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Resumo
A literatura refere que os comportamentos de expressão de voz dos
trabalhadores são uma fonte de ideias valiosa para as organizações e estão, de forma
geral, associados a vários resultados positivos. Talvez por isso, o número de estudos
sobre este tema tem aumentado de forma expressiva nos últimos anos, merecendo uma
atenção crescente da comunidade científica.
O presente trabalho de investigação partiu da premissa que a oportunidade dos
trabalhadores expressarem as suas ideias, opiniões e sugestões leva a resultados
desejáveis para as organizações, e que essa expressão de opiniões dos trabalhadores é
distribuída de forma desigual dentro das organizações. Trata-se de um estudo de
natureza exploratória que pretende compreender os comportamentos de expressão de
voz dos trabalhadores, relacionando-os com a sua categoria profissional e a
recetividade dos gestores.
Os dados foram recolhidos através de entrevistas semiestruturadas a
trabalhadores que representavam diferentes níveis de qualificação e de funções, de
empresas de diferentes setores de atividade. Partindo do conteúdo das entrevistas
aplicadas, foi realizada a análise de conteúdo categorial temática.
Os resultados recolhidos junto dos participantes deste estudo parecem indicar
que a categoria profissional tem influência da expressão de voz dos trabalhadores. Os
dados sugerem que os gestores estão recetivos à expressão de voz, mas que a maioria
das vezes a mesma não se traduz numa influência efetiva nas decisões da organização.
Os resultados mostram ainda que a categoria profissional, assim como o nível de
qualificação dos colaboradores, tem influência na forma como os gestores lidam com a
expressão de voz. São ainda identificados alguns fatores que parecem influenciar a
expressão de voz dos trabalhadores e as estratégias mais utilizadas neste processo.
Por fim, são discutidas as implicações e limitações do estudo.

Palavras-chave: expressão de voz; categoria profissional; recetividade dos gestores.
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Abstract

A growing number of studies reported in the literature in recent years suggest
that the workers’ voice behaviours are a source of valuable ideas for organizations and
are in general associated with several positive outcomes.
This exploratory study looks at voice behaviour in organizations, the way in
which individuals express their ideas, opinions and suggestions, and whether voice
behaviour is influenced by the category and status of the voicer and the receptor.
This data were collected through semi-structured interviews with workers,
middle managers and top managers in four different companies and sectors. The
interviews were recorded, transcribed and content analyzed.
The analysis seems to indicate that the professional category of the source is
the key feature of voice behaviour. In other words, the voicers’ professional category
and qualifications are particularly relevant to the way the managers deal with voice
behavior. The data also suggest that managers appear to be receptive to the workers’
voice, but that in most cases they pay lip service to what they hear and what is being
voiced does not translate into an effective influence on the organization's decisions.
The main limitation of the study, its implications for human resource managers
and suggestions for further research are also indicated.

Keywords: voice behaviour; voicers and receptors; receptivity of managers.
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Introdução
O interesse pelo estudo dos comportamentos de expressão de voz 1 dos
trabalhadores aumentou exponencialmente nos últimos anos. Embora cada disciplina
tenha contribuído para a compreensão de componentes explícitos da voz dos
trabalhadores, a natureza, as características e a conceptualização da voz dos
trabalhadores permanecem pouco claros (Mowbray, Wilkinson & Tse, 2015). Os
trabalhadores são uma fonte de ideias valiosa para as organizações, mas rentabilizar a
expressão da sua voz representa um desafio, pois os trabalhadores comunicam as suas
ideias de várias maneiras diferentes (Matsunaga, 2015).
A sabedoria convencional é de que a oportunidade de exprimir as suas ideias,
opiniões e sugestões leva a resultados desejáveis para as organizações. Os
investigadores argumentam que a expressão de voz está associada a vários resultados
positivos, tais como a aprendizagem, a melhoria dos processos de trabalho, a inovação,
a correção de erros, a redução de comportamento ilegal ou imoral, e prevenção de
crises. Têm também argumentado que a oportunidade de se exprimir tem efeitos
benéficos para os trabalhadores, tais como a perceção de controlo e de reconhecimento
e que, inversamente, o silêncio cria insatisfação e stress (Morrison, 2014). No entanto,
esta é certamente uma simplificação excessiva. Analisando os vários estudos que
examinam o impacto da voz nas organizações, as implicações da voz variam de acordo
com o nível da organização (individual, grupo, organização), bem como com a
intencionalidade do comportamento, entre outros fatores mediadores (Mowbray,
Wilkinson & Tse, 2015).
Um segundo aspeto importante para este estudo, refere-se à ideia de que a
participação dos trabalhadores é distribuída de forma desigual dentro das organizações
(Timming, 2015). No seguimento do crescente interesse académico e das organizações
pelo tema da voz e da participação dos trabalhadores, a importância de aprofundar o
conhecimento sobre este tema na realidade portuguesa surge associada à crença de que a

Este conceito de voz refere-se ao termo “voice”, presente na literatura de língua
inglesa e será utilizada ao longo deste estudo para designar “voz expressa por” ou “fazer
ouvir a sua voz”.
1
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voz dos trabalhadores de todos os níveis de qualificação e funções pode ser eficaz a
produzir mudança positiva, sendo mediada e moldada por uma variedade de fatores.
Assim, este estudo pretende contribuir para a compreensão dos processos e
dinâmicas envolvidas na expressão de voz dos trabalhadores, relacionando-os com a
sua categoria profissional, e a recetividade dos gestores, isto é, a forma como estes
comportamentos são percebidos e tratados por parte dos gestores. Importa realçar que
nesta investigação é abordada a expressão de voz dos trabalhadores ao nível do sistema
técnico e das formas de organização do trabalho, ou seja, a expressão de ideias e
opiniões acerca do processo de produção, da organização das funções da empresa, da
forma como os trabalhadores têm a possibilidade de tomar decisões de natureza
operacional e metodológica, excluindo-se assim as questões ligadas às relações
laborais.
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Capítulo 1. Enquadramento teórico
Este primeiro capítulo inclui a revisão da literatura sobre o tema. Inicialmente
será apresentado o conceito de voz e o modo como se tem tentado operacionalizar este
construto. Seguidamente serão exploradas diferentes formas de expressão de voz
utilizadas pelos trabalhadores e o impacto que esta expressão pode ter, quer para os
trabalhadores quer para as organizações. Será também discutida a relação da expressão
de voz com outros fatores organizacionais e, finalmente, serão apresentados alguns
dados sobre o que se conhece acerca deste tema nas empresas portuguesas.

1.1 . O conceito de voz
O termo "voz dos trabalhadores" refere-se às formas e meios através dos quais
os trabalhadores podem tentar fazer ouvir a sua voz, ter uma palavra a dizer e
influenciar questões organizacionais que afetam o seu contexto de trabalho.
O conceito é distinto, mas relacionado e com alguma sobreposição com
conceitos como a participação, o empoderamento e, mais recentemente, o
comprometimento (Wilkinson, Donaghey, Dundon, & Freeman, 2014). Importa, por
isso, tentar diferenciar estes conceitos e evidenciar as especificidades de cada um.
O conceito que aparece mais comumente relacionado com o conceito de voz dos
colaboradores é a participação. Contudo, este termo aparece sobretudo associado a
formas organizadas de expressão, isto é, a um conjunto de práticas que estimulam os
colaboradores a apresentarem ideias e sugestões (Pfeffer, 1998). A evidência científica
demonstra que o grau de participação dos colaboradores aumenta a sua satisfação e
produtividade, sendo vários os autores que defendem a criação de sistemas e iniciativas
que incitem a participação dos colaboradores na identificação de sugestões e ações de
melhoria em empresas que adotam boas práticas (Guthrie, Flood, Liu, & MacCurtain,
2009). Estes mecanismos compreendem geralmente programas tais como círculos de
qualidade, equipas de melhoria contínua e ouras estruturas de trabalho, que visam
essencialmente promover a aprendizagem em torno da criação de soluções para
problemas ou necessidades de melhoria da empresa (Monteiro, 2009). Neste sentido,
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distingue-se do conceito de expressão de voz, uma vez que a mesma está sobretudo
associada à expressão espontânea de ideias e sugestões.
Um outro conceito que aparece também próximo de voz dos trabalhadores é o
de empoderamento. Perkins e Zimmerman (cit in Rappaport, 1995) definem o
empoderamento como um construto que liga forças e competências individuais,
sistemas naturais de ajuda e comportamentos proativos com políticas e mudanças
sociais. Trata-se da constituição de organizações e comunidades responsáveis, mediante
um processo no qual os indivíduos que as compõem obtêm controlo sobre suas vidas e
participam democraticamente no quotidiano de diferentes arranjos coletivos e
compreendem criticamente o seu ambiente. A definição de empoderamento refere-se
assim à capacidade de os indivíduos e grupos poderem decidir sobre as questões que
lhes dizem respeito. Desta forma, o conceito de expressão de voz diferencia-se do
conceito de empoderamento, na medida em que supõe que o trabalhador expresse
abertamente esse seu poder de decisão e de influência do seu contexto.
O comprometimento dos colaboradores pode ser definido como a forma através
da qual as empresas conseguem um aumento do compromisso e da contribuição dos
seus recursos humanos, permitindo assim o alcance das metas organizacionais
(International Survey Research, 2003 cit in Andrew & Sofian, 2012). Desta forma, e
distintamente do conceito de voz, o comprometimento assume que motivação interna
dos colaboradores está sempre orientada para corresponder e até superar os objetivos da
organização.
Embora a noção de voz do trabalhador possa ser vista como algo que remonta a
mais de dois séculos, as primeiras conceptualizações de voz foram baseadas na teoria de
Hirschman (1970, cit in Mowbray, Wilkinson & Tse, 2015) e relacionados a clientes em
vez de trabalhadores. Hirschman teorizou que os clientes insatisfeitos tinham uma
escolha entre duas opções quando se tratava de gerir a situação com uma empresa:
abdicar ou verbalizar a sua insatisfação. Hirschman afirmou que a opção de voz só
aconteceria quando o cliente tivesse lealdade à empresa e o desejo de mudar as suas
práticas, políticas e resultados. Hirschman definiu a voz como dirigida a uma autoridade
superior e destinada a trazer mudanças ou melhorias a um estado existente,
questionável. No entanto, como o próprio autor admitiu, este é um construto confuso e
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que varia em amplitude de "resmungos fracos a protestos violentos" (Bashshur & Oc,
2015).
Bashshur e Oc (2015) expandiram esta definição para incluir alguns dos
desenvolvimentos mais recentes, definindo a voz como a expressão limitada ou formal
de ideias, opiniões, sugestões ou abordagens alternativas direcionadas a um alvo
específico, dentro ou fora da organização, com a intenção de mudar um estado de coisas
e melhorar o funcionamento atual da organização, grupo ou indivíduo. Usam o termo
"voicer" para se referirem à pessoa que expressa a sua voz e "recetor" para se referirem
à pessoa a quem a voz é dirigida. Esta definição posiciona a voz como focalizada no
problema, orientada para a mudança, e eminentemente construtiva. Esta definição
também deixa claro que a mudança da situação atual deve ser o objectivo último de
quem faz ouvir a sua voz. Na verdade, o motivo de mudança é o fator comum na
maioria das definições de voz (Bashshur & Oc, 2015).
Uma razão pela qual a literatura sobre a expressão de voz permanece
fragmentada diz respeito ao facto da construção do conhecimento sobre este tema ter
origem e estar ancorada em diferentes áreas de investigação. Os autores que se centram
no estudo do comportamento organizacional, por exemplo, definem a voz como uma
expressão individual que tem como foco a resolução de problemas imediatos e práticos,
enquanto muitos economistas do trabalho definem a voz como instrumento de ação de
sindicatos e negociação coletiva (Addison, 2005, cit in Kaufman, 2015). Wilkinson,
Dundon, Marchington e Ackers (2004), a partir de entrevistas realizadas a gestores
sobre a forma como concebiam a expressão de voz, concluíram que este conceito
abrange a consulta, o processo de comunicação, e que varia num contínuo ao longo das
dimensões de forma (direta versus indirecta), agenda (compartilhada versus contestada)
e de influência (poder). Consequentemente, a expressão de voz dos trabalhadores tem
dimensões integrativas e distributivas e ocorre em configurações diversificadas, que
variam desde uma discussão informal de breves minutos, até à negociação coletiva. A
expressão de voz, além da conversa presencial, inclui também outras formas de
comunicação, tais como e-mails e processos formais e informais de queixa e
comunicação.
Apesar do crescente interesse pelo tema e uma extensa literatura internacional, o
conceito permanece ainda de difícil operacionalização, percebendo-se contudo alguns
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aspectos comuns, como a expressão voluntária e intencional, com vista a influenciar
algum tipo de mudança.

1.2 . Formas de expressão de voz
Sendo o conceito de voz ainda um conceito ambíguo e usado de formas diversas,
têm surgido na literatura diferentes abordagens e caracterizações dos tipos e
mecanismos de voz.
A literatura atual tem problematizado sobretudo o objetivo do comportamento/
expressão de voz, tentando aprofundar o conhecimento sobre os fenómenos associados
à expressão de voz dos trabalhadores. Os resultados de quatro estudos realizados no
Japão, revelaram que os trabalhadores utilizam uma variedade de estratégias de
expressão voz, ao invés de mostrar um padrão de resposta binária simplista, ou seja,
"falar ou calar" (Matsunaga, 2015).
Uma forma de distinção da voz dos trabalhadores é partindo da natureza formal
ou informal dessa expressão. Parece haver um consenso geral sobre as definições de voz
formal e informal, com voz formal definida como voz usando estruturas codificadas,
planeadas e regulares/concretas, que promovem uma implementação consistente, e que
reduzem os poderes discricionários dos receptores. Alternativamente, a expressão
informal não tem mecanismos de voz explícitos e refere-se a ideias ou preocupações,
expressas diretamente e fora de um processo estruturado, através das interações
programadas ou não, entre a gestão e os seus colaboradores (Marchington & Suter,
2013, cit in Mowbray et al. 2015). Paralelemente, vários estudos empíricos demonstram
que os trabalhadores usam mecanismos formais e informais de voz e que eles vêem um
lugar para ambos dentro das organizações (Mowbray et al., 2015). Os resultados de um
estudo qualitativo de gestores e trabalhadores numa variedade de indústrias sugerem
que a voz dirigida a alvos em diferentes níveis de poder formal (pares ou superiores) e
locais na organização (dentro ou fora de uma unidade focal), difere em termos da sua
utilidade, no valor da informação e ideias expressas e na forma como influencia ações
para as questões levantadas (Detert, Burris, Harrison & Martin, 2013).
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A pesquisa que se tem focado na relação entre os trabalhadores define a voz
como um conceito amplo que inclui tanto os mecanismos indiretos como os diretos
(Kaufman, 2015). Mais recentemente, as organizações têm adotado e promovido
mecanismos de voz direta, como sistemas específicos de levantamentos de atitudes e
sugestões, reuniões individuais e de equipa entre trabalhadores e gestores (Kwon,
Farndale & Park, 2016).
Os resultados de um estudo numa empresa de novas tecnologias e inovação
referem-se a mecanismos de “fluxos de voz”, e demonstram que os fluxos de voz estão
positivamente relacionados com a eficácia dos setores quando eles são direcionados
para o líder focal daquele setor - quem deve ser capaz de agir -, e negativamente
relacionado quando são direcionados para colegas que têm pouco poder para efetuar
mudanças (Detert et al., 2013). Um outro estudo dos mesmos autores fornece uma
estrutura para o estudo da natureza e do impacto de múltiplos fluxos de voz, alguns ao
longo de linhas de relatórios formais e outros que refletem uma natureza de
comunicação informal dentro das organizações (Detert et al., 2013).
Um estudo de Chou e Barron (2016) considerou três dimensões distintas da
expressão de voz do trabalhador associadas à mensagem: beneficiário de mudança,
abordagem de mudança e orientação do tempo de mudança. O estudo pretendeu, através
destas dimensões, explicar as motivações de uma determinada forma de expressão de
voz do trabalhador. Os autores defenderam que a expressão de voz pode ser classificada
como auto centrado versus hetero centrado, focado na melhoria versus focada na
prevenção, e orientada para o futuro versus orientada para o imediato. Além disso, o
estudo discutiu como a interação social, os traços de personalidade e as perspetivas
culturais ajudam a explicar as motivações de cada uma dessas formas de expressão de
voz.
Um artigo de Chao Ma (2016) refere-se ao comportamento de expressão de voz
por parte dos trabalhadores categorizando-o em construtivo versus defensivo. Este
artigo relaciona estes dois tipos de voz com a motivação do trabalhador no trabalho, e
propõe que a motivação de aproximação está positivamente relacionada com a voz
construtiva, enquanto a motivação de evitamento está positivamente relacionada com a
voz defensiva.
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Maynes & Podsakoff (2014) usaram uma categorização dos comportamentos de
voz que assume uma perspetiva ampla da voz, referindo que esta não precisa
obrigatoriamente de desafiar a forma como as coisas são feitas nem de ser bemintencionada. Os autores construíram uma conceptualização que, cruzando duas
dimensões da voz (promoção versus proibição e preservação versus desafio) identifica
quatro tipos diferentes de comportamentos de voz: de apoio, construtivo, defensivo, e
destrutivo.
Embora reconhecendo que há potencialmente múltiplos canais de voz coletivos
dentro de uma organização (por exemplo, através de sindicatos ou associações de
trabalhadores), neste estudo serão preferencialmente abordados os mecanismos de
expressão de voz mais individuais e diretos, como forma de participação na organização
do trabalho.

1.3 . Impacto da expressão de voz
Vários estudos sobre o presente tema têm focado a sua atenção no impacto que
a expressão de voz tem, quer ao nível do indivíduo, quer nas organizações.
Ao nível do indivíduo, quando a voz é percecionada como tendo sido ouvida,
esta aumenta o sentido de controlo dos trabalhadores, sobre decisões ou resultados. Os
estudos têm mostrado que respeitar a voz do trabalhador está relacionado com um nível
mais baixo de stress, maior satisfação, maior compromisso organizacional e mais
confiança na gestão. Da mesma forma, envolver os trabalhadores em processos de
resolução de problemas criativos, incorporando as suas ideias, promove a motivação
intrínseca e contribui para baixar as taxas de abandono. Finalmente, o reconhecimento do
comportamento da voz tem impacto no sucesso da carreira e no desenvolvimento da
liderança (Matsunaga, 2015).
No entanto, a voz também pode ter efeitos negativos para os indivíduos. Quando
não ouvido ou ignorado, a voz expressa leva à frustração de quem a exprimiu. Mais
perniciosamente, os trabalhadores com comportamentos de expressão de voz podem ser
vistos como perturbadores e podem receber classificações de desempenho mais baixas
dos supervisores. Vries, Jehn e Terwel (2012), demonstraram que as consequências
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negativas são particularmente prováveis de ocorrer quando os trabalhadores percebem a
oportunidade de expressar opiniões como "pseudo voz '', isto é, uma oportunidade de
voz dada pelos gestores que na realidade não tem a intenção de considerar a opinião do
trabalhador. Este estudo demonstrou que a “pseudo voz” percebida levou a uma redução
do nível de expressão de voz por parte dos trabalhadores e a um aumento significativo
do conflito intragrupo. Percebe-se assim, que o efeito da voz ao nível do indivíduo é
pelo menos parcialmente dependente de como a voz é realmente expressa e de como
essa voz é recebida (Bashshur & Oc, 2015). Song, Wu e Gu, (2017) estudaram a relação
entre a expressão de voz e o desempenho criativo, tendo obtido resultados que
mostraram que a expressão de voz teve um efeito positivo significativo no desempenho
criativo do trabalhador.
Ao nível da organização, o impacto da voz refere-se a um número de resultados
importantes, geralmente positivos. A crença de que a voz será eficaz em produzir
mudança positiva, é provavelmente mediada e moldada por uma variedade de fatores,
incluindo a autoconfiança, se o alvo da participação é recetivo a ela, e também pelos
níveis de influência e status dentro da organização. Alguns estudos encontraram uma
relação entre voz e perceção de eficácia, aliados a fatores como o controle pessoal, a
influência e o empoderamento. A pesquisa científica mostra que a capacidade de
rentabilizar as ideias dos trabalhadores é crucial para que as organizações mantenham a
competitividade. Por exemplo, ter em conta as sugestões dos trabalhadores é
indispensável para executar operações e sistemas descentralizados, identificar problemas
emergentes e resolver problemas sem precedentes (Black & Lynch, 2004; Bryson,
Charlwood & Forth, 2006). Contudo, importa realçar que a voz é um conceito que recai
sobre a ideia de ter opiniões e observações ouvidas. Como a expressão de voz é
realizada, reconhecida e colocada em prática é o que importa, pois não existe voz
"real" se não for ouvida (Willis Towers Watson, 2012). Além disso, os estudos sobre
o desempenho organizacional ainda demonstram uma falta de fundamentação teórica
que dificulta os esforços para entender como a voz se pode traduzir no
desempenho da organização (Bashshur & Oc, 2015).
Estendendo a teoria de aprendizagem social a este tema, e evidenciando a
importância da interação entre os comportamentos dos líderes e o contexto das
organizações, um estudo de Bai, Lin & Liu (2017) propõe um modelo teórico que
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investiga os mecanismos individuais e coletivos que medeiam o efeito da liderança ética
na expressão de voz dos funcionários. Especificamente, no que se refere a uma
perspetiva de aprendizagem social a nível individual, os autores sugerem que um líder
ético deve atuar como um exemplo de uma pessoa moral (ou seja, um modelo de papel
ético). Partindo de uma perspetiva de aprendizagem social coletiva, os autores
defendem que a liderança ética irá promover um clima ético dentro da equipa, que
consequentemente irá criar um contexto moral que impacta positivamente os
comportamentos dos funcionários, valoriza altamente a conduta ética. Em ambos os
casos, os comportamentos de expressão de voz dos funcionários serão aumentados e
melhorados através desses mecanismos.
Assim, os estudos sugerem que o impacto da expressão de voz está relacionada
com diferentes fatores, internos e externos ao trabalhador, e que esta é em grande parte
influenciada pela perceção que o indivíduo tem do impacto real que a sua expressão de
voz poderá ter, ou não, no contexto organizacional em que se insere. Esta ideia será
aprofundada na próxima secção.

1.4 . Expressão de voz: fatores que influenciam o comportamento de
trabalhadores e gestores
São diversos os fatores que influenciam a expressão de voz dos trabalhadores.
Emoções intensas como frustração, raiva e insatisfação levam muitas vezes os
trabalhadores a falar. Contudo, as mesmas emoções que estimulam os trabalhadores a
expressar a sua voz podem comprometer a sua capacidade de fazê-lo construtivamente,
inibindo os gestores de reagirem favoravelmente a estes comportamentos. Grant (2013)
propõe que para que os trabalhadores possam expressar a sua voz com frequência e de
forma construtiva, necessitam de desenvolver estratégias eficazes para gerir emoções.
Kaufman (2015) apresenta uma análise integrativa dos fatores que influenciam a
expressão de voz dos trabalhadores, considerando as seguintes dimensões: (1) o
ambiente externo - que inclui fatores como a economia, o ambiente jurídico (p. e.,
direitos dos trabalhadores, organização sindical e regulamentação da negociação) e
cultural-social (p. e., individualista versus atitudes coletivas); (2) a configuração
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organizacional – cargos, departamentos e funções coordenados por um sistema de
gestão, mas também a estrutura política que contém funções executivas, legislativas e
judiciais de tomada de decisões e execução; (3) o tipo de contrato de trabalho; (4) a
tomada de decisão e as escolhas relativas à expressão de voz - o processo de tomada de
decisão pelo qual ambas as partes fazem escolhas sobre o seu nível desejado e forma de
voz; (5) o objetivo – etapa importante porque de outra forma é impossível dizer se um
resultado de expressão de voz representa um benefício percebido ou custo para o
tomador de decisões; (6) os benefícios e custos da expressão de voz, conforme estimado
subjetivamente pelo empregador e pelo empregado, e incluem tanto as consequências
pecuniárias quanto as psicológicas e sociais e são influenciadas pelos estados cognitivos
e afetivos; (7) a estratégia – num ambiente incerto e em rápida mudança, empregadores
e funcionários tentam prever a melhor forma de alcançar os seus objetivos; (8) as
contingências internas – relativas à organização e aos trabalhadores: as contingências
organizacionais internas incluem, por exemplo, tecnologia de produção, qualidade da
gestão e cultura organizacional, enquanto as contingências internas dos trabalhadores
incluem fatores como as atitudes psicossociais da força de trabalho em relação ao
trabalho e à gestão, o conhecimento, as habilidades e a demografia; (9) o clima
organizacional, como um fator contextual e mediador; e (10) o sistema de expressão de
voz para trabalhadores e gestores – as escolhas que fazem respetivamente de expressão
de voz, baseadas em benefícios e custos, moldadas por estratégias, contingências
externas e internas.
A literatura científica sobre o tema tem mostrado resultados muito diferentes no
que toca ao impacto que a expressão de voz tem na imagem e/ou avaliação do
trabalhador. Sendo a categoria/ nível hierárquico do trabalhador um fator tido em conta
no presente estudo, importa referir alguns dados indicadores desta relação. Alguns
estudos mostram que o impacto é positivo, ou seja, os trabalhadores que expressam a
sua voz são, de uma forma geral, avaliados como melhores colaboradores, sobretudo se
representarem um cargo de chefia elevada ou intermédia (Whiting, Podsakoff, & Pierce,
2008). Contudo, outros estudos mostraram que expressar a sua voz tem realmente
custos significativos para o trabalhador ao nível da sua avaliação, sobretudo se a
categoria profissional do trabalhador for inferior (Seibert, Kraimer & Crant, 2001).
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Também um estudo de Coutinho (2002), sobre as práticas participativas e as
representações sobre participação de trabalhadores numa organização, concluiu que os
trabalhadores têm possibilidades bastante limitadas de participar, sendo tais limites mais
acentuados quanto menor o nível hierárquico. O autor constatou, ainda, que os
entrevistados tendiam a incorporar em suas representações sobre participação as
limitações de sua experiência concreta no trabalho.
Tem sido também explorada a relação entre a expressão de voz e o tipo de
liderança dos gestores, assim como a forma como os mesmos reagem perante
comportamentos de expressão de voz dos trabalhadores. Donovan, O'Sullivan, Doyle e
Garvey (2016) realizaram um estudo exploratório sobre expressão de voz e silêncio de
trabalhadores em empresas de auditoria internacionais. Os autores examinaram duas
questões-chave: 1) qual é a propensão dos trabalhadores em formação para falar sobre
problemas no local de trabalho; 2) como a administração reagiria aos trabalhadores em
formação se falassem sobre problemas no local de trabalho. Os autores compararam os
pontos de vista dos trabalhadores e dos administradores, tendo constatado que os
trabalhadores em formação tinham uma alta propensão ao silêncio sobre a temática dos
problemas no local de trabalho. Formas latentes e manifestas de silêncio eram
evidentes. O estudo revelou ainda que os administradores expressavam vontade de
promover a expressão de voz dos trabalhadores no que diz respeito às sugestões de
melhoria e ao desempenho dos funcionários, mas eram muito resistentes à expressão de
voz em relação a condições de trabalho ou ao desempenho dos gestores. Neste estudo,
quer os trabalhadores, quer os gestores das empresas expressaram a sua voz
relativamente ao intercâmbio de conhecimentos técnicos, mas não relativamente à
insatisfação dos trabalhadores nem sobre terem ou não impacto na tomada de decisões.
Embora a literatura sobre o tema indique que os trabalhadores frequentemente
examinam cuidadosamente os contextos sociais antes de expressarem a sua voz, o papel
do estado emocional dos líderes tem recebido menos atenção por parte dos
investigadores. Um estudo de Liu, Song, Li e Liao (2017) abordou esta questão
explorando se e quando o estado emocional dos líderes influencia o comportamento de
voz dos funcionários. Concluíram que estados emocionais positivos dos líderes estavam
positivamente relacionados com o comportamento de expressão de voz dos
trabalhadores. Esta relação manifestava-se através da segurança psicológica dos

19

trabalhadores e através do mecanismo de contágio emocional. Curiosamente, os autores
concluíram que os estados emocionais negativos dos líderes e os seus efeitos negativos
nos trabalhadores estavam também positivamente relacionados com a expressão de voz.
Estes resultados evidenciam a importância do papel do efeito dos líderes no processo de
expressão de voz dos trabalhadores.
Um estudo de Burris (2012) mostrou que a voz pode ser expressa de forma
desafiadora ou de apoio, e os líderes que recebem este tipo de mensagem tendem, no
geral, a valorizá-la. Contudo, o mesmo estudo concluiu também que os líderes vêem os
funcionários que expressam a sua voz de forma mais desafiadora como piores
trabalhadores e endossam menos as ideias expressas, comparativamente com aqueles
que expressam a sua voz de forma apoiante, sendo esta relação mediada pelas
percepções de lealdade e de ameaça. Além disso, o estudo destacou mais dois aspectos
importantes na relação entre a expressão de voz dos trabalhadores e as respostas por
parte dos líderes: um dos resultados indica que os líderes estão receptivos à expressão
de voz quando os trabalhadores querem iniciar uma mudança objetiva; um outro estudo
mostra que a avaliação, por parte dos líderes, dos trabalhadores que expressam a sua
voz é baseada na imagem dos trabalhadores, na credibilidade e na sua reputação (Dutton
& Ashford, 1993; Milliken, Morrison & Hewlin, 2003).
Vale também a pena discutir, independentemente da recetividade dos gestores
ou da abertura a sugestões, como é que os trabalhadores percebem o impacto da
expressão da sua voz, uma vez que existem também evidências de que muitas vezes a
expressão de voz é percecionada como arriscada ou perturbadora se expressa direta e
explicitamente no local de trabalho (Matsunaga, 2015). Alguns trabalhadores, por
exemplo, percecionam-se como mais propensos a serem notados pela negativa, pelo que
raramente oferecem voluntariamente opiniões. Outros, por sua vez, concluem o oposto e
adotam uma estratégia de usar a voz explicitamente. Outros ainda podem ter pouco
desejo de expressar a sua voz, porque a sua estratégia de carreira é adquirir capital
humano, estando pouco comprometidos e mudando frequentemente de empresa (Royer,
Waterhouse, Brown & Festing, 2008).
Sendo vários os fatores que influenciam quer a frequência, quer a forma como a
voz é expressa pelos trabalhadores, importa que os mesmos sejam tidos em conta pelas
organizações e considerados nas práticas de gestão de recursos humanos.
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1.5 . Expressões de voz nas empresas portuguesas
O processo de construção e afirmação da democratização do trabalho é, em
Portugal como em qualquer outro país, condicionado por questões culturais,
sociodemográficas, pelo nível de desenvolvimento produtivo e tecnológico, pelas
influências político-ideológicas, entre outras. No que diz respeito à realidade das
empresas portuguesas, são muito escassos os estudos que exploram especificamente o
tema dos comportamentos de expressão de voz dos trabalhadores. Existem alguns
estudos portugueses que partem de conceitos semelhantes, como a participação,
sobretudo relacionados com os direitos e relações laborais. Ainda assim, é possível
encontrar alguns estudos que nos dão indicadores da cultura de expressão de voz dos
trabalhadores portugueses.
Um estudo de Graça (2000) especificamente sobre a participação dos
trabalhadores portugueses na gestão do sistema de prevenção dos riscos profissionais e
de protecção da saúde, concluiu que em termos jurídicos esta era claramente limitada à
simples informação e/ou à consulta. A legislação portuguesa não prevê, nesta área,
outras formas de participação como a negociação, o veto ou a co-decisão. De uma
forma geral, a realidade portuguesa aparece ainda associada a uma fraca cultura de
participação dos trabalhadores ao nível da empresa, onde os direitos e prática sindical
são restritos e muitas vezes limitados pelas entidades patronais (Graça, 2000).
No caso especifico da gestão de recursos humanos nas empresas, um estudo do
World Economic Forum (2016) destacou a dificuldade de os gestores portugueses
delegarem tarefas nos seus subordinados, e a falta de investimento em formação para os
colaboradores e em investigação e desenvolvimento. O investimento em inovação e
investigação mostra-se insuficiente e diminui a capacidade de as empresas se adaptarem
a mudanças necessárias para manter o seu posicionamento no mercado, através de
inovação nos produtos/serviços.
Contudo, esta tendência aparece aos poucos cada vez mais contrariada,
sobretudo no universo de empresas de média e grande dimensão estabelecidas em
Portugal, que investem na implementação de best practices de gestão de recursos
humanos (Monteiro, 2009). Um estudo realizado com base num ranking de 2008 das
melhores e maiores empresas de Portugal concluiu que as mesmas estão abertas à
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comunicação com os colaboradores, respeitando-os a eles e às suas ideias/sugestões.
Apesar de este leque de empresas não representar as características da maioria do tecido
empresarial português, este estudo mostra que a modernização do mundo empresarial
suporta-se hoje também em fatores como o grau de autonomia no trabalho, de
oportunidade de capacitação, de liberdade criativa e de participação, o que se acredita
serem bons indicadores do esforço feito pelas chefias em Portugal nesse sentido
(Monteiro, 2009).
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Capítulo 2. Método
Neste capítulo é apresentado o método adotado ao longo da investigação. É
inicialmente exposto o referencial teórico do estudo, operacionalizando os diferentes
fatores que se pretendem relacionar, sendo seguidamente expostos os objetivos do
estudo, as respetivas questões de investigação e os procedimentos seguidos.

2.1.

Referencial teórico do estudo
Assumindo que expressão de voz é um processo complexo de comunicação, e

não uma troca imediata e inequívoca entre emissor e recetor (Mowbray et al., 2015), o
presente estudo, qualitativo e de natureza exploratória, pretende explorar a relação
entre a expressão de voz, a categoria profissional dos trabalhadores e a recetividade
dos gestores a comportamentos de expressão de voz.
Para a caracterização dos tipos de voz dos trabalhadores, o referencial teórico
usado neste estudo foi a conceptualização de Maynes & Podsakoff (2014), que
assumem uma perspetiva ampla da voz, referindo que esta não precisa
obrigatoriamente de desafiar a forma como as coisas são feitas nem de ser bemintencionada. Assim, os autores definem a voz como a comunicação aberta e
voluntária por parte de um indivíduo numa organização, com o objetivo de influenciar
o ambiente de trabalho. Para ser considerado voz (diferente de participação e de
outros conceitos similares), a sua expressão deve ser: (a) comunicada abertamente;
(b) relevante para a organização; (c) focada em influenciar o ambiente, a organização
ou os métodos de trabalho; e (d) recebida por alguém dentro da organização. Assim,
os autores construíram uma conceptualização que, cruzando duas dimensões da
expressão de voz (promoção vs. proibição e preservação vs. desafio) identifica quatro
tipos diferentes de comportamentos de voz e que neste estudo será utilizado para
operacionalizar o fator expressão de voz: de apoio, construtivo, defensivo, e
destrutivo.
Apresentam-se no quadro nº 1 as definições e exemplos de comportamentos
associados a cada tipo de expressão de voz:
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Promoção

Preservação
Apoiante

Construtivo

Definição: expressão voluntária de apoio a

Definição: expressão voluntária de ideias,

políticas, programas, procedimentos, etc., ou

informações

falar em defesa de dessas mesmas coisas

efetiva mudança funcional da organização

quando estão a ser injustamente criticadas.

ou contexto de trabalho.

Comportamentos:
procedimentos
verbalmente

Proibição

Desafio

expressar

apoio

organizacionais;
políticas

ou opiniões, focada na

aos

Comportamentos: sugerir melhorias nos

defender

padrões de procedimentos; propor ideias

organizacionais

que

para novos ou mais eficazes métodos de

outros trabalhadores criticam.

trabalho.

Defensivo

Destrutivo

Definição: expressão voluntária de oposição à

Definição:

mudança

ofensiva, crítica ou degradante de opiniões

das

políticas,

procedimentos,

expressão

programas, práticas, etc., mesmo quando as

sobre políticas

mudanças propostas têm mérito ou é necessário

procedimentos, etc.

fazer alterações.
Comportamentos:

voluntária

e

de trabalho, práticas,

Comportamentos: falar mal das políticas
opor-se

verbalmente

a

mudanças nas políticas de trabalho.

da

organização;

fazer

comentários

demasiado críticos sobre como as coisas
são feitas na organização.

Quadro nº 1 – Conceptualização dos tipos de comportamento de voz de Maynes & Podsakoff
(2014)

Este estudo focaliza-se na expressão de voz dos trabalhadores ao nível
do sistema técnico e das formas de organização do trabalho. Assim, interessa a
participação ligada à expressão de ideias e opiniões acerca do processo de produção,
da organização das funções da empresa, da forma como os trabalhadores têm a
possibilidade de tomar decisões de natureza operacional e metodológica, excluindo-se
assim as questões ligadas às relações laborais.
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A importância da categoria profissional dos trabalhadores ser considerada neste
estudo está relacionada com a ideia de que a expressão de voz dos trabalhadores é
distribuída de forma desigual dentro das organizações (Timming, 2015). Assim, foram
tidos em conta os diferentes níveis de qualificação e de funções dos trabalhadores para
a análise dos resultados da investigação, tendo sido o fator categoria profissional
operacionalizado em três grupos: subordinados; chefias intermédias (coordenadores,
chefes de secção); e cargos de decisão (gestores de projetos; gestores de RH; cargos de
direção).
A recetividade dos gestores é neste estudo um termo utilizado para
caracterizar a forma como os gestores recebem e tratam a expressão de voz por parte
dos colaboradores, e foi analisada sob a perspetiva do grau de influência que esta tem
nas decisões e funcionamento da empresa e se são alvo de reconhecimento ou de
represálias, como é sugerido na figura nº 1:






Expressão de voz

Categoria do trabalhador

Apoiante
Construtivo
Defensivo
Destrutivo





Subordinado
Chefias intermédias
Cargos de decisão

Recetividade dos gestores



Influência na tomada de decisão
Represálias vs. reconhecimento

Figura nº 1 – Desenho e conceptualização da investigação

Desta forma, o desenho da investigação pretende explorar a relação entre estes
três fatores, de forma a contribuir para compreensão do processo de expressão de
voz.

25

2.2.

Objetivos

O presente trabalho de investigação pretende explorar a relação entre os
diferentes tipos de expressão de voz dos trabalhadores, a sua categoria profissional, e a
recetividade dos gestores, isto é, a forma como estes comportamentos são percebidos e
tratados por parte dos gestores. Para orientar a prossecução deste objetivo, foram
definidos os seguintes objetivos específicos:
(1) identificar os principais tipos de comportamentos de voz utilizados pelos
trabalhadores, relacionando-os com a categoria profissional;
(2) analisar os principais fatores que influenciam a expressão de voz dos
trabalhadores;
(3) identificar as estratégias utilizadas pelos trabalhadores no processo de expressão
de voz;
(4) analisar a recetividade dos gestores aos comportamentos de expressão de voz;
(5) analisar a influência da categoria profissional dos trabalhadores na
recetividade dos gestores a comportamentos de voz.

2.3.

Questões de investigação

Diretamente relacionadas com os objectivos específicos do estudo, foram
formuladas as seguintes questões de investigação:
Questão 1: Estão os tipos de comportamentos de voz utilizados pelos trabalhadores
relacionados com a sua categoria profissional?;
Questão 2: Quais os principais fatores que influenciam a expressão de voz dos
trabalhadores?;
Questão 3: Que estratégias são utilizadas pelos trabalhadores no processo de
expressão de voz?;
Questão 4: Como é que os gestores lidam com a expressão de voz, nomeadamente
no que se refere à influência nas decisões e na aplicação de formas de reconhecimento
ou de represálias?;
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Questão 5: A categoria profissional influencia a forma como os gestores lidam
com a expressão de voz dos trabalhadores?

2.4.

Procedimentos
O estudo adotou uma metodologia qualitativa, pretendendo contribuir para o

conhecimento do modo como os trabalhadores fazem ouvir a sua voz, nomeadamente
ao nível dos comportamentos de voz, em algumas empresas e colaboradores.
A utilização de entrevistas semiestruturadas consentiu alguma flexibilidade, uma
vez que a mesma permite ser ajustada, quer ao indivíduo, quer às circunstâncias. Por um
lado, a interação com o entrevistador foi importante para o estabelecimento de uma
relação de confiança, por outro lado, o guião de entrevista constituiu-se como um
instrumento importante para a gestão do tempo e para a orientação da conversa para ir
ao encontro dos aspetos fundamentais do estudo. Para além da existência de um guião
de entrevista, esta técnica permitiu a ocorrência de perguntas ao longo da entrevista o
que possibilita uma conversação mais fluída (Flick, 2005).
Os dados foram recolhidos nos meses de fevereiro e abril de 2017, através de
entrevistas semiestruturadas a trabalhadores que representavam diferentes níveis de
qualificação e de funções dentro das empresas, desde o setor da produção, aos
escritórios, chefias intermédias, gestores de recursos humanos, e a gestores de topo
e/ou com poder de decisão nas empresas. Pretendeu-se, desta forma, abordar o tema
nas diversas perspetivas possíveis. Foi também assegurado o consentimento
informado dos participantes. No início de cada entrevista, foram descritos aos
participantes os objetivos do estudo, assegurando a confidencialidade e anonimato
dos dados. As entrevistas foram gravadas e transcritas, de modo a permitir a sua
análise.
Partindo do conteúdo das entrevistas aplicadas, foi realizada uma análise de
conteúdo, que segundo Bardin (2009), consiste num conjunto de técnicas de análise
das comunicações que visa obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de
descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção destas mensagens. O tipo de
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análise utilizada foi a análise categorial temática (Bardin, 2009), que funciona através
do desmembramento do conteúdo das entrevistas em unidades, em categorias,
reagrupando a informação, e fornecendo uma representação simplificada dos dados.

2.5.

Caracterização dos participantes
Não tendo este trabalho como objetivo o estudo de nenhuma população ou

área de conhecimento específico, foram contactadas para participar várias empresas
do distrito do Porto, de diferentes áreas de atividade. As empresas participantes foram
aquelas que responderam positivamente ao pedido de colaboração.
Os dados foram recolhidos em quatro empresas de diferentes áreas de atividade,
que atuam na zona norte do país. Duas das empresas estão ligadas à produção e
comercialização de café, uma empresa presta serviços de restauração colectiva e atua na
área da inovação na qualidade e segurança alimentar, e uma outra trata-se de uma
instituição particular de solidariedade social (IPSS) que atua na área da proteção à
infância e juventude.
O quadro nº 2 apresenta a distribuição do número de entrevistas pelas quatro
empresas:

Organização

Área de atividade

Nº de colaboradores

Nº de

(dimensão)

entrevistas

35

8

15 (+ 5 voluntários)

7

1

Produção e comercialização de café

2

IPSS

3

Produção e comercialização de café

150 (aprox.)

7

4

Restauração coletiva

100 (aprox.)

4

Quadro n.º 2 - Caracterização das empresas participantes no estudo

Por sua vez, o quadro nº 3 apresenta a caracterização dos participantes, tendo em
conta a sua distribuição por género, nível de formação e categoria do trabalhador:
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Organização

1

2

3

4

Categoria do

Entrevistado/a

Género

Nível de formação

A

F

Ensino superior

Cargos de direção

B

F

12º ano

Subordinados

C

F

9º ano

Subordinados

D

M

Ensino superior

Subordinados

E

M

Ensino superior

Cargos de direção

F

M

12º ano

Chefias intermédias

G

M

9º ano

Subordinados

H

M

12º ano

Subordinados

I

F

12º ano

Subordinados

J

F

9º ano

Subordinados

K

F

Ensino superior

Subordinados

L

F

12º ano

Subordinados

M

M

Ensino superior

Cargos de direção

N

F

Ensino superior

Subordinados

O

F

Ensino superior

Chefias intermédias

P

M

Ensino superior

Subordinados

Q

F

Ensino superior

Subordinados

R

M

Ensino superior

Chefias intermédias

S

M

Ensino superior

Cargos de direção

T

M

12º ano

Subordinados

U

M

9º ano

Cargos de direcção

V

M

9º ano

Subordinados

W

F

Ensino superior

Cargos de direção

X

F

Ensino superior

Subordinados

Y

F

Ensino superior

Chefias intermédias

trabalhador

Quadro n.º 3 - Caracterização dos participantes nas entrevistas

Foram realizadas um total de 25 entrevistas, das quais 13 correspondem a
participantes do sexo feminino e 12 do sexo masculino, e cuja formação oscila entre o
9º ano de escolaridade e o grau de mestre. Relativamente à distribuição por categoria
profissional, foram entrevistados 6 participantes com cargos de direção, 4 chefias
intermédias e 15 trabalhadores subordinados. Apesar de o número de entrevistados
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relativamente à categoria profissional não estar distribuída de forma muito equilibrada,
considera-se que essa diferença reflete a realidade de uma organização, ou seja, espelha
o menor número de cargos superiores (de direção e de chefia) e o maior número de
trabalhadores com cargos subalternos.
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Capítulo 3. Resultados
Neste capítulo são apresentados os resultados do estudo realizado, obtidos a
partir da análise de conteúdo das entrevistas realizadas.
Vão ser apresentados os resultados partindo dos objetivos da investigação e
discutidos à luz da evidência científica, tentando responder às questões de investigação
formuladas.

3.1. Análise dos resultados
A análise do conteúdo das entrevistas consistiu no desmembramento do discurso
em categorias e subcategorias, de forma a identificar as principais opiniões verbalizadas
pelos entrevistados.
A informação foi organizada de acordo com três categorias que surgiram na
análise de conteúdo das entrevistas, e que se constituiram como ponto de partida para a
análise de resultados: função do trabalhador na organização, expressão de voz e
receptividade. Algumas categorias e subcategorias foram previamente estruturadas de
forma a responder às questões de investigação formuladas, contudo outras foram
adaptadas ao longo da análise.
O quadro nº 4 apresenta as subcategorias e os indicadores da categoria função na
organização:
Categoria função na organização
Subcategorias
Subordinados
Chefias intermédias
Cargos de direção

Indicadores
Unidades de registo que digam respeito à função que o
entrevistado desempenha na empresa onde trabalha;
Unidades que digam respeito à sua posição enquanto trabalhador
na empresa.

Quadro nº 4 – Subcategorias e indicadores da categoria “função na organização”
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Por sua vez, o quadro nº 5 apresenta as subcategorias e os indicadores da
categoria expressão de voz:
Categoria expressão de voz
Subcategorias

Indicadores

Própria

Informações/representações acerca da sua voz enquanto
trabalhador na empresa e na importância da mesma.

Dos outros

Informações/representações acerca da voz dos colegas de
trabalho enquanto trabalhadores na empresa e da importância da
mesma.

Estratégias

Unidades de registos que digam respeito às estratégias que o
entrevistado identifique e mobilize na sua organização com vista
a expresser a sua voz;

Fatores

Estratégias que o entrevistado identifique em terceiros/colegas
seus da mesma posição hierárquica ou não;
Quadro nº 5 – Subcategorias e indicadores da categoria “expressão de voz”

Finalmente, o quadro nº 6 apresenta as subcategorias e os indicadores da
categoria recetividade:
Categoria recetividade
Subcategorias

Indicadores
Unidades de registo que digam respeito à forma como a
organização trata a voz dos trabalhadores, nomeadamente ao nível
da influência na tomada de decisão;

Tratamento

Informações e representações dos entrevistados com cargos de
direção relativas à expressão de voz dos colaboradores na
organização, de um modo geral.
Unidades de registo que permitam perceber o grau de liberdade do
entrevistado para expressar a sua voz;
Informações relativas aos impedimentos/ constrangimentos face a
essa liberdade para expresser voz;

Feedback/ consequências

Informações relativas ao feedback que a organização dá às
opiniões dos trabalhadores e à sua expressão de voz;
Informações sobre as consequências, positivas e negativas /
represálias e reconhecimento, face à expressão de voz dos
trabalhadores.

Quadro nº 6 – Subcategorias e indicadores da categoria “recetividade”
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3.1.1. Objetivo (1) identificar os principais tipos de comportamentos de voz utilizados
pelos trabalhadores, relacionando-os com a categoria profissional

Relativamente à identificação do tipo de voz utilizado, a grande maioria dos
entrevistados refere utilizar o tipo construtivo quando identifica o seu próprio tipo de
expressão de voz, independentemente da sua categoria profissional.
Por outro lado, quando questionados acerca dos tipos de expressão de voz
utilizados pelos colegas, geralmente referem que existem vários tipos diferentes de
expressão de voz dentro da empresa, contudo não obrigatoriamente associados a
determinada categoria profissional ou função:
“Existem na empresa os quatro tipos… acho que existem sobretudo diferentes
personalidades das pessoas, que determinam esses diferentes tipos de comportamentos
de voz” (entrevistada 1A)
“Encontra-se dos quatro tipos nesta instituição! Acredito que esses estilos têm mais que
ver com características pessoais do que propriamente com a categoria profissional de
cada um…” (entrevistada 2O)

São notórias, contudo, diferenças na existência ou não de comportamentos de
expressão de voz de acordo com as categorias profissionais, ou seja, se fazem ouvir ou
não a sua voz.
Os entrevistados subordinados, quando falam sobre a expressão de voz no geral,
isto é, sem particularizar ou sem “falar de si”, referem que existem trabalhadores que
fazem ouvir a sua voz nas organizações. Em alguns setores de atividade, é precisamente
essa voz dos trabalhadores que representa o cerne do trabalho da organização. Falamos,
desde logo, da organização 4, onde a participação dos colaboradores é fundamental para
o funcionamento da organização:
(sobre se as opiniões têm impacto na decisão da organizaçã) “Sim. Sim. Nós temos
ideias que são submetidas e que dão origem a programas… ainda agora a
implementação de uma ação de formação para cozinhas que eu acho que vem de uma
dessas ideias… Portanto, nota-se que as pessoas dizem as coisas são analisadas e
são implementadas ações” (entrevistada 4X)
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Os trabalhadores menos qualificados ou com uma categoria profissional inferior,
vão, na verdade, expressando de alguma maneira a sua voz. Não existe nenhum
participante que diga que não o faz. Contudo, a forma como sentem que essa voz é
ouvida, ou seja, a forma como percecionam que as chefias lidam com essa expressão de
voz é bastante negativa, levando alguns deles a desistirem de emitir a sua opinião:
“(…) Eu agora chega a uma altura… vejo muita coisa que podia dizer e deixo
andar,não ligo. A sério, não ligo (…)” (entrevistada 1B)

Nos entrevistados com cargos de chefias intermédias, é possível perceber que os
mesmos participam e dão as suas opiniões nas organizações É algo consensual entre os
entrevistados com este tipo de funções:
“No que diz respeito à minha área… normalmente dou a minha opinião”
(entrevistado 1F)
“Sim, até porque por formação faço uma leitura um bocadinho diferente dos casos,
não é? E que acabo por chamar a atenção para determinados aspetos, que faz com
que as pessoas olhem e percebam: “Ah! Se calhar podemos ter isso também em
consideração…” (entrevistada 2O)

A análise desta subcategoria no grupo das chefias intermédias permite perceber
que estes trabalhadores podem manifestar as suas opiniões livremente, embora em
alguns casos não o façam de forma espontânea e natural:
(se os colegas o procuram de forma espontânea…) “Não tanto como eu queria. Sim,
mas sim, tento incentivar isso. Também o nosso departamento também tem um bocado
disso… não é? Também planeamento e controlo de gestão. Também temos mais
criativos, digamos assim… Não temos uma tarefa propriamente estandardizada”
(entrevistado 3R)
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3.1.2. Objetivo (2) analisar os principais fatores que influenciam a expressão de voz
dos trabalhadores.

Sobre os fatores que mais contribuem para a expressão de voz dos
colaboradores, os entrevistados de todas as categorias profissionais destacam fatores de
ordem pessoal em detrimento dos de ordem profissional (como por exemplo, a categoria
profissional que se tem) como forma de fazer ouvir a sua voz:
(se acha que há alguém na organização que não pode dar a sua opinião…). “Não,
acho que dentro dos possíveis todos expressamos a nossa opinião quando achamos
que temos de o fazer… Se calhar há pessoas que sentem mais à vontade, se calhar há
pessoas que sentem menos… se é mais segura, se é mais insegura… e não com a
formação profissional ou com o trabalho que fazem…” (entrevistada 2I);
“Se as pessoas… também temos de ser capazes de ser persistentes e mostrar ao outro
porquê que faz sentido mudar, não é? E pronto e ser persistentes, não é? Não é chegar
dizer… e querer ver e vencer, não é? É a minha opinião e vai logo ser modificado,
não. Mas se formos persistentes e pronto, pacientes… as coisas alteraram-se.”
(entrevistada 2O)
“Depois isso depende um bocadinho da personalidade de cada um. Há uns que
querem participar e há outros que não… Mas não é negado a ninguém, pelo
menos…” (entrevistada 4X)

Esta perspetiva é especialmente evidente nos entrevistados com cargos de
direção.
Por vezes, é “o assunto em si”, a importância do mesmo, que interfere com a
valorização/ recetividade que os cargos de chefia e de decisão irão dar à expressão de
voz:
“Hum… tem a ver com o assunto em si não ser ouvido… não é mais ouvido ou menos
ouvido dependendo da categoria profissional da pessoa… é mais ouvido ou menos
ouvido consoante o assunto for mais importante naquele momento ou não… e
consoante a pessoa apresentar a proposta e escolher o momento certo para o
fazer…” (entrevistada 2N)
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Os entrevistados com cargos de chefias intermédias fazem também referência à
idade e à experiência de trabalho na empresa como determinante na influência dessa
pessoa na organização e consequentemente no impacto da sua expressão de voz.
(quando questionado sobre se estivesse numa posição hierárquica acima na
empresa se a sua voz era mais ouvida). É assim, eu ponho certas duvidas nisso
porque humm… com a idade que tenho e com a experiencia de vida que fui
adquirindo… ao longo destes anos todos… cada vez mais me convenço que há
aquela graça… que mais vale cair em graça do que ser engraçado… (entrevistado
1F)

Há ainda quem considere que são os fatores de ordem pessoal e a categoria
profissional, em conjunto, que intereferem na forma como a expressão de voz é
efetivamente ouvida na organização:
(Personalidade vs. Formação do colaborador, o que interfere mais na influência
dele). Sim, mais ou menos… Isso tem a ver um bocadinho com as personalidades de
cada um… com o tipo de formação que também têm, não é? Portanto… Com os
dois… Com as duas coisas, penso eu… Tem a ver com as duas coisas… E às vezes é
um bocadinho complicado fazer a junção das duas… Não é? (entrevistado 2M)

3.1.3. Objetivo (3) identificar as estratégias utilizadas pelos colaboradores no
processo de expressão de voz

Os entrevistados subordinados parecem priveligiar estratégias informais para
fazer ouvir a sua voz. Essas estratégias parecem sobrepor-se às formais:
(como é feita a escuta da voz dos trabalhadores/colaboradores) “É feito de forma
informal não é… quando queremos falar, falamos. Encontramo-nos. Nós estamos
sempre por aqui… É tudo de forma informal, não… não costuma haver reuniões… de
vez em quando, mas agora até tem sido raro. É de uma forma mais direta. Forma
mais familiar. (entrevistada 2I)
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(acerca das estratégias e formas que usa para fazer ouvir a sua voz…)”Não, sempre
informal… nunca usei meios escritos… é como lhe digo, o meu diretor está à minha
frente, portanto… há essa facilidade” (entrevistado 3P)

Os cargos de chefia intermédia têm uma dupla função: por um lado, ouvir as
opiniões e sugestões dos seus subordinados e, por outro lado, transmitir essas opiniões
aos cargos de direção. Percebe-se assim, facilmente, que a sua função é semelhante a
uma correia de transmissão, recebem e emitem as informações recebidas. Isso parece
assentar num modelo hierarquizado e verticalizado e onde essa chefia intermédia sabe
perfeitamente o que está ao seu alcance mudar e o que não está:
“É assim.. que eu assim me aperceba, não.

A não ser… o pessoal… os

colaboradores diretos… Alguma coisa falam comigo e depois… Quando eu vejo que
não é da minha competência, passo pra cima” (entrevistado 1F)

A forma como os chefes intermédios consideram a expressão de voz dos seus
subordinados assume diferentes contornos, mas os métodos formais assumem maior
destaque e protagonismo do que os métodos informais nesta categoria de trabalhador.
Abaixo dão-se exemplos de métodos formais de forma auscultar a opinião dos
colaboradores:
(se há algum procedimento formal para os trabalhadores participarem nas decisões
da empresa). “Sim, há. Havia uma caixa geral de sugestões da empresa. Em cada
uma das localizações há uma caixa geral de sugestões… confesso que não sei como é
que… se está a dar seguimento, mas penso que sim… é um tema mais outro dos
recursos humanos e tudo mais…” (entrevistado 3R)

“ (…) eu adotei uma estratégia diferente que é começar a fazer reuniões com
elas e tentar puxar por elas e tentar perceber que elas… ajudá-las a perceber
que têm um potencial muito importante… (entrevistada 2O)
(se a empresa promove reuniões para que os trabalhadores sejam escutados…)
“Promove… promove. Nós temos um movimento motivacional em que são planeadas
atividades que visam de facto, determinados objetivos na equipa de trabalho da
empresa”. (entrevistada 4Z)
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É interessante verificar que as chefias intermédias não problematizam nem
referem a forma como transmitem e passam essas informações recebidas aos seus
superiores.

Da análise do discurso dos entrevistados com cargos de direção sobre este
assunto, percebe-se que existe uma preferência por estratégias informais de ouvir a voz
dos seus colaboradores face às formais:
(sobre como as opiniões e sugestões são tratadas na empresa) “Informal. Não há
assim nenhum procedimento hum, pronto… Nós somos muito poucos, não é? Por
isso as pessoas vêm falar diretamente quando têm alguma sugestão… quando
querem ou pôr o problema ou dar uma sugestão…” (entrevistada 1A).
“(…) Eu sou adepto da informalidade… Tudo o que é formal para mim… (cria
barreiras…). (entrevistado 2M)
“ (…) Por razões óbvias, às vezes o informal faz com que… não está escrito, não é
um telefonema, mas quando nos encontramos no corredor ou quando nos
cruzamos, há essa possibilidade…” (entrevistado 3S)

Nas entrevistas dos colaboradores subordinados, verifica-se que também nesse
grupo as estratégias informais eram as priveligiadas para fazer ouvir a sua voz. Existe,
portanto, algo a concluir nesse sentido: os colaboradores menos qualificados/ de
categoria profissional mais baixa parecem preferir as estratégias informais para fazer
ouvir a sua voz e, por seu lado, os gestores, preferem receber essa informação da mesma
forma (informal) para ouvir e tratar a expressão de voz dos seus colaboradores.

3.1.4. Objetivo (4) analisar a recetividade dos gestores aos comportamentos de
expressão de voz

Os entrevistados subordinados têm uma perspetiva mais negativa da forma como
é tratada a sua expressão de voz. É possível constatar que existe por vezes uma
desistência de expressar a sua voz, que se traduz numa certa passividade. Como se,
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conscientes da sua impotência em mudar a situação, os trabalhadores adotassem uma
atitude de reserva face aos outros e à organização no geral:
“Eu ouvido sou… (risos). Agora da forma que eu queria… se calhar não. Mas isso,
isso já é outra história- Nem sempre corresponde às nossas expetativas… Nós
gostávamos que nos ouvissem mas…” (entrevistado 3P)

A análise da categoria recetividade permite perceber que se trata de uma
categoria pouco definida. Por vezes, os colaboradores consideram que há recompensas,
outros dizem que não; uns dizem que não tiveram represálias enquanto outros tiveram.
Assim, por um lado, o reconhecimento passa muitas vezes pela implementação prática
das sugestões dos trabalhadores:
(efeito positivo em dar a opinião…) “Sim. Até ajudar a pôr em prática e serem
pedidas opiniões e sugestões quando é necessário mudar alguma coisa… isso…
acontece” (entrevistada 2I)

Por outro lado, existem relatos de represálias e consequências graves, como
despedimentos, que são associados à expressão de voz:
(sobre represálias por ter dado a sua opinião na organização) “Já houve… já
observei despedimentos possivelmente por causa dessas questões… Não passaram
por mim, eu só observo de fora… agora, a parte que eu observo, que é do meu
departamento, quando o meu diretor não está de acordo com alguma sugestão que
esteja a fazer e a pessoa ou seja, é persistente… e ele não esteja a aceitar, claro que
tenta pôr a pessoa no lugar… o que a pessoa faz é calar e engolir em seco”
(entrevistado 3P)

Relativamente aos entrevistados com cargos de chefias intermédias, estes
referem um pouco de tudo, indo desde as opiniões que consideram ser prejudicial para o
próprio que emite as opiniões até os chefes que consideram que a única coisas que pode
acontecer a quem dá a opinião é a mesma não ser acolhida pela organização. Mas não
há uma tendência clara num sentido ou noutro, os entrevistados vão referindo um pouco
das duas situações:
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(sobre o feedback em dar a opinião…) “Nem sempre. Porque na prática, ao fim ao
cabo aquilo que se sugere… muitas vezes não é… não é aceite… ou pelo menos não é
posto em prática. Eu acho que sim. Dentro dos trémitos da educação e do bom senso,
acho que sim. Agora pode é não ser aceite. Isso é outra coisa”. (entrevistado 1F)
“é de livre utilização qualquer colaborador de expor uma ideia para a empresa
hum…. portanto, eles são livres de se expressar… sim… e os todos… os envolvidos que
apresentam ideias e que são aprovadas e que são concretizadas em projetos são
reconhecidos” (entrevistada 4Z)

Em relação ao balanço entre recompensa / prejuízo por expressar a sua voz,
foram

recolhidas

perspetivas

diferentes

entre

os

entrevistados.

Permanece

inclusivamente, e percebe-se ao ler esta categoria, uma certa normalidade na
auscultação dos comportamentos de voz, como uma decorrência do trabalho diário da
organização, com efeitos muito distintos:
(sobre se se lembra de alguma forma reconhecimento) “Que eu tenha visto assim,
não… que eu por acaso tenha reparado, não…” (e que tenha sofrido algum tipo de
represália por expressar a sua voz) “Não, não. Hum… aqui as coisas ficam muito no…
no amuo” (entrevistada 2O)
“É feito um evento em que são convidados a vir aqui às nossas instalações e recebem
uma lembrança… recebem um… um reconhecimento da administração em como
submeteram a ideia e foi aprovado” (entrevistada 4Z)

Ao analisar as entrevistas dos participantes com cargos de decisão, verifica-se
que a grande maioria dos entrevistados refere, relativamente à categoria da recetividade,
que escutam as contribuições/ opiniões/ sugestões dos seus colaboradores. Mas, entre
serem ouvidos e efetivamente a sua voz ter impacto, existe alguma diferença. Como
salienta um dos entrevistados:
(se sente que os colaboradores da sua empresa são ouvidos…) “Isso aí… não quero
falar por eles (risos). Aquilo que eu diria é que ouvidos sim… correspondidos já não
terei tanta certeza… hum, mas ouvidos sim…” (entrevistado 3S)
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Esta perceção acaba por sintetizar aquilo que os gestores e outros cargos de
decisão dizem sobre a participação dos seus colaboradores, indo de encontro ao que
verbalizam os colaboradores subordinados:
“Embora seja uma política da casa, ouvir a opinião de toda a gente, efetivamente,
depois… hum… há pouca mudança” (entrevistada 2N)

Os entrevistados com cargos de decisão não consideram que existam represálias
pelo facto dos colaboradores expressarem a sua voz. Nenhum deles admite
explicitamente tal coisa. Contudo, assumem que o que pode acontecer é, simplesmente,
a sugestão do trabalhador não ter influência no contexto de trabalho, como refere um
entrevistado:
(em relação a possíveis represálias na sequencia de comportamentos de voz). “Não.
Não. O pior que pode acontecer é não ser… é não… É receber um não. Agora, tirando
isso, não. Acho que é até extremamente pacífico. Recebendo um não, é não e…
tranquilo.” (entrevistado 3S)

Também os gestores consideram que o reconhecimento no seguimento da
expressão de voz passa essencialmente pela aceitação da sugestão do colaborador e pela
inclusão dessa sugestão na organização do trabalho (impacto efetivo):
“(…) Olhe, ainda hoje, estava ali a falar com uma colaboradora minha e ela disse:
“eu gostava de…. Não acha que isto que traria…?” e eu disse assim: “Olhe, isso é
uma ideia… vai se colocar à apreciação de um grupo de trabalho em que a última
palavra vai ser da administração e também vemos até que ponto vai essa ideia”.
Portanto, eu acho que sim… Hoje em dia, se as pessoas tiverem ideias, têm a
oportunidade de as escrever, de as colocar e já foram algumas valorizadas.”
(entrevistada 4W)
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3.1.5. Objetivo (5) analisar a influência da categoria profissional dos trabalhadores
na recetividade dos gestores a comportamentos de voz.

Da análise do discurso dos entrevistados subordinados, é notório que, de uma
forma geral, não sentem que a sua expressão de voz tenha influência junto dos gestores.
“é que isto aqui é assim…um bocado feudal. Eu acho. Isto é uma empresa familiar e
não… as vozes dos colaboradores não são tidas em conta. Não. Às vezes se houver uma
pergunta ou assim… não há assim muita abertura” (entrevistada 1B)

Nas empresas de natureza mais empresarial/comercial, parece que os vendedores
são os colaboradores que mais fazem ouvir a sua voz. A este propósito, existe consenso
entre o discurso dos entrevistados de categorias mais baixas e o das chefias e cargos de
direção. O contacto que os vendedores têm com os clientes parece ser fundamental para
que a sua voz seja mais ouvida e valorizada:
“(…) Têm mais essa facilidade os vendedores porque também têm mais contacto com
o público e… pronto. Esses têm. Esses têm um bocado de força. (…)E podem valer.
Pronto, é assim… eles também estão em contacto com muita gente lá fora e vao
vendo como as coisas se passam e depois chegam aqui e poem assim… às vezes põem
assim um bocado… em relação a preços e tudo, têm assim um bocado de voto na
matéria (…)” (entrevistada 1B)

A ser verdade esta questão do impacto que os vendedores têm relativamente aos
outros funcionários (ex: “o pessoal da fábrica”) pode-se falar numa certa ligação
existente entre a expressão de voz e o desempenho da organização, instrumentalizando
de alguma forma a expressão de voz de alguns elementos “chave” na organização, para
aumentar/melhorar o desempenho da mesma. Como se aquilo que se escuta e se
valoriza o seja mediante a mais-valia que dá à empresa, e não no sentido de valorizar a
expressão de voz do colaborador propriamente dita.

Relativamente aos entrevistados com cargo de chefia intermédia, é possível
perceber uma pequena diferença em relação aos subordinados: há uma representação de
que a sua expressão de voz, apesar de não ser decisiva na organização, acaba por ter
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influência. Isto espelha, evidentemente, o seu nível hierárquico na empresa, ou seja,
estão mais próximos dos diretores e, por isso, têm influência, mas no entanto ainda não
têm a capacidade de decidir:
“É assim, eu acho que eu reconheço que não tenho poder de decisão. Tenho um
grande poder de influência. Mas acho que é inerente ao meu… à minha formação. (…)
acabo por chamar a atenção para determinados aspetos, que faz com que as pessoas
olhem e percebam: “Ah! Se calhar podemos ter isso também em consideração…”
quando vamos decidir alguma coisa, não é? Hum, pronto. Eu não digo que tenho
poder de decisão… Mas tenho algum poder de influência.” (entrevistada 2O)

Da análise do discurso dos entrevistados com cargos de direção, também estes
consideram que são os vendedores/comerciais que expressam mais a sua voz, enquanto
os colaboradores da fábrica/produção são aqueles que menos se fazem ouvir. Há,
portanto, concordância entre os entrevistados destes dois grupos relativamente a esta
matéria.
Assim, a distância entre a “base” e os cargos de chefias, num modelo que se
depreende verticalizado e hierarquizado, pode estar na origem da dificuldade destes
trabalhadores expressarem a sua voz. Um entrevistado refere a este propósito:
“Talvez porque estão menos à vontade, talvez… Estão menos… Têm menos relação
connosco. Mais distância (da chefia), sim.” (entrevistado 1E)

Desta forma, mais do que uma distância física entre as bases e as cúpulas, entre
“quem é mandado” e “quem manda”, verifica-se uma distância simbólica entre estes
dois intervenientes nas empresas.

Relacionado com a categoria professional, os entrevistados referem também que
o nível de formação/ grau de escolaridade interfere com a forma como os gestores
recebem a expressão de voz dos colaboradores. Não é unívoco considerar que ter uma
categoria profissional superior na organização é condição para ser mais e melhor ouvido
do que um colaborador com uma categoria profissional inferior, mas existem gestores
que assumem que sim, que as categorias mais acima, e as mais qualificadas, acabam por
ter mais influência nas decisões da organização:
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(se todos são ouvidos da mesma forma, se todos obtêm feedback) “São. Isso são. São
ouvidos da mesma forma. Agora… hum… a influência é diferente. A influência da
opinião das chefes ou das pessoas mais… mais… com mais habilitações, mais
qualificadas… hum, é diferente. (sobre se é dada mais importância relativamente à voz
dos mais qualificados do que às dos menos qualificados…). Hum sim… Talvez mais…
influencia mais as decisões.” (entrevistado 1E)
“A formação académica é importante, porque dá ferramentas… Dá desenvoltura, no
fundo, às pessoas… portanto, sim… acho que tendencialmente as pessoas com mais
formação académica também têm… são mais propensas a ideias e a exprimir…
Exatamente… Pronto, relativamente à categoria em si obviamente que sim… Uma
pessoa que esteja numa categoria um bocadinho mais baixa vai ter sempre mais receio
de expressar a sua opinião… Do que de uma de categoria superior…” (entrevistado
3R)
“acho que ligam mais a quem tem um melhor estatuto ou, como é que hei-de dizer,
mais anos de escola e por aí adiante… do que uma pessoa que tem só o 9º ano e se
limita a fazer aquilo que está ali… acho que eles preferem dar mais ênfase a quem tem
cursos do que a quem tem prática…” (entrevistado 3T)

44

4. Discussão e conclusões

Neste capítulo são apresentadas as principais conclusões do presente estudo,
partindo das questões de investigação formuladas, e discutidas à luz da evidência
científica sobre o tema. Serão também discutidas as implicações para as práticas de
Gestão de Recursos Humanos, as suas principais limitações, bem como sugestões para
futuras investigações.
Da análise de conteúdo realizada, foi possível recolher algumas conclusões que
foram respondendo às questões de investigação previamente formuladas, e que remetem
para alguns aspetos importantes e já abordados na literatura científica sobre o tema.
Procurando responder à questão de investigação 1 - estão os tipos de
comportamentos de voz utilizados pelos trabalhadores, relacionados com a sua
categoria profissional? – os dados obtidos parecem indicar que a categoria profissional
não está relacionada com o tipo de comportamento de voz, pois a maioria dos
entrevistados refere utilizar o tipo construtivo quando identifica o seu próprio tipo de
expressão de voz, independentemente da sua categoria profissional. Por outro lado,
quando questionados acerca dos tipos de expressão de voz utilizados pelos colegas, a
maioria refere que são utilizados vários tipos diferentes. Contudo, a categoria
profissional parece estar mais relacionada com o “falar ou calar” dos trabalhadores, ou
seja, com a expressão efetiva ou não da sua voz, e com mais ou menos frequência. A
expressão de voz aparece tendencialmente sendo mais inibida nos cargos mais distantes
do “topo” da organização, e mais livre à medida que o cargo vai sendo mais
elevado/importante dentro da organização.
Estes dados vão de encontro aos encontrados num estudo de Coutinho (2002),
sobre as práticas participativas e as representações sobre participação de trabalhadores
numa organização. Este autor concluiu que os constrangimentos à participação dos
trabalhadores são mais acentuados quanto menor o nível hierárquico dentro da
organização. Da mesma forma, os resultados recolhidos neste estudo poderão estar a
traduzir a perceção dos trabalhadores de que expressar a sua voz pode ter realmente
custos significativos para o trabalhador ao nível da sua avaliação, sobretudo se a
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categoria profissional do trabalhador for inferior, como mostrou um estudo de Seibert,
Kraimer e Crant (2001).
Por relação à questão de investigação 2 – quais os principais fatores que
influenciam a expressão de voz dos trabalhadores? – é possível concluir que as
perceções relativamente a esta questão variam, sendo indicados fatores como o assunto
da expressão de voz e a pertinência/importância do mesmo para a organização, a idade e
a experiência de trabalho do colaborador, e fatores de ordem pessoal (como
características de personalidade).
Relativamente ao assunto da expressão de voz, alguns estudos apontam no
sentido da importância da intencionalidade da voz. Um estudo de Burris (2012)
destacou que os líderes estão receptivos à expressão de voz quando os trabalhadores
querem iniciar uma mudança objetiva, e na qual vêm estrategicamente um potencial de
melhoria. Também um estudo recente de Zhu e Akhtar (2017) mostrou que sentimentos
de pertença por parte dos trabalhadores e sentido de obrigação para mudanças
construtivas, moderou a relação entre recetividade das chefias e gestores e o
comportamento de voz dos trabalhadores.
Dos resultados apresentados relativos à questão de investigação 3 - que
estratégias são utilizadas pelos trabalhadores no processo de expressão de voz? – pode
depreender-se que, de uma forma geral, colaboradores e gestores privilegiam estratégias
informais de expressão de voz (como o contacto direto, a passagem espontânea de uma
informação numa oportunidade de encontro, uma sugestão a uma chefia direta, etc.), em
detrimento das estratégias formais. Por sua vez, são as chefias intermédias que parecem
recorrer mais a estratégias formais de expressão de voz (como reuniões de equipa
planeadas especificamente para esse efeito).
Esta preferência, que poderá estar simplemente relacionada com a sua
aplicabilidade mais fácil, imediata, e com menos exposição, tem vindo a ser defendida
por autores que associam a introdução de programas participativos nas organizações à
idéia de manipulação dos trabalhadores, já que estes programas vêm sendo
implementados de cima para baixo, por iniciativa da administração, visando, acima de
tudo, à eficiência da organização (Fleury, 1993 e Humphrey, 1994, cit in Coutinho,
2006).
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Relativamente à questão de investigação 4 - como é que os gestores lidam com a
expressão de voz, nomeadamente no que se refere à influência nas decisões e na
aplicação de formas de reconhecimento ou de represálias? - os resultados indicam que,
de uma forma geral os gestores estão receptivos à expressão de voz, pelo menos
relativamente à sua auscultação. Contudo, existe uma tendência para poucos
comportamentos de voz por parte dos trabalhadores terem um efetivo impacto no
contexto de trabalho. Relativamente ao feedback por parte dos gestores, os mecanismos
de represálias parecem ser pouco comuns, e os meios de reconhecimentos passam
sobretudo pela implementação da sugestão do trabalhador que expressou a sua voz.
Estes dados são relevantes na medida em que a literatura tem evidenciado que
quando não ouvida ou ignorada, a voz expressa leva à frustração de quem a exprimiu.
Vries, Jehn e Terwl (2012), demonstraram que as consequências negativas, como a
desmotivação e passavidade perante o trabalho, são particularmente prováveis de
ocorrer quando os trabalhadores percebem que a oportunidade de expressar a sua voz é
uma falsa oportunidade, isto é, algo que na realidade os gestores não têm a intenção de
considerar a opinião do trabalhador.
Finalmente, no que concerce à questão de investigação 5 - a categoria
profissional influencia a forma como os gestores lidam com a expressão de voz dos
trabalhadores? - depreende-se que a categoria profissional, assim como o nível de
qualificação dos colaboradores, tem influência na forma como os gestores lidam com a
expressão de voz, sendo que as categorias mais baixas e menos qualificadas parecem ter
menos influência, à exceção de alguns elementos-chave, cuja voz tem uma função
específica e estratégica para a organização, enquanto a expressão de voz das chefias
intermédias e categorias profissionais superiores parece ter algum poder de impacto nas
decisões finais dos gestores.
Apesar dos estudos sobre o desempenho organizacional ainda demonstrarem
uma dificuldade em entender concretamente como é que a expressão de voz se pode
traduzir no desempenho da organização (Bashshur & Oc, 2015), a avaliação, por parte
dos líderes, dos trabalhadores que expressam voz é sobretudo baseada na imagem dos
trabalhadores, na credibilidade e na sua reputação (Dutton & Ashford, 1993; Milliken,
et al., 2003), o que se encontra muitas vezes associada a níveis superiores de
qualificação e de tipo de funções exercidas. Desta forma, os gestores acabam
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eventualmente por desconsiderar a expressão de voz de categorias profissionais
inferiores.
Em suma, este estudo vem destacar sobretudo que os gestores estão recetivos à
expressão de voz, pelo menos relativamente à sua auscultação, contudo, existe uma
tendência para poucos comportamentos de voz por parte dos trabalhadores terem um
efetivo impacto no contexto de trabalho. Ou seja, auscultar a voz dos trabalhadores
cumpre sobretudo uma função ritualística em que o gestor “é suposto ouvir os
trabalhadores”, ou “fica bem” ouvi-los sobre um qualquer assunto, mas tende a não
considerar verdadeiramente a opinião expressa e, uma vez cumprido o ritual, essa
opinião lhe “entra por um ouvido e sai pelo outro”. É, aliás, interessante a profusão de
adágios e expressões populares que representam este ritual de ouvir a opinião de
terceiros sem realmente as ter em conta ou fazer delas grande caso. Este estudo mostra
que as organizações são palcos privilegiados destes rituais de auscultação.

4.1. Implicações para as práticas de GRH
A presente investigação constitui-se como um contributo para as práticas de
gestão de recursos humanos, uma vez que permitiu conhecer um pouco acerca dos
comportamentos de expressão de voz dos trabalhadores.
Das conclusões apresentadas, destaca-se neste estudo a evidência que as
organizações são contextos privilegiados de rituais de auscultação vazios de verdadeira
“escuta” ou de intencionalidade de mudança. Ora, não é só a existência de “espaço” e
“tempo” para expressar a sua voz, mas sobretudo o seu efetivo impacto no contexto de
trabalho diário, que se traduz no aumento da satisfação e do sentimento de pertença dos
trabalhadores, e no reforço do seu compromisso para com os resultados do coletivo.
Assim, o envolvimento dos trabalhadores e o estímulo à sua participação só serão
eficazes se conduzidos de forma correta e orientados para o aumento da motivação dos
trabalhadors e para a concretização de mecanismos de auscultação para a tomada de
decisão, de forma a envolver os trabalhadores na resolução de problemas concretos
(Graça, 2000).
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Da mesma forma, os resultados vêm evidenciar que a categoria profissional,
assim como o nível de qualificação dos colaboradores, tem influência na forma como os
gestores lidam com a expressão de voz. Não obstante a dificuldade em responder da
mesma forma e sempre a todos os comportamentos de voz de todos os trabalhadores, o
facto de se tratar a expressão de voz de forma diferenciada de acordo com a categoria
profissional poderá estar a bloquear dentro das organizações o acesso a ideias e
sugestões valiosas por parte de trabalhadores mais distantes do “topo” da empresa, mas
potencialmente com enorme conhecimento das necessidades do dia-a-dia.
Em suma, o contributo do presente estudo remete para a importância de criar nas
organizações uma cultura empresarial que promova uma maior expressão de voz dos
trabalhadores, com impacto efetivo nas discussões relativas a algumas decisões
estratégicas ou ou relevantes para a atividade da organização, abrindo espaço ao
surgimento de novas ideias, valorizando as suas capacidades e aproveitando os seus
contributos para melhorar o desempenho organizacional.

4.2. Limitações do estudo
Dada a complexidade do tema, é possível concluir que uma das limitações do
presente estudo se prende com a multiplicidade de fatores e dimensões que interferem
com as questões da expressão de voz dos trabalhadores, e que não foram contempladas
neste estudo, como os anos de experiência, o tempo na empresa, o vínculo contratual,
etc.
Desde logo, importa referir que não foram tidas em conta as diferenças entre as
organizações, desde a sua dimensão, história, área de actividade, forma de
funcionamento, ou cultura organizacional. Este é um dado importante na medida em
que o grau em que as empresas utilizam com maior intensidade o conjunto de boas
práticas tende a estar associado, por exemplo, à natureza da sua atividade, sendo mais
frequente em empresas com fins lucrativos, e ao número de anos de atividade, pois
empresas mais jovens têm maior propensão para adotarem boas práticas (Monteiro,
2009).
Tendo em conta natureza qualitativa e exploratória do estudo e dado o facto de
os entrevistados terem alguma heterogeneidade, o número de participantes e empresas
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envolvidas é limitado, assim como a sua abrangência a nível geográfico, pelo que não é
possível generalizar os resultados a outras realidades empresariais portuguesas.
Por fim, é importante ter em conta que as entrevistas recolheram dados sobre
perceção dos trabalhadores acerca dos seus próprios comportamentos de voz e/ou do
seus próprios comportamentos perante a expressão de voz (no caso dos gestores),
representações essas que, não sendo confrontadas ou observadas por elementos
externos, comportam em si a natural subjetividade inerente à auto perceção de cada
um, e que só um estudo recorrendo a outras metodologias, como observação, poderia
permitir compreender.

4.3. Sugestões para futuras investigações
Tendo o presente estudo um caráter exploratório, seria interessante que futuras
investigações procurassem aprofundar o tema da expressão de voz focando-se em
dimensões mais específicas deste tema, nomeadamente no estudo da relação entre os
comportamentos de expressão de voz dos trabalhadores e o desempenho da
organização.
Futuros estudos deverão também ter em consideração as especificidades das
organizações, quer em termos do seu setor de atividade, quer dos seus objetivos,
constituição do seu capital humano e outras características.
Uma questão de se destaca neste estudo e que vale a pena ser alvo de uma
análise mais aprofundada, diz respeito à diferença verbalizada pelos entrevistados entre
expressarem a sua voz e a mesma ter efetivamente alguma influência no seu contexto de
trabalho. O estudo da cultura destas organizações, das distâncias hierárquicas entre
gestores e trabalhadores poderia permitir uma melhor compreensão destes
comportamentos. Esta parece ser uma questão central quando os entrevistados falam da
sua expressão de voz, pelo que se revela particularmente pertinente conhecer melhor a
importância real que essa perceção de fazer ou não ouvir a sua voz tem nos
trabalhadores e nas organizações.
O presente estudo apresenta também alguns fatores que influenciam a expressão
de voz por parte dos trabalhadores, como o assunto da expressão de voz e a importância
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do mesmo para a organização, a idade e a experiência de trabalho do colaborador, e
fatores de ordem pessoal. Mostra ainda que colaboradores e gestores privilegiam
tendencialmente estratégias informais de expressão de voz, em detrimento das
estratégias formais. Estes fatores devem ser, da mesma forma, tidos em conta em
futuros estudos e/ou projetos de implementação de estratégias para melhorar o processo
de tratamento da informação proveniente dos comportamentos de expressão de voz dos
trabalhadores.
Finalmente, é importante referir que apesar da investigação sobre os
comportamentos de expressão de voz ser recorrente na literatura internacional, são
muito poucos os estudos portugueses que se debruçam sobre esta problemática, pelo
que seria importante alargar o conhecimento sobre o tema na realidade das organizações
portuguesas, tendo em conta as suas especificidades históricas e culturais.

51

Conclusão
Este projeto de investigação, de natureza exploratória, pretendeu compreender
os comportamentos de expressão de voz dos trabalhadores, relacionando-os com a sua
categoria profissional e a recetividade dos gestores das organizações.
De forma a alcançar respostas, foram identificados cinco objetivos específicos:
(1) identificar os principais tipos de comportamentos de voz utilizados pelos
participantes, relacionando-os com a categoria profissional; (2) analisar os principais
fatores que influenciam a expressão de voz dos trabalhadores; (3) identificar as
estratégias utilizadas pelos trabalhadores no processo de expressão de voz; (4) analisar a
recetividade dos gestores aos comportamentos de expressão de voz; (5) analisar a
influência da categoria profissional dos trabalhadores na recetividade dos gestores a
comportamentos de voz.
Foram realizadas 25 entrevistas semiestruturadas a trabalhadores com diferentes
cargos e funções, e realizada a análise de conteúdo categorial das mesmas.
Os resultados permitiram concluir que apesar dos gestores estarem, de uma
forma geral, recetivos à expressão de voz dos trabalhadores, muitas vezes essa voz não
se traduz numa influência efetiva no funcionamento da organização ou em alguma
mudança no contexto de trabalho. Os dados mostraram ainda que a categoria
profissional, assim como o nível de qualificação dos colaboradores, tem influência na
forma como os gestores lidam com a expressão de voz. Foi também possível identificar
alguns fatores que parecem influenciar a expressão de voz dos trabalhadores e as
estratégias mais utilizadas neste processo.
Desta forma, o presente estudo trouxe alguns contributos para o conhecimento
deste tema, e veio chamar a atenção para a importância que a expressão de voz tem no
funcionamento das organizações, quer ao nível de satisfação dos colaboradores, quer
relativamente ao desempenho das organizações.
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Anexo I - Guião de entrevista (semiestruturada) para diretores/ cargos de decisão
O presente estudo, intitulado “Falar ou calar? A influência do tipo de expressão de voz e
categoria profissional na recetividade dos gestores”, pretende aprofundar o conhecimento
sobre a expressão de “voz” dos trabalhadores, isto é, a forma como se fazem “ouvir”, mais
especificamente sobre a sua participação em questões relacionadas com a organização do
trabalho e questões técnicas na empresa (e não sobre direitos laborais).
As respostas são anónimas e confidenciais, serão tratadas apenas pela investigadora e de
forma global. Muito obrigada pela colaboração.

Questões sobre a empresa (nota: recorrer a outras fontes de informação como site documentos
institucionais)


Tipo, setor, localização geográfica;



Estrutura da empresa (nº de colaboradores, volume de negócio, funções/organograma);



História, valores, visão e missão da empresa;



Caracterização atual dos RH (formação, idades, antiguidade, vinculo contratual)

Questões sobre a expressão de voz na empresa
(Q1 - Estão os tipos de comportamentos de voz utilizados pelos colaboradores, relacionados
com a sua categoria profissional?)


Que tipo de assuntos são mais frequentemente objeto de manifestação de ideias e propostas
de melhoria por parte dos colaboradores, de forma espontânea?



Qual é o tipo / categoria / função de colaborador que mais manifesta de forma espontânea
(por iniciativa própria) ideias e propostas de melhoria? E que mais facilmente apresenta
críticas?



Quais são, pelo contrário, os colaboradores que menos participam/ expressam a sua voz? Na
sua opinião, porque é que isso acontece?



A forma como os colaboradores expressam as suas opiniões está relacionada com a sua
categoria profissional?



Solicitar ao participante para olhar para a matriz dos tipos de expressão de voz e identificar,
se assim entender necessário, quais os que mais associa a cada categoria professional
(trabalhadores não qualificados, chefias intermédias, cargos de decisão)
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(Q2 - Como é que os gestores lidam com os diferentes tipos de expressão de voz,
nomeadamente no que se refere à influência nas decisões e na aplicação de formas de
reconhecimento ou de represálias?)


De que forma é que os colaboradores podem influenciar o seu contexto de trabalho no seu
dia-a-dia?



Os colaboradores participam nas decisões da empresa? Em que decisões?



Como é que a expressão de voz é tratada na empresa? Existem procedimentos para avaliar e
implementar ou dar resposta ao comportamento (ideia, sugestão, crítica) do colaborador?



Os colaboradores obtêm feedback quando expressam a sua voz? Como é que eles sabem
que são “ouvidos”?



Consegue descrever alguma situação em que um colaborador tenha obtido reconhecimento
por expressar a sua voz?



E um exemplo de uma situação em que um colaborador foi repreendido ou teve alguma
consequência negativa por ter expressado a sua voz?



(recorrendo à matriz) Como é que a empresa lida com os diferentes tipos de expressão de
voz?

(Q3 - A categoria profissional influencia a forma como os gestores lidam com a expressão de
voz dos colaboradores?)


Todos os colaboradores podem participar nas decisões da empresa com ideias, sugestões e
críticas? Como é feita essa gestão?



A categoria profissional influencia a forma como os gestores lidam com a expressão de
opiniões dos colaboradores?



Isto é, o mesmo tipo de expressão de voz/ a mesma ideia /a mesma intencionalidade é
tratada da mesma forma de for expressa por um colaborador da produção ou por um
colaborador com um cargo de chefia intermédia?

Muito obrigada pela colaboração.
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Anexo II - Guião de entrevista (semiestruturada) para chefias intermédias /
colaboradores subordinados

O presente estudo, intitulado “Falar ou calar? A influência do tipo de expressão de voz e
categoria profissional na recetividade dos gestores”, pretende aprofundar o conhecimento
sobre a expressão de “voz” dos trabalhadores, isto é, a forma como se fazem “ouvir”, mais
especificamente sobre a sua participação em questões relacionadas com a organização do
trabalho e questões técnicas na empresa (e não sobre direitos laborais).
As respostas são anónimas e confidenciais, serão tratadas apenas pela investigadora e de
forma global. Muito obrigada pela colaboração.

Questões de caracterização

Idade, vínculo contratual

Formação, funções, antiguidade na empresa
Questões sobre a expressão de voz na empresa
(Q1 - Estão os tipos de comportamentos de voz utilizados pelos participantes,
relacionados com a sua categoria profissional?)


Costuma participar / fazer ouvir a sua voz dentro da empresa? Em relação a que
assuntos? Porquê? Como é que o faz (que estratégias usa)?



Quais são as vantagens de participar/ dar uma ideia? E as desvantagens?



Solicitar ao participante para identificar o tipo de expressão de voz com o qual mais
se identifica (recorrendo à matriz)



Qual é o tipo / categoria / função de colaborador que mais manifesta de forma
espontânea (por iniciativa própria) ideias e propostas de melhoria? E que mais
facilmente apresenta críticas?



Quais são, pelo contrário, os colaboradores que menos participam/ expressam a sua
voz? Na sua opinião, porque é que isso acontece?



A forma como os colaboradores expressam a sua voz, está relacionada com a sua
categoria profissional?
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(Q2 - Como é que os gestores lidam com os diferentes tipos de expressão de voz,
nomeadamente no que se refere à influência nas decisões e na aplicação de formas de
reconhecimento ou de represálias?)


Os colaboradores participam nas decisões da empresa?



De que forma é que os colaboradores podem influenciar o seu contexto de trabalho
no seu dia-a-dia?



Como é que a expressão de voz é tratada na empresa? Existem procedimentos para
avaliar e implementar ou dar resposta ao comportamento (ideia, sugestão, crítica) do
colaborador?



As opiniões sugestões são ouvidas? Os colaboradores obtêm feedback quando
expressam a sua voz? Como é que eles sabem que são “ouvidos”?



Consegue descrever alguma situação em que um colaborador tenha obtido
reconhecimento por expressar a sua voz?



E um exemplo de uma situação em que um colaborador foi repreendido ou teve
alguma consequência negativa por ter expressado a sua voz?

(Q3 - A categoria profissional influencia a forma como os gestores lidam com a
expressão de voz dos trabalhadores?)


Todos os colaboradores podem participar nas decisões da empresa com ideias,
sugestões e críticas?



A categoria profissional influencia a forma como os gestores lidam com a expressão
de voz dos colaboradores? Isto é, o mesmo tipo de expressão de voz/ a mesma ideia
/a mesma intencionalidade é tratada da mesma forma de for expressa por um
colaborador da produção ou por um colaborador com um cargo de chefia
intermédia?



Sente-se “ouvido” dentro da empresa? Se estivesse numa categoria profissional
abaixo seria diferente? E se estivesse acima?

Muito obrigada pela colaboração.
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Anexo III – Matriz de tipos de expressão de voz
1

2

Definição: expressão voluntária de apoio a
políticas, programas, procedimentos, etc., ou
falar em defesa de dessas mesmas coisas quando
estão a ser injustamente criticadas.

Definição: expressão voluntária de ideias,
informações ou opiniões, focada na efetiva
mudança funcional da organização ou
contexto de trabalho.

Comportamentos:
- Defende programas organizacionais quando
outros criticam injustamente os programas;
- Manifesta o seu apoio aos procedimentos de
trabalho produtivo quando outros exprimem
críticas contra os procedimentos;
- Defende políticas organizacionais quando
outros funcionários criticam injustamente as
políticas;
- Defende métodos de trabalho que parecem
eficazes quando outros expressam críticas
inválidas dos métodos.

Comportamentos:
- Frequentemente faz sugestões sobre como
fazer as coisas de forma nova ou mais eficaz
no trabalho;
- Muitas vezes sugere mudanças nos
projetos de trabalho para torná-los melhores;
- Frequentemente faz sugestões sobre como
melhorar métodos de trabalho ou práticas;
- Propõe regularmente ideias para métodos
de trabalho novos ou mais eficazes.

3

4

Definição: expressão voluntária de oposição à
mudança
das
políticas,
procedimentos,
programas, práticas, etc., mesmo quando as
mudanças propostas têm mérito ou é necessário
fazer alterações.

Definição: expressão voluntária e ofensiva,
crítica ou degradante de opiniões sobre
políticas
de
trabalho,
práticas,
procedimentos, etc.

Comportamentos:
- Exprime-se contra a mudança de políticas de
trabalho;
- Opõe-se verbalmente a mudar como as coisas
são feitas, mesmo quando a mudança é inevitável
ou necessária;
- Argumenta contra a mudança de
procedimentos de trabalho, mesmo quando a
implementação das mudanças parece fazer
sentido.

Comportamentos:
- Frequentemente diz mal das políticas ou
dos objetivos da organização;
- Critica os programas ou iniciativas
relacionadas com o trabalho, por vezes até
insultando-as;
Muitas
vezes
faz
comentários
excessivamente críticos sobre as práticas de
trabalho da organização ou métodos, sobre
como as coisas são feitas na empresa.
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