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Resumo

Neste trabalho, discutem-se os princípios e práticas da gestão participativa e a importância do seu
alinhamento com as políticas estratégicas de recursos humanos. Aborda-se, também, a necessidade
de desenvolvimento gerencial para acompanhar e gerar as mudanças desejadas no ambiente
organizacional, face a um cenário cada vez mais competitivo. A metodologia tem por base uma
revisão bibliográfica, buscando fundamentar os conceitos e a teoria sobre o assunto. Considerando
a importância do tema e as mudanças decorrentes da sua implantação, realizou-se uma pesquisa de
campo, visando a compreensão do fenômeno em uma empresa multinacional norte-americana.O
estudo exploratório foi feito por meio de pesquisa documental, a partir do conjunto de informações
explicitados nos documentos oficiais da empresa que serviu como objeto de estudo, e entrevista
dirigida com o diretor de recursos humanos. O cenário aqui apresentado demonstrou que o conceito
de gestão participativa ainda não é unânime, mesmo com ampla literatura disponível e em constante
evolução. No campo organizacional é visível o avanço de iniciativas de implantação da prática de
gestão participativa mesmo com a falta ou dificuldade de sistematização desses processos. A empresa
pesquisada destaca-se em seu segmento de atuação ao adotar o modelo de gestão participativa que
privilegia o envolvimento das pessoas nos processos decisórios da organização. 
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Abstract

In this work, it is discussed the beginnings and practices of the participation administration and the
importance to his alignment with the strategic politics of human resources. It is approached; also,
the need of managerial development to accompany and to generate the changes wanted in the
organizational atmosphere, face to scenery more and more competitive The methodology has for
base a bibliographical revision, looking for to base the concepts and the theory on the subject.
Considering the importance of the theme and the current changes of his implantation he/she took
place a field research, seeking the understanding of the phenomenon in an American multinational
company. The exploratory study was made through documental research, starting from the group
of information disclosed  in the official documents of the company that it served as study object, and
interview driven with the director of human resources. The scenery here presented demonstrated that
the concept of administration participativa is not still unanimous, even with wide available literature
and in constant evolution. In the organizational field it is visible the progress of initiatives of
implantation of the practice of administration same participativa with the lack or difficulty of
systemization of those processes The researched company stands out in his/her segment of
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performance when adopting the model of administration participativa that privileges the people's
involvement in the processes decisórios of the organization.

Keywords

Participation, administration participativa, involvement, administration of the change, strategic
politics of RH.
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Introdução

Quando se pensa no termo gestão participativa, depara-se com uma dificuldade inicial, relativa

ao conceito e significado do que seja a participação. Se procurarmos uma definição mais precisa na

bibliografia de origem empresarial (consultores), encontraremos pouco conteúdo além do senso

comum. Assim, em lugar de procurar um conceito geral, vamos nos referir àquelas situações nas

quais os trabalhadores, direta ou indiretamente - por meio de seus representantes - interferem nos

procedimentos administrativos, comerciais ou, embora mais raro, na condução geral da empresa.

A implantação da gestão participativa pode ser resultado da iniciativa e de pressões dos

trabalhadores, sendo desta forma uma conquista na medida em que amplia a intervenção na questão

do poder, da autoridade e do controle sobre o processo produtivo. De outro lado, pode resultar de

estratégias gerenciais na busca de contornar os conflitos e atingir maior desenvolvimento dos

trabalhadores objetivando ganhos de produtividade.

As iniciativas dos assalariados buscam, invariavelmente, ampliar seu espaço de atuação de

maneira a resultar em maiores ganhos na distribuição dos frutos da riqueza gerada. Por seu lado, as

empresas concebem a gestão participativa dentro de marcos estáveis e controláveis.

O tema participação tem estado na ordem do dia na gestão organizacional há algum tempo,

tendo se desenvolvido de maneira marcante ao longo dos anos 80. A relevância do tema, entretanto,

tem sido muito mais visível através da instrumentalização patronal. 

Busca-se com esta pesquisa apresentar um resgate teórico sobre o tema. Em seguida, um
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estudo de caso com uma empresa multinacional norte-americana, visando identificar se existe a

prática da gestão participativa e o seu alinhamento com as políticas estratégicas de recursos humanos.

Objetivos

Tendo em vista o cenário competitivo e a necessidade de desenvolvimento gerencial para

acompanhar e gerar as mudanças desejadas no ambiente organizacional, propõe-se uma investigação

sobre a gestão participativa numa multinacional norte-americana, com vistas a contribuir para a

reflexão e busca de soluções efetivas para o tema. 

Apresentam-se, neste contexto, conceitos teóricos sobre participação e gestão participativa,

bem como os princípios e práticas da gestão participativa identificadas em uma empresa

multinacional norte-americana. 

Revisão Bibliográfica

Definições sobre Gestão Participativa

Segundo Katz e Kahn (citados por Moggi, 1991), o envolvimento do indivíduo em um sistema,

de modo que este considere as metas organizacionais como seus próprios objetivos pessoais, resulta

em uma variedade de condutas que apoiam a missão da organização visando obter maior

produtividade em suas ações.  

A condição básica para ocasionar a internalização dos objetivos do sistema é a auto-realização

do indivíduo ao participar na consecução de tais objetivos, pois o indivíduo vê a organização como

sua própria criação, participando de suas decisões, de suas recompensas, de modo que a organização

se torna parte dele e ele parte dela.

O Instituto ETHOS de Responsabilidade Social define a gestão participativa como a

capacidade da empresa de desenvolver técnicas voltadas a compartilhar poder na tomada de decisões,

provocar e criar ambientes de motivação, desenvolver sistemas de sugestões eficientes e duradouras,
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formar e conduzir equipes para a eliminação de problemas (ETHOS, 2003).

Em harmonia com esta definição, é interessante a contribuição de LOPES (2002) no que diz

rspeito a participação nos resultados e bonificações: a empresa, além de oferecer participação ou

bônus relacionado a desempenho, deve possuir mecanismo que estimule e viabilize a participação

dos empregados na sua composição acionária. Criar mecanismos de recompensas para os

funcionários que contribuam com a melhoria dos processos internos e eleger representantes de

empregados em comitês de gestão estratégica no conselho de administração buscando tornar a

relação mais transparente e os vínculos mais sólidos.

Grande parte dos especialistas afirmam não existir fórmulas prontas, cada caso é um caso e o

que funciona para uma empresa pode não funcionar  para outra. Além disso, é preciso haver vontade

política, ou seja, o projeto precisa ser comprado pela alta gerência, e receber o envolvimento de toda

organização, o que significa uma mudança cultural profunda.

A ANPAR, Associação Nacional de Administração Participativa adota um conceito amplo de

Administração Participativa, definindo-o em seu estatuto como “um modelo de gestão humanizado

que emprega participativamente o trabalho e os talentos humanos, baseando-se na eqüitativa

convergência de interesses entre fornecedores, empregadores, empregados e clientes”

(ALBUQUERQUE, 1996).

O divisor de águas

A sociedade capitalista concebeu o aprofundamento da divisão do trabalho, com a separação

gradual mas decisiva entre trabalho manual e trabalho mental.

Um marco teórico na sistematização desta separação é Taylor, que atribuía à “administração

cientifica” a tarefa de pensar o trabalho, enquanto ao trabalhador eram reservadas as atividades de

operação manual (AMIN, 1996).

A separação rígida entre trabalho manual e trabalho mental, objetivada na divisão entre
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operação e gerência, embora contribua para o aumento da produtividade, através da especialização

da tarefa e da economia de tempo da passagem de uma tarefa a outra, redundou no aumento da

insatisfação do trabalhador com as condições de trabalho.

A irracionalidade da divisão hierárquica do trabalho entre gerência e operação tornou-se

manifesta através da reação operária que colocou em risco a produtividade e os custos de produção,

por meio de greves, absenteísmo e sabotagem, entre outras formas de reação.

Para atenuar os conflitos de interesse entre a gerência e os trabalhadores, aquela tentou

reorganizar o processo de trabalho através de mudanças pontuais como os sistemas de rodízio,

alargamento e enriquecimento da tarefa. Tais mudanças, portanto, deixaram intacta a rígida separação

entre quem comanda e que é comandado, se limitando a reduzir a monotonia do trabalho por via do

agrupamento de diversas tarefas num mesmo posto de trabalho.

Ao longo da década de 1980, os programas participativos de iniciativa empresarial, visando a

dar maior grau de satisfação com o trabalho, como o CCQ, passaram a ser difundidos. Tais iniciativas

devem ser compreendidas como experiências de reorganização do trabalho que visam ao mesmo

tempo, dar maior satisfação com o trabalho, porém, somente na medida em que redundam em

políticas aumento da rentabilidade da empresa (STORCH, 1985).

Isto significa, concretamente, que tais práticas deixam intocado o poder de decisão na empresa,

não sendo permitido pela gerência o questionamento do seu poder de decisão na empresa.

No centro da intocabilidade do poder de decisão na empresa, está a revisão dos métodos

tradicionais de gestão, adaptados a uma forma de organização empresarial que não mais respondia

às necessidades da valorização do capital, da acumulação capitalista num ambiente globalizado e

extremamente competitivo. Por sua vez, a necessidade de rever tais métodos, está ligada, de maneira

bastante clara, com a introdução de novas tecnologias. A gerência toma decisões sobre nova

tecnologia tendo em vista, em primeiro lugar, os objetivos econômicos de competitividade, isto é,

redução de custos e maximização de lucros. Somente num segundo momento é que se busca uma
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adaptação do pessoal da empresa àqueles objetivos. Esta adaptação vem se concretizar através de

cursos, palestras e sistemas participativos e, no limite, pelo deslocamento ou demissão de

trabalhadores.

A questão relevante neste ponto é que a participação desejada, é aquela que mantém o

monopólio do poder de decisão por parte da gerência, eliminado a possibilidade de que o trabalhador

manifeste sua visão de como as inovações devem ser implementadas e sob que forma de organização

do trabalho.

A contradição é apenas parte aparente, no entanto. A concepção taylorista de que o trabalhador

não precisa pensar (já que isto é uma tarefa da administração), limita a eficiência da empresa e o

desenvolvimento do potencial do trabalhador como força de trabalho. Se o trabalhador tem acesso

limitado sobre informações do funcionamento das novas técnicas empregadas, como poderá intervir

num momento de emergência?

Neste sentido, pode-se ver a idéia de uma gestão participativa como resposta a novas

necessidades no âmbito da produção capitalista. Atividades intelectuais e de comunicação que

integram crescentemente a atividade produtiva, inclusive no nível de trabalhadores da linha de

produção, o taylorismo não previu.

A realidade industrial, desde então, é totalmente outra. Os assalariados menos qualificados

estão, muitas vezes, no comando de máquinas de grande sofisticação e elevado valor, tendo como

função um cuidado pela conservação e municiamento de informações necessárias ao desempenho

correto, em lugar de se dedicarem a transporte de peso ou a realização de esforços meramente físicos.

Toda esta nova e sofisticada engenharia torna-se frágil quando aliada a uma estrutura rígida de

hierarquia, quando em dado momento se exige decisões rápidas. As panes que paralisam,

representam custos importantes que demandam a mobilização de todas as energias e informações

dos agentes envolvidos, inclusive e particularmente, dos controladores das máquinas.

Ademais, a flexibilidade exigida pela produção moderna, com produtos instáveis cujas linhas
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de produção se tornam rapidamente obsoletas, devido a intervenção concorrencial, pedem um

cuidado com os tempos de preparação e programação visando introduzir alterações no produto que

tende a ter uma longevidade cada vez menor. A concepção da separação rígida das tarefas

“pensantes” e as de operação torna-se, nesta situação, uma fonte de problemas difíceis de serem

corrigidos. O que não acarretava conseqüências importantes quando o produto não sofria grandes

alterações ao longo de toda uma década, torna-se dispendioso quando se trata de rentabilizar uma

produção mais complexa por um período dificilmente superior a dois anos. Isto só se torna possível

com constantes avaliações e monitoramento do processo enquanto é realizado, o que se contrapõe

à espera do término do ciclo produtivo para eventuais correções e aprimoramento do processo. A

participação torna-se, então, uma resposta técnica e organizacional de produção.

Toda esta consideração sobre o sentido pró-empresa da participação revela como essa

participação vem sendo introduzida de uma maneira generalizada e mesmo valorizada por toda sorte

de “gurú” dos negócios.

Por outro lado, isto não significa que o trabalhador deva abdicar de influir organizadamente

no processo como forma de, inclusive, ter parte mais efetiva nos frutos da produção de riquezas.

Deve ser preocupação das instâncias de organização dos trabalhadores, recuperar a idéia de

participação como forma de democratizar as relações de trabalho e poder nas empresas. Se, como

foi visto, as vantagens para as empresas são tão evidentes (a ponto de certos autores perguntarem-se

porque não é adotada de forma mais sistemática e permanente), por que deveria ser interesse dos

trabalhadores a discussão do assunto ou mesmo a cogitação de querer participar?

A questão é que nada é assim linear. As oportunidades criadas a partir do início de um

programa participativo dentro da empresa pode resultar em brechas criadas na estrutura do poder

hierárquico e arbitrário das direções. As posições mais otimistas entendem as experiências

participativas de forma extremamente positiva na medida em que são uma possibilidade de

intervenção consciente e criativa dos trabalhadores na produção; de romper com a cultura de
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submissão; de adquirirem conhecimentos que os habilitem para o exercício da democracia em vários

níveis.

Sociocracia – Modelo de Administração Participativa

O termo sociocracia foi usado pela primeira vez pelo sociólogo-filósofo Auguste Comte,

aperfeiçoado por Kees Boeke, por Gerard Endenburg e mais amplamente difundido com a criação

do “Sociocratisch Centrum”, fundado no final da década de 70, com o objetivo de pesquisar,

sistematizar, divulgar e implantar a Sociocracia.

Garante que o poder de decisão seja compartilhado com parceiros e colaboradores (diferente

de ser entregue a eles), de forma que a influência do proprietário se mantém, enquanto para parceiros

e colaboradores a participação não é apenas “concedida” mas se torna uma verdadeira co-gestão.

O modelo sociocrático é simples e resume a apenas 4 regras básicas. A primeira regra chamada

estrutura em círculos, define onde e sobre o que a tomada de decisões é participativa. Além da

estrutura funcional existente se cria uma estrutura em círculos. A segunda regra é a dupla conexão

entre os círculos, e assegura que as decisões nos círculos sejam tomadas de forma participativa com

representantes do nível imediatamente inferior. A terceira regra diz respeito ao princípio do

consentimento, e assegura que todos participem em igualdade numa decisão e que o critério básico

seja o argumento. A quarta regra básica é uma aplicação da tomada de decisão participativa no caso

de eleição de pessoas. Pessoas são eleitas com base em argumento, após discussão aberta e por

consentimento.

Participação nos modelos convencionais da administração

A gestão participativa é um dos campos mais complexos da moderna teoria geral da

administração, envolvendo diversos conceitos, técnicas, experiências práticas e um profundo

conteúdo filosófico-doutrinário.
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De maneira abrangente, administração participativa é uma filosofia ou doutrina que valoriza

a participação das pessoas no processo de tomar decisões sobre diversos aspectos da administração

das organizações.

Essa definição tem diversas implicações. Uma delas se dá pelo fato de que participar não é

natural nos modelos convencionais de administração. Muitos paradigmas mantém a maioria dos

trabalhadores alienados em relação ao controle de seu próprio trabalho e à gestão da organização.

A alienação desperdiça o potencial de contribuição das pessoas. A participação das pessoas

envolvidas nos diversos níveis de decisão contribui para aumentar a qualidade das decisões e da

administração, em como a satisfação e a motivação das pessoas. 

Aprimorando a decisão e o clima organizacional, a administração participativa contribui para

aumentar a competitividade das organizações.

Administrar participativamente consiste em compartilhar as decisões que afetam a empresa,

não apenas com funcionários, mas também com clientes ou usuários, fornecedores, e eventualmente

distribuidores ou concessionários da organização.

No Brasil, pode-se citar o caso da Brasilata, que teve sucesso por adotar a participação como

opção estratégica, criando um clima de confiança e um espaço informal para discussão. Em 2005,

Brasilata ganhou todos os prêmios do setor de tintas.

A empresa pratica a gestão participativa, com a comunicação fluente entre todos os níveis da

organização. Os 900 funcionários são tratados como inventores e registraram, em 2005, mais de 45

mil idéias de aperfeiçoamento de processos dentro do Projeto Simplificação, programa interno de

sugestões. 

Esse resultado impressionante de 45 idéias por funcionário/ano é raro, mesmo entre as

empresas do Japão. A empresa se considera um time que joga um jogo coletivo, e não individual.

“Jogamos futebol e não tênis”, afirma Antonio Carlos Teixeira Álvares, Diretor-Superintendente. 
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Categorias

Envolvimento no processo decisório

O envolvimento no processo decisório vai além da simples comunicação. Envolver significa

consultar as pessoas, individualmente ou em grupo, sobre a solução de problemas, no nível do local

de trabalho. As pessoas passam a auxiliar a tomar decisões. Existem três tipos (níveis) de decisões

devendo-se esclarecer as responsabilidades de cada pessoa em cada um deles.

Equipes autogerenciadas

Essa equipe é formada por um grupo de pessoas com um objetivo, e que decidem como fazer

para alcançá-lo, trabalhando dentro de uma área de autonomia definida de comum acordo com a

administração. Suas principais características são possuir objetivos claros, conhecimento por parte

de todos os integrantes das tarefas necessárias para realizar os objetivos, intercâmbio de papéis -

grande parte dos integrantes pode realizar grande parte das tarefas - os integrantes são

multifuncionais e polivalentes, os papéis de liderança podem ser desempenhados por diferentes

pessoas e também são intercambiáveis. Quem é líder num momento pode ser liderado em outro, as

funções de apoio à operação ou objetivo principal estão embutidas no próprio grupo (controle de

qualidade, manutenção, suprimentos). Em alguns casos, o grupo assume funções de apoio

administrativo, como seleção e treinamento de pessoal, a equipe dispõe de todas as informações

necessárias para lastrear o processo decisório, a equipe tem autonomia para tomar as decisões que

afetam mais de perto a realização das tarefas, compensação de faltas, planejamento de férias,

requisição de materiais e serviços, seleção, treinamento e transferências de pessoal.

Participação na direção

Participar da direção (co-gestão) significa participar institucionalmente da estrutura de poder

da organização, mais que simplesmente do processo de decisões de um dirigente ou de um
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departamento da empresa. A co-gestão compreende a representação institucional dos funcionários

ou representantes de outras instituições na administração da empresa. 

Participação nos resultados

A participação nos resultados pode ser implantada em qualquer estágio da vida da empresa.

Existem várias modalidades de participação nos resultados. Os empregados podem participar do

faturamento, dos incrementos nas receitas, das economias ou ganhos de produtividade, dos lucros

e da propriedade da empresa. Comissões sobre vendas, abonos ou salários adicionais por resultados

ou atingimento de metas, prêmios por sugestões que resultem em economias ou ganhos e

distribuição de ações – eis algumas formas de propiciar a participação nos resultados. 

A participação nos resultados fecha o círculo do mecanismo da recompensa: se as pessoas

participaram dos problemas e decisões, também devem de alguma forma beneficiar-se dos resultados

de seu esforço.

A participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa está regulamentada pela

Lei 10 101/2000 de 19/12/2000. 

Autogestão

A autogestão consiste na autonomia completa, de uma pessoa ou grupo, para administrar um

empreendimento. Diversas modalidades de administração participativa são consideradas formas de

autogestão, mas nem sempre a denominação é correta. Na realidade, autogestão apenas existe quando

os participantes de um empreendimento são também seus proprietários, como é o caso das

cooperativas, repúblicas de estudantes, condomínios, associações, grupos de teatro, conjuntos

musicais e clubes.A implantação da administração participativa envolve mudanças em três dimensões

da organização: comportamental, estrutural e interfaces.
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O lado comportamental da participação

A administração participativa, em primeiro lugar, é a substituição dos estilos tradicionais de

administrar pessoas – autoritário, impositivo, indiferente, paternalista – por cooperação mútua,

liderança, autonomia e responsabilidade. Informar, envolver, delegar, consultar e perguntar, em vez

de mandar, são as palavras-chaves da administração participativa no que diz respeito ao

comportamento dos administradores.

O lado estrutural da participação

Além dos aspectos comportamentais, a administração participativa também implica o

redesenho das estruturas. Cargos, grupos de trabalho e a estrutura como um todo são organizados

de modo que a participação dependa não apenas das atitudes e disposições favoráveis das pessoas,

mas também e principalmente do sistema de normas e procedimentos. A estrutura deve estimular

as pessoas à participação. Nas organizações tradicionais ou não participativas, acontece o inverso:

os regulamentos, as carreiras, a divisão do trabalho e o próprio organograma são estruturados de

maneira que o poder fique concentrado no topo da pirâmide.

Administração participativa de interface 

Na organização participativa, a administração é compartilhada em diferentes interfaces e não

apenas nas relações com os funcionários. Clientes são consultados em determinadas decisões sobre

produtos e serviços enquanto fornecedores, distribuidores e o pessoal de assistência técnica

participam de projetos de engenharia simultaneamente. A organização procura ser um sistema

participativo interno, do ponto de vista comportamental e estrutural, e também aberto para o

ambiente externo, recebendo todas as informações que possam ajudar no aprimoramento de sua

administração.
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Abordagem metodológica

Para a elaboração do trabalho fez-se uma revisão bibliográfica, buscando fundamentar os

conceitos e a teoria sobre o assunto.

Considerando a importância do tema e as mudanças decorrentes da sua implantação, realizou-

se uma pesquisa de campo, visando a compreensão do fenômeno, de forma ampla e em sua

complexidade.

O estudo exploratório foi feito por meio de pesquisa documental, a partir do conjunto de

informações explicitado nos documentos oficiais da empresa que serviu como objeto de estudo (o

código de conduta e o planejamento estratégico) e entrevista dirigida com o Diretor de Recursos

Humanos da organização. 

Deve-se reconhecer que para tratar de um tema complexo como o proposto neste

levantamento, o método da entrevista se mostra melhor do que o questionário (SELLTIZ et al,

1985), por permitir ao entrevistador repetir e reformular as questões para garantir melhor

entendimento e também para esclarecer mais precisamente o significado de uma resposta.

O objeto de estudo – CORNING

A Corning orgulha-se por sua história marcada de grandes descobertas e inovações

tecnológicas que tem contribuido para o bem estar das pessoas.

Por quase 150 anos, tem contribuido com inúmeras inovações. De seus laboratórios nasceram

os primeiros bulbos para lâmpada inventados por Tomas Edison, os primeiros vidros resistentes ao

choque termico, pyrex, os catalizadores cerâmicos para filtros anti-poluentes dos veículos a

combustão, a primeira fibra óptica comercialmente viável e, mais recentemente, o cristal ultra-fino,

base para o o desenvolvimento do LCD.

O Sucesso da Corning deve-se ao seu compromisso com a pesquisa e invovação  aplicado

principalmente na área de minerais não metálicos.
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A forte liderança da Corning nos seguimentos em que está presente deve-se ao seu

intransigente compromisso com os seus valores, que definem seu relacionamento com empregados,

acionistas e comunidades onde atua.

A tecnologia associada aos seus valores permite a Corning manter por quase 150 anos uma

posição de Liderança nas áreas de vidros especiais, telecomunicações e produtos para ciência.

A empresa é o maior fabricante mundial de cristal ultra-fino para a manufatura de LCDs e líder

no segmento de soluções tecnológicas para controle de emissão de poluentes tanto em fontes fixas

quanto móveis. É tambem lider mundial na fabricação de fibras e cabos ópticos para

telecomunicações.

Por mais de 80 anos é o maior fornecedor global de produtos científicos tanto em vidro quanto

em plástico para laboratórios, com a marca pyrex.

A Corning mantém 4 centros de pesquisa pura nos EUA, França, Japão e Rússia, empregando

em seus laboratórios mais de 600 PHDs.

Atuando globalmente, possui fábricas e operaçoes comerciais em todos os continentes

empregando 26.000 funcionários.

A Corning mantém-se firmemente apegada ao seu slogan, razão de seu sucesso, a saber,

"Inovando além da Imaginação".

A gestão participativa na Corning 

A prática da gestão participativa na Cornig se torna evidente logo nos seus documentos

oficiais. Explicitado em seu código de conduta, planejamento estratégio, objetivos e valores, o

“trabalhar juntos” e a “participação nos processos decisórios” são dignos de nota. A empresa pratica

a gestão participativa, com a comunicação fluente entre todos os níveis da organização.
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Objetivos

Propiciar benefícios econômicos de longo prazo aos nossos clientes, empregados, acionistas

e às comunidades nas quais trabalhamos. Conseguimos isso vivendo os nossos valores em um

ambiente operacional que permite o desenvolvimento pessoal e empresarial. A Corning é um

complexo de negócios em evolução, constituída por empresas próprias e parceiras empresariais, que

deve seu sucesso histórico e liderança contínua, aos seus valores compartilhados; a um núcleo de

competência em ciência e tecnologia; e a um espírito inesgotável de inovação em todos os aspectos

da sua vida empresarial.

Valores

A Corning tem um conjunto de crenças que orienta suas escolhas, indicando o rumo certo de

cada ação, a direção mais clara e a resposta preferencial. Os valores da Corning são: Qualidade,

Integridade, Desempenho, Liderança, Inovação, Independência e O Indivíduo.

Qualidade: fazemos questão e insistimos em que a Qualidade Total seja o princípio propulsor da

nossa vida. Isso requer e implica em novas maneiras de colaboração e de trabalho em conjunto.

Significa fazer as coisas da maneira certa na primeira vez, no prazo, sempre.

Integridade: exigimos honestidade, decência e imparcialidade. O respeito precisa caracterizar todo

o relacionamento externo e interno.

Desempenho: consideramo-nos responsáveis, individual e conjuntamente, como indivíduos e como

organização, pelos nossos resultados.

Liderança: somos inovadores em nossas áreas de atividade, e não imitadores. Isto aplica-se aos

mercados que servimos, às nossas diversas tecnologias, aos nossos processos de fabricação, às nossas

práticas de administração e aos nosso desempenho financeiro. Os bens e serviços que produzimos

nunca podem ser comuns e têm de ser sempre verdadeiramente úteis.
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Tecnologia: nós lideramos principalmente pela inovação técnica. Esta crença no poder da tecnologia

é comum a todos os nossos funcionários. É, por assim dizer, o elo que nos une. Estamos

empenhados em transformar nossa experiência específica em oferta de bens e serviços, no

crescimento da nossa competência científica, e na união dessas capacidades com as novas

necessidades do mercado.

Independência: prezamos muito a nossa liberdade de atuação social. Isso tem encorajado a

inovação e a iniciativa que fazem com que sejamos uma grande empresa.

O Indivíduo: sabemos que, em última análise, nosso êxito será determinado pelo compromisso e

pelas contribuições de todos os funcionários. É essencial que as nossas relações uns com os outros

e com os nossos clientes sejam francas e abertas. Portanto, a cada funcionário precisa ser dada

oportunidade para uma participação plena e ativa, para o seu crescimento profissional e para o

desenvolvimento integral de todo o seu potencial.

Políticas Estratégicas de RH

Atingir um elevado grau de participação e adotar a prática da gestão participativa exige um

forte alinhamento das políticas estratégicas de recursos humanos. 

“Nosso sucesso depende da nossa capacidade de aprender com a experiência, acolher

mudanças e conseguir o total envolvimento de todos os nossos empregados”, explica Arnaldo M.

Alves, Diretor de Recursos Humanos da empresa já há 20 anos.

“Nós sabemos que no final, o compromisso e a contribuição de todos os nossos empregados

irão determinar nosso sucesso. A Corning acredita na dignidade fundamental do indivíduo. Nosso

grupo de trabalho consiste em uma rica mistura de pessoas de diversas nacionalidades, raças, sexos

e opniões; diversidade essa que continuará a ser fonte de nossa força. Nós valorizamos a capacidade

exclusiva de contribuição de cada indivíduo e entedemos que cada empregado deve ter a

oportunidade de participar plenamente, crescer profissionalmente e se desenvolver até atingir seu
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potencial máximo”, destaca Alves.

O ambiente operacional da organização favorece a abertura, o engajamento e o

comprometimento das pessoas. Em contrapartida, esse mesmo ambiente conduz a volorização, ao

reconhecimento e a qualificação da mão-de-obra. 

“Como parte das políticas estratégicas de recursos humanos podemos citar a comunicação

eficaz, o compartilhamento dos objetivos, o reconhecimento, o mérito, os benefícios, a sucessão com

talentos internos, a participação nas decisões de contratação e demissão e o treinamento e

desenvolvimento”, afirma Alves. 

A própria estrutura organizacional da empresa reflete o princípio da gestão participativa.

Apesar de estar segmentada por ramos de negócio, a organização trabalha de forma matricial,

integrando as equipes e tomando decisões baseadas em consenso e responsabilidade. Certa ocasião,

comenta Alves, “o presidente da organização precisou se ausentar por um período de um ano.  Após

a montagem de um comitê, nós, os diretores, nos revezávamos na função de presidente a cada três

meses. O envolvimento de todos nos processos decisórios possibilitou o bom andamento da

organização durante aquele período de ausência do principal executivo da organização”.

Reflexões finais

A complexidade do mundo moderno reivindica cada vez mais o aprimoramento,

desenvolvimento e uso de novos conceitos e práticas na gestão empresarial. Nos últimos anos a

participação, o empowerment e a gestão paticipativa conquistaram a atenção como fator imprescindível

e decisivo para o crescimento e perenidade organizacional.

A literatura disponível sobre participação é ampla e está em constante evolução, no entanto,

seu conceito ainda não é unânime. No campo empresarial é visível o avanço de iniciativas de

implantação da prática de gestão participativa mesmo com a falta ou dificuldade de sistematização

desses processos.
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Um olhar pela lente dos pessimistas poderia revelar que a gestão participativa acarreta em perda

de tempo nas consultas e decisões, e que nem todas as decisões coletivas são boas e garantem que

a mudança gere maiores lucros. Muitas vezes é necessário romper com a rigidez hierárquica ainda

tão impregnada nas estruturas organizacionais, o que nem sempre é fácil.

Pode-se afirmar que não há fórmulas prontas, cada organização é um caso, e o que funciona

para uma empresa pode não funcionar para outra. É preciso vontade política e o projeto precisa ser

comprado pela alta cúpula da organização. Tudo isso requer uma mudança cultural profunda, a

medida que exige o envolvimento de todos na organização. 

A Corning destaca-se no cenário nacional ao adotar o modelo de gestão participativa que

privilegia o envolvimento das pessoas nos processos decisórios da organização. 
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