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Circular n.º 13/2021 “SUGESTÕES”: externas e internas. 
Seu aproveitamento pela Empresa. Motivação. 

 

Um grande especialista na GESTÃO, Charles Haudy, escreveu em 1989 

um livro: “ A era da irracionalidade ou a Gestão do futuro”. Aí, refere a EMPRESA TREVO; e, 

vaticinou: em breve todas as firmas serão empresas trevo! No essencial,  

A “empresa trevo” é constituída e girará à volta de um núcleo de 

executivos e trabalhadores, que serão essenciais; com o apoio de contratados vindo do 

exterior (subcontratados); e, ainda, o apoio dos trabalhadores em part-time e a termo. E, 

mais vaticinou que se poderá empregar a figura do TREVO (planta), em que cada uma das 

folhas representa:  

⎯ a primeira folha, os executivos e trabalhadores, o núcleo profissional, --- porque 

composto por licenciados, técnicos e administradores qualificados; a “base”; 

⎯ a segunda folha, o trabalho contratado no exterior da empresa, --- os especialistas em 

certo tipo de função ---, a subcontratação;  

⎯ a terceira folha, que engloba o trabalho ocasional/flexível, representado pelos 

trabalhadores em part-time; e, trabalhadores a termo resolutivo.  

Mas, há trevos de… 4 folhas! – De génio, Handy, representa nessa 

• quarta folha, aqueles que trabalham de “borla” para a empresa: os CLIENTES. 

Exemplos: vai meter gasolina, e você que faz o serviço, na maioria esmagadora das 

bombas; vai ao supermercado, é você que vai à prateleira e põe o produto no carrinho; 

vai ao banco, se quiser dinheiro use a máquina, --- até para lhes entregar o seu dinheiro 

(cheques) já existem máquinas, etc.. Quer dizer, faz o trabalho, e ainda paga! – E,  

Agora com as ajudas tecnológicas, a canalizar os empregos, --- é 

assunto que não interessa aqui ---, em breve, vaticinou Handy, estará reduzido ao mínimo, o 

trabalhador em full-time; será uma minoria da população trabalhadora. E,  

Concluindo: todos nós, constituímos, no trevo de 4 folhas, a quarta 

folha; mas, no trevo de 3 folhas, o comum, com três grupos diferentes de pessoas, cada um 

de nós terá de decidir, ainda no colégio, e depois ao longo da vida (se for possível), “…qual a 

folha do trevo que será a nossa”. Ora,  
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Esta introdução visa preparar caminho para a questão que queremos 

apresentar: a SUGESTÃO, --- crowdsourcing, designação técnica em inglês ---, como medida 

que pode usar na sua Empresa para resolver os múltiplos problemas do dia-a-dia, usando 

ideias, informação, sugestões de outros, para os resolver. Normalmente, 

As empresas usam a SUGESTÃO EXTERNA, solicitando, por escrito, 

ou verbalmente, ao Cliente; ao Consumidor; ao Fornecedor e até à generalidade do cidadão, 

ideias, sugestões, para melhorar os seus serviços; os procedimentos que considerem úteis 

para melhorar um aspecto qualquer da actuação da empresa. Ou, até, pondo-os a “trabalhar” 

para si, sem eles darem por nada!... 

Isto não é mais do que um aspecto da tal 4.ª folha, da empresa de 

Charles Handy: a colaboração (trabalho) gratuita na gestão da empresa. Pôr os outros, --- 

Clientes, Consumidor, Fornecedor ---, a trabalhar para a Empresa, com ideias, e de… borla! 

Ora,  

Porque não usar o mesmo processo, internamente, com o Pessoal da 

casa? – Os trabalhadores da Empresa a propor novas ideias, canalizar os conhecimentos dos 

mesmos para inovar: é a SUGESTÃO INTERNA. São eles que podem ajudar a alterar, 

adaptar, mais depressa; são mais “práticos”, pois sabem quais as mudanças possíveis, e onde 

são necessários. E que, por vezes, escapam às Chefias. Mais,  

Enquanto o Cliente, o Fornecedor, o público em geral se foca, --- por 

falta de conhecimentos ---, no que é geral, as soluções propostas obrigariam a despesas 

incomportáveis para a Empresa,  

O trabalhador da empresa foca-se mais no que é imediato, no 

“remendo”, --- mas que resolve o problema de imediato, e depois se irá para a solução final --

-, na “alternativa”, que resolve o problema, na hora. Logo, têm um impacto rápido. Para 

tanto,  

Terá a Empresa que tem de implementar a possibilidade dos 

Trabalhadores se pronunciarem, apresentarem as suas ideias. Estimulam os seus 

trabalhadores, dando-lhes a noção que os seus conhecimentos são valiosos e que o bem de 

TODOS, na Empresa, depende também deles. De outra forma,  
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Instala-se a “rotina”, o dia-a-dia, em que as mesmas tarefas se repetem 

nos dias, meses e anos. Muitas dessas tarefas já inúteis, o que se pode reflectir no produto 

final, no aumento de custos, desde logo, mais trabalhadores. Ora, a principal fonte de 

resistência será, muitas vezes a própria Chefia, a directa e a indirecta; o pequeno como o 

grande Chefe. Não o fazem.  

De propósito mas não tem capacidade; ou não conseguem ver mais 

além. Como no Princípio de Peter, atingiram o seu grau de incompetência; mas, atenção, se 

continuarem sozinhos, a Empresa nunca mais progride, cresce. Daí,  

É o “dono”, o administrador, o gerente, que tem de agir, fazer algo. E 

para isso, para poderem actuar, já houve quem estudasse o problema, apresentasse soluções. 

Como dizia aquele grego: nada de novo debaixo do sol; que acrescentaremos, só é necessário é 

“destapá-lo”!... Assim,  

Algumas soluções, empregando todas elas, ou apenas algumas, foram 

apresentadas por quem sabe disto. Eis algumas:  

• criar um tempo de descontracção e participação em “desafios” internos de “sugestões”, 

o que poderá ser feito, por ex., em períodos de formação; ou, num evento de competição 

interna de apresentação de ideias;  

• evitar que os “doutores” e “engenheiros” interfiram o menos possível, pois só irão 

intimidar os seus subordinados, que temem apresentar as ideias na presença dos 

mesmos. Daí,  

• a terceira sugestão: para que os trabalhadores se sintam seguros, instale um certo 

anonimato. Sentindo-se seguros, os trabalhadores, estes participam mais e melhor. Se 

forem obrigados a “assinar por baixo”, retraem-se. Mas,  

• naturalmente, os “peritos” não serão totalmente postos de lado. Serão digamos a base, 

mas não passarão para além desta. Para que, eles próprios não se apoderem das ideias 

dos seus subordinados, ficando com os louros. Daí,  

• devem agir apenas como meros orientadores, indicadores da direcção; a qual será 

sempre a INOVAÇÃO. Não se ficarem pelo imediato, tão só a melhoria do que já existe, no 

que vem sendo feito; mas até a criação de novos produtos, novas direcções de negócio. E,
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• porque não, e como conclusão lógica, haver incentivos, aquilo com que se compram os 

melões… Que estimule a participação e, não só: que acompanhem a “ideia” no seu 

objectivo geral e final: cartões, cheques, --- de supermercado, de gasolina, etc.. ---; 

bilhetes para o futebol; dinheiro; registo de pontos que levam a bens ou produtos a 

adquirir na própria Empresa ou fora, etc., etc.. 

Claro, que cada um pode criar um processo mais ou menos 

complicado; por etapas ou final, --- como é novidade, o primeiro processo é o aconselhado; 

que as “sugestões” possam vir por meio de uma caixa, por via electrónica, pessoalmente, o 

que seja mais simples, mais adaptado à sua Organização industrial.  

Mas, faça qualquer coisa. Não deixe a sua empresa apodrecer, 

quando tem dentro dela quem, tendo “ideias” o pode ajudar a caminhar no futuro.  

Naturalmente, deve criar procedimentos, meios de criar o processo 

interno de sugestões. E não esquecer:  

⎯ quem apresenta uma sugestão, participa no jogo, quer saber o resultado. Não permita o 

“roubo” das ideias. Quem dá a ideia tem curiosidade de saber o que valeu; que 

importância foi dada, à sua ideia.  

⎯ e, muito importante, as sugestões apresentadas que não foram seleccionadas, que não 

foram utilizados, os seus apresentantes devem ser estimulados a aperfeiçoá-las, a 

desenvolvê-las; não devem ser ignoradas. Sempre uma palavra de apreço, de 

agradecimento; estimular que continue a colaborar.  

Como se compreende, o que aqui vai apresentado é um conjunto 

de…ideias. Se é dos que já sabe tudo, para si não há novidades, --- até porque não gosta de 

sair do seu espaço de conforto ---, pois perdeu tempo a ler este escrito. Mas,  

Se gosta de novas ideias, pois acrescente as suas ou outras às que aqui 

vão, e ponha em prática; se é para ficar a “pensar”, então era também melhor não ter 

perdido tempo! Mas,  

Temos a esperança de que aqui vai pensar, mas depois vai actuar. 

Boa sorte! 

 


