empresa após a troca de gestão, sendo o tempo de
trabalho na organização de 03, 09 e 11 anos, respectivamente. Já o Entrevistado 08,
estando atuando na empresa há 34 anos com a função de químico industrial, acabou
presenciando o processo de implementação do novo modelo de gestão, sendo
atribuídas como principais diferenças a tomada de decisão que antes era realizada
por uma única pessoa, de forma rápida e, após a virada de chave, passou a ser
tomada em conjunto, com maior número de pessoas envolvidas, porém, com maior
demora no processo decisório.
Para ele, a ampliação do processo de tomada de decisão também fez surgir o
dilema sobre fazer parte da tomada de decisão ou fazer a empresa girar, de modo que
os próprios colaboradores aprenderam a dizer não para algumas reuniões, passando
a definir seus objetivos, sendo que a empresa confere essa liberdade aos
colaboradores de estipular o que deve ser feito. Sobre o assunto, o Entrevistado 09,
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que atua há 31 anos como auxiliar de processos, estabelece que a grande mudança
da empresa está na alteração do propósito maior que já não é mais buscar o
faturamento a qualquer custo, sendo um ato feito por poucos, mas que acabou
gerando, no início, certa desconfiança por parte dos próprios colaboradores.
Tratando-se das práticas democráticas apresentadas pela empresa, a
Entrevistada 05 cita como exemplos a revisão do regulamento do Programa de
Participação de Lucros, ocorrida em 2018, em que fez parte um grupo de
colaboradores; Calendário Coorporativo de feriados e compensações, em que os
colaboradores votam na opção que desejarem e a contagem considera a maioria dos
votos; Grupo Falando de Alimentação, formado por colaboradores que debatem a
qualidade da alimentação na Mercur; Grupo de Saúde Integral, igualmente formado
pelos colaboradores, que abordam temas como a saúde física, mental, espiritual e
emocional do trabalhador e os espaços de aprendizagem que auxiliam no processo
de aprendizagem e conhecimento dos colaboradores.
Para o Entrevistado 06, praticamente todas as práticas da empresa possuem o
condão democrático, uma vez que as decisões são debatidas e tomadas em
colegiado, levando em consideração os diversos olhares sobre a temática proposta.
Assim como a Entrevistada 05, o segundo entrevistado também elenca alguns
exemplos de práticas democráticas explicitadas na Mercur, sendo eles a chamada
Nossa Empresa, que direciona ao debate sobre questões relacionadas ao dia a dia
da organização; Oficinas de Cocriação, que reúne pessoas com diferentes
conhecimentos, sendo estimuladas a inteligência coletiva e a criatividade como meio
de buscar a solução de desafios, consagrando-se o fomento à autonomia e o
protagonismo.
O Entrevistado 07 também acrescenta como exemplo as chamadas Rodas
Vivas, como espaços democráticos que reúnem os colaboradores de determinadas
áreas para debaterem sobre determinados assuntos, como questões do dia a dia,
produtividade, indicadores de desempenho, reclamações, entre outros. Outra prática
igualmente destacada é a do recrutamento interno, que acaba possibilitando aos
colaboradores inscreverem-se em vagas dentro da empresa antes do recrutamento
externo, sendo tais exemplos também retratados pelo Entrevistado 08. Já o
Entrevistado 09 é mais enfático ao dizer que a grande prática democrática da Mercur
é “fazer juntos o combinado para que fique bom para todo mundo”.
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Com relação às dificuldades enfrentadas pela empresa e os benefícios do novo
modelo de gestão, a Entrevistada 05 considera como alguns dos desafios a migração
de uma relação antes baseada na subordinação tradicional para uma relação de
parceria e cooperação, alinhamento do novo propósito da organização, etc., sendo
observado como benefícios a maior autonomia, preocupação com o ser humano,
valorização da aprendizagem e o desejo de evolução. O mesmo seguimento é
acompanhado pelo Entrevistado 06 que expõe o impacto decorrente da gestão
horizontal e dos novos papeis e responsabilidades, conferindo-se como benefícios o
maior desenvolvimento pessoal, etc. Atentando-se ao Entrevistado 07, este revela
como dificuldade o engajamento das pessoas para as mudanças que estavam por vir
na Mercur, pensamento que foi reforçado pelo Entrevistado 08.
Como benefícios dessa trajetória, o Entrevistado 09, ao seu turno, reforça o
sentimento de satisfação por parte dos colaboradores em compartilhar suas ideias e
serem ouvidos, gerando a sensação de poder ajudar de outras formas não somente
com a sua produção do dia a dia. Ao serem questionados sobre a vontade de voltar a
trabalhar em organização tradicional, ambos os entrevistados foram enfáticos ao
afirmarem que não mais se imaginam trabalhando em uma organização com gestão
tradicional em razão da autonomia e liberdade de trabalho que a forma de gestão mais
colaborativa oferece, sendo o retorno ao ambiente hierarquizado somente em caso de
necessidade. Nesse compasso, o Entrevistado 06 acrescenta que as futuras
oportunidades de emprego devem estar, minimamente, alinhadas com os valores
pessoais e os objetivos de vida.
Por fim, correspondendo a última indagação que confere a forma que os
colaboradores se sentem quanto à inclusão na tomada de decisão da empresa e como
essas experiências vivenciadas na Mercur repercutiram na vida familiar, social e
política, a Entrevistada 05 diz sentir-se incluída na tomada de decisão da empresa,
uma vez que são oferecidos espaços de participação, como as rodas de conversa em
que os colaboradores podem participar, havendo também a oportunidade de
participação dos colaboradores em razão do seu expertise. Com relação ao modo que
as experiências da Mercur repercutem na vida fora da empresa, a entrevistada afirma
que a vivência na Mercur acabou instigado a um pensamento mais crítico, em que
passou a buscar conhecimentos além do tradicional, gerando um sentimento
libertador sobre a maneira de posicionar-se nas com os outros e com o mundo.
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O Entrevistado 06 também se mostra incluído na tomada de decisão da
organização, uma vez que a participação é estimulada pela empresa que dá voz a
todos os colaboradores, com espaços destinados à participação, trocas de ideias e
experiências. Com relação à repercussão das experiências da Mercur na sua vida fora
da empresa, o entrevistado afirma levar o aprendizado vivenciado na empresa para a
sua vida, não apenas dentro da organização, como também na sua casa, família,
amigos, repercutindo também, de certa forma, nas suas relações mais amplas da
sociedade e da política. Da mesma forma, o Entrevistado 07 também diz sentir-se
incluído na tomada de decisão, em que é considerado o coletivo, sendo esses efeitos
também atribuídos na sua vida pessoal, com maior abertura ao diálogo e o
aprendizado quanto ao ato de saber ouvir mais as pessoas.
O Entrevistado 08, por sua vez, reporta que sua função na empresa também se
deve a maior participação em decisões técnicas. Contudo, acredita que mesmo com
o modelo de gestão implantado pela Mercur e pela preocupação voltada ao tratamento
igualitário, ainda existem diferenças. Quanto ao questionamento sobre suas
percepções voltadas fora da empresa, ao contrário dos demais entrevistados, acredita
que seu comportamento não foi alterado fora da empresa, tendo em vista que já
praticava o hábito de tomar decisões em conjunto na sua casa. Por fim, no que
compete ao Entrevistado 09, esse sustenta que, assim como os demais, também se
sente incluído pelo fato das decisões tomadas serem construídas através de muito
diálogo com preocupação voltada ao bem estar de todos, em que sente tratado com
igualdade.
No que concerne à repercussão das experiências vivenciadas pela Mercur e os
reflexos na sua vida além da empresa, o entrevistado acredita que quando se passa
grande parte do tempo em um ambiente em que as pessoas prezam pelo coletivo e
praticam suas ações pensando no bem estar de todos, esse propósitos acabam sendo
levados para as demais relações fora da empresa. Percebe-se, assim, atrelado ao
ponto de vista dos coordenadores e colaboradores, que a Mercur deixou de lado o
modelo de gestão tradicional descrito por Tenório (2000, 2004), como sendo àquele
burocrático, em que se sustenta o poder de comando e a racionalidade instrumental,
passando a se corresponder um modelo flexível e horizontal após a virada de chave,
momento em que a empresa modificou seu organograma, conforme expõem os
Entrevistados 01 e 02, deixando de utilizar cargos como Diretores, Gestores, etc.,
conferindo maior espaço ao colegiado e o papel dos facilitadores.
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Por conseguinte, Tenório (2000, 2004), ao tratar de Habermas, também insere a
racionalidade comunicativa desenhada pelo filósofo alemão como uma proposta a ser
considerada para se guiar um processo de gestão organizacional democrática com
uma maior abertura de diálogo e exposição dos argumentos de todos participantes
por meio de um processo discursivo e racional, em que se defende o debate e a busca
por um consenso, tomando por base a ideia de flexibilização organizacional, termo
esse associado à democratização e, com ela, a participação dos trabalhadores.
Possibilidade essa que se apresenta na gestão da Mercur, que, segundo os
entrevistados, passou a estabelecer uma maior autonomia por parte dos
colaboradores em um processo de mútua cooperação e participação, pautada por um
amplo acolhimento de todas as opiniões por meio do diálogo, refletindo em um
processo de aprendizagem constante voltado ao ambiente democrático.
Descrição que também é sentida pelos colaboradores, principalmente aqueles
que vivenciaram o processo de mudança da organização, tais como os Entrevistados
08 e 09. À vista disso, conferindo-se como um dos pontos mais exaltados pelos
entrevistados que simboliza a mudança de estrutura da Mercur diz respeito à ideia de
descentralização da tomada de decisão da empresa. Diferentemente do modelo de
gestão tradicional, no qual se mostrava voltado ao ato decisório de forma isolada,
individual e centralizado na figura do chefe, a descentralização do processo decisório
passou a ser considerada uma tendência a ser seguida (CURY, 2000; ROBBINS,
2004).
Esse processo também pode ser acompanhado na Mercur, conforme afirmação
do Entrevistado 01, que descreve a descentralização da tomada de decisão
correspondendo a todos os níveis da organização, passando pela direção, execução
e operacionalidade da empresa. Nesse processo, de acordo com os Entrevistados 03
e 04, a Mercur, ao modificar seus propósitos, também passou a estimular a
participação dos colaboradores, prezando, assim, pelo acolhimento de todas as
opiniões, vindo a gerar um constante aprendizado e conhecimento através do diálogo
e reflexões mútuas, originando uma grande mudança no que diz respeito à tomada de
decisão, que, conforme sustenta o Entrevistado 08, passou a ser realizada em
conjunto, com maior número de pessoas envolvidas.
Procedimento esse que Sobral e Peci (2013) consideram se tratar de práticas
adotadas em organizações flexíveis, que acabam adotando um viés aberto e
participativo. Nesse cenário, como um dos benefícios trazidos pelos referidos autores
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no que confere à tomada de decisão coletiva, tem-se a maior legitimidade da decisão
quando resultado de um processo participativo e democrático, percepção que também
é trazida pelos Entrevistados 01 e 03 ao referirem-se sobre as mudanças oriundas da
gestão organizacional da Mercur. Por outro lado, configurando-se uma das críticas
apresentadas por Sobral e Peci (2013) ao modelo em questão, que se refere à maior
demanda de tempo para a tomada de decisão, considera-se também como um dos
pontos debatidos pela maioria dos entrevistados por conta do maior número de
pessoas envolvidas na decisão.
Tratando-se da participação na tomada de decisão, descrita tanto por parte dos
coordenadores quanto colaboradores, extrai-se um novo paradigma de gestão
organizacional descrito por Tenório (2004) ao inserir a figura do trabalhador como
sujeito ativo e não mais como coadjuvante, conferindo-se como um reivindicador de
direitos e participante no processo de tomada de decisão da organização. Papel esse
que se apresenta na Mercur ao conferir o espaço de atuação do colegiado, descrito
pelo Entrevistado 02, configurando-se um ambiente que insere o protagonismo e a
autonomia aos envolvidos, correspondendo a sensação de pertencimento em fazer
parte da decisão.
Pertencimento esse que Pateman (1992) trata em sua obra ao realçar a
importância da implementação do modelo democrático participativo dentro das
indústrias, sendo esse ambiente o lugar em que os cidadãos passam a grande maioria
do tempo, de modo a interagirem entre si, correspondendo também ao local em que
se partilha da relação de subordinação e em que as decisões tomadas englobam
maior efeito na vida dos trabalhadores. Todavia, para ocorrer a participação no cenário
organizacional, segundo a autora, deve-se haver o acesso à informação como um
modo de consolidação do ato participativo, em que se cria o entendimento de que os
trabalhadores devem ser informados sobre os acontecimentos do local de trabalho,
sendo esse tipo de medida também inserida por Tenório (2004) no que tange à
concretização da gestão participativa.
Nesse ponto, partindo dos exemplos trazidos pelos entrevistados no que diz
respeito às práticas democráticas na empresa, respalda-se que a Mercur, ao criar
espaços de diálogo e aprendizagem, também possui como condão o dever de
informar os colaboradores sobre os acontecimentos no trabalho, inclusive servindo de
parâmetro para futuras decisões, em que os colaboradores devem conhecer a
realidade da empresa e seu propósito. Tais considerações são feitas com maior
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explanação pelo Entrevistado 02 ao enfatizar que mesmo diante de decisões que
acabam sendo tomadas pelo colegiado, há o dever de transparência e o
compartilhamento posterior.
Referindo-se aos efeitos da participação, Pateman (1992) atribui a educação
como sendo a principal função da participação no que compete à teoria da democracia
participativa, sendo atribuídos como efeitos tanto os aspectos psicológicos quanto
àqueles voltados ao exercício de práticas democráticas em escala maior. Isso é
possível, para a autora, em razão de um maior interesse dos cidadãos em situações
que envolvem sua própria comunidade e seu país, sendo considerado o engajamento
democrático oriundo da relação de trabalho uma oportunidade para que os indivíduos
se capacitem para as demais relações da sociedade, de modo a promover a cidadania
e o chamado senso de eficácia política. Mesmo não sendo aprofundado na presente
pesquisa o grau de desempenho social e político dos participantes, confere-se apontar
os efeitos, em sua maioria psicológicos, dessa relação.
Seguindo as percepções trazidas pela autora britânica, tem-se que os efeitos
derivados da relação de participação se acentuam não somente dentro do ambiente
laboral, ocasião em que além do ato de participar, os trabalhadores também
incorporam a aceitação das decisões coletivas, maior capacitação, no sentido de
quanto mais pessoas participarem, mais capacitadas se tornam nas mais diversas
áreas da sociedade, atingindo, ainda, o cidadão sob o aspecto psicológico,
contribuindo para sua formação profissional e pessoal no futuro e desenvolvendo a
personalidade democrática. Tais percepções são sentidas pelos entrevistados, a
exemplo

dos

coordenadores

que

estabelecem

uma

maior

mudança

de

comportamento por parte dos colaboradores, em que se passou a inserir a autonomia
e o protagonismo, além do sentimento de pertencimento, maturidade, maior
responsabilidade dos envolvidos, inserção de valores para dentro da organização.
Mudanças que acabaram impactando o comportamento dos próprios
coordenadores que alegam adotar a postura vivenciada dentro da empresa nas suas
relações externas. Tratando-se dos colaboradores, esses efeitos também acabam
sendo sentidos, uma vez que a maioria dos entrevistados se dizem incluídos no
processo de tomada de decisão, além de praticarem o comportamento adotado na
empresa, como saber dialogar, ouvir melhor as pessoas e suas opiniões, entre outros
atos nas demais relações sociais, a exemplo das famílias, amigos, inclusive na própria
esfera política, como bem acentua o Entrevistado 06, sendo unânime o

138

posicionamento de todos os colaboradores entrevistados no sentido de que não
pretendem voltar a trabalhar em organização tradicional por conta da maior liberdade
e autonomia conferidas na forma colaborativa.
Nesse cenário, no que compete à participação propriamente dita, exaltando-se
o protagonismo inserindo na teoria da democracia participativa por Pateman (1992),
que é acompanhado por Miguel (2017), tem-se como fruto do sentimento de
efetividade dos participantes, em que as pessoas devem sentir que fizeram e fazem a
diferença nas discussões e nos resultados finais para estarem inseridas no processo
de tomada de decisão. Da mesma forma, confere-se, segundo a visão dos autores
apresentados, três tipos de participações, sendo a pseudoparticipação, participação
parcial e participação plena. Conforme

exarado no segundo capítulo, a

pseudoparticipação diz respeito ao ato consultivo, em que os trabalhadores apenas
são informados sobre a decisão proferida pelo chefe ou administrador.
Já a participação parcial, como reforça Pateman (1992) se instrui por meio da
possibilidade de os trabalhadores influenciarem na tomada de decisão, não conferindo
o poder de decidir propriamente dito, sendo a decisão deliberada pelo supervisor, o
que demonstra a situação de discrepância entre os trabalhadores e a organização.
Contudo, tem-se que a pseudoparticipação não pode ser considerada um ato de
participação, ocasião em que os efeitos dela decorrente embasam meramente um ato
informativo oriundo da falsa percepção de participação. Quanto à participação plena,
diferentemente da participação parcial, tem-se conferido o poder de conduzir
determinado resultado, não havendo disparidade entre os trabalhadores e a empresa,
ocasião em que as decisões são tomadas em coletivo formado por indivíduos com
iguais poderes, que passam a decidir sobre questões pertinentes que lhes dizem
respeito, sendo essa última a verdadeira participação para Pateman (1992).
Pautando-se nas informações trazidas, alinhadas ao respaldo teórico, permeiase que a Mercur, ao se guiar por uma estrutura horizontal, reportando a valorização
humana como premissa, estabeleceu, com a virada de chave, um processo de tomada
de decisão distinto, correspondendo a um modelo descentralizado em todos os níveis,
cabendo aos coordenadores o papel de facilitadores desse processo, juntamente com
a participação do colegiado como ferramenta que melhor comporta a opinião de todos
os participantes. Nesse aspecto, em que as decisões passaram a ser guiadas de
forma coletiva, sendo definidos grupos de representantes pelos próprios setores da
empresa que possuem como papel debater com suas áreas o que é discutido para
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depois ser debatido novamente o assunto com as opiniões compartilhadas, permeiase possível identificar indícios de ser a Mercur um modelo de gestão organizacional
flexível, colaborativo e democrático.
Tal premissa parte, primeiramente, de toda a construção da organização
enquanto instituição que alterou sua estrutura organizacional no sentido de colocar a
sociedade em primeiro lugar, bem como as pessoas, em que se inseriu interfaces
multifatoriais, multidimensionais e multiescalares com o propósito de um pensar
social, econômico e ambiental, sendo os efeitos refletidos externamente, seja na
relação com os clientes ou com os fornecedores e demais parceiros da empresa, que
passaram a enxergar a organização e seus propósitos como exemplo a ser seguido.
Várias foram as trajetórias percorridas, juntamente com desafios e uma nova
compreensão de vida por parte dos envolvidos na empresa, seguindo um processo
de várias etapas, sendo atos que, no entendimento de Cury (2000), devem ser levados
em consideração no aspecto social e psicológico da organização, em que a
participação das pessoas é fundamental.
Face aos argumentos expostos, exalta-se que a expansão da democracia para
as demais esferas da sociedade se apresenta como um avanço nas relações
humanas

e

no

próprio

Estado,

sendo

instituído

pelo

Constitucionalismo

Contemporâneo a necessidade de uma ampliação cada vez maior dos espaços
democráticos, haja vista que o cidadão ocupa, enquanto bem maior, uma posição de
destaque dentro do Estado Democrático de Direito, cuja vertente norteadora é o
princípio da dignidade humana. Nesse ínterim, a aplicação dos preceitos democráticos
igualmente se sustenta quando se fala no ambiente organizacional, tomando por base
fatores como a responsabilidade social, em que o lucro já não é considerado o único
objetivo das empresas, que devem ceder espaço para as necessidades da sociedade
contemporânea.
Reportando-se à análise da Mercur enquanto objeto de estudo, exalta-se que a
democratização do processo de tomada de decisão da organização que se apresenta
como um modelo de gestão organizacional flexível e compatível com as premissas
apresentadas por Tenório (2000, 2004), uma vez ultrapassados os valores trazidos
pela racionalidade instrumental, de forma elevar o apreço ao debate e a participação,
pautando-se. Na mesma vertente, também se evidencia que a participação referente
à tomada de decisão na Mercur se encaminha para a possibilidade de corresponder
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aos parâmetros exarados por Pateman (1992) ao tratar da participação plena como
meio de concretização da teoria democrática participativa.
A afirmação se deve ao entendimento de que um dos grandes propósitos da
teoria acima realçada é a inserção dos efeitos psicológicos atribuídos aos
trabalhadores como forma de reforçar o caráter democrático dessas relações, sendo
esses obtidos por meio da educação, de modo que se aprende a participar,
participando. Essas implicações são conferidas na Mercur enquanto organização que
busca estar em constante aprendizado, em que se exalta na sua gestão traços
compatíveis com a participação tratada pela teoria patemaniana, sendo a
descentralização da tomada de decisão e participação no processo decisório atribuída
aos diferentes níveis da organização, oportunidade em que os próprios colaboradores
se sentem incluídos nesse processo de modo a não desejarem ingressar em outra
organização com caráter tradicional.
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5 CONCLUSÃO

A pesquisa retratou, por meio de um estudo interdisciplinar, a democratização
da tomada de decisão dentro do ambiente organizacional da Mercur S.A., na qual se
analisou a extensão do caráter democrático para relações outras que envolvem além
do binômio Estado e cidadão, fundamentando-se por intermédio do exame das bases
teóricas eleitas e a realização de estudo de caso.
Partindo da compreensão contemporânea sobre a necessidade de ampliação e
maximização da democracia para outros setores da sociedade, o estudo buscou
analisar a ampliação dos espaços democráticos dentro do Estado Democrático de
Direito, direcionando como enfoque as relações de trabalho, oportunidade em que se
propôs responder a indagação acerca da possibilidade da democratização da tomada
de decisão da Mercur refletir os postulados da teoria de Pateman (1992) e da gestão
organizacional, adequando-se aos preceitos constitucionais.
Para responder tal indagação e, assim exercitar a confirmação ou a refutação da
hipótese inicialmente prevista, a pesquisa adotou o método de abordagem o
hipotético-dedutivo, em que se pretendeu testar a hipótese, qual seja, a de
corresponder a experiência de descentralização da tomada de decisão da Mercur a
um modelo de gestão organizacional democrática que atende os pressupostos
teóricos apresentados na pesquisa em tela, tomando por base fatores como a
responsabilidade social da empresa e a abertura para a participação dos
trabalhadores nos processos de tomada de decisão, alinhando-se aos ditames
constitucionais. Nesse espaço, contou-se como método de procedimento a realização
de estudo de caso para possibilitar um estudo mais abrangente e triangular, tendo
também por base os achados bibliográficos e abordagem teórica.
Nesse seguimento, o primeiro capítulo, partindo de um resgate histórico e
evolutivo voltado à análise do Constitucionalismo Contemporâneo e da democracia
até sua situação atual, evidenciou os principais marcos que sucederam episódios de
conquistas de direitos e uma visão humanitária da sociedade. Desta análise, tornouse possível constatar a grande relevância atribuída de cada momento histórico e dos
movimentos constitucionais trazidos no capítulo, principalmente com relação aos
direitos fundamentais e a sua proteção constitucional, sendo também observados,
dentro do constitucionalismo no Brasil, a primazia do Estado Democrático de Direito e
do pensamento voltado à máxima proteção da dignidade humana, fundamento esse
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que se insere não apenas aos direitos fundamentais, como também em todas as
demais relações humanas.
Por conseguinte, referindo-se tratar do Constitucionalismo Contemporâneo
como meio que possibilitou um novo olhar das relações jurídicas e sociais, fixando-se
nos valores e garantias constitucionais, além da soberania popular e da própria noção
de democracia, foi possível constatar o papel do referido instrumento dentro do
ordenamento jurídico pátrio, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988,
período em que o Brasil passou a viver seu maior momento de estabilidade social e
política. Contribuições que também imperaram e ainda sustentam a reinterpretação
constitucional do sistema jurídico brasileiro como um todo, abrindo espaço para o
processo de constitucionalização do direito privado e a superação do afastamento
entre direito público e o privado, seguimento que inseriu a função social como
externalização do pensamento protetivo e limitador das condutas humanas.
Na mesma seara, disponibilizadas constatações sobre a democracia na
contemporaneidade, verificou-se que a democracia propriamente dita não pode ter
sua efetivação limitada ao ato de votar e ser votado, conferindo-se tratar de um espaço
de abertura ao diálogo e a ampla participação dos cidadãos, sendo averiguado que o
modelo contemporâneo democrático adotado pelo Constituinte de 1988 não se ateve
à um único formato, possibilitando, assim, a ampliação do caráter democrático por
meio da conciliação dos modelos contemporâneos, possibilitando, assim, uma maior
viabilidade da participação e controle popular.
Quanto ao segundo capítulo, prezou-se por uma abordagem atrelada à
democracia participativa e os ideais de participação do cidadão como uma das formas
de concretização do pensar democrático, configurando-se à análise de uma
perspectiva além das relações entre o Estado e cidadão, urgindo como um novo
paradigma das relações para a gestão organizacional. Cenário esse em que se
constatou, a partir da contextualização histórica da democracia republicana sob a
percepção de Rousseau, a importância do entendimento do autor em questão para a
concepção de democracia participativa que se tem nos dias de hoje, sendo utilizados,
em um viés contemporâneo, autores como Sousa Santos (2001, 2003) e Pateman
(1992), além de seus interlocutores.
Partindo da compreensão patemaniana, como um dos principais fundamentos
da presente pesquisa, verificou-se a inserção da teoria da democracia participativa
como forma de instituir a participação entre os cidadãos para além do cenário eleitoral,
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ocasião em que a autora, ao defender a atuação democrática nos setores das
indústrias, acaba justificando corresponder a um ambiente em que as pessoas
passam grande parte do tempo e no qual as decisões tomadas impactam diretamente
a vida dos envolvidos. Entendimento em que se avalia ser a educação a ferramenta
para a instauração do modelo democrático em questão, por meio da participação na
tomada de decisão dentro dos referidos setores, oportunidade em que também passa
a ser defendida, dentre outras questões, a externalização dos efeitos psicológicos
advindos dessas relações.
Impactos esses que, segundo observado no capítulo, transcendem o próprio
espaço laboral, emergindo, assim o caráter democrático para relações dentro e fora
do ambiente de trabalho, surtindo efeitos, inclusive, com relação às famílias dos
trabalhadores, efeitos que convalidam o desenvolvimento da personalidade
democrática dos participantes e o maior senso de participação por meio do interesse
de temas como a própria política, em que é possível, na visão patemaniana, modificar
a percepção dos envolvidos no processo democrático da tomada de decisão. Viés em
que se reporta à importância da necessidade de externalização do sentimento de
participação e pertencimento dos trabalhadores que passam a se enxergar como
seres ativos dentro do ambiente laboral.
Todavia, tem-se por relevante destacar, a partir da análise teórica em questão,
que a participação aqui defendida não deve se estender a qualquer ato praticado
dentro das organizações, de forma que, para atingir o protagonismo social retratado
pela teoria da democracia participativa, muito mais do que o ato de participar, está o
fato de se atentar para a efetiva participação, em que as pessoas envolvidas fizeram
e ainda fazem diferença nas discussões e nos resultados finais. Assim, diferenciandose de atos meramente consultivos, em que os trabalhadores são apenas consultados
sobre as decisões já tomadas pelos seus superiores, o caminho narrado por Pateman
(1992) vai além, ultrapassando a ideia de pseudoparticipação para convalidar-se
através da participação parcial e a participação plena.
Nesse ínterim, em que se resguarda como melhor tipo de participação a
considerada plena por garantir o protagonismo dos envolvidos em virtude de não se
ater ao ato de influenciar e sim de consolidar a participação determinante para
conduzir a determinado resultado, é que se sustenta a ideia da ampliação radical da
democracia defendida pelos imperativos teóricos conduzidos no presente estudo, em
que, segundo Pateman (1992), não se trata de uma utopia e sim de uma possibilidade
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de se atrelar para uma democracia que a participação dos cidadãos como uma das
suas principais vertentes. Com isso, as decisões tomadas de modo coletivo se
apresentam como um meio de reafirmar a ampliação do caráter democrático por
inexistir disparidade entre os trabalhadores, valendo-se tal ideal, da mesma forma da
participação social, como possível em ambos os níveis da organização.
Tratando-se das organizações como enfoque da presente pesquisa, termo esse
mais amplo que se relaciona à configuração das empresas no âmbito não estatal, o
terceiro capítulo, utilizando-se de um contexto interdisciplinar, reportou-se, assim, a
uma apreciação teórica voltada à racionalidade do processo de tomada de decisão,
oportunidade em que foram tratadas temáticas como a modificação das estruturas
organizacionais, como o taylorismo, fordismo e, mais recentemente, a possibilidade
do pós fordismo, para então compreender o processo de tomada de decisão dentro
do ambiente organizacional e seus reflexos na sociedade atual.
Esboçadas as considerações sobre as referidas temáticas, observou-se, junto
a análise de Tenório e seus interlocutores, a percepção da crescente evolução das
organizações que iniciaram suas estruturas de forma tradicional, em um processo
burocratizado e autoritário, pautado na racionalidade instrumental, correspondendo,
assim, aos embasamentos trazidos, basicamente, pelos reflexos do fordismo, cujas
concepções acabavam por gerar a alienação dos trabalhadores em razão do processo
de produção que provocava, dentre outras questões, o forte desestímulo entre os
trabalhadores com relação ao posto de trabalho. Tal visão, que antes se moldava de
modo alinhado a uma perspectiva unilateral, sem qualquer possibilidade de
participação entre os envolvidos, passou a ganhar novos contornos por conta de um
novo pensar dessas relações.
Essa nova perspectiva, incorporada pelas noções de flexibilidade, uma vez
ultrapassados os valores trazidos pela racionalidade instrumental referida por Tenório,
além do elevado estímulo ao debate e participação, fez surgir novos contornos no
cenário organizacional e, com eles, um viés voltado às concepções atreladas às
possibilidades pós fordistas, retratando um modelo de organização mais plausível com
as complexidades da sociedade oriunda do século XXI. Oportunidade em que a
participação do trabalhador passou a ser reconhecida por suas vantagens, dentre
elas, a legitimidade do processo decisório realizado coletivamente, sendo, igualmente,
reconhecidas suas desvantagens, como a demora para a conclusão da tomada de
decisão.
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Respondendo, portanto, ao problema da pesquisa diante da aplicação do
método hipotético-dedutivo, em que é testada a hipótese no sentido de corresponder
ou não ao método de experiência de descentralização da tomada de decisão da
Mercur como um modelo de gestão organizacional democrática que atende os
pressupostos teóricos apresentados na pesquisa, tomando por base fatores como a
responsabilidade social da empresa e a abertura de espaços de participação dos
trabalhadores na tomada de decisão, alinhando-se aos ditames constitucionais,
verifica-se confirmada a hipótese em questão através da análise das bases teóricas e
da coleta de dados realizada por meio das entrevistas e pelos suportes bibliográficos.
Confirmação essa que decorre, em primeira análise, pela inserção da
participação dos trabalhadores como uma das premissas da empresa por meio da
figura do colegiado, sendo fruto do processo de virada de chave, em que a
organização passou, de acordo com o Entrevistado 01 (p. 125-126), a descentralizar
a tomada de decisão em todos os níveis organizacionais, incluindo as pessoas
envolvidas na direção, execução e operacionalidade da empresa, oportunidade em
que, como destacou o Entrevistado 02 (p. 126) como sendo uma das maiores
alterações da Mercur, a empresa também abandonou a sua estrutura hierárquica
vertical. Com isso, não sendo mais utilizados cargos de direção, gerência e
supervisão, organização passou a atuar por meio do colegiado 22, de modo a
incorporar a diversidade e o diálogo frente ao processo decisório sem a necessidade
de decisões baseadas em comando e controle.
Processo que é confirmado tanto pela análise histórica da empresa quanto pelas
entrevistas, vindo os Entrevistados 02 e 03 (p. 126-127) a sustentarem a importância
de ouvir a todos, de modo que as decisões, ao mesmo tempo que demoram para
serem tomadas, também o são de forma mais legítima por envolver mais pessoas, em
que todos os envolvidos são convidados a participarem, independentemente da área
de atuação, ocasião em que, a depender da urgência do ato decisório, as decisões
podem ser tomadas por meio do colegiado para depois ser comunicadas aos demais
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Meio que surgiu, segundo o citado entrevistado, com o propósito de ouvir a todos, em que são
escolhidos pelas diferentes áreas da empresa representantes que representam tais áreas nos
encontros promovidos pela organização, de modo a possuírem “[...] responsabilidade de levar o que foi
discutido as suas áreas, que conversam e depois de um novo encontro é compartilhada as percepções
e entendimentos” (ENTREVISTADO 02, p.168), correspondendo a um processo de transparência, em
que algumas decisões, quando mais complexas, acabam sendo decididas pelo próprio colegiado e
depois compartilhada aos demais envolvidos.
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trabalhadores de modo transparente, conferindo-se a inserção de premissas como a
educação e aprendizagem constante uma nova forma de olhar da Mercur.
Situação que também acabou sendo verificada por meio das entrevistas com os
colaboradores da empresa, sendo suscitado por quem trabalhou na organização antes
e depois da virada de chave, para os Entrevistados 08 e 09 (p. 131-132), o grande
diferencial que foi a implementação do novo modelo de gestão que antes era o
processo decisório era realizado por meio de uma única pessoa e depois passou a
ser tomado em conjunto, com maior número de envolvidos, deixando para trás o
objetivo maior que era a busca do faturamento para inserir um propósito maior.
Movimento esse que, conforme realçou o Entrevistado 02 (p. 129), acabou inserindo
dentro organização uma gama de valores como a preocupação com o acolhimento,
empatia, pensar no próximo, no sentido de, inclusive, abrir mão de algo para melhorar
a condição do outro.
Da mesma forma, também restaram evidenciadas, no que diz respeito às
práticas democráticas da referida organização, sendo trazido na análise da empresa
presente no item 4.2 e reforçado por meio das entrevistas, em que foram inseridos
como exemplos práticas como as citadas pelo Entrevistado 02 (p. 126-128),
acentuando diversos movimentos como o Eu participo mais da vida da Nossa
Empresa, posteriormente definido como Nossa Empresa, correspondendo a abertura
de diálogos frente as chamadas Rodas de Conversas destinadas as diferentes áreas
da empresa, que acabaram possibilitando um maior contato entre as pessoas, sendo
esse também realizado por meio do colegiado. Outro exemplo trazido refere-se ao
Programa Mercur de Participação nos Resultados (PROMEPAR), em que foi decidida
sua divisão de forma igualitária entre todos os trabalhadores, mesmo exercendo
funções distintas.
O mesmo entrevistado também reportou como prática democrática adotada pela
empresa o chamado Café na Fábrica, espaço em que anteriormente era apenas
destinado ao setor administrativo e que, após os encontros realizados pelos
trabalhadores, acabou sendo criado um ambiente mais amplo, destinado a todos,
permitindo, assim, o compartilhamento do espaço entre todos. Ocasião em que
também foram citados pelos colaboradores, como os Entrevistados 05, 06 e 07 (p.
132-133) situações como o Calendário Coorporativo de feriados e compensações, que
permitiu a votação entre os colaboradores da opção desejada, além da criação de
grupos destinados ao debate relacionado às questões como saúde e educação,
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oficinas de aprendizagem, espaços de cocriação, entre outras atividades que se
propuseram a ampliar a autonomia e protagonismo dos envolvidos.
Igual percepção também foi trazida no que diz respeito ao sentimento de
participação e inclusão dos envolvidos, em que se aprende a participar, participando.
Tal situação restou evidente por meio das entrevistas aplicadas, principalmente diante
do depoimento atribuído aos colaboradores em que se evidenciou, como bem
salientado pela Entrevistada 05 (p. 133-135), o sentimento de inclusão na tomada de
decisão da organização, uma vez que são oferecidos, constantemente, espaços de
participação, oportunidade em que a empresa, de acordo com as concepções trazidas
pelo Entrevistado 06, em que a empresa passou a dar voz a todos os colaboradores
a partir da troca de experiências, situação que, igualmente, também foi compartilhada
pelos Entrevistados 07 e 08 que também dizem se sentirem incluídos na tomada de
decisão.
Considerações que também foram esboçadas quanto à exteriorização dos
pensamentos relacionados à repercussão das experiências vivenciadas pela Mercur
e os efeitos na vida dos envolvidos além da empresa, sendo tais efeitos perceptíveis
em todas as entrevistas, por parte dos coordenadores que perceberam os reflexos
dessas mudanças no próprio comportamento, sendo a fala do Entrevistado 04 (p. 131)
um exemplo, em que foi possível constatar as mudanças de comportamento de todos
os envolvidos por meio da consagração de valores praticados dentro da empresa que
passaram também a ser aplicados fora dela, despertando o senso crítico participativo
das pessoas, maior aprendizagem por conta das vivências, de forma a possibilitar uma
transformação que ultrapassa as fronteiras da organização.
O mesmo sentimento também é despertado pelos colaboradores entrevistados
no estudo de caso, cujas reflexões são também pontuadas na vida pessoal dos
envolvidos, como bem estabeleceu o Entrevistado 06 ao referir que a experiência
vivenciada na Mercur possibilitou um aprendizado para toda a vida, refletindo, além
da relação de trabalho, nas próprias casas, “[...] com a família, amigos, de forma mais
ampla na sociedade e política, de certa forma também” (ENTREVISTADO 06, p. 181),
sendo modificado, conforme o Entrevistado 07, a própria maneira pessoal de se tomar
determinadas decisões, inserindo-se o diálogo como instrumento facilitador nesse
processo.
Contextualização que também foi retratada pelo Entrevistado 09, ao pontuar as
mudanças trazidas a partir das experiências vivenciadas na Mercur no seu
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comportamento para além da empresa, sendo salientado o fato de que quando o
trabalhador “[...] vive um quarto do seu tempo neste ambiente de pessoas sempre
olhando para questões de fazer de um jeito bom para todo mundo, não tem como não
levar este aprendizado para além dos muros da empresa” (ENTREVISTADO 09, p.
185). Premissas que exaltam o comportamento quanto ao ato de sentir-se valorizado
e parte da organização, oportunidade em que os próprios colaboradores, conforme
anteriormente reportado, reafirmam o sentimento de inclusão quanto à forma de
participação adotada pela empresa, de modo a não mais desejarem empregar-se em
outras organizações com caráter tradicional (p. 140).
Quanto à inserção de práticas associadas à responsabilidade social da empresa,
dispõem-se, como exemplos, as reduções de diferenças salariais entre o maior e o
menor salário, distribuição igualitária da participação nos resultados, adoção de
práticas sustentáveis, como, a substituição do plástico em determinadas embalagens,
redução de emissão de gases poluentes, incentivo à economia local (p. 119),
preocupação com o consumo consciente das presentes e futuras gerações, de forma
a não realizar publicidade infantil (p. 120). Prática também que suscitou na retirada de
produtos incompatíveis com os propósitos da empresa direcionados à valorização
humana, sendo também adotadas restrições quanto ao fornecimento por parte de
empresas cujas finalidades já não mais correspondiam com os valores da
organização, como as indústrias de tabaco, armamentos, agrotóxicos, bebidas
alcóolicas, etc. (p. 117).
Diante das situações práticas evidenciadas tanto por meio dos referenciais
bibliográficos quanto por via das entrevistas realizadas, foi possível constatar a
confirmação da hipótese anteriormente tratada, em que se vislumbra a Mercur como
uma organização democrática que atende aos pressupostos teóricos apresentados.
De um lado, configura-se como uma organização que se encaminha para a
possibilidade de uma ideia de participação plena tratada na teoria patemaniana por
exaltar traços compatíveis, como, o atendimento aos diversos níveis da organização,
correspondendo, também, aos espaços de participação dos trabalhadores através de
um processo de educação dentro da empresa, sendo disponibilizados espaços
destinados à aprendizagem e adaptação, contando como exemplo a contratação de
empresas de consultoria, como o Instituto Paulo Freire, no sentido de oportunizar a
dialética de aprender e ensinar como atos coexistentes (p. 114).
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Ainda sobre as concepções patemanianas, também foi possível identificar,
conforme exposto acima, o elevado sentimento de participação por parte dos
trabalhadores no que tange ao processo de tomada de decisão, sendo os efeitos
dessas relações exarados para além do ambiente de trabalho, em que se reporta,
como, por exemplo, o incentivo às questões políticas, citado pelo Entrevistado 06 (p.
181). No sentido organizacional, também foi possível apontar a Mercur como um
formato compatível com as bases teóricas apresentadas, referindo-se um modelo
flexível, horizontal, no sentido de ultrapassar o entendimento vigorado pela
racionalidade instrumental retratada por Tenório, realçando-se, assim, um novo
paradigma de gestão em que a figura do trabalhador se insere não mais como
coadjuvante e sim como sujeito ativo na empresa, correspondendo, portanto, aos
fundamentos exarados pelo referido autor e seus interlocutores.
Premissa que também é apresentada no próprio organograma da empresa, que
deixou de comportar uma visão tradicional hierárquica com uma escala vertical, como
era realizada no ano de 2009 (p. 113) para então se guiar por uma estrutura
organizacional horizontal, deixando de ser um modelo competitivo e centralizado para
incluir vertentes como a facilitação, possuindo estruturas e serviços compartilhados,
conforme evidenciado na Figura 2 (p. 116). Reportando-se ao formato atual de
organograma apresentado na Figura 3 (p. 118), percebe-se, assim, essa mudança de
enfoque direcionado à colaboração, sentido utilizado como referência o símbolo
chinês ying yang em que se sustenta, dentre outras questões, a importância do
equilíbrio, além do enfoque destinado à aprendizagem, facilitação, inclusão, etc.
Por fim, também foi possível confirmar o alinhamento da Mercur com o disposto
na Constituição Federal de 1988, uma vez que, conforme exarado anteriormente, a
organização preza pela promoção de preceitos como a solidariedade, o respeito à
dignidade humana, uma vez constatada a preocupação com a valorização da vida em
sua amplitude (p. 115), guiando-se pela efetivação da responsabilidade social,
conforme visto acima. Da mesma forma, destaca-se o cumprimento do disposto no
artigo 7º, inciso XI, que trata da participação não apenas voltada aos lucros e
resultados, como também envolvendo o ato dos trabalhadores em participarem na
gestão da empresa. Assim, atendendo todos os parâmetros analisados na presente
pesquisa, conclui-se corresponder a Mercur a uma organização democrática, flexível
e colaborativa, inserindo-se como um possível exemplo contemporâneo da teoria da
democracia participativa reportada por Pateman.
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APÊNDICE A - Formulários de pesquisa aplicado aos Coordenadores

Formulário de Pesquisa Aplicado aos Coordenadores

Nome do entrevistado: A. A. (ENTREVISTADO 01)
Nome da organização: Mercur S/A
Função exercida: Coordenador de compras
Tempo de trabalho na organização: 22 anos

1) Conte,

na

sua

percepção,

quais

foram

as

principais

alterações

organizacionais ocorridas na Mercur no que tange a tomada de decisão no
cenário do antes e do depois da mudança para a hierarquia horizontal? As
tomadas de decisão se tornaram mais descentralizadas e participativas, pois elas
ocorrem em todos os níveis da organização.

2) Como funciona o procedimento de hierarquia horizontal na empresa?
Os coordenadores da área passam a exercer o papel de facilitadores na tomada
de decisão de suas equipes, promovendo espaço para que os colaboradores
sejam mais autônomos e realizem a autogestão de seus procedimentos e
respectivas tomadas de decisão.
3) Como funciona a tomada de decisão na empresa? Os colaboradores são
ouvidos de forma igualitária? Todas as decisões da empresa são debatidas
entre todos os colaboradores ou há restrições quanto a isso? As tomadas de
decisão são descentralizadas e envolvem vários níveis da organização, desde as
pessoas envolvidas na direção da empresa, quanto também as pessoas que são
responsáveis pela execução e operacionalidade da empresa.
4) Na sua percepção, quais as principais práticas democráticas explicitadas
na gestão da Mercur e na tomada de decisão?
Permitir que todos possam participar nos processos de decisão, empoderando
para que todos tenham uma voz ativa e sua manifestação tenha o mesmo peso e
valor das outras áreas ou níveis.
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5) Quais foram as principais dificuldades encontradas para a implementação
deste novo modelo de gestão? E quanto aos benefícios? A cultura
organizacional anterior dos colaboradores em geral que não estavam habituados
a participar ativamente da solução e preparados para manifestar suas opiniões.

6) Como essa mudança foi vista no aspecto externo, quanto aos fornecedores
e demais parceiros da empresa?
De uma forma geral, houve grande aceitação por parte dos stakeholders da
empresa, pois além de fazer sentido para os relacionamentos interpessoais é
também um direito das pessoas.
7) Houve perda ou aumento de eficiência? E no que tange a questão
econômica?
O aumento da participação das pessoas no processo de decisão na empresa
evidenciou de uma certa forma dois aspectos relevantes: a) a qualificação das
decisões por possuírem um caráter de maior legitimidade pelo aumento do
número de participação das pessoas, facilitando o entendimento e sua respectiva
implementação; e b) aumento do tempo para as tomadas de decisão por conta da
necessidade de participação de um número maior de pessoas.
8) Na sua opinião, quais foram as principais mudanças no comportamento dos
colaboradores a partir da adoção da hierarquia horizontal? E quanto a você,
acha que essas experiências mudaram seu comportamento para além da
empresa?
Pode-se evidenciar que a maior mudança no comportamento dos colaboradores
que influencia o comportamento destes no seu dia a dia, está justamente na lógica
de que o posicionamento da empresa faz sentido na relação com a vida e o
respeito a todas as formas de vida, tornando este posicionamento um aprendizado
para a vida das pessoas, não apenas no âmbito profissional.
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Formulário de Pesquisa Aplicado aos Coordenadores

Nome do entrevistado: C.R.K (ENTREVISTADO 02)
Nome da organização: MERCUR S.A.
Função exercida: Coordenador Área Aprendizagem
Tempo de trabalho na organização: 24 anos

1) Conte,

na

sua

percepção,

quais

foram

as

principais

alterações

organizacionais ocorridas na Mercur no que tange a tomada de decisão no
cenário do antes e do depois da mudança para a hierarquia horizontal?
Primeiramente foi necessária uma mudança de mind-set em toda a organização
e em especial das pessoas que até então eram as que tomavam as decisões
(Diretores, Gerentes e Supervisores). Trabalhar as questões de ego, de comando
e controle foi fundamental para que pudéssemos ir aprendendo a termos um
processo decisório que leve em consideração as pessoas, no sentido de dar vez
e voz, escutar quem está envolvido no processo e que queira fazer parte das
tomadas

de

decisões.

A

grande,

se

não

a

maior

das

alterações organizacionais, foi a de não termos mais os cargos de Diretores,
Gerentes e Supervisores, atuando em forma de colegiado.
2) Como funciona o procedimento de hierarquia horizontal na empresa?
Na verdade, o que mudou foi a forma de como nos organizamos para as tomadas
de decisão, não temos mais o formato comando e controle, decisões tops down,
atuamos com responsabilidades diferentes e muito diálogo, buscando na
diversidade e no entendimento de cada pessoa envolvida na decisão a escuta, as
conversas significativas!

3) Como funciona a tomada de decisão na empresa? Os colaboradores são
ouvidos de forma igualitária? Todas as decisões da empresa são debatidas
entre todos os colaboradores ou há restrições quanto a isso?
Após muitas tentativas, erros e acertos, cocriamos um processo, um fluxo, uma
forma em que todos possam ser ouvidos! Um movimento que culminou no que
chamamos de Como Participo Mais da Vida da Nossa Empresa, que depois
definimos como NOSSA EMPRESA, um sistema bem democrático que inicia com
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Rodas de Conversas nas áreas, sendo um tema que impacte no coletivo, ele é
então estudado, pensando, para que gere reflexões, depois planos de ação,
acompanhamentos e novas Rodas de Conversa. Como ouvir a todos? O convite
é sempre a todos, mas em função de tempo e espaço definimos que
as áreas definem seus representantes de áreas que podem ser diferentes
pessoas devido ao tema a ser conversado. Estes representantes vêm para os
encontros

(geralmente

com

30

a

60

pessoas)

e

depois eles

têm a

responsabilidade de levar o que foi discutido as suas áreas, que conversam e
depois no novo encontro é compartilhada as percepções e entendimentos. Ou
seja, as decisões na sua grande maioria são feitas neste processo. Claro que
algumas decisões são feitas em colegiado, mas sempre com transparência e
compartilhamento

posterior

a

todos,

pois

algumas

decisões

são

mais estratégias e tem sua hora de ser compartilhada! Respondendo a esta
questão, sim existem restrições!
4) Na sua percepção, quais as principais práticas democráticas explicitadas na
gestão da Mercur e na tomada de decisão?
Olha, foram várias que pude ter o privilégio de viver o processo, destaco 3 em
especial:

# Promepar (Programa Mercur de

Participação

nos

Resultados):

estávamos a anos sem receber o benefício, tinha uma certa desconfiança por
parte de alguns colaboradores, quando decidimos então conversar com as
pessoas sobre, e foi através do Nossa Empresa que construímos Novo
Regulamento para o Promepar. Foram 10 encontros que aconteciam de 20 em 20
dias

com

representantes

das áreas,

o

grupo

tinha

em

média

45

pessoas por encontro, no formato da resposta da questão 3. No início foi
complicado, pois as pessoas não compreendiam, não entendiam como dava lucro
no final do ano e não sobrava para distribuir. E foi complexo e desafiador falar
para um público diverso (pessoas com mestrado, graduação, ensino médio,
incompleto) sobre Patrimônio Líquido, DRE, LLO, LLE. Mas conseguimos, com as
habilidades e ajuda de todos, fazer algo lúdico que as pessoas puderam vivenciar
a criação de uma empresa, simular compra e venda, novos entrantes, impostos
entre outros. E uma das coisas mais brilhantes, além do processo de
construção, foi a decisão de que o Promepar fosse dividido em parte iguais, pois
cada um tem responsabilidades diferentes e recebe diferente mês a mês, e no
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final o esforço de todos que irá gerar o resultado. O exemplo que fez com que
todos abraçassem este combinado foi um exemplo de um colega da produção:
“Imaginem que não fosse valor monetário a distribuição dos resultados, imaginem
que fosse cestas básicas, como te sentirias vendo colegas saindo com 5, 10, 15
cestas básicas e outros com 1 ou 2 cestas básicas?
# Café na Fábrica: até então apenas colegas do administrativo poderiam tomar
café e lanchar durante a jornada de trabalho, aliado que o cafezinho era cedido
pela empresa. Então veio o questionamento: porque o administrativo pode e a
produção não? Mesmo processo do Nossa Empresa, representantes das áreas,
rodas de conversa, muita reflexão, idas e vindas até que cocriamos as Ilhas de
Café, onde todos podem usufruir, porém com combinados que não prejudiquem
os processos, onde as pessoas se auto regulam e funciona super bem!
# Redução da Jornada de Trabalho de 40h/semanais para 36h/semanais:
tínhamos feito o Orçamento do ano de 2014/2015 e pela previsão de vendas
teríamos uma ociosidade na fábrica, gerando 32 pessoas diretamente envolvidas
no processo disponíveis. O que geralmente as empresas fazem? Demitem, que é
o mais fácil a ser feito, porém prejudica ainda mais a economia. Em resumo, o que
foi feito, naquele ano o dissídio estava previsto em 10%, em conversa com o
Sindicato da Borracha e conversa com todos os colaboradores, decidimos não
receber os dissídio daquele ano, e, em contrapartida, reduzir a jornada de trabalho
de 40h para 36h semanais sem redução do salário e com isso não foi preciso
desligar nenhum colaborador.

5) Quais foram as principais dificuldades encontradas para a implementação
deste novo modelo de gestão? E quanto aos benefícios?
Entendo que com toda a mudança as dificuldades ocorrem, e as maiores
dificuldades sem dúvida, como comentado na questão 1, foi mudar nosso mindset, virar a chave, pensar e refletir do porquê fazemos o que fazemos. Entender
que precisamos colaborar e não competir, que não existe saber mais ou saber
menos, existem sim saberes diferentes, visões de mundo diferentes! Então é um
trabalho diário, envolver e considerar as pessoas nas decisões é algo complexo,
demora, precisa de muito acolhimento e empatia, mas vale a pena e no final o
resultado e gratidão de quem participa é algo impar. Precisamos abrir mão de
algumas coisas para melhorar a condição do outro, e assim fizemos e fazemos
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com os benefícios, no sentido de aumentar o percentual de quem ganha menos e
reduzindo o de quem ganha mais, e isso é bem claro e aceito por todos, pois
depois de muita conversa faz sentido para as pessoas!
6) Como essa mudança foi vista no aspecto externo, quanto aos fornecedores
e demais parceiros da empresa?
No início foi bem complicado, muitas desconfianças, boatos que estavam
"quebrando", não entendiam esta mudança de rota e estratégia. Mas com o
passar do tempo, com os resultados e ações, começou um processo de conhecer
este modelo de gestão, e aí foi (e é até hoje) uma enxurrada visitas para conhecer
a Mercur, desde escolas, universidades, empresas nacionais, multinacionais,
comunidades. Tivemos que trabalhar muito com todos colaboradores, mas em
especial com nosso pessoal dos territórios (área de clientes), que estão no front,
no dia a dia do mercado, pois o pessoal que é preço e prazo, e nossa intenção é
primeiramente o relacionamento, onde a venda/serviço é uma consequência. E
na verdade a grande maioria de nossos clientes, fornecedores e parceiros,
entendem, e sabem que precisamos TODOS fazer algo diferente, em prol da
VIDA, pois vivemos em um mundo finito, que não vai suportar este crescimento e
qualquer custo, por isso, é difícil a mudança, pois estamos acostumados a este
sistema, que como diz Otto Scharmer: Porque nós coletivamente, produzimos
resultados que não queremos? Ou seja, queremos viver com poluição?
Desmatamento, Fome, Desigualdade? Mas porque não mudamos? Cabe a cada
um refletir e fazer sua parte! Por exemplo, muitos de nossos fornecedores e
parceiros, iniciaram seus Inventários de Emissões de CO2 depois de contato com
a Mercur e fazem as devidas compensações (plantios de árvores).

7) Houve perda ou aumento de eficiência? E no que tange a questão
econômica?
Na verdade, tivemos uma oscilação em nossos números de faturamento e
produtividade, mas continuamos com um bom caixa e resultado positivo na última
linha. Tudo isso vem de encontro de ações que deixamos de fazer e outras que
fizemos
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8) Na sua opinião, quais foram as principais mudanças no comportamento dos
colaboradores a partir da adoção da hierarquia horizontal? E quanto a você,
acha que essas experiências mudaram seu comportamento para além da
empresa?
Uma das mudanças dos colaboradores foi a questão da Autonomia e do
Protagonismo, que todos somos corresponsáveis pelo que acontece na empresa.
Que as decisões na Mercur demoram, muitas vezes em função do nosso modelo
de ouvir as pessoas envolvidas nas decisões, porém quando de decide, todos se
sentem parte da decisão, pois tiveram a oportunidade de expressarem suas
percepções e entendimentos e neste processo existe uma troca de
conhecimentos, aprendizados para vida! Com toda a certeza o que vivi e vivo aqui
me transformou, na verdade me ajuda a evoluir como ser humano, para minhas
relações fora da Mercur. Me ajudou a acessar minha essência, refletir sobre o meu
papel neste mundo, o que quero deixar para meus filhos e netos!

Formulário de Pesquisa Aplicado aos Coordenadores

Nome do entrevistado: E. E. A (ENTREVISTADO 03)
Função exercida: Coordenador (setor Impactos da Atividade)
Tempo de trabalho na organização: 19 anos

1) Conte,

na

sua

percepção,

quais

foram

as

principais

alterações

organizacionais ocorridas na Mercur no que tange a tomada de decisão no
cenário do antes e do depois da mudança para a hierarquia horizontal?
As decisões são mais legítimas, pois envolvem mais pessoas. Há mais tempo de
discussão antes da tomada da decisão e todos os envolvidos são convidados a
participar. Por outro lado, este modelo traz uma certa demora na tomada de
decisão, pois, como vivemos com incertezas, sempre que temos dúvida, optamos
por ampliar o grupo para discutir, o que adia a tomada daquela decisão.
Evidentemente, cada decisão tem a sua urgência. Portanto, é preciso saber dosar
quando uma necessidade de decisão pode esperar ou não. O que se sabe é que,
quando há dúvida, devemos “ampliar o rupo”, para que tenhamos uma decisão
mais acertada. Isso nos levou a fazer reuniões e encontros com mais pessoas,
principalmente, para pensar em soluções de problemas, melhorias e inovação.
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2) Como funciona o procedimento de hierarquia horizontal na empresa?
Temos um modelo que chamado de “arquitetura”, no qual há um grande círculo
onde todas as áreas e pessoas se movem. Não há verticalidade, e sim
horizontalidade. Um ajuda o outro em ações e projetos. Qualquer pessoa pode
contribuir em qualquer área e opinar também. Para isso construímos uma cultura
de emancipação, liberdade, autonomia. No centro deste círculo há o yin yang,
permeado pela educomunicação, ou seja, uma comunicação pautada no
aprendizado constante. Todos ensinam e todos aprendem.

3) Como funciona a tomada de decisão na empresa? Os colaboradores são
ouvidos de forma igualitária? Todas as decisões da empresa são debatidas
entre todos os colaboradores ou há restrições quanto a isso?
Um pouco está na resposta da pergunta 1. Decisões mais operacionais são
tomadas nas pontas, pelas áreas, porém, na dúvida, nossa técnica é ampliar o
grupo, para ouvir mais opiniões. Sempre fazemos assim. Não há restrições, a não
ser quando uma decisão precisa ser tomada e não há tempo de ouvir outras
opiniões. Evidentemente, é preciso saber dosar quando uma decisão precisa mais
opiniões ou não. É sempre igualitário, mas muitas vezes buscando respostas com
pessoas que sabemos que podem contribuir.
4) Na sua percepção, quais as principais práticas democráticas explicitadas na
gestão da Mercur e na tomada de decisão?
São as mencionadas na pergunta 1 e 3.
5) Quais foram as principais dificuldades encontradas para a implementação
deste novo modelo de gestão? E quanto aos benefícios?
Dificuldades: adequar os tempos de cada pessoa, para entendimento do modelo
e aliar isso ao tempo necessário das necessidades de mercado. O mercado é ágil
e dinâmico e nosso posicionamento trouxe outros olhares sobre a forma de fazer
negócios, o que exige adaptação e compreensão. Se considerarmos que cada
pessoa tem uma forma de pensar, uma formação acadêmica, uma experiência
profissional, suas crenças, maturidade, etc., veremos que há uma complexidade
em adequar o posicionamento da empresa ao negócio e ao mercado que estamos
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incluídos. A solução é conversar bastante, combinar, respeitar o tempo do outro,
etc.
Benefícios: são uma empresa mais leve, mais flexível, que cuida das pessoas e
do meio ambiente, sem deixar de cuidar dos negócios. Também a questão de
fazer negócios mais justos e menos impactantes no meio ambiente. Ou, ao
menos, avaliar previamente o que será feito e seus efeitos. É uma empresa bem
mais responsável e consciente.
6) Como essa mudança foi vista no aspecto externo, quanto aos fornecedores
e demais parceiros da empresa?
Acredito que inicialmente eles se assustaram um pouco e depois foram se
acostumando, até chegar ao ponto de muitos quererem fazer igual, ou ao menos
parte do que fazemos. Considerando que há uma tendência global alinhada ao
posicionamento da Mercur (ou o contrário), notamos que há um desejo de muitas
empresas fazerem ações semelhantes, tanto que recebemos visitas e TCCs
constantes na empresa há mais de 10 anos.

7) Houve perda ou aumento de eficiência? E no que tange à questão
econômica?
Depende do ponto de vista. A eficiência operacional continua, mas por vezes
perde-se produtividade, pois há colaboradores envolvidos em educação e
aprendizado. É preciso equilibrar. A melhor forma é verificar os indicadores de
desempenho, que são vários. De forma geral, a mudança impactou pouco da
eficiência, já que somos uma indústria e precisamos ser eficientes. Do ponto de
vista econômico tivemos reduções de faturamento devido a saída de alguns
mercados / produtos, em função do posicionamento. Em compensação, houve
uma alteração na estrutura de custos, inicialmente as variáveis, em função do mix
de produtos que temos hoje. Isso altera o resultado do negócio. Hoje somos uma
empresa com menos produtos, mas com produtos mais úteis às necessidades das
pessoas.

8) Na sua opinião, quais foram as principais mudanças no comportamento dos
colaboradores a partir da adoção da hierarquia horizontal? E quanto a você,
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acha que essas experiências mudaram seu comportamento para além da
empresa?
Na verdade, não há hierarquia. O comportamento é de mais liberdade para opinar,
de participar da vida da empresa. Qualquer pessoa pode ajudar a melhorar a
empresa, quando quiser. Além disso, para todos nós, houve uma profunda
reflexão sobre vários aspectos que conseguimos levar para a vida pessoal,
contribuindo com atitudes fora da empresa. Eu vejo assim. A maioria das pessoas
também. Notamos que as pessoas se tornaram mais maduras e responsáveis.

Formulário de Pesquisa Aplicado aos Coordenadores

Nome do entrevistado: J.C.V. (ENTREVISTADO 04)
Nome da organização: Mercur SA
Função exercida: Coordenador
Tempo de trabalho na organização: 31 anos

1) Conte,

na

sua

percepção,

quais

foram

as

principais

alterações

organizacionais ocorridas na Mercur no que tange a tomada de decisão no
cenário do antes e do depois da mudança para a hierarquia horizontal?
Antes as decisões eram tomadas pelas diretorias e agora são tomadas pelo
colegiado onde existe uma discussão e acolhimento de todas as opiniões.
2) Como funciona o procedimento de hierarquia horizontal na empresa?
A mudança da forma de gestão é um processo lento e de aprendizagem, pois é
uma mudança de cultura, e mudança de cultura não é “virar a chave”, mas um
processo de aprendizagem, vivência e muito diálogo.

3) Como funciona a tomada de decisão na empresa? Os colaboradores são
ouvidos de forma igualitária? Todas as decisões da empresa são debatidas
entre todos os colaboradores ou há restrições quanto a isso?
São ouvidas as partes interessadas e depende dos níveis de responsabilidade
das pessoas envolvidas. Evidente que não são todas as pessoas consultadas
para uma tomada de decisão. Pois tem decisões estratégicas tomadas que
precisam ficar num grupo específico.
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4) Na sua percepção, quais as principais práticas democráticas explicitadas na
gestão da Mercur e na tomada de decisão?
O exercício do “não saber” por parte das lideranças da empresa. Esse processo
abre espaço para a cocriação de soluções, onde as pessoas que vivem a
necessidade/problema são envolvidos para encontrar soluções através do
processo de cocriação.
5) Quais foram as principais dificuldades encontradas para a implementação
deste novo modelo de gestão? E quanto aos benefícios?
A nossa cultura de gestão é o processo de hierarquia. Pois as pessoas gostam de
ser mandadas, pois não precisam pensar, somente seguir ordens e não são
culpados quando algo acontece de errado. Mas esse processo cria dependência
e não autonomia, pois não há aprendizagem, desenvolvimento.
Por outro lado, as pessoas gostam de mandar, pois fortalece o ego e a importância
dentro do processo de gestão. Cria-se o super herói que tem soluções para tudo
e convida todos a seguir as suas orientações.

6) Como essa mudança foi vista no aspecto externo, quanto aos fornecedores
e demais parceiros da empresa?
A mudança da Mercur não foi somente de gestão, mas se implantou um sistema
de sustentabilidade na estratégia da empresa. Essa mudança foi mais percebida
pelos fornecedores e clientes, pois afetou-os diretamente a saída de alguns
mercados e a não produção de alguns produtos que não conversavam mais com
o posicionamento da empresa.
7) Houve perda ou aumento de eficiência? E no que tange a questão
econômica?
Começamos a avaliar outros indicadores além dos econômicos. Logo ganhamos
em ambientais, sociais e humanos, que antes não eram avaliados. Tivemos perda
- ou não crescimento - no faturamento em função da retirada de muitos produtos,
mas ganhamos eficiência dos custos, pois todas as despesas são avaliadas pelo
colegiado, e aí, muitas não passam nos “porquês” que vamos gastar esse valor.
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8) Na sua opinião, quais foram as principais mudanças no comportamento dos
colaboradores a partir da adoção da hierarquia horizontal? E quanto a você,
acha que essas experiências mudaram seu comportamento para além da
empresa?
A grande mudança foi trazer os valores para dentro da organização. Logo os
valores pessoais, combinam com os valores da empresa. Um processo de
aprendizagens para a vida, que ultrapassa as fronteiras da organização. Pois tudo
que se aprende na empresa, se leva para casa e o inverso também acontece.
Esse processo de gestão permite as pessoas em participarem, desenvolver um
senso crítico participativo pautado em valores. Logo quando você se “nutri” de
certas leituras, aprendizagens, vivências, há uma transformação no seu dia a dia.
O meio nos transforma.
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APÊNDICE B - Formulários de pesquisa aplicado aos colaboradores

Formulário de Pesquisa aplicado aos colaboradores

Nome do entrevistado: A.R.S. (ENTREVISTADA 05)
Nome da organização: Mercur
Função exercida: Analista de Talentos Humanos
Tempo de trabalho na organização: 3 anos

1) Você trabalhou na Mercur antes da implementação da nova gestão
organizacional? Caso afirmativo, quais foram, na sua opinião, as principais
mudanças

desta troca de gestão e como foram sentidas

pelos

colaboradores?
Não trabalhei antes da virada da chave.
2) Quais são as práticas democráticas explicitadas na Mercur?
Algumas que recordo:
- Calendário Corporativo de feriadões e compensações que ocorre a cada ano,
onde os colaboradores votam na opção que desejarem e a contagem considera a
maioria dos votos;
- Revisão do regulamento do Programa de Participação de Lucros, ocorrido em
2018, com um grupo formado por colaboradores;
- Grupo Falando de Alimentação, formado por colaboradores, com encontros
mensais com conversas sobre a qualidade da alimentação na Mercur;
- Grupo de Saúde Integral, formado por colaboradores, com abordagem na saúde
física, mental, emocional e espiritual do trabalhador, com encontros mensais e
estudos sobre o tema;
- Espaços de Aprendizagem que geram acesso e visibilidade ao conhecimento e
que se tornam fundamentais para a construção da caminhada de cada
colaborador, seja uma aprendizagem presencial ou virtual e principalmente,
quando esses espaços são ressignificados através do Portal da Aprendizagem da
Mercur.
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3) Na sua percepção, quais foram as principais dificuldades encontradas para
a implementação do novo modelo? E quanto aos benefícios trazidos aos
colaboradores?
Dificuldades:
- Desconstruir um modelo de gestão tradicional e migrar de uma relação
tradicional de subordinação para uma relação de parceria e cooperação;
- Alinhar o novo propósito com o todo;
- Identificar processos/produtos que não faziam mais sentido com o novo
propósito e explicar essa decisão para o todo.
Benefícios:
- Autonomia consciente;
- Construção coletiva;
- O cuidado com o todo;
- Valorização da relação com o eu, o outro e o mundo;
- Experiências de Aprendizagem;
- Evolução/ Transformação.

4) De que forma você se sente incluído na tomada de decisões da empresa?
Há um tratamento igualitário entre os colaboradores?
Na minha percepção sim, sempre que surge algum tema pertinente, são abertas
rodas de conversa onde o colaborador que se sentir chamado tem oportunidade
de participar. Ou, quando se trata de algum assunto mais direcionado a uma área,
o colaborador pode ser convidado a participar pela sua expertise.
5) Você gostaria de voltar a trabalhar em uma organização mais tradicional?
Caso afirmativo, por quê?
Não gostaria.
6) De que modo você percebe que as experiências vivenciadas no ambiente
organizacional da Mercur repercutiram em sua vida familiar, social e
política? Ou seja, você acha que essas experiências mudaram seu
comportamento para além da empresa?
Sim, a Mercur me instiga a pensar fora da caixa, a questionar possibilidades de
fazer melhor e a buscar conhecimentos e saberes além do tradicional. Confesso
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que isso é libertador e consigo me posicionar de uma maneira saudável diante as
relações comigo, com o outro e com o mundo.
Formulário de Pesquisa aplicado aos Colaboradores

Nome do entrevistado: J.M (ENTREVISTADO 06)
Nome da organização: Mercur S.A.
Função exercida: Analista de Impactos da Atividade
Tempo de trabalho na organização: 9 anos

1) Você trabalhou na Mercur antes da implementação da nova gestão
organizacional? Caso afirmativo, quais foram, na sua opinião, as principais
mudanças

desta troca de gestão e como foram sentidas

pelos

colaboradores?
Não.
2) Quais são as práticas democráticas explicitadas na Mercur?
Praticamente todas. Muitas decisões são debatidas e tomadas em colegiado,
levando sempre em consideração diversos olhares sobre o tema em pauta. Como
exemplo, podemos considerar alguns movimentos: - Nossa Empresa (grupo
criado para tratar de diversos assuntos relacionado ao dia-a-dia na empresa); Regulamento do Promepar (o Programa Mercur de Participação nos Resultados
– PROMEPAR- foi construído levando em consideração a opinião de todos
colaboradores através de muitas conversas e dinâmicas); - Linhas de Trabalho
(Um processo que experimenta novas formas para desenvolver soluções,
produtos/serviços, que atendam necessidades, cocriadas junto com as pessoas
que vivem no contexto de um determinado problema e buscam por soluções); Oficinas de Cocriação (Oficina que reúne pessoas com diferentes conhecimentos,
porém ligadas ao contexto da necessidade e através da criatividade e da
inteligência coletiva destas pessoas, estimula a construção de protótipos para
solucionar o desafio que está em questão); - Estímulo a Autonomia e
Protagonismo.
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3) Na sua percepção, quais foram as principais dificuldades encontradas para
a implementação do novo modelo? E quanto aos benefícios trazidos aos
colaboradores?
Na minha percepção, as principais dificuldades estão relacionadas ao medo em
relação as mudanças, novos papéis e responsabilidades, a horizontalidade, a
quebra de estrutura de comando e controle, as grandes incertezas em relação as
novas diretrizes, bem como o propósito coletivo não estar alinhando com os
valores pessoais. Ao meu ver, existem inúmeros benefícios na implementação do
novo modelo, mas os principais giram em torno do desenvolvimento pessoal, no
ganho em aprendizagem, no relacionamento interpessoal e no processo de
colaboração, ou seja, de fazer com as pessoas, tornando o ambiente
organizacional mais dinâmico, leve e estimulando a autonomia, o protagonismo e
a responsabilidade das pessoas.

4) De que forma você se sente incluído na tomada de decisões da empresa?
Há um tratamento igualitário entre os colaboradores? Me sinto bastante
incluído em muitas das tomadas de decisões, pois a empresa estimula a
participação e dá voz a todos os colaboradores. O tratamento é de muito respeito
com todos, existem muitos espaços e oportunidades de experiências abertas onde
as pessoas podem participar, trocar ideias e experiências, e trazer sua posição
em relação aos mais diversos temas que transitam na empresa.

5) Você gostaria de voltar a trabalhar em uma organização mais tradicional?
Caso afirmativo, por quê?
Na minha visão não, pois aqui temos muita liberdade, autonomia e trabalho de
forma mais colaborativa. No entanto, acredito que temos uma capacidade muito
grande de adaptação a novos contextos e desafios. É difícil prever oportunidades
e caminhos futuros que podem surgir em nossas vidas, mas esse novo contexto
(se ocorrer) precisa ser, minimamente, alinhado com nossos valores pessoais e
nossos objetivos de vida.

6) De que modo você percebe que as experiências vivenciadas no ambiente
organizacional da Mercur repercutiram em sua vida familiar, social e
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política? Ou seja, você acha que essas experiências mudaram seu
comportamento para além da empresa?
Todas as vivências e experiências vivenciadas na Mercur, inevitavelmente trazem
muitas reflexões e mudanças em nossas vidas. Portanto, a gente leva esse
aprendizado para a vida, ou seja, não somente em nossa relação de trabalho, mas
também em nossas casas, com a família, amigos, de forma mais ampla na
sociedade e política, de certa forma também.
Formulário de Pesquisa aplicado aos Colaboradores

Nome do entrevistado: L.F (ENTREVISTADO 07)
Nome da organização: Mercur S.A.
Função exercida: Assistente Técnico Pesquisa e Desenvolvimento
Tempo de trabalho na organização: 11 anos

1) Você trabalhou na Mercur antes da implementação da nova gestão
organizacional? Caso afirmativo, quais foram, na sua opinião, as principais
mudanças

desta troca de gestão e como foram sentidas

pelos

colaboradores?
Não.
2) Quais são as práticas democráticas explicitadas na Mercur?
Espaços democráticos diversos são realizados. Um destes são as Rodas Vivas,
que reúnem colaboradores de uma determinada área para discutir todo tipo de
assunto relacionado ao dia a dia, desde produtividade, indicadores de
desempenho, reclamações, etc. É possível citar outra prática que é o
Recrutamento Interno, que possibilita aos colaboradores a oportunidade de
inscreverem-se em vagas de recrutamento de forma a proporcionar o
desenvolvimento do público interno antes mesmo de recrutar externamente.

3) Na sua percepção, quais foram as principais dificuldades encontradas para
a implementação do novo modelo? E quanto aos benefícios trazidos aos
colaboradores?

182

Talvez a maior dificuldade foi ter pessoas engajadas a fim de entenderem o
movimento e caminhar de encontro ao que se propunha. Muitas das vezes foi
necessário entender que pessoas não estariam nesta caminhada e simplesmente
conviver com isso.

4) De que forma você se sente incluído na tomada de decisões da empresa?
Há um tratamento igualitário entre os colaboradores?
Sim, sinto-me incluído a partir do momento em que faço parte dos diálogos e das
construções, consideradas sempre de forma coletiva.

5) Você gostaria de voltar a trabalhar em uma organização mais tradicional?
Caso afirmativo, por quê?
Talvez não. É difícil me enxergar trabalhando novamente em uma empresa com
conceito mais tradicional, muito principalmente pela forma de lidar com as
pessoas, não tendo apenas o financeiro como principal norteador.
6) De que modo você percebe que as experiências vivenciadas no ambiente
organizacional da Mercur repercutiram em sua vida familiar, social e
política? Ou seja, você acha que essas experiências mudaram seu
comportamento para além da empresa?
O saber ouvir, dialogar mais, não tomar muitas decisões sozinho e pensar em
atitudes pensando no tudo.

Formulário de Pesquisa aplicado aos Colaboradores

Nome do entrevistado: L.S (ENTREVISTADO 08)
Nome da organização: Mercur S/A
Função exercida: Químico Industrial
Tempo de trabalho na organização: 34 anos

1) Você trabalhou na Mercur antes da implementação da nova gestão
organizacional? Caso afirmativo, quais foram, na sua opinião, as principais
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mudanças

desta troca de gestão e como foram sentidas

pelos

colaboradores?
Sim, já estava na empresa antes da implementação. Antes das mudanças as
decisões eram tomadas por uma pessoa e estava decidido, ou seja, a tomada de
decisão era rápida. Com a mudança as pessoas são mais ouvidas, a tomada de
decisão é tomada em conjunto. Porém esta prática torna as decisões mais
demoradas, podendo levar várias reuniões até a decisão ser tomada. Começamos
a participar cada vez mais de reuniões, onde começou a afetar nossas funções.
Você fica entre o dilema de fazer parte das tomadas de decisão ou fazer a
empresa rodar. Tivemos que aprender a dizer não para algumas reuniões, ou seja,
definir onde realmente você pode fazer a diferença (não participando como mero
ouvinte). Temos muito mais liberdade de definir o que fazer.

2) Quais são as práticas democráticas explicitadas na Mercur?
O que fica mais explicito são as rodas vivas que se faz com os colaboradores para
definir algo que vá influenciar em suas atividades/benefícios.

3) Na sua percepção, quais foram as principais dificuldades encontradas para
a implementação do novo modelo? E quanto aos benefícios trazidos aos
colaboradores?
A maioria dos colaboradores não estava preparado para trabalhar desta forma,
estavam acostumados a ter alguém para indicar o que fazer. Maior autonomia e
responsabilidade nas funções executadas e maior envolvimento.
4) De que forma você se sente incluído na tomada de decisões da empresa?
Há um tratamento igualitário entre os colaboradores?
Devido a minha função tenho participação nas tomadas de decisão técnicas, faz
parte da função. Por mais que se procure ser igualitário, ainda há uma diferença.
5) Você gostaria de voltar a trabalhar em uma organização mais tradicional?
Caso afirmativo, por quê?
Não, mesmo acreditando que não teria dificuldade de me adaptar novamente.
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6) De que modo você percebe que as experiências vivenciadas no ambiente
organizacional da Mercur repercutiram em sua vida familiar, social e
política? Ou seja, você acha que essas experiências mudaram seu
comportamento para além da empresa?
Ainda não havia feito esta análise, acredito meu comportamento não alterou fora
da empresa, pois na minha casa (como exemplo) já tínhamos o hábito de tomar
as decisões/necessidades em conjunto, sempre é tudo combinado.
Formulário de Pesquisa aplicado aos Colaboradores

Nome do entrevistado: V.M.G (ENTREVISTADO 09)
Nome da organização: Mercur S.A
Função exercida: Auxiliar de processos
Tempo de trabalho na organização: 31 anos

1) Você trabalhou na Mercur antes da implementação da nova gestão
organizacional? Caso afirmativo, quais foram, na sua opinião, as principais
mudanças

desta troca de gestão e como foram sentidas

pelos

colaboradores?
Sim, por trabalhar já 31 anos na empresa, eu junto com muitos colegas fizemos
esta transição de gestão, pra mim a principal mudança foi o propósito da empresa,
de não mais correr a traz de faturamento de qualquer forma, fazer algo até então
feito por poucos, um sentimento eu diria com certa desconfiança pelos
colaboradores.
2) Quais são as práticas democráticas explicitadas na Mercur?
É o fazer juntos o combinado que fique bom pra todo mundo.
3) Na sua percepção, quais foram as principais dificuldades encontradas para
a implementação do novo modelo? E quanto aos benefícios trazidos aos
colaboradores?
Acho ter sido o entendimento dos colaboradores, por ser uma proposta de fazer
diferente, muitos de nós não entendíamos, por onde começar e pra onde
estávamos indo! Os benefícios logo começaram aparecer, no poder da sua
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palavra, dar sua ideia ser ouvido trouxe uma satisfação sentimento de poder
ajudar de outras formas, que não somente a sua produção do dia a dia.
4) De que forma você se sente incluído na tomada de decisões da empresa?
Há um tratamento igualitário entre os colaboradores?
Só o fato de saber que qualquer decisão tomada pela direção, sempre é
construída através muito dialogo, olhando sempre o bem estar de todos nós,
dentro dos direcionadores e direcionamento da empresa. Sim, eu me sinto tratado
com igualdade.

5) Você gostaria de voltar a trabalhar em uma organização mais tradicional?
Caso afirmativo, por quê?
Hoje não me vejo mais trabalhando no sistema tradicional!

6) De que modo você percebe que as experiências vivenciadas no ambiente
organizacional da Mercur repercutiram em sua vida familiar, social e
política? Ou seja, você acha que essas experiências mudaram seu
comportamento para além da empresa?
Com certeza, quando você vive um quarto do seu dia neste ambiente de pessoas
sempre olhando pra questões de fazer de um jeito bom pra todo mundo, não tem
como não levar este aprendizado além dos muros da empresa.

