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RESUMO

Reis, A. P. Análise das barreiras à a1llicação do tr·einamento na pequena empresa:
estudo de quatr·o empresas do ramo metal-mecânico de São Carlos - SP . São

Carlos, 200 I. 197p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos,
Universidade de São Paulo.

O obj etivo principal dessa pesquisa consiste em analisar as ba rreiras que limitam a
aplicação do treinamento na pequena empresa. Entend e-se por treinamento o processo
de preparo das pessoas para executar as tarefas ex igidas por um pos to de tra balh o,
estreitand o a diferença entre o que os indivíduos sabem ou podem fazer e o que deverão
saber ou fazer no que se refere a habil idades técnicas, conhecimentos e atitudes. Numa
perspectiva atual, o treinamento pode contribuir para o desempenho de uma at ividade
delimitada ou

~.:o n ! t ii.Htir

com a formaçao integra l do indivíduo, consti tuindo-se num

agente estimulador. Com relação a pequena empresa, muito pouco se conhece a respeito
das práticas de recursos humanos e da fun ção trei namento. Com o uso da metodologia
de multicasos exploratório c descritivo foram estudadas quatro empresas do ramo meta lmecâni co da cidade de São Carlos -SP, sendo duas de base tecnológ ica e duas de
tecnologia con vencional, analisando as barreiras para ap licação elo treinamento e
identifica ndo os fatores in fl uentes para a execução desta prática. Como principais
resultados, a pesquisa aponta as barreiras pa ra a aplicação do treinamento na pequena
empresa. A contribuição desta pesquisa es tá não só na análise dessas barrei ras, mas na
identificação dos fatores que influ enciam ou condicionam a necessidade, a natureza c o
processo do treinamento.

Palav ras-chave : pequenas empresas, recursos humanos, treinamento.

ABSTRACT

Reis, A. P. Analysis ofthe obstacles for application ofthe training in smaU business:
four cases studies in metal-mechanical companies in the city of São Cal'los- SP.

São Carlos, 200 I. 197p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São
Carlos, Universidade de São Paulo.

The ma in goal of this research is to ana lyze the obstacles in applying training in small
business. Training the process of preparation o f employees to execute tasks demanded
by a work position, making shorter th e difference between what the employee know or
can do and what they will have to know or do concerning about technical abilities,
knowledgc an att itudes. Nowadays, tra ining can improve the perfom1ance o f a specific
task or co nt ribute to the employee's integral formation , being thus a stimulator agent. In
small bus iness very I ittle is k.Jwwn about human resource practice o r about tra in ing.
Using exploratory and descripti ve multicase methodology, four business wcre studicd,
ali of th em from metal -mechanic fi eld in the city of São Carl os, two of them built on
technological basis, and the olher two on conventiona l basis; analyzing the obstacles in
applying training anel recognizing the in fl uent factors in small business. The major
contribution of this rescarch lays not on ly on those obstaclcs, but also in th e
identifi cation oflhe factors that have influence in the nature ofthe training process.

Key Words: small business, human resources, training.

Capítulo I

CAPÍTULO I

lnt ..odução
Nas últimas décadas, em vi1iude do impacto elas constantes transformações
do mercado, do aprofundamento da globalização e da atuação das forças do ambiente
sobre as organi zações, foi exigido um papel mais competitivo por parte das empresas a
fim de manterem suas posições no mercado e fazerem fi·ente à concorrência.
A aceleração das mudanças tecnológicas foi um importante fator que
contribuiu para o aumento das necessidades de novos conhecimentos para os
trabalhadores, o que desperta para o clesafío de desenvolver, manter, atualizar e aplicar
integralmente os conhecimentos que as organi z.-'lções necess itam para ga1antir sua
sobrevivência, aprimoramento e compctit iviclade. Ass im, a preocupação com as questões
de educação, aprendizagem, formação e capacitação , treina mento e desenvolvimento
ganham gtandt: rt:percussao e um novo status ('l'ElXElRA, 1997).
Segundo LUCENA ( 1995), nesse conte)\io emerge a necess idade de uma
infra-estrutura organ izacional ajustada às ex pecta ti vas do mercado que possua
fl ex ibi lidade, criatividade e inovação, sendo que esses atributos só podem fluir das
pessoas. Ass im, é requerido das organizações um nível de competência e potencial que
esteja m afínados com uma gestão de pessoas que valorize o homem não apenas como
variável econômica ou simpl es tàtor de produção, mas acred ite na contribui ção
fu ndamental, consciente e responsável de seus recursos humanos.
Autores como AQUINO ( 1988) e LUCENA ( 1995) defin em a Gestão de
Recursos Humanos como um a estratégia administrativa de ab ordagem global
intimamente ligada ao negócio da empresa, atuando como ponto de equilíbrio entre os
interesses da organização e dos trabalhadores de form a sistêmica, orgânica,
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proporcionando à empresa pessoas motivadas, produtivas, estimu ladas para alcançar os
objetivos organizacionais.
Entre as diferentes funções ou áreas básicas da Gestão de Recursos Humanos
está o desenvolvimento de recursos humanos. AQUINO (1988) argumenta que
empresas que não possuem programas de desenvolvimento tendem a perder seus
melhores fimcionários num prazo de doi s a cinco anos, dependendo de sua locali zação.
A função desenvolvimento representa papel relevante como fator de melhoria
do desempenho organizacional e da vantagem competitiva, uma vez que os programas
de desenvolvimento são ferramentas fundamentais no planejamento da gestão de
recursos humanos para a atração e fi xação de profissionais habilitados para fazer ffente à
atuação de seus concorrentes.
Assim sendo, a sobrevivência e o potencial das empresas significam também
cada vez mai s o tornar-se competente, ági l e adaptativa. Para tanto, o treinamento no
contexto da função desenvo lvim ento numa perspectiva de aprendizagem, torna -se uma
fenamenta importante de trabalho na gestão dos recursos humanos.

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO TEMA

O Desenvo lvimento de Recursos Humanos como sistema de adm inistração
visa inte1vir consllutivamente no potencial e crescimento individual (do funcionário) e
da organização. Para AQUINO (1 988) e BOOG (1994) es ta função desenvolve
importante papel motivador e está comprometida com o processo de mudança e/o u
evo lução organizacional.
Em decorrência das mudanças, a obsolescência dos conhecimentos e das
técnicas vai se tom ando mais rápida, onde a necessidade da intervenção do treinamento
torna-se ev idente.
No processo de desenvolvimento, CHTAVENATO (1 999), AQUINO (1 988)
e TOLEDO ( 1990) definem o treinamento co mo a ferramenta que capacita o homem no
trabalho através do desenvolvimento de habilidades, atitudes, aperfeiçoa mento, em
função das exigências externas e intemas a partir de uma dimensão global de atuação,

2
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integrando os funcionários à cultura da empresa e servindo como importante recurso
motivacional.
CHIA VENATO (1 999) argumenta que o treinamento é uma responsab ilidade
de linha, ou seja, dentro das funções, cada chefia deve identificar as necessidades de
treinamento de sua equipe de trabalho considerando o potencia l de desenvolvimento de
cada profissional. O treinamento deve estar comprometido com os processos de
mudança organizacional necessá rios para o desenvolvimento detectável através de
diagnóstico, planejamento, execução e a valiação dos resultados.

Segundo BOOG (1994), o treinamento de recursos humanos deve ser
estruturado, ati vado de tal fonna que possa atender a três fatores básicos: os objetivos da
empresa; o desenvo lvimento tecnológico; os objetivos das pessoas. Atualmente as
organizações carecem de estudos que refl itam a dinâmica organi zacional em seus pontos
de relevância e em suas limitações, comb inados com as necess idades ind ividua is ou de
grupos.
Dentro da perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento, a função
treinamento, a mais conhecida e com umente aplicada estratégia de desenvolvimento de
recursos humanos para melhora r o desempenho organizacional, adquire papel
estratégico de investimento a curto, méd io ou longo prazo (DROAD & NEWSTROM,
1995), contribu indo diretamente para o alca nce dos objetivos individuais c
organizacionais. A função treinamento considera as necessidades prioritárias através de
avaliaçã o e medição pa ra o aperfeiçoa mento constante dos programas de
desenvolvimento, a fi m de assegurar que as necessidades de recursos humanos de cada
área estejam equacionadas tanto para o presente quanto para o futuro .
Assim sendo, o interesse deste trabalho reside na fun ção desenvolvimento de
recursos humanos, porém especificamente na fu nção treinamento como ferra menta de
capacitação para a superioridade competitiva e de aprendizagem para a não
obsolescência do fun cionário e da empresa.
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1.2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

O ambiente no qual atuam as empresas apresenta-se de forma cada vez mais
turbulenta e dinâmi ca em termos de mercados, tecnologias, impactos ecológicos,
mudanças políticas, econômicas, culturais etc.
Neste universo, a pequena empresa tem tido inúmeras dificuldades de
manter-se ativa no mercado e competitiva em um contexto econômico com altos
volumes de capital, produção em escala, domínios de tecnologias, entre outros atributos
do mundo da globalização. Entre os principais fatores que têm traz ido barreiras e
causado a exclusão dessas empresas do mercado está a au sência de estratégias, entre
elas, a de gestão de recursos humanos, que ainda é pouco desenvolvida neste tipo de
empresa, como afirma Cl-ITAVENATO (1 996).
Pesquisa rea li zada no Estado de São Paulo (NEVES, 1995) incluindo
organi zações industri ais, comerciais e de serviços apontou que apenas um terço das
empresas pesquisadas ap resentam estru turas bem organ izadas de recursos humanos com
atividades voltadas para o desenvolvimento das pessoas e da organização. A maior
preocupação manifestada pela área de recursos humanos das emp resas entrevistadas foi
com relação ao treinamento e dcsem'olvimento. Na opinião dos realizadores da pesquisa,
a estagnação nesta área tem abrev iado o tempo de vida das empresas.
Para demonstrar ain da mais esta contundente rea lidade, fo i rea lizada uma
pesquisa (KRUGLIANSKAS, J 996) que envol veu di versos setores empresariais com o
objetivo de identificar algumas barreiras à competiti vidade das peq uenas e méd ias
empresas por meio da análise elas atividades típi cas de algumas áreas fun cionais (alta
adm inistração, marketing, recursos humanos e tecnologia). Quanto aos problemas ele
recursos humanos que limitam a competitividade, o treinamento de pessoa l foi o
prob lema mais apontado.
Outra amp la pesquisa de campo realizada pelo SEBRAE/FlPE ( 1998a) no
Estado de São Paulo com cerca de mais de mil micro e pequenas empresas, indicou que
no período ele junho de 1997 a julho de 1998 apenas 24% do tota l das empresas ti veram
funcionário s que participaram de algum curso ou treinamento.
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Confonne KRUGLIANSKAS (1996), a exigência atual é a de busca contínua
ele aumento de capacitação mesmo que a empresa não esteja adquirindo ou mudando de
equipamento. Isto leva à necessidade de treinamento constante, interação entre as
pessoas para que o conhecimento possa ser mais bem compartilhado.
Na revisão bibliográfica realizada, constatou-se reduzido material sobre o
assunto de treinamento voltado à pequena empresa brasi leira e quando abordado quase
sempre em concepções tradicionais, sem eshtdos de campo aprofundados.
Tendo em vista dois assuntos tão importantes para a ahta liclade, treinamento
e pequena empresa, e considerando a necessidade de preencher uma importante lacuna
no campo da gestão de pequenas empresas, é importante qu e se conheça melhor e se
desenvolva estudos sobre as carências específi cas deste setor.
Com base nisso, pode-se formular o seguinte problema de pesquisa:

Qual\· stio a.\" barreira.\ p11r11 11 ap/icaç1io de treinamento/UI p equena l'lllpre.m?

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA

O objetivo cent ral dessa pesq uisa consiste em annlisnr ns bnrrcirns que
limitam a aplicação do n·cinamento na pequena empresa.

BUOSI (1 999) em pesquisa preliminar sobre treinamento nas pequenas

empresas coloca que o caráter restriti vo ao treinamento pode ser investigado tanto nas
PE's que não têm qualquer atividade de treinamento como naquelas que oferecem algum
tipo de treinamento, ou seja, ambas investem pouco nes ta atividade.
São objetivos secundários da pesquisa:
•

revisar a literatura sobre pequena empresa e treinam ento na pequena empresa;

•

levantar dados a respeito das principais formas e barreiras de treinamento nas
pequenas empresas;

•

comparar o treinamento entre peq uenas empresas de base tecnológica e empresas de
tecnologia convencional ;
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•

leva ntar informações a respeito da transferência de treinamento à situação de
trabalho;

•

comparar e analisar os resultados obtidos entre as empresas e com a teoria revisada.

1.4 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA

Até poucos anos, muitas organizações no Brasil operavam em condições
muito favoráveis e cômodas, de forma a ignorar a evolução que vinha ocorrendo em
esca la mundial. Vários fatores contribuíram para o desencadeamento de transformações,
entre eles, as incertezas no ambiente econômico, o domín io de altas tecnologias, a
abertura dos mercados advinda com a global ização provocando uma revisão radical nos
processos produtivos, entre outros. Esses fatores passaram a acelerar o ritmo de vida das
orga nizações e a ex igirem num tempo mínimo possível respostas a essas mudanças.
Existem três grupos distintos de empresas em todo o mundo: as de vanguarda
que se antecedem aos acontecimentos e se preparam para as muda nças; as que estão
tentando conviver com tudo o que está acontecendo; as que estão atrasadas e não
acompan ham o ritmo das mudanças (l'v1ELLO, 1996).
Empresas ele todos os tipos e portes e, em particular as pequenas, estão
sentindo os efeitos da mudança em curso. Alguns estudiosos estimam que cerca de 80%
das empresas menores desaparecem do mercado no primeiro ano de atividade e, ao fina l
de cin co anos, 92% fecham suas portas (CHER, 199 1). Entre as causas que levam à
mortalidade das empresas está a escassez de recursos e a falta de ferramentas
competitivas.
Entretanto, a pequena empresa tem sido consideravelm ente responsável por
uma signifi cante fatia do produto intemo bmto brasileiro, pelo grande número de
empregos da força de trabalho e pela gra nde fai xa de salários pagos no país, sendo
incontestavelmente essencial para o desenvolvimento econômico e social do país.
Além disso, sabe-se que a força do conjunto das pequenas empresas é
decorrente entre outros aspectos, da diversidade de seus produtos e processos e da sua
adaptabi lidade às mudanças, pois enquanto as grandes empresas enfrentam mais
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dificuldade a mercados instávei s e, dependem fortemente, de uma administração
planejada, as pequenas empresas são eficientes em nichos es pecializados, sendo
flexíveis em preços e salários.
A flexibilidade das pequenas empresas neste contexto refere-se à sua
capacidade ele reação, ou seja, a capacidade de resposta rápida às demandas ele seu
mercado, mediante a sua condiçã o de poder adaptar produtos às mudanças e
necessidades empreendidas por seus clientes.
Tal flexibilidad e é resultado não só das estruturas menos formalizadas, ass im
como, dos equipamentos menos especializados e que admitem, com mais facilidade,
introduções ele alterações e adequações. Assim, embora com tecnologia mu itas vezes
menos atuali zada ou com equipamentos menos modemos do que as grandes empresas,
as pequenas empresas são capazes de respond er às oportunidades mais rapidamente e
atender a mercados mais específicos (GONÇALVES & KOPROWSKI, 1995;
KRUGLIANSKAS, 1996).
Com respeito às altemat ivas qu e as empresas venham a adotar para enfrentar
os desafios, um dos aspectos importantes a ser considerado é, necessariam ente, o
aumento de capacitação através de trei namento ele recursos humanos ela empresa, a fi m
de adq uiri r melhor competência indiv idual, gru pal e organizacional.
As pequenas empresas, embora mais frágeis, contam com a vantagem já
mencionada, de poder reagir mais rapidamente nesta nova realidade em que o "fazer"
está se tomando sinônimo de aprender, capacitar (KRUGU AN SKAS, 1996), em outras
palavras, treinar e desenvolver. Entretanto, este tem s ido o problema mai s eminente na
gestão dos recursos humanos da pequena empresa. Conforme pesquisas realizadas, as
empresas de pequeno porte têm realizado muito pouco treinamento (SEBRAE/FIPE,
1998a; SEBRAE, 1999). A questão qu e se co loca, é por que iss o ocon·e, uma vez que as
pesquisas concluem que grande parte dos pequenos empresá rios necessitaria investi r
mais nesta atividade.
Este fato é sufi ciente para justifi car a importâ ncia do maior conhecimento das
barreiras enfrentadas pela pequ ena empresa na gestão de seus recursos humanos pa ra
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efetivar a aplicação de treinamento, haja vista ser este uma ferramenta de grande
importância para a sobrevivência e o ganho de competitividade da empresa.

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação, além do pres ente capítulo de apresentação está dividida em
nove capítulos.
O capítulo 2 descreve as diferentes trajetórias das empresas no processo de
ajustamento e adaptação aos novos padrões de competitividade e produtividade que
oferecem diferentes critérios de ação e estratégias quanto ao treinamento e a gestão dos
recursos humanos.
No capítulo 3 é apresentada um a visão geral sobre a trajetória da práti ca ela
função recursos humanos no Brasil, pem1itinclo compreender como foram entendidas e
orientadas a atividades de recursos humanos, assim como a concepção do homem e do
seu traba lho dentro das vá rias tipo logias ex istentes.
O capítulo 4 aborda as diferentes visões ou ações de treinamento. Também
descreve as principais barreiras para a transferência dos conhecimentos adquiridos no
treinamento para a situação de trabalho.
O capítu lo 5 apresenta a relevâ ncia das pequenas empresas para a economia
brasileira e paulista e as peculia1 idades no que se refere à sua forma ele gestão. O
capítulo também descreve a atividade de recursos humanos no co ntexto da pequena
empresa com destaque para as ações de treinamento. A maioria dos estudos em
pequenas empresas aponta para um baixo investimento em treinamento, sendo suas
causas ainda pouco conhecidas. Fechando o capítulo são apresentadas as pesqutsas
empíricas mais recentes sobre treinamento na PE.
O capítulo 6 apresenta a metodologia que orientou o processo de investigação
do trabalho, assim como os métodos e as formas de abordagem para efetivação da
pesquisa e aná lise dos dados. Também está presente no capítulo a descrição das
empresas e entidades/instituições de apo io à PE pesq uisadas.
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O capítulo 7 apresenta os dados empíricos coletados nas quatro empresas
pesquisadas e nas entidades e instituições de apoio à pequena empresa. O principal
objetivo foi descrever o desenvolvimento da função treinamento e suas principais
barreiras no ambiente da pequena empresa. Foram enfocados também alguns aspectos da
filosofia administrativa da empresa e da gestão de recursos humanos como uma
referência global do assunto permitindo compreender melhor a prática do treinamento e
ou os fatores que interferem na sua aplicação.
O capítulo 8 apresenta a análise dos dados empíricos coletados nas quatro
empresas pesquisadas e nas entidades e instituições de apoio à pequena empresa
confrontada com o referencial teórico estudado.
O capí tulo 9 sintetiza as principais considerações acerca da pesqu1sa.
Constam também possíveis desdobramentos e sugestões de aspectos e pontos a serem
aprofundados sobre o assunto pesquisado.
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CAPÍTULO I1

Considerações Sobre a Adaptação das Empresas e a
Reorganização do Processo de Trabalho
Este capítulo tem por objetivo promover uma discussão sobre as diferentes
trajetórias das empresas no processo de ajustamento e adaptação aos novos padrões de
competitividacle e produtividade.
O ponto inicial para ao desenvol vimento desta discussão é a reestruturação da
economia internacional e seus impactos sobre as atividades produtivas das en1presas, nas
po líticas empresaria is e nas relações de trabalho que oferecem diferentes critérios de
ação e estratégias quanto ao treinamento e a gestão dos recursos humanos.

2. 1 MACRO MUDANÇAS E SEUS REFLEXOS NA GESTÃO li:MPRESARIAL:
UMA VISÃO GERAL

As mudanças que estão ocorrendo 110 cenário internacional e o impacto que
tem produzido na economia mund ia l, nas políti cas empresaria is, nas relações de trabalho
e no perfil da fo rça de trabalho, recebem destacada atenção nos últimos anos.
A rapidez das inovações tecnológicas, a globali zação dos mercados, a
fonnação de blocos econômicos nas mais diversas partes do mundo compõem cenário
onde a co mpetiti vidade empresarial está cada vez mais presente, tanto entTe as nações
desenvolvidas, como ent re aquelas de industriali zação recente, a exemplo do Brasil. No
mundo ocidental esses fatos marcam o início de um mov imento de ajuste e mudança
ocorrido 110 seio das empresas.
O processo de reestruturaÇ<10 da economia internacional, já a partir do fi nal
dos anos 70, ex igiu das atividades produti vas um amplo processo de aju stamento de suas
lO
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estratégias de produção e mercado, fazendo emergir uma série de referenciais
estratégicos do universo competitivo, como flexibilidade, diversidade, qualidade, entre
outros. A busca de novos caminhos para a elevação da produtividade e para o
desenvolvimento de produtos e mercados realizou-se sobretudo pela exploração de
oportunidades oferecidas com o progresso no campo de novas tecnologias.
Esse processo de ajustamento das empresas veio atingir mais fortemente as
economias de países da América Latina no final dos anos 80, entre elas a do Brasil, que
foi poupado pelos mecanismos de proteção dos mercados nacionais enquanto operava de
maneira isolada .
O Brasil não reagm de forma diferente da maioria dos demais países da
América Latina, que procuraram alternativas comuns, com pouca variação na ênfase de
mna ou outra iniciativa para a sa ída da crise e o alcance de competitividade.
Obedeceram a um mesmo receituário: maior abe11ura comercial , com redução da
alíquota de importação, a presença menos reguladora do Estado na econom ia, incluindo
o impu lso a prog ramas de privatização, reforma e desregulamentação do sistema
fmanceiro e a flexibil ização do merca do de traba lho (RUAS, 1994).
A intens ificação dos fluxos financ eiros, a efetiva li bera li zação dos mercados,
com Iivrc trânsito c acesso de recursos entre mercados internacionais c nacionais, revela
uma outra etapa do processo que se convencionou chamar de g lobali zação refletindo
diretamente no mundo dos negóc ios das empresas. Essas mudanças nos conte>.i os
po lítico, econôm ico e social, provocam profunda s alterações no tecido o rgani zaciona l
das empresas, no processo e nas relações de trabalho.

2.2 AS MUDANÇAS TECNOLÓGICAS NO PROCESSO DE TRABALHO E AS
POLÍTICAS DE GESTÃO

Os novos padrões de competitividade internacionais e nactona1s vêm
produzindo um notável acirramento da competição, desafiando as empresas a
modernizarem seus processos produtivos para que possam sobreviver em cená1io menos
protegido econôm ica e politicamente e para poderem obter ganhos de produtividade
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aumentando sua capacidade competitiva. Entre as mudanças no processo produtivo, a
tecnologia foi a que recebeu maior atenção nas últimas décadas por ser considerada fator
de relevância considerável para suportar a competitividade das empresas.
Alguns trabalhos (GONÇALVES, 1998; FLEURY e FISCHER, 1992;
CARVALHO, 1995) indicam que a tecnologia tem sido um fator individual de mudança
de grande impo1iância na transfom1ação das empresas, inspirando muitos estudos na
tentativa de analisar o seu impacto na organização do trabalho e na qualificação da força
ele trabalho.
Os debates a respeito dos impactos da tecnologia alternam visões otimistas e
pess imistas a respeito da relação hom em e trabalho que apontam duas direções opostas.
A primeira que aponta a reversão da tendência histórica em direção a crescente divisão e
especialização do trabalho e a segunda que identifica na automação o estágio final da
degradação e desqualificação do trabalho humano. Essa é, portanto, uma questão
complexa a qual se abre um amplo leque de poss ibilidades e que não convém ser
discuti da neste traba lho.
A qu estão das novas qualifi cações exigidas a partir do progresso técnico é
compl exa e bastante dependente dos contextos tecnológico e social. O grau de difusão
da automação programável em uma indústria é uma variável-chave, à medida que dele
dependerá a maior ou menor mudança na natureza do trabalho vivo, da qual decotTerão
necessariamente determinadas tarefas.
No entanto, novas tarefus pod em ser agrupadas de maneiras diversas, umas
que fhvoreçam mais um enriquecimento geral dos conteúdos dos postos de trabalho e
outras que favoreçam a polarizaçã o entre trabalhos mais e menos qualificados (SOUZA,
1996).

A tecnologia pode ser o fator indi vidual de maior importância na
transfonnação das empresas, mas como já foi identificado há tempos, a simples
substituição da grand e máquina a vapor pelo motor elétrico na virada do século não
trouxe a melhoria de rendimento que as empresas industriais esperavam (GONÇALVES,
1998).
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Há por esta razão a idéia de que as mudanças no sistema produtivo, qualquer
que seJa a razão, leva m à necessidade de adequar a estmtura e a operação
(GONÇALVES, 1998; ROESCH e ANTUNES, 1990; FLEURY, 1990).
Não que a utilização de novas tecnologias conduzam, por si só, a mud anças
na organização e no processo do traba lho, assim corno, nas qualificações (retreinamento,
reeducação, substituição), mas pode constituir em escolha que crie oportunidade para
isto e, ainda mais, influencie no desenho da organi zação, nas políticas organizacionais, e
no seu modo de gestão.
Enfatiza ndo essa idéia, LUCENA ( 1995) coloca que a evo lução da
estruturação do trabalho nas empresas modernas, incrementada pelos impactos da
tecnologia, vem desenvolvendo e dimensionando uma visão especial sobre o papel dos
Recursos Humanos. Neste sentido, KOV ÁCS e CERDElRA (1993) procuram
demonstrar como as novas formas organi zacionais, pautadas na fl ex ibilidade produt iva e
dos recursos humanos podem levar à trans fom1ação das qualificações, como observado
na tabela I.

Tabela 1: Novas fol'mas de ol'ganização do traballio e suas implic ações na
qualificação
NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇAO
IMPLICAÇOES NAS QUALLFICAÇOES
DO TRABALHO
Redução da llierarquia c descentralização de Nova profissionalização no nível operaciona l
respon sa bi li d<~des pélra as unidades de trabn lho

Intcgrnçâo vcrticn l e horizontnl de tarefas
Postos de lrabnlho integrados
polivalcntes

CIH

Aumento da importfi ncin cln fonmçâo pelo
trabalho variado e poli valente

cqu1pes Remoção
de
fronteiras
protlssionais,
priJlcipalmcnte entre chefias c opcrarindo

Melhor integração clns clivcrsns partes dn Polivalêncin c lllillOI' homogeneidade de
empresa pela comu nicaçi\o-cooperaçilo e qualiCícações
acessibilidade das u1fonnnçõcs nccessárins nos
diversos pontos da empresa
Opção por soluções técnicas descentralizadoras Responsabilidade dos operadores, necessidade
de compreensão dos mecanismos c do processo
_]Jrodut ivo
Fonte: KOVACS, MONJZ e CERDEIRA (1993 :7 1)
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Convém ressaltar que não existe direção única nos processos de mudança
tecnológica e seus impactos sobre a organização do trabalho, no perfil e qualificação da
força de trabalho, mas múltiplas direções possíveis. Dependendo do ramo de atividade e
do porte da empresa, as respostas à necessidade de qualificação se apresentam
diferenciadas em função de necessidades distintas, ou mesmo de características da
cultura empresarial que pode va lori za r mais ou menos a força de trabalho.
Sendo assim, cada empresa, em particular, poss ui sua busca de respostas e
sua fom1a de reação ou adequação para os novos desafios que podem limitar-se única e
exclusivamente a um controle maior do trabalhador ou mesmo a redefínição da
estratégia organizacional, principalmente no qu e se refere às políti cas de gestão para
recursos humanos e novos padrões de relações de trabalho. Embora, como aponta
FLEURY e FISCHER (1 992), na maioria das vezes, técnicas e mod elos são adotados de
modo tópi co, enquanto as organizações permanecem refratári as à proposta de
transformarem mais profundamente suas posturas de valorização do trabalho, ou seja,
adotam a "nomenclatura c o vis ual", mas relegam a fi losofia, os objetivos, a form ataçã o,
os valores e os resultados, com os quais e para os quais o sistema foi originalmente
concebi do.

2.3 AS POSSÍVEIS FORMAS DE ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO DAS
EMPRESAS

É poss ível distinguir diferentes trajetórias no pro cesso de adaptação das
empresas às mudanças. Vários autores, tais como GALBRAITH ( 1997), HANDY
(1 996), GITAHY (1 994), HLRATA et alli, (1 99 1), PICClNINI et alli (1 998), entre

outros, têm se dedicado a compreender e apontar os sinais das muda nças que estão
acontecendo e como as organizações têm se adaptado frente a essas transformações. Ao
analisar as reações das organizações ao novo cenário competiti vo, RUAS ( 1994) destaca
a existência de três referências principais de estratégia de adaptação à mudança utilizada
pelas empresas industriais, considerand o o manu seio de novas tecnologias e a gestão de
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RH. Pesquisas desenvolvidas junto à indústria brasileira (GIT AHY,l994) sustentam
empiricamente a construção dessas estratégias ele referência:
•

Estratégia de Adaptação Restritiva;

•

Estratégia de Adaptação Limitada;

•

Estratég ia de Adaptação Global.
A Estratégia de Adaptaçrio Restritiva é baseada em iniciativas de ajuste

imediato dos recursos internos da empresa às variações de mercado, predominante na
primeira fase de reação ou adaptação, na qual o objetivo prin cipal é a racionalização
intensiva, visando principalmente uma redução substancial dos custos de mão-de-obra.
Tem como prin cipais práticas: a) aumento dos índices gera is de rotatividad e; b)
tendência à redu ção dos salários méd ios; c) substituição de empregos permanentes por
ocupações temporárias e/ou de tempo parcial; d) maior uso da subcontratação de mãode-obra ; e) reforço ao emprego de trabalho a domicílio. Esta estratégia, segundo o autor,
tem sido referência importante aos pa íses do Mercosu l que estariam, passando pela fase
de transição do processo de

ajustamento. Sua utilização seria mais realizada por

empresas trad icionais, caracterizadas por ba ixa capacitação, baixa capacidade de
inovação e baixo dinamismo do processo de renovação tecnológica, sendo mais voltadas
ao mercado intern o. Segundo o autor, isto se dá por ha ver baixos investi mentos em
processos e produtos, capacitação interna insuficiente para ass imilar, adaptar e imp lantar
novas tecnologias e ausência de po líti cas e práticas de treinamento, associado ao bai xo
grau de qualifi cação de trabalh adores destes segmentos industriais. Fator decisivo na
adoção desse curso de ação é a precária forma de gestão de pessoas que apresenta baixa
média salarial, índices de rotatividade ele pessoal superior à média da indústria, ba ixo
ní vel de educação básica e de qualificação dos empregados e por fim raras preocupações
em in vestimentos no treinamento e desenvol vimento dos trabalhadores. Quando o
treinamento é reali zado, nonnalmente é desenvolvid o na própria linha de produção,
junto aos operá rios tnais antigos.
A E!!·tratégia de A daptaçfio Limitada ou Parcial consiste em melhorias
locali zadas ou parciais, isoladas de programas globa is de me lhoria. Atinge setores
tradicionais e tem em vista as exigências dos clientes ou novas ex igências de produção
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orientadas para o ajustamento ao mercado externo. Pode ser importante para setores
mais dinâmicos que trabalham com baixa flexibilidade. No Brasil, essa configuração tem
sido difundida entre empresas localizadas em setores tradicionais, através da introdução
de práticas voltadas à melhoria dos processos produtivos e seus instrumentos de controle
(técnicas como Controle Estatísti co do Processo - CEP, célu las de produção, Kanban).
Essas mudanças e iniciativas

limitam-se a solucionar probl emas es pecífi cos dos

sistemas de produção, a fim de atender às novas demandas por flex ibilidade e qualidade.
Tanto as técnicas de gestão do processo produtivo quanto os investimentos reali zados
em fom1ação, treinamento e desenvolvim ento de pessoas têm objetivos técnicos e
específicos com pouco impacto sobre os operá rios e maior impacto sobre o alto escalão
das empresas.
A Estratégia de A daptapio Global ou Si.\·têmica compreende ações voltadas
para a busca de novos padrões de produtividade e competência, sustentadas numa
es tratégia abrangente de adequação de recursos intemos às cond ições impostas pela
crise. V ia de regra, esta adaptação inicia-se com uma revisão das formas de relação da
empresa com o mercado, o que pode ocasionar mudanças estruturai s nesta área, das
quai s, as estratégias de especializaçã o e focalização, são exemplos mais claros.
lnternamente esta postura pode se traduzir em adoção de novas tecno logias de
automação

microeletrônica, terceirização

de

partes

do

processo

produtivo,

desenvolvimento de relações com os fornecedores, descentralização das decisões e
emprego de novas formas de organização e controle da produção. Os trabalhadores
passam a ser responsáve is por novas responsabilidades , atribui ções, ações de controle e
decisões de partes dos processos produtivos. A gestão dos trabalhadores ex ige que se
contemple de forma mai s cuidadosa o envolvimento e a cooperação dos trabalhadores
como fato r estratégico, quesitos bás icos para o funcionamento dessas técn icas de ges tão.
Esta estratégia requer, portanto, mudanças mais abrangentes, que vão desde aspectos
operacionais (TQC, JIT, Kanban, CEP etc) até aspectos culturais (atitudes gerenciais de
pró-melhoria , relação e envolvimento dos trabalhadores com as metas e obj etivos da
empresa, renovação das form as básicas de relações de trabalho, in vestimento em
capacitação de pessoal etc). O fator limitante de passa r de uma estratégia a outra reside
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na "incapacidade de mudar rapidamente uma cultura empresarial historicamente
autoritária e conservadora". Segundo o autor, o comprometimento dos trabalhadores tem
sido o principal desafio a ser conquistado nesta adoção de estratégia. Estas estratégias
são empregadas na sua forma " pura" ou ainda em combinações, esta última geralmente
mais empregada.
A opção ou adoção de uma ou outra estratégia é prioritariamente resultante
de uma decisão do grupo dirigente ela empresa e não simplesmente um estágio de
desenvolvimento orientado para o que seria um modelo melhor.
A realidade brasileira é marcada por uma profunda diversificação de estágios
de desenvol vimento e adaptação, convivendo simultanea mente com processos desde os
mais arcaicos até os mais avançados, oferecendo espaço para os mais diferentes critérios
de ação (LUCENA, 1995).

2.4 O SUCESSO EMPRESARIAL E A GESTÃO DE PESSOAS

A rea lidade bras ileira, retratando um país em processo de transfom1ação,
convive simu ltaneamente com estágios de desenvolvimento divers ifi cados, oferecendo
espaços para diferentes modelos de atuaç.1o empresarial. Quanto a isto, a natureza
qualitativa da empresa, do ponto de vista do modelo orga nizacional, necessariamente
não indica sua correlação com o sucesso ou insucesso, ou seja, as chamadas "empresas
trad icionais" (ou aq uelas que agem mais restriti vamente às mudanças), não são
necessariamente sinônimas de "fracassos empresariais". Ao contrá ri o, são empresas
lucrati vas e bem sucedidas, pois co ncentram bastante força e poder para manipularem,
em seu favor, as variáveis e as con trad ições do amb iente. Enquanto isso for possível e
resultar em sucesso, irão res istir a mudanças significati vas. Nestas empresas, a gestão de
pessoa l é de caráter imecl iatista, emergencial, com ações isoladas para atender
necessidades em curto prazo (LUCENA, I 995).
Ainda para muitas empresas a valorização das pessoas (melhoria/au mento de
qualificação, participação, formação, desenvolvimento, autonomia etc), limita-se a um
di scurso antigo baseado na concepção trad icional de controle da força de trabalho para
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alcançar os objetivos organizacionais, pois a prática parece apontar menos para a
preocupação com o homem em si e mais com a necessidade de se manter no mercado.
Dependendo da filosofia de administração, dos objetivos e valores
organizacionais, diferentes estratégias de gestão de recursos lnunanos podem ser
empreendidas.

É bem verdade que nesse contexto de mudanças que as empresas brasileiras
vêm atravessando, vislumbram-se algumas alterações nas políticas e práticas de recursos
humanos, nas quais, qualificação, estabilização, autonomia, desenvolvimento, qualidade
de vida, parecem definir novos padrões de relações de trabalho.
E ntretanto, esta prática está longe de ser generalizada. Segundo BOURNOIS
e DERR (1994), o emprego do adjetivo estratégico para Recursos Humanos parece ainda
ser mais utili zado como sinônimo de "importante" e "sig nificativo".
Uma visão panorâmica sobre a trajetória da prática organizacional da função
recursos humanos fa z-se necessária por s ignifi ca r um importante ponto de referência
para o desenvolvime nto deste estudo. É o assunto que será tratado no próx imo capítulo.
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CAPÍ'FULO III

A Prática da Função Recursos Humanos- Histórico
O propósito deste capítulo é apresentar uma visão panorâmica sobre a
trajetória da prática da função recursos humanos no Brasil e sobre as tipologias de
gestão ela força de trabalho que foram empreendidas numa perspectiva histórica,
pennitindo compreender como foram entendidas e orientadas a atividades de recursos
humanos, ass im como a concepção do homem e do seu tra balho dentro destas tipologias.

3.1

A FUNÇÃO RECURSOS HU1\'IANOS:

SUA TRAJETÓRIA PELOS

ÚLTIMOS 100 ANOS

A história do sistema capitali sta tem sido marcada por um movimento
constante de renovação e transtormação, por crises e mpturas. Ligada a esta tendência
maior está uma outra , intra-organi zacional: a fimçrio recursos lzumrmos. Diferentes
característi cas e grau de realizações práticas marcam sua traj etória qu e se confund e com
a própria história das organi zações.
A hi stória de Rec ursos Humanos representa, em sua práti ca, o elo de ligação
ou a interface entre três elementos: 1) a realidade social, po lítica, econômi ca e cultural;
2) a organi zação e suas peculiaridades; 3) os indivíduos que trabalham na organização,
cada qual com suas características únicas e singulares (SARSUR, 1997).
A fonna como a empresa lida ou se posiciona com relação a essas variáveis
define a sua postura empresarial , em reforçar o "status quo" ou contribui r para a
evolução e as mudanças qualitati vas da sociedade. Suas premissas, va lores, princípios,
crenças e estratégias com relação às pessoas, vão posicionar a Área de Recursos
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Humanos quanto às suas possibilidades e/ou limitações para atuar como agente de
transformação (LUCENA, 1995).
Observar a evolução da prática de Recursos Humanos no Brasil pode ajudar a
melhor compreender as relações ambiente-organização-função RH. Esse processo é
observado aqui com foco em duas referências: uma concepção mais tradicional e outra
mio tradicional ou uma IIOl'a coucepçrio.

Para mostrar essa evo lução foi utilizado, como referência, a tabela 2,
proposta por WOOD JR. ( 1995) adaptado por SARSUR (1 997). A sistematização do
processo evolutivo da função Recursos Humanos foi também apresentada em trabalhos
de outros autores, dentre eles, GIL ( 1994), AQUINO (1 988), ALBUQUERQUE (1 987),
MESSEDER (1989) e GUTIERREZ (1995).

Tabela 2: Prática da gestão de Recursos Humano s no Brasil
PERJODO

FASE

Antes de 1930

Pré-j uríd icotmbnlhistn
/Ju m crática
(Tradicional)
Tecnicista
(I i-rulicionaI)

CARACT ERJSTICAS

-iuexi!.1ência de legislação trabalh ista e depnrtarnento pessoal
-dcsccnt ra li7açâo cl ns flmções
Djç.'ldas de 30
-adveulo da l~:gis lação habnU1isla
u 50
-surgimento do departamento pessoal para atender cxig_ências legais
Décadas de 50
-implantação da iudústria automobilística
c60
-i.rnplcrncntnção dos :-.nb:.i:.lcmas dc RII Cl ll 1.::-po. las ;ls dclllallllas
industriais
-preocupaçiío com eficiência c produt ividade
Sistem icn
Meados da
-surgimeuto da gerência de lU I c do r~"ponsávcl por relações
déc:1da de 60 a (In te 1111 ed iá ria) industr iais
80
-incorporação do eulo que comportameutnl
-surgimento do movimeuto da qn alidadc
-migrac,;âo da [nuc,;ão RH prm1as áreas opemciouais
-relo nnas eslmlllfais profund as
Déc;,tln de 90 NfioTmdicivnnl -cousolidaçiío do p rOC<!s~o de globaliLação econô mica
O /I
-aumenlo da competitividndc
Nom Concep çlío -uovos descnllos orgm1izacionais: rccugenharia c downsizi.ug
-rtceullwdo rwauço tecnológico c lerccirizaçiío
-crise soc i r~ c econômica: mudauça!:' do conceito de emprego
-uovns refaçilcs de trabalho
-Jlexibilização da mão de obra
-empregnb ilidnde
-cxigêm:ia de 11111 novo perfLI de pro li ~s io n a l e novn postura
empre.;arirtf uo trato com o clemeuto llumnuo
-dcsrLfto à fuução de JU-l: necessidade de repensar sua posição e
adotar uovns práticas
-mudança drt COUC<!pyiio opemcionnl de R.H prtnt 1111la concepção
orgauizacioual

Fonte: adaptado de WOOD. JR. (1995) e SARSUR (1997:5).
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3.2 TIPOLOGIAS DE GESTÃO DA FORÇA DE TRABALHO NUI\fA
PERSPECTIVA IDSTÓRICA

3.2.1 GESTÃO INFORMAL

Nos primórdios do século XX, quando ainda predominava a at ividade semiartesanal, a distância hierárquica e de qualificação entre patrão e empregado era menor,
manifestando-se pada·ões mais infol'mais de gestão (FLEURY E FISCHER, 1992;
AQUTNO, 1988).
O diálogo entre empregador e empregado acontec ia constantemente, sem os
obstáculos das estmturas fom1ais, uma vez que as empresas possuíam estruturas
pequenas, e a intervenção estatal nas relações trabalhistas era pratica mente inexistente, o
que permitia uma maior aproximação entre as partes.

3.2.2 A ADMINlSTRAÇÃO DE PESSOAL

A pa11i r da década de 30, com alterações significat ivas nas relações de
traba lho no Brasil, o Estado passa a ter oficialmente presença marcante nas relações
patrão e em pregado criando a legislação traba lhista. As empresas acautelando-se para
enfrentar os problemas de pessoa l criam internamente em suas estmturas uma uni dade
ad mini strativa bastante conh ecida: a Administração de Pessoal que atende aos aspectos
jurídico-lega is da relação empregatícia.
Esse modelo tradicional de ges tão da força de trabalh o, a Administrnção de
Pessoal, caracteriza-se fundamentalmente como instTumental e por sua va lorização do

co ntro le dos indi víduos na empresa.
Os sistemas desta co nfiguração estão relacionados às ex igências e
procedimentos legais e ao pagamento de sa lários. A essência de seu trabalho é a
administração dos eventos burocráticos decorrentes do contrato de trabalho. Suas
práticas possuem contornos de atividades secundárias e de apoio, marcadamente técnica

21

Capítulo 3

com funções específicas (WOODY JR. , 1995; AQUINO, 1988; GUTIERREZ, 1995;
FLEURY E FISCHER, 1992).

Os objeti vos básicos desta tipologia de gestão são: planejar, organizar, dirigir
e controlar as funções de provisão, apli cação, manutenção, desenvolvimento e controle
da mão-de-obra, voltados para os objetivos econômicos da empresa.

3.2.3 RELAÇÕES INDUSTRIAIS

Nos Estados Unidos, sobretudo no período pós Segunda Guerra Mundial,
veri ficou-se um notável acirramento do poder dos sindicatos de trabalhadores. Essa
situação determinou mudanças na admini stração de pessoal das empresas, cujas
ati vidades estavam limitadas às rotinas de pessoal orientadas pelo enfoque legal e
di sc iplinar.
Em virtude dessa nova relação ele forças, as empresas vieram a se preocupar
ma is com as condições de traba lho e concessão de beneficios a seus empregados, como
ta mbém sentir a necess idade de negociar com as ent idades representativas dos
traba lhadores (GIL, 1994).
No Brasil, alteraram-se as estruturas voltadas à administração de pessoa l
dando origem ao departamento de relações industriais. Essa mudança sign ificou uma
maior capacidade de negociação com os si ndicatos, porém, sem grandes resul tados na
maiori a das empresas.
Destacaram-se como muda nças das características de gestão da força de
trabalho a absorção do conceito de Relações Industriais e sua implementação
relativamente desfigurada em grand es orga nizações e a maior preocupação com a
capacitação e o desenvolvimento gerencial. Parte dessas mudanças refletiu a importação
de modelos das multin acionais, prin cipalmente da infl uência da corrente gerencia li sta
ameri cana, que demonstraram que a simples importação de práticas gerenciais pode não
ser eficaz em empresas brasileiras em virtude de suas particularidades culturais, po líticas
e econôm icas. O que s igni ficou apenas um pouco mais que a unidade de pessoa l.
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3.2.4 A ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Na década de 60, começa-se a falar no Brasil, numa terceira tipologia de
gestão da força de trabalho. A pat1ir do final da década de 70, aproximadamente, a
conjuntura de mercado, com o acirramento da competição e surgimento de novas
necessidades, fizeram emergir uma nova visão de Recursos Humanos, a Administn:\ção

de Recm·sos Humanos (ou Função Recursos Humanos), mais voltada para a gestão dos
processos de mudança para melhoria de desempenho e produtividade (WOOD, JR. ,

1995). Sob essa nova visão de ARH (ou FRH), esta passou a ser mais bem designada
Gerência de Recursos Humanos - GRH, contrapondo-se à tradicional Gerência de
Pessoal - GP.
O aparecimento da Admini stração de Recursos Humanos deve-se à
introdução de conceitos orig inários da Teoria Geral dos Sistemas à gestão de pessoal ,
contrá rios a con cepção de empresa como um mode lo fechado, protegida das influências
extern as. O conceito de sistema, fundamenta l nessa abo rdagem, forma um tod o unitário
a partir da interação ou interde pendência das partes.
ClUAVENATO (1 994), refere-se à administraç-ão dos Recursos Humanos
co mo "contingcncial, ou seja, depend e da s ituaçã o orga nizaciona l, do ambi ente, da
tecno logia empregada pe la empresa, das políticas e diretri zes vigentes, da fil osofia
administrati va pre ponderante, da concepção existente acerca do homem e de sua
natureza" .
Para AQU1NO (1 988), a Administração de Recursos Humanos pode ser
ente ndida como a Administração de P essoal com a lg um grau de conflito, a partir de uma
a bordagem sistêmica.
Segundo STOREY ( 1992) a pud WOOD JR. ( 1995), a característica essencial
da Administração de Recursos Humanos é da orientação para a atuação do negócio e a
visão das pessoas como recurso, s imilar à tecnologia ou às matérias-primas - recurso
entendido como ponto chave do processo produtivo. Para tanto, a ARH é conce bida para
ser uma atividade distribuída a toda a empresa, cuja responsabilidad e e envol vimento
vão do diretor-pres id ente ao supervisor, fonnando um verdadeiro sistema de pessoal.
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Somente desse modo a área terá condições de contribuir de maneira útil aos resultados
finais da empresa.
Seu principal papel, segundo AQUlNO (1988), é o de coordenação,
realizando o equilíbrio de interesses da empresa e da mão-de-obra, procurando dirimir os
conflitos entre o capital e o trabalho para conseguir o aumento gradativo da
produtividade. Este papel é mais bem exercido se a empresa é concebida como um
sistema aberto, havendo melhores condições de integração das práticas de pessoal.
CHIAVENATO (1994) compartilha dessa idéia afirmando significar a ARH
a conquista e manutenção das pessoas na empresa para que tJabalhem e dêem o máximo
de si, com uma atitude positiva e favorável, ou melhor, alcançar eficiência e efi cácia
através dos recursos humanos disponíveis. Para tanto, seus sistemas são baseados na
utilização de várias técnicas de adm inistração de recursos humanos que visem atingir
esse objetivo. Da mesma forma, BERGAMJNI (1 987) afirma que a área de RH possui o
importante papel de med iar os objetivos individuais e organizaciona is, embora seja esta ,
uma atividade difícil.
AQUINO ( 1988) ressalta que o comportamento da Administração de
Recursos Humanos é influenciado pela época e pelo ambiente em que é exercida, assim
como pela visão gerencial da função. Pois a responsabi lidade elos recursos humanos na
organi zação sistêmica passa a ser distribuída a toda a organi zação.
Apesar ele algumas tendências ele evolução, idéias ultrapassadas com relação
aos Recursos Humanos, e sua gestão, continuam sendo aplicadas (AQUINO, 1988).
Atua lmente, a maioria das empresas brasileiras de grande e médio po11e mantém
departamentos de recursos humanos, porém a adoção dessa designação parece estar
relacionada ao interesse em apresentar uma característica de modernidade sem que
ocorra uma efetiva mudança de postura ou nova definição de missão, fi cando as
atividades restritas praticamente às rotinas traba lhistas e di sciplinares.
Apesar do consenso apa rente de sua relevância no âmbito organizacional, a
área de RH ainda não parece ter co nseguid o conquistar um espaço concreto e legítimo
de atuação, sendo muitas vezes considerada como um instrumento utilizado pelo
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empregador para a manipulação do fhncionário , fato que pode ser compreendido a partir
1

da análise da relação capital x trabalho (SARSUR, 1997).
Esta consideração sob o ponto de vista "evolutivo" do elemento humano na
organização realiza na ARH apenas a tran sição do "homem-objeto" do modelo
Taylorista/Fordista para o "homem-recurso". A ênfase na ARH tem sido dada, pela
maioria das empresas brasileiras, às técnicas de seleção, avaliação, treinamento,
remuneração, e assim por diante, esquecendo que nesse tipo de enfoque, o ser humano
diferentemente de outros recursos , não é por natureza um organismo passivo
(BERGAMJNI, 1991 ).
Ainda confonn e KANAANE (1995), as decisões em termos de políticas e
procedimentos de RH têm s ido muitas vezes aleatórias, desconsiderando fatores
importantes referentes às concepções que o traba lhador elabora sobre s i mesmo, sobre o
trabalho desempenhado, bem como aspectos especificas do ambiente de traba lho, do
tipo de prod uto e dos serviços.
Reforçando essa idéia, MELO ( 1987) ana lisando a função RH no início da
década de 80 co locou qu e as mutações nas políticas de pessoal se fi zeram muito mais em
decorrênc ia dos níve is de certeza e incerteza nas relações de força (de poder) na gestão
de trabalho do que da lóg ica de uma certa evo lução para o que seria um modelo melh or.
E ainda no início da década 90, ap esar de mudanças e etapas vencidas pela área de ARH,
predominava ainda na maioria das empresas um processo de adm inistração de recursos
humanos, cartoriais, burocráticos e reprodutor de práticas desenvolvidas em outros
contextos econôm icos, po líti cos, sociais ou cultu rais, às vezes com um discurso
inovador ("MELO, 1997).

1

Aind a que pensar numa aç1io de RH desvin culada de um posiciouruncn\o ideológico s~j a utópico, uma

ve~.: que

todaaçílo htumm[I est:í inserida uuwa re.1lidade social e cultuml, niio é objetivo deste estudo

discutir as pectos ideo lógicos que pctmeiam o espaço org;mizaciou<tl, volt ado pam a rd <tçiio capitnl X

trabalho.
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3.2.5 A ADMINISTRAÇÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS

Pode-se dizer, que a referência para a Administração Estratégica de

Recursos Humanos são as macrotransformações e os novos padrões de competitividade
com início na década de 90, que impactaran1 sobre a organização da produção e do
trabalho, o perfil e a qualificação do trabalhador. "As mudanças sociais e tecnológicas
criaram a necessidade de mais educação, treinamento e capacidade" (MESSEDER,

1992:7), conseqüentemente, investimento nas pessoas, face ao imperativo de
flexibilidade, inovação, criatividade, maior produtividade, qualidade dos produtos e
serviços etc.
Segundo a literatura, os sistemas ele planejamento e desenvolvimento ele
Recursos Humanos são os responsáveis dentro de uma otimização conjunta, de
viabilizar uma proposta estratégica articulada com a estratégia g lobal da empresa para
at ing ir o sucesso competitivo.
Segundo LUCENA (1995:25: 93), a função Recursos Humanos nesta
perspecti va, "é parte da filosofia adm inistrativa empresarial e não um conjunto de
técnicas, instrumentos e formulário s utili zados para atender a situações isoladas ... tratase principalm ente de uma ação integrada, onde as iniciativas, os programas, as
atividades fluem sempre de uma abordagem g loba l que delimita objetivos comuns,
interação de atividades e reciprocidade de participação" . Suas atividades são orientadas
para a obtenção dos objeti vos estratégicos da empresa através de uma conce pção que
va loriza a pessoa humana como fonte de potencialidades e recurso estratégico
(GUTIERREZ, L995). É criação de vantagens competitivas através da adm inistração de
recursos humanos (CHIAVENATO, 1996).
Afirma ig ualmente ALMEIDA, TEIXEIRA e 1v1ARTINELLI (1993), qu e se
no passado a necess idade era a de considerar os recursos humanos como fator
relacionado aos custos de produção das empresas, o novo enfoque estratégico passa a ser
o de se considerar os recursos humanos como um ativo que se valoriza com o passar do
tempo, a partir dos in vestimentos efetuados em seu desenvo lvimento educacional e
profiss ional. Nesta abordagem então, as pessoas representam recursos estratégicos para a
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organização à medida que utilizam seus conhecimentos e hab ilidades para efetuar
acordos, ganhar mercado, fornecer seus serv iços aos clientes em nome da organ ização.
Segundo os diversos autores que exploram o tema Admi nistração de
Recursos Humanos, traduzir estratégias empresariais em práticas de recursos humanos é
importante entre várias coisas, na adaptação da empresa à mudança devido à redução do
tempo que vai da concepção à execução da estratégia; no melhor atendimento às
exigências do consum idor porque suas estratégias de atendimento são traduzidas em
políticas e práticas específicas; e por poder obter desempenho fi nanceiro mediante a
execução mais eficaz de sua estratégia.
Embora seja reconhecida a importância do papel da fun ção Recursos
Humanos na organização, ao abordá-la com o enfoque estratégico, BARBOSA ( 1994) e
BOURNOIS e DEER ( 1994) concluem, em seus estudos, uma tendência em enfati za r-se
mais o discurso do que a prática, não ocorrendo, de fato , uma participação de Recursos
Humanos na elaboração do planejamento estratégico. Sua posição tem sido ainda
secundária na elaboração das diretri zes organ izacionais.

3.3 LIMITAÇÕES E DESAFIOS DA PRÁTICA DE RECURSOS HUMANOS

As práticas de Recursos Humanos são, em verdade, ainda recentes no
contexto brasileiro, e ain da não conseguiram, de fato, ocupar um espaço no in terior das
organi zações (CHIAVENATO, 1994; GUTIERREZ, 1995). Apesar do consenso de sua
relevâ ncia no âmbito organ izacional, RH ain da não conseguiu conqui star um espaço
concreto e legítimo de atuação, sendo "atropelada" pelos fatos (WOOD JR, 1995),
assumindo ainda uma posição secundária na elaboração das diretrizes organ izacionais. A
preocupação da gestão de RH tem sido, em gera l, mais com a funciona lidade, não
co nsiderando nem a dinâmica organizacional, nem o papel dos mem bros na organ ização
como atores, constituindo esse fato, em lacuna considerável para a compreensão das
transformações da fun ção.
Com a estrutura do ambi ente empresarial continuamente em mutação, as
técnicas de planejamento estratégico ou a longo prazo, também carecem de uma nova
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capacidade ou desafio, a administração estratégica, ou melhor, o comportamento
estratégico, que decorre do grau de abertura da organi zação, que é determinado por dois
fatores: a cultura e a capacitação organizacionais. O resultado desse processo é
denominado capacitação estratégica organizacional que, sinteticamente, decorre da
competência administrativa e logística da organi zação, complementando a amplitude e
qualidade de sua tecnologia. Diante disso, as atividades de competência da
administração de recursos humanos rea lmente passam a representa r um papel
estratégico. Porém, ainda hoje, apenas um reduzido número de empresas utili za a
genuína administração estratégica (ANS OFF, 1988 APUD ALMEIDA, TEIXEIRA e
MARTINELLI, 1993 ).
O grande desafi o da ges tão de RH é quanto à abordagem em relação ao ser
humano, ou seja, a form a e a postura com que se relaciona com as pessoas humanas - o
fato de considerá-las simpl esmente como recurso e não como o ún ico elemento vivo e
inteligente na empresa, freqü entemente mal aproveitado e delimitado em seu
comportamento (KANAANE, 1995). Ao invés de adm inistra r recursos hu manos, o
desafio se impõe para a gestão de pessoas.
Outra discussão levantada em tomo das práticas de Recursos Humanos é
sobre a sua influência nos resultados organizacionais. Ex iste a crença de que há grande
dificuldade em comprovar a ligação entre a Ad ministração de Recursos Humanos e o
desempenho organ izacional. Embora alguns autores argumentem que todas as atividades
de Recursos Humanos podem ser medidas, desde que adequadamente abordadas
(SAMMARTlNO, 1995).
Segundo ALBUQUERQUE ( 1987), as po líticas de Recursos Humanos
devem assumi r novos contornos organizacionais quanto às suas diretrizes de
contratação, treinamento, carreira, remuneração, incentivos, relações sindicais.
Concluindo, KANAANE (1995:92) aponta algumas propostas amplas,
relativas ao ser humano nas organ izações, portanto relati va à ARH, necessá rias para que
atinjam maior crescimento e melhores pad rões de desenvolvimento:
a) a necessidade de defin ição de um plano educacional em escala nacional, no sentido de
promover uma maior qualifi cação dos Recursos Humano do pa ís;
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b) encarar a fonnação técnica de forma mais ampla , incluindo melhor formação sob o
prisma sócio-cultural;
c) abordagem de fom1a mais sistêmica da ARH;
d) reconhecimento do homem-indivíduo .
Essas propostas e um conjunto de medidas são essenciais para que se possa
devolver ao homem sua real possibilidade de intervenção nos processos sociais e de
trabalho, comprometendo-se efetivamente na formação e reconstmção de sua identidade
como profissional e também como cidadão e, para que se possa manter um ambiente
saudável de trabalho e ao mesmo tempo alterar a tendência individualista da maioria das
orga nizações.

3.4 CONCEITOS BÁSICOS

Políticas de Gestão de Recursos Humanos "refere-se às maneiras pelas quais

a organização pretende lidar com seus membros e, por intennédio deles, atingir os
objeti vos organ izacionais, permitindo cond ições para o alcance de obj eti vos individuais,
sã o o pon to de partida para o planejamento de Recursos Humanos" (CI-llAVENATO,
L994: 185) c, "expressam não só as diretrizes da empresa com referência aos processos
da gestão de pessoa l, mas também se confi guram como elementos de mediação na
relação capita l/trabalho" (FLEUR Y E FlSC l-lER, 1992: 6).
Cada organização desenvolve a políti ca de recursos humanos mais adequada
à sua filosofi a e às suas necessidades. A rigor, uma políti ca de recursos humanos deve
abranger o qu e a organização pretende acerca dos seguintes aspectos principais:
contratação, treinam ento, carreira, remuneração, incentivos, relações sindica is
(ALBUQUERQUE, 1987).

f!lmH!)amento de Recursos

Htllll ctJlOS

"compreende o processo gerencial de

identifi cação e análise das necessidades organizacionais de Recursos Humanos e o
conseqüente desenvol vimento de políticas, programas, sistemas e ati vidades que
sati sfaçam essas necessidades, a curto, médio e longo prazos, tendo em vista assegurar a
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realização elas estratégias do negócio, dos objetivos ela empresa e ele sua continuidade
sob condições de mudança" (LUCENA, 1995:84).

Administração Estratégica de Recursos Humanos: análise dos recursos
humanos, para encaixá-los às necessidades decorrentes ela estratégia estabelecida pela
empresa diante das condições de seus ambientes interno e externo, estabelecendo e los de
ligação entre os níve is operacionais, táticos e estratégicos (DOUGLAS et ai. 1985
APUD ALMEIDA, TEIXEIRA e MARTINELLI, 1993).

Função Desenvolvimento de Recursos Human os: " tem como objetivo prover
a qualificação profissiona l dos Recursos Humanos da empresa a longo/méd io/curto
prazo" (LUCENA, 1995:248), compreendendo atividades vo ltadas a proporcionar
condições de fonnação, treinamento e desenvolvimento de pessoa l para torná-los
excelentes

para

a

atividade

empresarial.

desenvolvimento profiss ional e pessoal.
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Treinamento e Desenvolvimento
O capítulo N caracteriza-se por ser o referencial teórico principal deste
trabalho. Nele está concentrada a pesquisa bibliográfica sobre as duas diferentes
configurações de desenvolvimento profissional e, portanto das diferentes visões ou ações
de treinamento. Nele também está presente o estudo sobre as barreiras para transferência
das habilidades e conhecimentos desenvolvidos no treinamento na situação de trabalho,
um importante ponto que pode justificar os esforços em aumentar os investimentos em
treinamento ou ainda colocá-lo sob risco.

4.1 IDSTÓRIA DO TREINAMENTO: DUAS CONFIGURAÇÕES DA AÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO

4. 1.1

CONFIGURAÇÃO

TRADICIONAL

DO

DESENVOLVIMENTO

PROFISSIONAL

"O desenvolvimento profissional consiste no principal desafio que a condição
humana coloca ao admin istrador da era industrial: a orientação da ex.istência profissional
do trabalhador para o desenvolvimento da instrumentalidade requerida pela produção,
respeitando o projeto de vida de cada sujeito". Esse desafio nasce da condição
ontológica do ser humano como sujeito de seu projeto de vida, o qual ele realiza também
por meio do trabalho (MALVEZZI, 1994:19).
O modelo industrial de trabalho desenhado pela Administração Científica
instituiu uma relação entre o ser humano e o trabalho que dificultou a utilização do
potencial de atividade laboriosa do homem e limitou a dimensão de participação do fator
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humano no processo produtivo. Isso foi poss ível através da separação ela mente que
criava (a gerência tinha o domínio elo conhecimento técnico e organizacional) da mão
que executava (os operários eram valorizados pela sua habilidade fisiológica), limitando
o trabalhador e subm etendo seu desempenho (e a qualidade de sua vida) às ex igências
do capital, ao fun cionamento da máquina, ao ritmo ela produção e às linhas de
montagem.
Essa relação constituiu -se num obstáculo quase intransponí vel para a
realização dos projetos individuais, pois desconsiderou o trabalhador como suj eito e
enfi"aqueceu suas possibilidades e controle sobre a satisfação de suas próprias
necessidades (condições essenciais na relação homem-trabalho), sobrepond o-se ao
ind ivíduo {MALVEZZI, 1994). A necess idad e da organização sobrepôr-se ao indivíduo
também foi apontada nos últimos anos por MfNTZBERG (1 994), quand o disse que o
próprio planeja mento estratégico é um mecanismo calculi sta sem o engajamento das
pessoas e sem preocupação com suas preferências individuais e sem es tímulos.
Nessa perspecti va de desenvolvimento, a formação profiss ional é o meio que
garante a competência requerida para o perfeito exercício da tarefa. E os investimentos
nesta atividade, no paradigma ela Adm inistração Científi ca, não foram alvo ele gra nde
preocupação, pois o processo típico de trabalho uti lizava maciçamente operários com
baixos requisitos de qua lificação, rapidamente adaptados aos postos de traba lho, devido
à extrema divisão do traba lho configurando tarefas simples, rotineiras e prev ia mente
es pecifica das - uma forma el e torná-los intercambiáveis. Restou ao treina mento o
simples papel de enfat izar os aspectos operacionais vinculados ao exercício ele tarefas
específicas no processo produtivo.
Segundo ROUX ( 1983), o treinamento nessa abordagem passou a ser uma
atividade intencionalmente articu lada para a regulagem do desempenh o da produção
(ass umida no contexto da engenharia), pois penn itia ao tra balhador desempenhar as
tarefas ele sua função com precisão, ritmo e seqüência previstos no planejamento,
deixand o ele ser o "aprender fa zendo " o qual acontecia nas oficinas artesana is. As
necessidades de treinamento são indicadas pela defasagem entre o perfi l requerido para a
execução da tarefa e o indivíduo. A partir elos requis itos elas tarefas é que o treinamento
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é estruturado e consiste em conjuntos de exercícios de velocidades, precisão, acuidade e

automatismo, transmissão de informações e mudanças de atitudes, tendo em vista
aproximar o desempenho do padrão esperado no planejamento. Sua missão, como parte
do processo regulatório, é manter as condições pessoais do trabalhador válidas e atuantes
uma vez que as tarefas estão definidas (MALVEZZI, 1994).
Segundo NOVELLI (1996), essa visão, centrada na tarefa, concebe as
políticas e ações de treinamento fragmentadas em termos de conhecimentos, habilidades
e atitudes, por possuir um foco controlador, no sentido de projetar e avaliar com precisão
o que ensinar, a quem, quando e como fazê-lo, tendo um foco quantitativo, no sentido de
objetivar o maior número de treinam entos num menor tem po e custo possíveis. ROUX
(1983) analisa criticamente que o treinamento nessa perspectiva assume o homem como

uma mercadoria a ser processada de fom1a padronizada para o atendimento de uma
demanda e o que vai interessar é se esse homem ansioso ou tranqüilo, criador ou
medíocre, conseguirá adquirir os comportamentos, habilidades e atitudes exigidos pelo
perfil ele sua fun ção.
Assim

sendo,

a

capacitação

profissional

constitui -se

menos

no

desenvolvimento elo indivíduo como suj eito, mas muito mais no desenvolvimento dos
traços que são previstos nos perfis profissiona is. Esses perfis são limitados às
habilidades motoras no chão de fábrica, e às hab ilidades cognitivas e de personalidade,
na gerência e nos escritórios.
O movimento elas Relações Humanas e os autores comportamentalistas
trouxeram a contribui ção ele uma outra percepção do homem e seu desempenho no
trabalho, que passou da visão do indi víduo limitado à suas habilidades motoras (enfoque
dos "músculos") para a visão do indivíduo pertencente a um grupo. Foi reconhecido que
os sentimentos e as relações interpessoais influenciam de mod o significati vo no
desempenho e no sucesso do traba lhador. Com essas descobertas, o indi víduo foi
reco nhecido, pelo menos teoricamente, mai s do que um conjunto de traços. Fatores
como motivação, expectati vas e valores foram considerados determinantes no resultado
do desempenho. Esse período ev idenciou uma grande freqü ência de atividades como
dinâmicas de grupo.
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A Teoria dos Sistemas e a Teoria Contingencial detenninaram algumas
alterações na gestão dos recursos humanos e trouxeram um "novo" entendimento do
treinamento, que deixou de ser considerado um evento isolado e passou a ser
considerado um evento sistêmico. Tal concepção contribuiu para a diferenciação da
capacitação profissional em dois processos distintos: o treinamento e o desenvolvimento.
O desenvolvimento foi identificado com a ampliação de potencialidades,
tendo em vista o acesso na hierarquia do poder, ou seja, a capacitação do indivíduo para
ocupar cargos que envolvessem 1nais responsabilidades e poder. Portanto, capacitar
nessa perspectiva de desenvolvimento, não significa apenas dar mais informação e
desenvolver habilidades, mas ser id entifi ca do com a organi zação (GOSS, 1994). O
treinamento foi configurado como uma pré-condição do desenvolvimento. Essa
atividade emergiu mais como uma questão do rec urso humano para a empresa do que
uma questão do ser humano. A rea lização profiss ional continuou ainda dependente da
descri ção de cargo e da articulação das tarefas monitoradas pela gerência.

4. J .2 RECONFIGURAÇÃO AT UAL DO DESENVOLVINIENTO PROFISSIONAL

A questã o ela reconfiguração do desenvolvimento profi ssional emcrg•u
principalm ente a partir dos anos 80 com a aceleração do progresso técnico das empresas
e a busca por novos caminhos para a elevação da produtividade, competitividade,
qualidade e inovação. Com a compl ex idade dos negócios e o aparecim ento de novas
tecnologias surgem novas fom1as de organi zação e produçã o.
A literatura contemporânea sobre o assunto tem destacado a relação existente
entre a mudança organizacional e o desenvolvimento de recursos humanos como uma
alternativa efetiva para enfrentar os di versos desafios do ambiente competitivo
(RABELO et alli (1 995); ALBUQUERQUE (1 987); SANTOS (1 999)). Segundo
NOVELLI (1996:59) "com a tendência de esgotamento do modelo taylorista, regido
pelo trabalho segmentado, padronizado e repetitivo, organi zações que atuam
principalmente dentro de contextos altamente competitivos, de base tecnológica,
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encontram na qualidade do trabalho humano a fonna eficaz de enfrentar as aceleradas
transformações no ambiente".
O desenvolvimento é visto como uma resposta à mudança, ou seja, uma
política educacional de recursos humanos que tem por finalidade estmturar a
organização para melhor se adaptar aos novos mercados, tecnologias e desafios e ao
ritmo vertiginoso das mudanças (BERGAMlNT, 1987).
Os anos 90 trazem para as organizações que atuam em ambiente de alta
competitividade a novidade de diferenciar-se da concorrência, entre vários fatores, por
meio da qualificação dos funcionários e da forma como o trabalho é organizado. A
capacidade de gerar novos conhecimentos e de agregá-los ao processo produtivo
constitui uma vantagem competitiva (CARVALHO, 1995). Para alguns autores deste
tema, a administração moderna dependerá da aprendizagem e da atualização dos
recursos humanos na mesma proporção que a gestão dos anos 20 dependeu da
racionalização das tarefas.
Segundo MALVEZZI ( 1994), o desenvolvimento

profiss ional

dos

trabalhadores nessa reconfiguração é marcado pela transição do "saber fazer" para a
decisão do "como fazer", assumindo responsabilidade pelos resultados, o que ex ige que
o trabalhador ao invés de apenas usar os músculos para o cumprimento de um dever,
tenha participação mental para criar uma solução. Isso implica, segund o ele, tal como no
trabalho artesanal , muito mais autonomia e dependência de suas cond ições subjetivas,
como auto-estima e identidade profissional. Descendo aos níveis das funçõ es de RH, o
treinamento e desenvolvimento ex igiriam o envolvimento at ivo dos funcionários. Os
líderes têm a oportunidade de se tornarem mais envolvidos com o treinamento daqueles
que lideram, em vez de deixar essas responsabilidades com os especialistas do
departamento de recursos humanos (SANTOS, 1999).
O treinamento e o desenvolvi mento podem trazer uma co ntribui ção
estratégica para a organi zação partindo das seguintes ações: impl ementar nova política;
implementar estratégias (disseminar conceitos estratégicos, esclarecer passos na
impl emen tação da estratégia, organizar a formula ção de estratégias), efet ivar mud ança
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organizacional com base nas estratégias e promover discussões sobre o ambiente
(NOVELLT, 1996).
Entretanto, é importante ressa ltar que conferir papel estratégico para T &D é
muito mais que reconhecer sua importância, mas exige uma participação ativa da área de
Recursos Humanos na relação estabelecida com as estratégias organizacionais e, na
maior parte das organi zações esta visão ainda é pouco reconhecida.
FLEURY (199 5) comenta que um dos principais desafios às empresas
brasileiras no momento atual é como passar e sobreviver pelos constantes processos de
mudança e destaca como aspecto essencial o desenvol vimento de uma cultura que
privilegie a aprendizagem, a capacitação e qualificação co ntínua das pessoas e das
organizações num processo inesgotável.
Concluindo, vale ressa ltar, contudo, que o caráter estratégico de T &D
encontra-se condicionado por diferentes fatores: pela competitividade do setor
econômico no qual a organização está inserida; pela suas ca racterísticas estruturais e
cu ltura is (visão de mundo e do homem) e; pela formação anterior do trabalhador e sua
inclusão no mercado de trabalho. Segundo MALVEZZI (1994), a trajetória do
treinamento e desenvo lvimento revela a adoção de um ou outro parad igma diferente na
gestão dos recursos humanos, conforme definido na tabela 3.

Tabela 3: T&D centrado na tal'efa e centrado nos resultados
T&D CENTRADO NA TAREFA
descnvolvimento profíssionnl relncionndo no
"saber fazer" - capneidade de realizar tarefas
com o pndrão de rcsultndo c tempo deiJujdos
_l)rev inmenle (uo pli111ejarncnlo)
trabaU10 COlltTOlndo e monitorado pela
ndministrnçiío

T&D CENTRADO NOS RESULTADOS
desenvolvimento proússionnl relncionndo ao
"como fazer" - capacidade de viabilizar o
processo de produção, com assunção de
responsabilidndes pelos resultndos.
trabalho plnnejado c avnliado pelo próprio
trabalhador/gmpo (células de produção, gmpos
semi-nu tôuomos etc).
não necessnriamente relacionndo com as rclacionndo com as estratégias da empresn
estratégias dn empresa
baseado no desenvolvimento de traços do perül baseado na fonnação integral do homem parn
..
eu frentnr no novo ambiente e prop icwr
rcelaborações de projetos de vida
ênfase no controle sobre processos
ên [a se no controle sobre resultados

FONTE: MALVEZZI (1994: I 18)
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A opção por uma ou outra configuração das ações de desenvolvimento está
intimame nte relacionada com a visão da contribuição do trabalhador para o êxito
competitivo da empresa. Conforme BERGAMJNI (1987), as empresas necessitam ir
além do treinamento tradicional voltado para tarefas e oferecer programas de
desenvolvimento pessoal mais próximos das características dos seus trabalhadores,
facultando que seus potenciais se transformem em ações efetivas. Porém, é verdade que
muitas empresas ainda res istem a esta prática ou visão. Os treinamentos em s ua maioria
têm como fim específico o bom desempenho das tarefas.

4.2 FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL

Ao longo da história, diversos autores propuseram diferentes definições para
tre inamento e desenvolvimento. Não é raro a utilização dos termos "treinamento e
desenvol vime nto" para se referir a proced imentos absolutamente diversos, em certas
s ituações, até antagôni cos. Pa lavras como educação, desenvolvimento, treinamento,
aprendizagem, q ualificação etc, embora não sejam s in ôn imas, são muitas vezes
empregadas sem qualq uer re lação com os procedimentos vivenciados na prática do
aprend izado (NOVELLI, 1996).
Cada uma delas traz cons igo princípios sobre o processo de formação do
homem e incorpora uma visão própria da relação empresa - traba lhador, segundo uma
visão ampli ada ou restrita do desenvo lvimento das pessoas.

4. 2.1 CONCEITOS BÁSICOS

Educnçtío: refere-se a todos os processos de reelaboração e descoberta de
conhecimentos, pelos quais a pessoa adquire compreensão do mundo (LEOCÁDIO,
1994). Envo lve o desenvolvimento integral do homem, "quer seja pela sua capacidade
física, intelectual e moral, visand o não só a formação de habilidades, mas também do
caráter e persona lidade social" (ARANHA, 1989:49). É v is lumbrada como processo
amp lo e genérico de formação plena do homem. "O processo educacional pressupõe o
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homem como sujeito das ações, manifestada por meto de práticas soctaJ S, sendo,
portanto, difícil conceber a educação senão como facilitadora da integração do homem
junto à sociedade". É falso imaginar uma educação que não pat1e da vida real: ela vida
tal como existe e do homem tal co mo ele é.... é fa lso pretender que a educação trabalhe o
corpo e a inteligência de suj ei tos soltos, desancoraclos de seu contexto
social. .."(BRANDÃO, 1985:70).
Desenvolvimento: vindo do latim (des - para ênfase + en - para dentro,

interno + volvere - mudar de posição, lugar), tomou o signi ficado de fa zer crescer,
progredir, em direções diferentes das que se está habituado (MALVEZZI, 1994);
"corresponde a todo tipo de continuação ou extensão educacional, em fonna
sistemática" (FONTES, 1980) e planejada de fonnação, sugerindo uma abordagem para
propósitos genéricos e de longo prazo (CHIAVENATO, 1999, ANDRADE e CASTRO,
1996). Refere-se na organização, à preparação do indivíduo para o desempenh o de uma

atividade fu tura. ROTHWELL e KAZANAS (1994:3 03) APUD NOVELLI ( 1996)
observa m o desenvolvimento como conhecimentos e habilidades ligadas às
responsabilidades presentes, mas ind issociáveis da fonnação do profissional para o
futu ro, segundo distintos processos de aprend izagem. Modemamente o te1mo tem sido
associado ao conceito de treinamento pelo fc1to ele que ambos propõem a suprir a
empresa com as competências que ela necessita para seu fun cionamento (atuais, no caso
do treinamento, futuras, no caso do desenvolvimento).
'11-einamento: tem como origem a palavra treinar do latim tlialiere,

signifi cando trazer/levar a fazer algo (MALVEZZI, 1994). No caso específi co das
empresas oci dentais, o termo passou a des ignar o processo de preparo das pessoas para
executar as tarefas ex igidas por um posto de trabalho, estreitando a diferença entre o que
os ind ivíduos sabem ou podem fazer e o qu e eles deverão saber ou fazer (NOV ELLI,
1996) no que se refere a habi lidades técni cas, conhecimentos e atitud es. Trata-se da mais

conh ecida e comumente aplicada estratégia de desenvolvimento de RH para melh orar a
atuação da empresa. Numa perspectiva ma is atua l, o treinamento pode contribuir para o
desempenho de uma atividade delimitada ou contri buir com a formação in tegral do
indi víduo. Segundo CARVALI-10 (1993), o treinamento apresenta-se como um
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instrumento de importância vital para o aumento da produtividade do traba lho, ao
mesmo tempo, que pode ser um fator de auto-satisfação do treinan do, constituindo-se
num agente " motivador". Atualmente, vários autores têm associado o treinamento nas
organizações como peça fund amental para a competitiviclade da empresa.
Aprendizagem: "é

uma mudança ele compo11amento relativamente

permanente que ocorre como resultado ela prática ou experiência .... afeta não somente a
maneira pela qual as pessoas pensam , sentem e agem, mas também seus va lores, crenças
e objetivos" (BASS, 1978). Segundo KIM ( 1993 ) há uma distinção cláss ica no processo
de aprendizagem: a aprendizagem operacional - ocorre no processo de aquisição de
habilidades ou como fazer, ou seja, no desenvolvimento de hab ilidades físicas para
prod uzir ações -diz respeito ao conhecimento tácito, desenvo lvido pelo indivíduo em
situações es pecifi cas de traba lho; a aprendizagem conceitual - ocorre pelo
desenvolvimento da capacidade para articular conhecimentos conceituais sobre uma
detenn inada experiência, ou seja, impl ica em perguntar o porquê e assim contestar a
natureza ou existência de determinadas condições, procedimentos ou co ncepções,
conduzindo à elaboração de novos quadros de referência.
Oualit/caçclo: "é a capacidade de mobi lizar saberes para dominar situações

concretas de trabalho c para transpor experiências adquiridas de uma situação concreta à
outra. A qualificação de um indivíduo é sua capacidade de resolver pronto c bem os
problemas concretos mais ou menos complexos que surgem no exercício ele sua
ati vidade profíssiona l" (lRIDARNE, 1982: 1-2 APUD LETTE, 1996).

4.3 A RELEVÂNCIA DO TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Como subsistema ela função Recursos Humanos (AFONSO, 1994;
ANDRADE e CASTRO, 1996), o treinamento estrutura-se e ativa-se de ta l fom1a que
possa atender a três objeti vos básicos:
•

Atendimento aos ob jetivos da empresa: embora pareça óbvio relacionar o
treinamento aos objetivos ela empresa, o fato é que a di ssociação existe. Algumas
emp resas erram com freqüência ao supor que o treinamento se constitui num
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remédio para todos os males realizando-o sem esta conelação. O treinamento deve
ser entendido como um instmmento ou processo pelo qual a empresa possa suprir
suas necessidades de conhecimentos, habilidades e comportamentos relacionados aos
objetivos e necessidades de curto, médio e longo prazo da empresa;
•

Atendimento ao desenvolvimento tecnológico: compete ao treinamento a missão de
prover condições para que não ocorra a obsolescência das pessoas em função do
crescimento e da acumulação de capital tecnológ ico. É indispensável que tanto o
ambiente em que atue o homem, assim como, ele próprio, esteja a merecer, a todo
instante, uma preparação adequada, a fim de que o desenvolvimento tecnológico não
ocorra isoladamente, fi ca ndo o homem como seu mero espectador, ou seja,
desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento humano elevem ser entidades que se
complementam. Nos últimos anos, o treinamento ga nhou novo status, em virtude do
prog resso técnico das empresas com o investimento em novas tecnologias;

•

Atendime nto aos ob jetivos das pessoas: a missão do treinamento nesse sentido deve
ser de promo ver e facilitar os dispositivos impo11antes para que os traba lhadores
alcancem, através do trabalh o, suas metas de rea li zação profi ssional c pessoal.
Assim, quanto mais próximos estiverem os objetivos da empresa aos das pessoas,
tanto mai s os esforços das pessoas, sob a ação elo treinamento, trarão bons
resultados, quer para a empresa, quer para os ind ivíduos, já que parece claro que o
ser humano age em função de suas próprias necess idades, e a motivação nasce
dessas necess idades, e não do oferecimento de coisas que as satisfaçam.
BERGAMIN1 (199 1) e KANAANE (199 5) complementam esta idéia ressaltando a
importância do entendimento por parte do líder das necess idades do liderado, e a
atribui ção de se ntido às atividades dentro da empresa, colocando-as em ling uagem e
ações sign ificat ivas aos trabalhadores, o que dá enorme alava ncagem ao
ad ministrador na empresa.
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4.3.1 O PAPEL DO TREINAMENTO E DESENVOLVINlENTO

Como já exposto nos capítulos anteriores, a gestão de RH pode apresentar-se
diferentemente nas empresas, o que vai modelar o processo de desenvo lvimento das
pessoas e influenciar na concepção dos programas de treinamento. Baseado em
CIDAVENATO (1996), construiu-se um quadro de referência para o processo de
treinamento, que demonstra duas perspectivas diferentes, confonne tabela 4.

Tabela 4: Treinamento e Desenvolvimento: visão restrita x visão ampliada

VISAO RESTRITA

VISAO AMPLIADA

Casual: progrmnas ocas1onms, solicitados
pelas gerências, sem preocupação permanente
com ap1imoramento e capacitação para o
futuro e novas demandas.
Randômico: cursos escolhidos aleatoriamente;
sem uma intencionalidadc da empresa em
privilegiar determinados aspectos das
habilidades e capacidades humanas em função
do negócio.
Reativo: os programas são elaborados para
rcsolrcr problemas prc\·iamcntc ex istentes,
com certo alr<lso em rcl:1çâo :10 seu
aparecimento e diagnóstico.
Vistio de curto prazo: se apóia em resolver
problemas ou necessidades imediatas e de
curto prazo; o horizonte tempora l é curto e
limitado; processo meramente operacional.
!mpositivo: os progrnmns de T&D são
impostos coercitivnmcntc pela área ele R.H às
pcsso:1s e oferecidos como ímica alternativa ou
solução para os problemas existentes.
Sem ligação com o negócio da empresa: o
desenvolvimento dos programas se dá quando
já estão afetando os objetivos organizacionais.

Planejado:
programas
cu idadosmncnt c
elaborados e preparados anteeipadamcnte,
tendo em vista objetivos previamente
estabelecidos.
Intencional: os programas são elaborados para
atender determinadas necessidades, bem como
conlribuir para o alcance de dctcm1inados
objetivos ou alvos desejados.
Proativo: os prognm1:1s de T&D estão mais
oricnt:1dos p:1rn as futuras necessidades 011
pcrspcctivns dns pcssons dn empresa.
Visão de longo prazo : os processos silo lentos
e demorados c que necessariamente constituem
uma visão mais ampl:1 e consistente
Partic:ipativo: a descentralização c o
envolvimento pessoal e emocional d:1s pessoas
passa a ser um aspecto vital.

Estreita ligação com o negócio da empresa: os
programns se envo lvem mais intensa mente
com o negócio da cmpresn, com os clientes e
com as pessoas.
Dissonâncias den tro da empresa: os Consonância dentro da empresa: os progrnmas
progmm:1s são centralizados c monopolizndos, são voltados para a busca dél consonfincin
sem haver tllllil maior preocupação com uma dentro da empresa, são descenlr:1lizndos, de
visão coletiva uníssona.
fonna a proporcionar uma visão coletiva
uníssona entre os participantes.
Fonte: Baseado em CfUA VENATO ( 1996:52-55)
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Numa visão mais restrita , o treinamento é visto como necessário, porém com
um papel de menor importância, representando uma fonte de custo para a empresa.
Em contrapartida, numa visão mais ampla e, portanto ass umindo um papel de
matar importância (SCARBOROUGH & ZIMERER, 1996), o treinamento pode ser
considerado um investimento empresarial altamente compensador para a empresa e,
também ao funcionário, em tennos de melhoria da moral, confiança pessoal, revertidos
em maior produtividade.

4.4 O PROCESSO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Como seqüência programada de eventos, o treinamento pode ser visto como
um processo de natureza contínua e autogeradora (CHIAVENATO, 1999). Vi sto como
um processo, o treinamento pode ser melhor estudado e compreendido sendo dividido
em etapas ou fases. PROCTOR e THORNTON (CHIA VENATO, 1999), cons ideraram o
treinamento como composto de 9 fases, representadas na figura I :
Figura l : Rep resentaçã o do ciclo do treinamento
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Fonte: Segundo PROCTOR e THORNTON (CHIA VENATO ( 1999: 162)
Confonne CHIA VENATO (1 999), em termos amplos, o treinamento envolve
necessa riam ente:
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1- levantamento de necess idades de treinamento e diagnóstico;

2- planejamento de treinamento para atendimento das necessidades;
3- elaboração do programa de treinamento;
4- implementação e execução;
5- avaliação e resultados, fases consideradas de fun damenta l importância para a sua
efetividade.

4.4. L LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO

O levantamento de necessidades é a primeira fase no processo ou ciclo do
treinamento sendo muito importante a forma como é condu zida. Não basta haver
indícios de necessidades, é necessário ir mais longe e chegar à causa que esta por detrás
dos problemas. O treinamento pode até ser a resposta, mas pode ser precedido por outros
procedimentos que vão gerar resultados melhores. Isto pode, al ém de gerar uma falsa
necess idade de treinamento, uma ineficácia do programa.
O levantamento de necess idades de treinamento, para que seja instrumento
efi caz de fa cilitação para as tomadas de decisões, deve conciliar, de um lado, a análise
dos subs istemas organi zacionais (técnico e psicosocia l) e,

ue outro,

a análise do

desempenho indi vidual. Conforme os autores TOLEDO ( 1990), CARVALHO ( 1993),
GIR.ALDES (1994), CHIAVENATO ( 1999), o levantamento de necessidades de
tre inamento pode ser feito em diferentes níveis de análise: análise orgr111izacional;
análise dos recursos humanos; análise de opemções e tare.fcts.

Algun s autores referem-se a esse procedimento como um instrum ento de
diagnóstico da empresa como um todo, no qual os dados devem ser rigorosamente
agtUpados, sendo essa atividade responsabi lidade dos admini stradores de linha.
TOLEDO ( 1990) considera importante no levantamento de necessidades a
observação dos seguintes pontos: em que parte da empresa há necess idade de
treinamento; qual a sua causa; se é parte de necessidade maior; como pode ser resolvida;
quais providências iniciais são necessárias; qual a prioridade da necess idade, se é
temporária ou pem1anente; quanto tempo se tem disponível; qual o custo provável do
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treinamento; e quem irá executá-lo. A partir daí se obterá dados que serv irão para
subsidiar a elaboração de uma política de treinamento e passar à elaboração do
planejamento e do programa de treinamento.
Dentro de uma visão mais estratégica do treinamento, o levantamento de
necessidades possuiria uma perspectiva diferente, a perspectiva do enfoque ele análise ele
necessidades, representada na tabela 5.

Tabela 5: Levantamento de Necessidades x Análise de Necess idades
Levantamento de Necessidades

Análise de Necessidades

Postura reativa

Postura proativa

Coleta c organização de dndos

lnlcrprelação e proposições

Leva ntamento de tnrefas e cargos

Levantamento nos vnrios nívcis da empresa

Curto prazo

Longo prazo

Corret ivo

Estratégico

fonte: BRESSAN & SILVA ( 1995:3)

4.4.2 PLANEJAMENTO DO TREiNAMENTO

A estruturação do planejamento das ações de treinamento e desenvolvimento
advém do diagnóstico e está voltada para as necess idades da empresa e é co ncebida a
part ir das diretri zes recebidas, elos objetivos e filosofias do projeto de treinamento e
desenvolvim en to e, principalm ente dos dados obtidos nas etapas anteriores elo processo
(CHIAVENATO, 1999; BONGANHI, 1994).

4.4.3

ELABORAÇÃO

DO

PROGRAl\IIA

DE

TREINArviENTO

E

DESENVOL V lMENTO

Confom1e CHlAVENATO (1999), TOLEDO (1990) e outros, a elaboração
do programa de treinamento e desenvolvimento contempla os seguintes passos:
definição elos objeti vos do treinamento, estabelecimento de critéri os de medida para a
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avaliação do programa; definição dos métodos e materiais; integração ou apresentação
do programa aos treinandos e treinadores.
Para LIMA ( 1983), fazer uma programação de treinamento é projetar, no
tempo, um conjunto de atividades , identificando e prevendo recursos, especificando
métodos e qualificando os recursos instrucionais, definindo a população a ser treinada.
Uma programação, enquanto seja completa, deve ser também flexível , tanto com relação
à metodologia prevista, como no que impo11a à antecipação ou dilatação de seus

cronogramas. Deve, ainda, prever a incorporação tranqüila de projetos novos e
emergenc.a 1s.

4.4.4 IMPLEMENTAÇÃO E EÀ'ECUÇÃO DO PROGRAl\IIA DE TREINA1\1ENTO

A execução é a reali zação do proj eto, isto é, o momento em que se
concreti zam as ações el e treinamento e desenvo lvimento, é quando os fun cionários estão
efeti vamente sendo trein ados. Segundo TOLEDO (1990), a imp lementação do programa
de treinamento pode ser div idida em 4 pontos chaves: 1- preparação elo treinando
(despertando seu interesse pelo treinamento); 2- apresentação do traba lho (pontos
chaves); 3- execução do traba lho, corrigindo erros e através de questionamentos,
verificar aprend izado; 4- acompa nhamento do processo, deixa ndo o treinando trabalhar
por si só, com o tempo.

4.4.5 AV ALIAÇÃO E VALIDAÇÃO DO TREINAlviENTO

A avaliação e a va lidação constituem-se na última etapa do processo de
treinamento, ini ciado com o levantamento de necess idades e executado no planejamento
de programas. Os termos "validação"e "avaliação" diferem -se entre si. Embora não haja
aceitação tota l destes termos, a validação está ligada ao sentido de legitimidade e mede
o caráter interno da atividade (eficiência do treinamen to, ou seja, quão bem são
utilizados os recursos co locados à dispos ição do treinamento), ao passo qu e a avaliação
está ligada à determinação do valor rea l e mede o ca ráter de resultado ela atividade
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(eficácia do treinamento, ou seja, em que medida são alcançados os objetivos finais do
treinamento) (BOOG 1994).
ALVES & TAMOYO (1993) consideram duas funções pnnc1pa1s da
avaliação: formativa e somativa. Na sua função formativa, a avaliação realimenta o
processo curso a curso. Na somativa, através da obtenção de dados, julga a capacidade
ele ser provocado no ambiente o efeito desejado.
Confom1e CHAGAS ( 1998), "a avaliação pode ser realizada para decidir-se
sobre: (1) continuar ou não a oferecer o programa avaliado ; (2) melhorar programas
futuros ; (3) validar a existência do treinamento como trabalho e profissão e (4) verificar
a transferência do treinamento para o trabalho, que pode ser um atalho prático e de

menor custo para aferir a contribuição do treinamento".
Com base em alguns autores, ALVES & T AMOYO (1 993 ) apresentam um
mod elo de ava liação integrado e somativo, composto de cinco componentes
fundamenta is: insumo, procedimentos, processos, resultados e ambiente, representados
na fí gura 2:
Figura 2: Modelo de Ava li ação Integra do c Somativo
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1- Insumo : diz respeito às variáveis relacionadas ao comportamento de entrada, como
inteligência, habilidades psicomotoras, deficiências fí sicas etc. Essas infonnações
orientam na seleção dos recursos instrumentais mais adequados para avaliação;
2- Procedimento: refere-se às ocorrências introduzidas no treinamento. Diz respeito às
operações necessárias para produzir ou facilitar diretamente os resultados instrucionais;
3- Processo: corresponde aos efeitos provocados no desempenho dos treinandos no
decorrer do programa de treinamento. São analisados os resultados dos testes
intermediários ou unidades de ensino, o número de revisões realizadas pelo instrutor,
quantidade de vezes que este altera ou segue a seqüência de ensino etc;
4- Resultados: faz a tradução dos efeitos imediatos produzidos pelo treinamento. E
identificado o ganho real produzido pelo programa. Aqui devem ser utilizados
instrumentos precisos a partir dos objeti vos instrucionais;
5- Ambiente: pode ser sub-dividido em: a) levantamento ou análise das necessidades: os
dados aqui justificam a execução ou o planejamento de novos programas; b) apoio: é o
co njunto ele variáveis contextuais que pode interferir nos componentes do modelo
objeti vando a melhoria dos res ultados instrucionais; c) dissem inação: objetiva o sucesso
do programa, evidenciando aspectos de planejamento para sua melhor aceitação e
analisa prin cí pios teóricos que estejam embasando o planejamen to; d) resultados em
longo prazo: são as conseqüências ambi entais, previstas ou não, dos efeitos do
treinamento.
A avaliação dos res ultados é um dos co mponentes mats importantes ela
função trein amento e desenvolvimento, porém raramente utili zada, e quando rea lizada, é
em geral de forma ass istemática (ALVES & T AiVIAYO, 1993). Talvez seja esse, um a
mais, entre os motivos pelos quai s muitas empresas deixam de investir em treinamento,
o qu e clifí culta e muito, saber se o treinamento apresentou relação com a consecução das
metas da empresa.
Os obstáculos para avaliar vão desde a falta de dinheiro, tempo e
disponibilidade, até a falta de conhecimento ou dificuldade de acessar uma tecnologia
que poss ibilite um trabalho de avaliaçã o mais criterioso. Em algumas empresas, os
gerentes dão pouca atenção à função de treinamento e, desde que ela não tenha
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conseqüências

negativas, eles

tendem a

não

interferir ou

fa zer perguntas

(KIRKP ATRICK, 1996).

A falta de ava liação deixa oportunidade para o crescimento do treinamento
sem responsabilidade, inefetivo, levando à percepção da gerência de que os programas
são supérfluos e, portanto, podem ser cortados. Sendo assim, a avaliação é um elemento
fundamental no processo de treinamento e desenvolvimento, sendo indispensável tornarse parte de cada programa (BELL e KERR, 1987) e não como um apêndice, isolado e
funcionando como um fim em si mesmo. Atuando como um veículo para a
retroalimentação do processo, a avaliação torna-se mna etapa decisiva para o efetivo
alcance dos objetivos alm ejados.

4.5 A TRANSFERÊNCIA DO TREINAMENTO

A intrigante pergunta, se as empresas recebem um bom retorno sobre seus
investimentos em desenvolvim ento de RH, pode ser res pondida através da análise do
processo de transferência do treinamento para o trabalho, que é uma ati vidade
enquadrada dentro do contexto da ava liação e constitui -se em uma área de contribui çã o
para o conhecimento da efi cltcia do treinamento e para auxiliar as empresas e os
profissionais a melhorarem o retorno dos investim entos feitos (CHAGAS, 1998). Essa
pergunta inquietante é feita porque nem sempre aqui lo que é oferecido no treinamento se
converte em mudança de comportamento no trabalho. A despeito da possível relação do
treinamento com a produti vidad e, há uma crescente preocupação com a tran sferência do
treinamento para a situação de trabalho.
Num estudo sobre a transferência do treinamento, não mais de 20% dos
treinamentos realizados nas empresas tem resultado em transferência para o trabalho
(CHAGAS 1998). Num outro estudo el e trans ferência em empresas americanas, foi
relatado estimativa de apenas 10% dos investimentos em treinamento que resultam em
mudança observável do comportamento no trabalho (BROAD e NEWSTRON, 1995).
Esta baixa taxa de transferência coloca a maior parte dos investimentos em treinamento
sob ri sco e justifica os esforços para aumentá -la.
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4.5. 1 A DEFINIÇÃO DE TRANSFERÊNCJA

Os programas de treinamento apenas capacitam os treinandos para
adquirirem potencial para um trabalho mais efetivo. É esperado que uma aprendizagem
efetiva seja realizada com o tempo dentro de contextos diversos de trabalho, sendo esta a
aplicabilidade da transferência.
Ao analisar a questão da transferência do treinamento, BROAD e
NEWSTROM (1995) a definem como "a efetiva e contínua aplicação pelos treinandos,
dos conhecimentos e das habilidades adquiridas no treinamento tanto no trabalho como
fora dele".
Para XIAO (1996:56), "a transferência do treinamento refere-se a aplicação
dos conhecimentos, habilidad es e atitudes adquiridas durante o treinamento no trabalho
bem como a s ua manutenção por um dado período de tempo".

4.5.2 AS BARREIRAS PARA A TRANSFERÊNCIA

A literatura apo nta diversas ba rreiras que im pedem que os treinandos possam
aplicar as hab ilidades e conhecimentos desenvo lvidos na situação de traba lho.
Para a maioria elos autores pesquisados sobre o assunto, é praticamente
unânime que a fa lta de reforço e apo io para a transferência do tTeinamento é a barreira
de maior importância.
BROA O e NEWSTRON ( 1995) apontam as barrei ras de tra nsferência para o
treinamento por ordem de importância na tabela 6.
"A transferência dos conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas no
treinamento para o loca l de trabalho constitui -se em um dos maiores obj etivos dos
investimentos em treinamento, conhecer como estes fatores interferem neste processo de
transferência poderá ser de grande va lia para aux iliar a Adm inistração responder às
questões fonnuladas sobre o retorno dos investimentos fe itos" (CHAGAS, 1998).
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Tabela 6: Percepção dos treinadores a respeito das barreiras para a
transferência

ORDEM DE IMPORTANCIA

BARREIRAS

1

falta de reforço no lrabalho

2

interferências vindas do ambiente de trabalho

3

cultura organizacional não suportiva
percepção dos trcinandos sobre a

r--

4

impmticabilidade do programa de treinamento

5

percepção dos treinandos sobre a irrelevância do

6

-

conteúdo do progrmna

-

dcsconfo11o dos treinados com mudança e o
esforço n ela associado

7

ausência da inspiração ou suporte do trei11ador

8

percepção pelos treinados de que o desenho ou a
execução do programa foi pobre

9

pressão dos colegas pnra resistir ils mudanças

I = maior barreira; 9 = menor barreira
Fonte: RROAD e NEWSTRON (1995)
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CAPÍTULO V

O Contexto da Pequena Empresa
Este capítulo apresenta a relevância das pequenas empresas para a economia
bras il eira e pau lista, as d iversas vantagens e desvantagens em relação à grande empresa
e as pecu liaridades no qu e se refere à sua forma de gestão . No estudo bibliográfico
realizado sobre a gestão da pequena empresa foi dedicada maior atenção no tratamento
dos recursos humanos e mais especifi camente sobre as ações de treinamento. A maioria
dos estudos em pequenas empresas aponta para um ba ixo investimento em treinamento ,
porém suas causas ainda são pouco con hecidas.

5.1 CLASSIFICAÇÃO DE PEQUENA El\'IPRESA

Vários autores consideram que uma das grandes dificuldades no estudo das
pequenas empresas é a extrema heterogeneidade que as caracteriza. Sendo ass im, um
bom número de pesquisadores tentou constnt ir tipologias operacionais das pequenas
empresas para justamente ressa ltar semelhanças ou comportamentos para facilitar seu
estudo.
Confonne LEONE ( 1991 ), esta heterogeneidade expli ca ri a em parte, o atraso
dos estudos e pesquisas vo ltados a esse tipo de empresas e a grand e dificuldade de
propor-se teorias e conclusões adequadas e diferentes daquelas aplicadas à grande
empresa.
A especificação de qualquer padrão de defi nição de pequenas empresas é
algo arbitrário, pois há padrões diferentes para propósitos diferentes (LONGENECKER
et ai. , 1998). Existe uma infinidade de critérios para defi ni ção e classificação das
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pequenas empresas que podem ser entendidos como quantitativos, qualitativos ou ainda
multicriteriais (PINHEIRO, 1996; JULIEN, 1997).
Os critérios quantitativos são ainda mais utilizados que o segundo por serem
de ordem econômica e/ou contábil e utilizam índices como: número de funcionários,
fahtramento, valor de imobilização de ativos, capital social, lucros, patrimônio líquido.
Os índices são de mais fácil acesso para realizar a classificação. Os critérios
quantitativos apresentam várias vantagens em adotá-los, pois permitem a determinação
do porte da empresa; os índices são fáceis de serem coletados; permitem o emprego de
medidas de tendência de tempo; possibilitam análises comparativas; são de uso corrente
nos setores institucionais públicos e privados.
Os critérios qualitativos embora apresentem uma visão mais real do porte da
empresa são mais complexos, pois analisam aspectos de cunho gerencial e social, tais
como: orga nização e administração; especiali zação de cargos-chave; dificuldade na
obtenção financeira; condição de participação e domín io do mercado em que atuam em
tem10s de concorrência e competitividade, aq uis ição de insumos e matérias-primas,
produtos comercializados; nível tecnológico; independência de grupos de empresas.
Para DRUCKER (l981) que utiliza a classificação qua litativa, a estrutura
administrativa, sobretudo a da alta ad ministração, é o " úni co critério de confiança para
se medir o porte de uma empresa", já que ele considera que a empresa é do tamanho da
estrutura administrativa que esta necessita.
A combinação dos critérios quantitativos e qua litati vos parece ser o mais

coerente para se obter uma melhor classificação, em virtude de associar fatores
econômicos e características sociais e políticas da empresa. Porém, este não será o
critério a ser adotado no trabalho devido à dificuldade de se obter as informações
necessá rias para o desenvol vimento da class ificação.
Portanto, o critério a ser adotado é o qua ntitativo, uma vez qu e apresenta
diversas va ntagens já apon tadas anteriormente. Os indicadores a serem adotados são o
número de fun cionários combinado com o setor da empresa, conforme tabela 7, como
praxe utilizada por in stituições govemamentais e privadas brasi leiras, ass im como por
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grande parte dos autores sobre o assunto. Dessa forma , ter-se-á critérios fixados e
concretos para facilitar o enfoque do trabalho de campo.

Tabela 7: Ct·itério utilizado pat'a classificação das empr·esas
Oassificação

No de Funcionários No de Funcionários
(indústria)

(comércio/serviços)

mtcro

0-19

0-9

pequena

20-99

10-49

média

100-499

50-99

grande

ncimn de 500

acimn de 100

Fonte: SEBRAE NACIONAL (1998)

Ainda que se esteja longe de um consenso nacional ou mundial no que se
refere ao conceito ou definição do que é a pequena empresa, a maioria dos autores,
mesmo lidando com parâmetros diversos, considera a participação dessas empresas ao
redo r de 90% do tota l de estabelecimentos existentes nos mais diferentes países do
mundo (LAKATOS, 1997).

5.2 A IMPORTÂNCIA DA PEQUENA EMPRESA NO MUNDO

Entre as causas que justifi cam o fen ômeno de renascimento das pequenas e
médias empresas, algumas estão presentes em quase todos os países ind ustriali zados, e
outras são próprias de certas economias em particular. Entre as razões encontradas na
maior parte destes países, há aquelas que se apó iam sobre o novo ambiente econômico
naciona l e internacional resultado ela mutação elas economias nas últimas décadas e
sobre os limites da grande empresa, em part icular, das multinacionais. Esta mutação
incitaria a recon er às capacidades e à fl ex ibilidade elas organ izações de menor tamanho
(JULIEN, 1997).
Entendendo melhor esse processo, a reemergência e a expansã o das pequenas
empresas surge no início dos anos 70 (processo que continua até a presente data) a partir
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da ruptura do modelo de desenvolvimento econômico que privilegiava as grandes
empresas de produção e capital e de moderna tecnologia, que embora tenha apresentado
resultados positivos, começou a mostrar sinais de esgotamento, à medid a que as
desvantagens passavam a superar suas vantagens, gerando um grande contingente de
desempregados, juntamente com um déficit público altíssimo (SPATH, 1993;
LAKATOS, 1997).

Até este momento, a estratégia de desenvo lvirnento tendia a ignora r o
potencial das pequenas empresas, sendo necessárias somente aos países em fase de
industrialização. No curso de maturação econômica, esperava-se que as pequenas
empresas gradualmente fossem declinando.
É também nos anos 70 qu e as pesquisas sobre pequenas e médias empresas

começam a se reproduzir um pouco mais suscitando maior interesse dos pesquisadores,
ainda que a margem da pesqui sa cons iderada mais importante (JULTEN, 1997).
A estagnação e o desemprego da década de 80 despertaram a atenção para o
papel e a importância das pequenas fím1as. A partir de então , as políticas de quase todos
os países e de organizações como a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OECD) basearam-se nas novas teorias de crescimento econôm ico diri gido
às pequenas empresas.
O fortalecimento da pequena empresa tem sido, nos últimos anos, uma
prática frequente nas políticas econômicas mundiais. Em países como o Canadá, por
exemplo, a busca das exportações pelas pequenas empresas, tem sido uma das
poss ibi Iidades para ampliar o seu papel como fonte de desenvolvim ento para a econom ia
elo país.
Afinal, todos os dados da experiência histórica até os dias de hoje,
convergem para demonstrar que as peq uenas empresas passaram a assumir um papel
distinto tanto nas economias das nações desenvolvidas quanto naquelas que se
encontram em desenvolvimento.
Nos últimos anos, as grandes empresas na tentativa de se adequarem às
ex igências da nova econom ia, devido a vários fatores econômicos, tecnológicos e
políticos, tomaram as últimas e mais rad ica is medidas a fim de se tornarem mai s
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adaptáveis e flexíveis, podendo assim dizer que se tornaram cada vez menores. De
repente, o padrão "ser grande" deixou de ser o melhor e o lema crescer nem sempre se
tomou adequado para todas as empresas, a exemplo das economias alemã e italiana que
são baseadas em pequenas e médias empresas empreendedoras, que dominam
micronichos globais e que são robustas e poderosas (GONÇALVES, 1998). Nos EUA,
as pequenas e médias empresas representam 90% do universo de estabelecimentos
existentes e respondem por 50% dos empregos existentes. No Japão, do total de firmas,
98% são médias e pequenas, enquanto na Comunidade E uropéia este número é avaliado
em 92% (DOMINGOS, 1995).
A importância das pequenas empresas tem sido objeto de preocupação de
vários estudiosos no Brasil e no mundo. Autores como SOLOMON (1989), BATALHA
e DEMOR1 ( 1990), LONGNECKER et ai. ( 1998), CHER ( 1991 ), LAKA TOS {1997),
JULIEN, (1997), GASSE et CARRIER (1992), destacam as funções macroeconômicas e
mi croeconômicas dessas empresas. Para esses autores, elas atuam como um
"amortecedor" de choques em épocas de crise econômi ca, desempenhando tarefas
menos compensa doms, mas necessárias ao fun cionamento do sistema e têm um papel
decis ivo no processo de acumulação, concentração e d ispersão de capita l. Além disso,
geram tecno logias mais contextualizadas, o que lhes garante um pape l de locus
privilegiado de inovações tecno lógicas; fato r este muito impo rtante, já qu e hoje, as
peque nas empresas, tais como as g rand es, estão in seridas em um contexto de g rande
competiti vidade.

As pequenas empresas representam para vá rias regiões, entre elas, a dos
países em desenvolvime nto, uma fonte de emprego e renovação da economia. Embora
alguns pesquisadores argumentem que o ress urg imento ou o aumento na criação de
empresas também é proporcional ao número de falências, demonstrando assim a
volatilidade das PE's, na rea lidad e o saldo está pouco a pouco cada vez mai s positivo,
ainda que as pequenas empresas sobrevivam mais dificilmente que as g randes nos
prime iros anos, sendo que isso também pode variar conforme o setor. Alguns estudos
demonstram ( REYNOLDS & MJLLER, I 989; COOPER et ai, 1988 APUD JULIEN,
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1997) que após quatro ou cinco anos, mais de 75% dos novos empreendedores estão
ativos em seus negócios
A perspectiva de fortalecimento das pequenas empresas tem sido uma
constante em praticamente todas as políticas econômi cas mundiais, entretanto, alguns
ainda insistem em continuar a vê-las como "pequenas grandes emp resas " ( RESNIK,
1990; JULIEN, 1997), que respondem aos mesmos critérios que as grandes ou às quais
se pode aplicar os mesmos conceitos e as mesmas teorias. O uni verso e a dimensão da
organização da pequena empresa criam uma condição particular que as torna diferente
da grande empresa e que fa z com que seja entendida como tal.
Tanto grandes como pequenas empresas são necessárias para qu e o sistema
econômico funcione, entretanto deve-se ressaltar que não convém realizar confrontações
entre elas, poisa sua interação é um indicador pos iti vo da economia (PINHElRO, 1996).
De fato, pode-se pensar na fo nnação de um novo equilíbrio industrial entre grandes e
pequenas empresas no qual as pequenas e médias empresas assumiriam um grande papel
no desenvolvimento econômi co (JULIEN, 1997).

5.3 A IMPORTÂNCIA E A EXPERIÊNC IA DA PEQUENA EMPRESA NO
BRASJL E NO EST ADO DE SÃO P AULO

No Brasil , as pequenas e mi cro empresas estão ganhando evid ência como
co nseqüênc ia elo seu papel econômico e social. Elas representam importante segmento
da econom ia, po is respondem pela maior parte dos empregos ex istentes no País. Estima se que são responsáveis por 70% da força de trabalh o e 21% do PlB nacional. Possuem
marcante presença em diferentes cadeias prod uti vas, também na fonna de fornecedores
de grandes empresas responsáveis pela produção de bens intennediários e fínais,
destinados em boa parte ao mercado externo (KRUGLIANSKAS, I 996).
Poder-se-ia até destacar para as pequenas empresas uma fun ção ímpa r no
processo de desenvolvimento da nação: I) a signifi cativa contribuição na geração globa l
do produto nacional; 2) a excelência na absorção de mão-de-obra, fator que se dá a baixo
custo e com menores exigências ele qualifi cação; 3) a sua alta fl ex ibilidade locacional,
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com relevante papel no processo de interiorização do desenvolvimento, fator importante
na distribuição espacial da renda; 4) a capacidade de atuação complementar do que diz
respeito às grandes empresas (fornecimento e parceria); 5) a sua condição, hoj e bem
reconhecida, de geradora de tecnologia, contribuindo para o aumento do acervo de
conhecimento do País; 6) a possibilidade de atuação no campo do comércio exterior; 7)
a sua capacidade de originar uma classe ou estrato empresarial genuinamente nacional;
tal fator contribu i para maior participação da empresa privada na econom ia nacional
(LAKATOS, 1997:204 ).
No Estado de São Paulo, a participação das pequenas empresas na economia
é bastante expressiva. Elas respondem por, pelo menos, 97% do total de
estabelecimentos e por 57% dos empregos gerados pelas empresas instaladas no Estado.
Pesquisa recente revela que em um ano, o número de pessoas trabalhando nas micro e
pequenas indústrias sa ltou de 790 mil para 850 mil (gráfico 1), de acordo com pesquisa
mensal do SIMPI (Sindicato ela Micro e Pequena Indústria elo Estado de São Paulo
(GRINBAUN1, 1999)). Ou seja, as pequenas empresas criaram 59.600 novos postos de
trabalho no Estado.

Gráfico 1: Evolução do Emprego nas Pequenas Empresas do Estado de São Pmllo
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Não obstante a relevância das pequenas empresas para a economia brasileira
e paulista, os estudos empíricos ainda são relativamente poucos sobre o tema. Seja em
nível de pesquisa acadêmica ou através dos órgãos de apoio a essas empresas. Somente
há poucos anos o SEBRAE Nacional criou uma assessoria de planejamento para
promover estudos e pesquisas no âmbito dos agentes SEBRAE a nível estadual.

5.4 A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA PEQUENA
EMPRESA: UMA REALIDADE

Com a redução do ciclo de vida dos produtos e a proliferação de novos
lançamentos no mercado, o ambiente das PME's, mesmo de setores tradicionais, tem se
tornado cada vez mais turbulento. Nas áreas de manufatura, de engenharia, marketing,
finanças, recursos humanos etc, a inovação tecnológ ica toma-se cada vez mais um
imperativo para o asseguramento de níveis de competiti vidade compatíveis com os
novos paradi gmas de atuação empresarial.
Muitos a utores na literah1 ra voltada à tecnolog ia defenderam ao longo do
lempo, que as g randes empresas re uniam as melhores condições para a ocorrência da
inovação tecno lógica, po is esta seria uma área reservad a aos c ientistas e engenh eiros,
sendo impossível que e la frutificasse com o decorrência do esforço de um peque no
empresário para enfrentar um mercado altamente competitivo.
Entretanto, o exemplo de muitas pequenas empresas, especialmente aquelas
de setores emergentes, tem demonstrado que esse prog nóstico não corresponde
integralmente à realidade, a exemplo do vale do Silí cio, nos EUA, onde o grande
impulso dado à inovação tecnológ ica foi predominantemente creditado às pequenas
empresas de base tecnológica.
Outros estudos sobre inovação real izados na Itália, Al emanha e F rança
reve laram que aproximadamente 60% das P JVIE fazem regularmente inovações. Tais
inovações se acham na criação de novos produtos ou me lhoria de produtos j á existentes.
Aproximadamente l 0% destas PME fazem em proporção maior que as grand es
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empresas algum tipo de inovação radical (BERNARD & TORRE, 1994; BELHUMER
& NGUYEN, 1989 APUD J ULlEN, 1997).

Numa realidade mais próxima, o Parque Tec - Parque de Alta Tecno logia,
localizado em São Carlos, Estado de São Paulo, abriga um aglomerado de pequenas e
médias empresas de base tecnológica, que trabalham com áreas de tecnologia como
novos materiais, equipamentos industriais, automação, mecânica, óptica, mec.-1nica de
precisão e química (SPATH et ai., 1993). Lembrando ainda de outros exemplos clássicos
do século XX nos mais variados setores da economia como fotocópia, insulina,
aspirador de pó, penicilina, colh eclora ele algodão, transmissão automática, motor a jato,
direção eletrônica etc, onde as pequenas empresas mostraram grande eficácia em
pesquisa e desenvolvimento (LONGENECKER et ai. , 1998).
Confom1e KRUGUANSKAS ( 1996), as PME's não têm condições de
exercer um papel muito relevante, quando o mercado ao qual se destina uma
detenn inada inovação requer um nível de escala econômic.-1 muito alto. Contudo, podem
levar grandes vantagens ao atuar em nichos de mercados segmentados, que não
requerem esca la econômi ca elevada, mas demandam produtos diferenciados e
especializados. Para e le, a inovação tecnológ ica de processos e de produtos apresenta
grandes possibilidades em tcnnos de retomo, no que tange a ganhos de competitividade.
Em muitos casos, isso pod e constituir a diferença entre sobrev ivência e desaparec imento
das PME's.
Pesquisas

sugerem

(EDWARDS

&

GORDON,

19S5

APUD

LONGENECKER, 1997) que a ati vidade inovadora tende a d iminuir à medida que o
nível de concentração econômica em um setor se eleva, confirmando ass1m a
importância das pequenas empresas para a dinâmica da inovação.
Em pesqui sa comparati va sobre capacidade de inovação entre Brasil e
Canadá, realizada por MARTlNELLl (2000) em três regiões brasileiras, no Estado de
São Paulo, concluiu-se que entre as práticas empresariais inovadoras, a inovação em
P&D e o uso de novas tecnologias de prod ução pelas empresas brasileiras foi
considerada bastante alta e surpreendente, o que se constitui num aspecto muito
animador para o desenvo lvi mento das pequenas e médias empresas industriais
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brasileiras, embora haja muito o que se fazer com relação a outras práticas empresariais
de inovação para que se atinja um nível adequado. Principalmente quando comparado a
outros países, nos quais as PME contam com condições muito mais adequadas, com
maiores incentivos governamentais, melhores estmturas de apoio, atingindo com isso,
níveis superiores de desenvolvimento e competitividade.

5.5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA PEQUENA EMPRESA EM
RELAÇÃO À COMPETITIVIDADE E À CAPACIDADE DE INOVAÇÃO

Na economia aberta e exposta ao mercado globali zado em que as empresas
estão inseridas, a inovação tecnológica torna-se cad a vez mais relevante para o ganho de
competitividade. Neste sentido, em comparação com as grandes empresas, podem ser
identificados diversos fatores que favorecem este processo nos pequenos negócios e
tarnbém a lg uns que o dific ultam.
PRATTEN (199 1) identifi cou como as principais fontes ele competitividade
das peq uenas e méd ias empresas, o desenvolvimento de produtos e a qualidade dos

serviços propiciados aos clientes. Destas duas fontes de compet iti vidades decotTem
outras, como .flexibilidade (resultante não só das estruturas menos formalizadas, como
dos equipame ntos me nos especiali zados e qu e permitem, ma is fac il mente introduções de
alterações e adaptações), tipo de serviços o.ferecidos aos cliem es (mais expeditos e
rá pidos por estarem mais próximas aos compradores) e e.ficiência (baixos custos
indiretos). Quanto às desvantagens, o autor identificou alg umas relacionadas com as
áreas de marketing, e.rportaçrio e pesquisa e desenvolvimento (P&D).
Com relação ao marketing e à exportação, o autor alega que as grandes
empresas possuem mai s credibilidade, reconhecim ento e estabilidade, o que leva muitos
clientes a optar por este segmento para colocar seus pedidos mais críticos e importantes.
Além do mais, as pequenas empresas, segundo ele, não têm condições de realizar
grandes dispêndios com promoções e propaganda, sobretudo testar produtos no mercado
externo.
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Quanto a P&D, o autor coloca que as PME's desenvolvem produtos, mas
raramente realizam pesquisas de natureza básica. Sua vocação é aplicar tecnologia
existente de fonna original em novos produtos. Elas tendem a evitar áreas que exigem
recursos consideráveis para P&D. Esses problemas para as PME's parecem ser
basicamente um problema de escala, pois não há volume suficiente de vendas para
custear o desenvolvimento de novos produtos e processos.
KRUGLIANSKAS ( 1996) considerou que as pequenas empresas possuem
diversas vantagens em relação às grandes no que se refere à "inovatividade": I) em
marketing- podem desenvolver competências em certas áreas tecnológicas que atendam
melhor certos segmentos diferenciados (e muitas vezes sofi sticados) de mercado. Isto é
decorrente dos contatos mais próximos com os clientes, o que as torna mais sensível às
necess idad es deles e prestem atendimento mais personali zado, assim como conseqüência
da menor burocracia ex istente em comparação com as gra ndes firmas; 2) no dinamismo
empresarial e administmtivo - contam com uma direção mais empreendedora e uma
estrutura admini strativa mais leve, diferenciando-se da inércia administrativa de muitas
grandes empresas; 3) nas comunicações internas - graças à proximidade entre seus
integrantes podem contar com sistemas de comunicação mais ágeis e eficazes. O nível
de forma lismo requerido para uma adequada fluidez da infom1ação torna-se bem menor,
o que se constitui numa va ntage m adicional para a introdução de inovações.
Quanto às desva ntagens pRra a competitividade e inovação das qua1s se
ressentem as pequenas empresas , o autor destacR: I) escassez de mão-de -obm
espeóalizada - a escassez de recursos humanos qualificados é um fator lim itante para
inovações, especialmente nas pequ enas empresas de setores mai s tradi cionais, por não
possuírem nom1almente esca la econômica para poder alocar, em tempo significativo,
pessoa l qualificado; 2) sistemas de comwlicações e.rtemas - a inovação tecnológica
depende na maioria dos casos ele alta incerteza e que demandam aná lises cruzadas de
fontes variadas. Neste aspecto, elas parecem bem menos dotadas de condições para ter
acesso a estas informações, quando comparadas com as grandes estruturas empresariais,
que possuem profiss ionais com alta formação técnicR, bem relacionados e suportados
por sistemas de processamento ele informações sofi sti cados
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5.6 CARACTERÍSTICAS DA GESTÃO NA PEQUENA EMPRESA

As pequenas empresas possuem algumas características peculiares no que se
refere à sua forma de gestão. Apesar da importância econômica, tanto em países
altamente industrializados, quanto naqueles de recente industrialização, as PME's ainda
se ressentem, particulannente nas nações em desenvolvimento, de abordagens gerenciais
mais eficazes.
É evidente que o funcionamento das PME's, do mesmo modo que ocorre em
empresas de maior porte, requer que sejam executadas as atividades e empreendidas as
ações gerenciais relativas às áreas funcionai s da empresa. Entretanto, estas atividad es
nas pequenas empresas, são exercidas de forma cumulativa por poucas pessoas - quando
não, por uma única pessoa, o empresário.
A eficácia gerencial está ligada diretamente à pessoa do empresário, pois na
maioria das empresas é ele a fi gura mais importante e seus objeti vos pessoais acabam
por influenciar os objetivos organ incionais a serem perseguidos e também, o modo de
gestão (RESNIK, 1990, KRUGLIANSKAS , 1996; LAKATOS, 1997). Conforme
JULIEN (1997), pode-se mesmo fa lar em alguns casos em " personalização" da gestão.

Essa pcssoalidadc no modo de gerenciar não é um problema desde que o
empresário não se feche para as mudanças. É necessário o acompanhamento contínuo
das evo luções dos sistemas de gerencia mento, para que o estilo gerencial da empresa
não fiqu e ultrapassado (BAT ALllA & DEMORI, 1992). Mais do que a efi ciência ou a
efi cácia gerencial é importante busca r o objetivo de efetividade geren cial, ou seJa,
reali zar ações que tornem-se efetivas, de efeito real e permanente.
Para BILLI (1997), o processo de decisão dos gestores na pequena empresa é
visto mais como intuitivo e menos dependente de informação e de modelos fo1 rnais de
tomada de decisão.
Confom1e alguns autores (LONGNECKER et ai. , 1998; JULIEN, 1997), à
med ida que a pequena empresa cresce sua especialização também aumenta, sua tarefa
gerencial se torna mais complexa, e seus métodos gerenciais mais sofisti cados.
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Segundo LAKATOS ( 1997), outro fator relevante é que a divisão em setores
não se apresenta nítida na pequena empresa, mesmo respeitada as ex igências diversas
derivadas dos "tamanhos" diferentes, havendo acúmulo de funções decorrente da divisão
rudimentar das atribuições.
Se é possível dividir a grande empresa por função e analisar cada uma delas,
isto é muito mais difícil para as pequenas empresas. Cada PE é um todo, onde as funções
são todas integradas ou pelo menos fortemente ligadas, e onde o proprietá rio-d irigente
contro la a maior parte de seus aspectos, diri gindo várias funções e, em algumas delas,
participando diretamente. Ass im, os empreendedores ou proprietários-dirigentes na
qualidade de atores principais na empresa, influenciam fortemente os comportamentos,
assim como, o desenvolvimento de suas empresas (JULIEN, 1997). O executivo é um
ator privilegiado, tanto na construção da filosofia de gestão co mo na utilização da gestão
como meio de ação (ESCRN ÃO Fll..J-10, 1995).

Tabela 8: Problemas de get·ência na micro e pequena empresa

PERCENTUAL
40%
45%
47%
50%
62%
68%
IW%
85%
90%

----

PRO RLEMAS
Não utilizam planejamento de produção
Não utilizam sistema de apuração de custos
Não utilizam sistema de controle de estoque
Não utilizmn plan~jamenlo de vendns
Não utilizam sistema de avaliaçi'lo de
I produtividade
Não utilizam mccan1smo de controle de
qualidade
Nfio utilizam treinamento de recursos htii1Wnos
Não utili zam técnicns de marketing
Nilo ut ilizam recursos de tecnologia de
in formação

Fonte: SEBRAE (I 993)

Ex iste ainda uma tendência de nomear, para os postos de responsabi lidade, os
elementos que se ligam ao "dono" ou por parentesco e laços de lealdade, ou por relações
primárias, sendo considerada menos importante a capacitação pessoa l para a fu nção. É
neste sentido, uma administração não profissional, tal como afirma CJ-UAVENATO
(1999).
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Outro aspecto da gestão na pequena empresa relaciona-se à informalidade de
sua administração, ou seja, a falta de normas e de comunicações escritas desde a simples
descrição de cargos, entre o principal administrador (proprietário) e as outras pessoas da
empresa, o que possibilita o surgimento de problemas administrativos relacionados à
eficiência. Conforme alguns autores (LONGENECKER et ai., 1998; JULIEN, 1997),
essa informatização tende a diminuir conforme a empresa vai crescendo.
Segundo pesquisas realizadas pelo SEBRAE em micro e pequenas empresas,
constataram-se outros problemas de ordem gerencial apresentados na tabela 8.
Conforme LONGENECKER et ai. , (1998), o gerenciamento das pequenas
empresas é limitado por não ter dinheiro suficiente nem pessoas sufici entemente
talentosas. Precisam enfrentar a dura realidade das pequenas contas bancárias e da
assessoria gerencial limitada. Os gerentes são, em sua maioria, genera listas, e não
di spõem de suporte e profissionais experientes em pesquisa de mercado, análise
finan ceira, propaga nda, gere nciamento de recursos humanos e outras áreas. Outro ponto
destacado pelos a uto res é quanto à necess idade de um plano forma l na pequena empresa.
Segundo ele, a maioria dos proprietá rios e gerentes tem um plano, em alguma extensão.
Porém, a quantidade de planejamento é tipicamente muito me nor do que o idea l. O
pouco planejamento que ex iste também tende a ser limitado e ass istemático.
Confom1e JULIEN (1997), enquanto as g randes empresas devem se preparar
através elos "pl anos" relativamente precisos com ações projetadas a fim de que toda a
orga nização possa basea r-se neles para atin g ir seus objetivos, nas pequenas empresas o
proprietário-dirigente está suficientemente próximo de seus empregados chaves para
lhes explica r, conforme a necessidade, qualquer mudança de direçã o ou mmo.
Vários âng ulos podem ser analisados sob o aspecto ela gestão na pequena
empresa. E ntretanto, o â ng ulo pri vilegiado deste trabalho consiste nas práticas ele
R ecursos Humanos, especialmente a função treinamento (apontada na tabela 8 como um
dos principais problemas de ges tão da peque na empresa), a qual se destina a gerenciar e
desenvo lver os recursos que realmente movimentam a empresa - as pessoas.
No Bras il, ex iste uma forte influência da corrente gerenciali sta americana,
inclusive nas práticas de Recursos Humanos. A transferência de conceitos e ferramentas
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adotados pelas g randes organizações é problemática quando se trata de pequenas
empresas de setores tradicionai s. A simples incorporação de práticas gerenciais advindas
de modelos de grandes empresas pode não ser eficaz em empresas brasileiras, sobretudo
nas pequenas empresas com suas particularidades estruturais, culturais e políticas.
Considerando as particularidades das pequenas empresas e a adequação das
Teorias Administrativas ao contexto brasileiro, poder-se-á colaborar para a formulação
de formas de gestão mais compatíveis às necessidades reais presentes nas pequenas
empresas brasileiras (NAKAMURA & ESCRIVÃO FILHO, 1998).
Ultimamente, através de alguns estudos, tem se iniciado um esforço de
aproximação com outras abordagens e visões administrativas quanto à pequena empresa,
que apesar de estarem relacionadas à uma rea lidade diferente, parecem mais apropriadas
ou próximas das características das pequenas empresas bras ileiras. É o caso do
ente ndimento da pequena empresa pela experiência canadense, onde essas empresas
passam por probl emas semelhantes às nossas empresas e, no entanto, atingem níveis de
desenvolvimento e de competitividade muito mais e levados.
Enquanto a literatura dedica-se a fa lar de conceitos g lobais em modernização
de gestão de Recursos H umanos para as g randes empresas, muito pouco se sabe ou
conh ece a respeito das práticas de recursos humanos e da função tre in amento c
desenvol vime nto na Pequena Empresa, questões que ganham maior atenção no contexto
atual, uma vez que as empresas necess itam de trabalhadores cada vez mais atualizados e
qualificados para acompanharem o ritmo das mudanças.
Tendo em vista estas cons iderações, é justifi cável o estudo das necess idad es
de recursos humanos e treinamento que limitam uma atuação mais consistente e
produtiva da pequena empresa.

5.7 RECURSOS HUMANOS, TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO NA
PEQUENA EMPRESA

Apesar da literatura de alg uns países, como a Ing laterra (TEIXEIRA et ai.,
1998), e Canadá dedicarem profícua atenção no tratamento de Recursos Humanos nas
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PME's muito pouco se tem publicado no Brasil com relação ao tema. Portanto, pouco
estudada, a gestão ele Recursos Humanos na pequena empresa dá luga r mais
freqüentemente a julgamentos globais, a priori baseados em impressões e observações
parciais do que, na realidade, em análises aprofundadas.
O pequeno porte de uma empresa, assim como sua atmosfera, erra uma
situação singular no gerenciamento das pessoas, gerando oportunidades diferentes elas
grandes empresas para o desenvolvimento de programas apl icáveis de Recursos
Humanos. O estudo de OLNEffiA e ROCHA (1990) demonstrou que as pequenas
empresas revelam tarnbém um comportamento diferenciado na adoção de formas
peculiares de relações trabalhistas.
Dentre os poucos estudos com relação aos aspectos de Recursos Humanos na
pequena empresa, a maioria deles aponta pa ra uma estmtura de gerenciamento muito
simples e sem autonomia (operacional) que se utili za de práticas tradicionais e
prati camente sem incorporação de novas técnicas e at itudes que fazem parte das atuais
preocupações de RH. Relata ai nda aspectos clássicos de RH (recmtamento e se leção,
trein amento, rotati vidade, absenteísmo e discipl ina), porém não considera m a
di versidade de tipologias de pequena s empresas, bem co mo a influ ência e o impacto do
processo de implantaçfío de novas tecnologias na adoção ele práticas ele recursos
humanos, ta is como no recrutamento e treinamento.
GARAND ( 1997) analisando alguns trabalhos constatou que as atividades de
recursos humanos rea lmente ex istem nas pequenas empresas e são mais utilizadas do
que se imagin a, porém, permanecem pouco fo rmalizadas, e fo rtemente va riadas,
impedindo, conseqü entemente, qualquer fonna de generalização. Segundo o autor, as
únicas atividades usuais na PE consideradas de base para alguma tendência por serem
mais trad icionais, são o recrutam ento, a seleção e a remuneração, que conforme o
tamanho da empresa, podem necessitar ser mais form ali zadas através de po líti cas e
procedi mentos.
Pode-se dizer que não há um consenso quanto à execução das práticas de
recursos human os na PE. Alguns autores chegam a conclusões diametralmente opostas.
O que parece apontar que a prática destas at ividades dependem do contexto lega l em
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que estão inseridas, assim como das pressões organizacionais, de seu estágio de
desenvolvimento, da visão do empreendedor e ainda de outras variáveis.
A realidade brasileira é marcada por uma profunda diversificação ele estágios
de desenvolvimento e adaptação, como já foi mencionado anterionnente, e convive com
simultâneos processos desde os mais arcaicos até os mais avançados. É, portanto,
importante considerar a amplitude e diversidade do universo das pequenas empresas,
que carece mais de um conhecimento específico e adequado a suas peculiaridades e
necessidades do que generalizações metodológicas perfeitas e de capacidade explicativa
da realidade irrelevante. Seria tal vez o caso de se verificar, com base no que diz
LUCENA (1995), se realmente os incrementos de tecnologia desenvolvem e
dimensionam uma visão e práti ca diferente sobre o papel dos recursos humanos e suas
funções nas pequenas empresas.
Embora possa haver aqueles que defendam que as práticas de recursos
humanos não são importantes para o sucesso competiti vo da PE, uma síntese dos
principa is fatores de insucesso nessas empresas (MORIY AMA, 1999) identifi cou a falta
de conh ecimento de recursos humanos, o pessoa l desqualificado e a fa lta de treinamento,
como fato res primeiros relacionados ao fracasso das empresas.
Estudo

re<~ li zado

por BUOSI ( 1999) apontou que a falta de pessoas

quali ficadas é o principa l recurso limitante para a área de Recursos Humanos.
KRUGLIANSKAS (1 996) num estudo sobre dimensões críticas para a gestão
da inovação tecnol ógica nas Pl\till 's, identifi cou entre os probl emas fun cionais de RH , a
necess idade de treinamento de pessoal, seguido do problema de contrataçã o e
substituição de fun cionários, como os mais críti cos. Conforme o autor, seja na situação
em que ocorre a troca de um número significativo de equipamentos, ou na situação de
mudanças pontuais de processos que se agrega m aos ex istentes, o que se tem constatado
é que as empresas têm que estar continuamente adquirindo novos conh ecimentos ou
aperfeiçoando habilidades para se manterem competiti vas. Isto implica na necessidade
de treinamento constante e interação intensa entre as pessoas da empresa para que o
conhecimento seja mais bem compartilh ado e o desenvolvimento da organi zação
alavancado.
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Na escassa literatura voltada à pequena empresa, F ARA CO ( 1984) relaciona
os principais tipos de treinamento e desenvolvimento de Recursos Humanos na pequena
e média empresa, indicados na tabela 9.

Tabela 9: Tipos de treinamento e desenvolvimento de Recursos Humanos nas

P l\'IE's
Tipos de Treinamento e
Desenvolvimento
1Jltrodutório

Em serviço

De nprcndizagem

De reciclagem

De especialidades
De estagiários

De Executivos

Especificações

E ncstfl et<lpn que o empregndo irá começflr ns f!Lividades da
empresa. Seu objetivo é especificamente o conhecimento das
funções que irá desempenhflr dentro do setor on
depnrtnmento.
E realizado com bnse nn operacionaliznçiio dn próprin funç ão
do empregado, desdobradn nas lílrcfa s que a compõe. Não há
um progmmfl elaborado no scnt ido de conteúdo, pors n
matérin é constituída pelo próprio Lrnbalho. É tnmbém
denominndo "treinamento opcmcíonnl".
Preocupa-se com a fonnação c o nperfciçonmcnto do
empregado. São normnlmenlc rcnlizndos cursos dentro dn
próprin empresa, com especinlistns dns áreas afms, ou
descnvol\'idos em cscolns espccin lizndns.
A neccssidndc que o empregado tem n respeito de técnicas e
conhecimentos, como atitudes e comportmnentos nn empresa
r e no trabalho.
Consiste na passngcm por vários postos e setores na empresa,
rcvclnndo íl \'Ontade de aprender LrabaU10s difercncíndos e
mostmndo o potencial do fun cionnrio c sun
mult ifuncion nlidade.
E voltado para os casos em que a empresa abre novas frentes
de Lrnbalho, por exemplo, nm·ns tecnologins.
Tem como fínalidflde a u1tcgração de cstlldantes dentro da
cmprcsn, ntrnvés de treinmnento prático, aperfeiçoamento
técnico e relacionnmento humano.
O desenvolvimento deste tipo de profissional é de
importância vital pam a empresa. Deve por si só estar em
processo contínuo de nperfeiçoamcnto, em constante
1110\'imenlo e não eslralifícado.

Fo nte: FARACO (1 984:27-5 1)
LEITE & CALLLODS (1 985), em seu estudo sobre educação, treinamento e
desenvo lvimento na pequena empresa, registrou que o pequ eno empresário pouco
investe em treinamento e este quando realizado é em mold es bastante informais.
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Conforme GARAND (1997), de modo geral, o campo de influência da
fonnação na PE limita-se a uma melhor adaptação ao posto de trabalho ou à função, em
resumo, a uma melhoria do ritmo da produção. A responsabilidade de fonnação depende
em sua maior parte do proprietário-dirigente, que delega frequentemente a prática destas
ações a um supervisor. Embora exista uma grande variedade de métodos e técnicas de
fonnação, na PE há um número restrito destes. De forma gera l, a quase maioria elas
pequenas empresas realizam a atividade de formação no local de trabalho e algumas
facilitam o aprendizado através do auxílio de um funcionário mais experiente, de
seminários ou cursos fora da empresa. A maior patie elas tentativas ele avaliação de
resultados em treinamento consiste em constatações, ou observações, ou seja, esse
processo é, sobretudo infonnal, com poucos procedimentos e algumas obsetvações
pontuais.
Esh1clo rea lizado por BUOSI (1 999) em pequenas empresas elo setor metalmecânico revelou o treinamento de caráter multipli cador, em virtude, da fa lta ele
recursos quand o da necess idade de treinamento extemo.
BATY (1994) co loca qu e existe uma tendência pelos empregados de moldar
seu traba lho à sua maneira e isto acontece pelo fato de não haver uma descrição das
funções de cada funcionário em sua área. Segundo o autor, tal descrição deve conter
detalhes sobre a atividade além das res ponsa bi lidades atribuídas ao empregado, bem
como as qualificações mínimas para um bom desempenho.
Embora a maioria dos es tud os em pequenas empresas aponte para um baixo
in vestimento em treinamento e desenvolvimento, suas ca usas ainda são pouco
conhecidas. Os estudos e pesquisas empiricas so bre o assunto são escassos.
GARAND (1 997) considerando estudos realizados nas pequenas empresas
dos Estados Unidos, França e Canadá, apresenta as principais barreiras à form ação e ao
desenvolvimento dos recursos humanos. São elas:
• Fa lta de recursos humanos e financeiros disponíveis para a formação;
• Tradição e resistência à mudança baseada fortemente no comportamento do dirigenteproprietário ;
• Preocupação com a mobilidade de empregados treinados na PE para a grand e empresa;
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• Dificuldades para organizar a fom1ação e o treinamento, seja por falta de tempo ou de
pessoal para planejar e organizar as atividades;
• Dificuldades por causa das flutuações de produção ou de alocação de pessoas
treinadas;
• As PE's não são tão visitadas por organismos e entidades de formação porque não são
consideradas tão rentáveis como as grandes empresas.
Pesquisa realizada em pequenas empresas do Estado de São Paulo (SEBRAE,
l998a), apontou que apenas 20% das empresas pesquisadas reali zavam treinamento e
quase 80% delas gostaria que seus empregados recebessem mais cursos e tre inamentos.
Em pesquisa posterior (SEBRAE, 1998b) não foi possível identificar empiricamente as
causas da falta de investimento na qualificação da mão-de-obra. Este estudo, com base
em modelos teóricos já tradic ionai s, elas áreas de Economia elo trabalho e Organi zação
Industrial , supôs existi r a possibilidade de um círculo vicioso entre as seguintes
variáveis: tempo de pennanência no emprego, investimento na qualificação da mão-deobra, produtividade e salários, conforme mode lo ex presso na fig ura 3.

Figura 3: Esquema simplificado do círculo vicioso vivido pelas pequenas em presas

Reduzida
Permanência
no Emprego

B aixo
Investimento
na mão-de-obra

i
Baixos
Salários

Baixa
Produtividade

Fonte: SEBRAE, (1998b)
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Conforme o modelo explicativo, a reduz ida permanência do funcionário na
empresa desestimula o empresário a investir na qualificação da mão-de-obra. Isto,
porque, com uma eventual troca de emprego, o retorno desse investimento tende a ser
apropriado por terceiros. Por outro lado, a falta de investimentos na qualificação da mãode-obra leva a uma baixa ele produtividade (e desestimulao empregado a pennanecer na
empresa). Por sua vez, a baixa produtividade não permite ao empregado conquistar
melhores salários. Finalmente, os baixos salários consistem num desestímulo à
permanência do empregado na empresa. Confonne o próprio SEBRAE (1998b), esse
modelo explicativo envolve um conjunto de suposições que, no caso das PE's,
necessitam ser confirmadas.

5.8 PESQUISAS

EMPÍRICAS SOBRE TREINAMENTO NA

PEQUENA

EMPRESA

Pode-se d izer, que o interesse e estudos sobre fonn ação e tre inamento na
pequena empresa é relativamente novo. Haja vista, como já foi dito anteriormente, a
escassez de eshrdos empíri cos, sobretudo no Bras il, embora a fom1a ção se constitua
numa das atividades mais imporlantes na gestão dos recursos humanos.
O objetivo deste item no trabalho é apresentar alg umas conclusões ele
pesqursas recentes sobre háb itos e necess idades de treinamento e qualificação
profiss ional na PE do Estado ele São Pa ulo e da região do muni cípio ele São Ca rl os - SP,
onde se encontram as empresas obj eto de estudo desta pesq uisa.
Pesquisa rea lizada sobre hábitos e necess idades das rmcro e pequenas
empresas d o Estado de São Paulo quanto à cursos (SEBRAE, 1999), apresentou os
seguintes resultados:
•

so me nte em 23% ela s J\tlPEs os funcionários costumam participar de cursos fora da
empresa;

•

4 em cada I O l'viPES não tem interesse e/ou não reconh ecem a necessidade ele
aprimoramento de seus funcionários;
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•

63% dos empresários reconhecem a necessidade de fazer curso de aprimoramento
para ele próprio;

•

Os empresários estão dispostos a pagar o valor médio de R$ 95,42 por um curso de
duração de 1 semana (5 aulas, 4horas cada uma);

•

As razões para as PE industriais não pa1iiciparem de cursos são: a PE não tem
interesse ou necessidade (49%); os funcionários não se interessam (25%);
preços/custos (1 O%); disponibilidade /não tem tempo/horário inadequado (I 0%);
falta cursos específicos (8%); falta informação/divulgação (7%); outros (6%);

o

Curso sobre gerenciamento foi o mais apontado como necessá rio paras as l\tiPES do
setor industrial , conforme a tabela 1O.

•

A necessidad e de fazer cursos é menor entre as MPEs que têm mais de 2 a 4 anos de
ex istência e as que têm mais de lO anos.

•

Foi pequena a penetração do SEBRAE-SP entre as MPEs cujos funcionários fi zeram

cu rsos no ano ele 1998: apenas 14%. Um percentual de 73% elas empresas qu e fi zeram
cursos procurou outros locais para treinamento.
Outra pesqu isa concluída em novembro ele 2000 (DIEDRO, 2000) sobre
leva ntamento ele necess idades de treinamento e qualitícação protíssional na região de
São Ca rlos - SP em aproximadamente 200 empresas, (I 16 em São Carl os) sendo quase
70% pequenas empresas apresentou os seguintes resultados:
•

84% elas empresas sentem-se press ionadas a qualificar seus profissionais, sendo que
a principal pressão sentida é por melhoria de qualidade;

•

apenas 7% das empresas possuem certificação de qualid ade (1 O empresas em S.
Ca rlos);

•

63% tiveram dificuld ades em encontrar profissionais qualificados no último ano ;

•

73% das empresas afínnaram que fa ltam profissionais com qualificação específica
no mercado;

•

72% das empresas querem expandir/crescer em 200 I e 46% pretendem contratar
mai s profiss ionais e investir em modemização e diversificação;

•

Mais de 80% das empresas pretendem investir em treinamento no ano de 2001 ;

72

Capítulo 5

•

O setor metalúrgico é o mais ressentido quanto à avaliação de seus profissionais
(52% das empresas classificam seus profissionais como regulares e 3% como ruim);

•

Os motivos apontados para a avaliação regular e ruim foram : (12%) desmotivação
dos funcionários, (12%) falta de treinamento; (12%) falta de qualificação
profissional; (11 %) baixa escolaridade; (5%) baixa escolaridade e falta de
treinamento;

•

67% das empresas classificaram os preços praticados no mercado de treinamento
como razoáveis; 22% como muito acessíveis e 11% como elevados;

•

40% das empresas têm uma rotatividade profissional acima de dez pontos
percentuais;

•

Principais pressões sentidas para melhorar a qual ificação profissional: 52% melhoria
da qualidade; 22% expansão; 22% reestruturação/modernização; 21% red ução de
c ustos ; 18% mudanças tecnol ógicas ; 17% novos produtos ; 3% estag nação; 3%
outros;

•

A prin cipa l demand a das emp resas é por cursos e treinamentos que envolvam
aspectos compOiiamenta is, o rgan ização no ambiente de trabalho, liderança e trabalho
em eq u1 pe.
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CAPÍTULO VI

Trabalho de Campo
O presente capítulo tem por objetivo apresentar a metodologia que orientou o
trabalho de campo, assim como os métodos e as fonnas de abordagem da coleta, registro
e aná lise dos dados. Os resultados são apresentados no capítulo VII para fín s
comparativos e delineamento das conclusões deste trabalho.

6. 1 METODOLOGIA

A metodologia de ap licação desenvolvida foi o estudo de mult icasos

expl oratório e descriti vo (BERVIAN & CERVO, 1996), por ser considerada mais
apro priada à natureza c ao objetivo da pesquisa. Exploratório por ter como
características o conhecimento/exploração do amb iente, o levantamento e a definição da
real idad e do problema. Descriti vo por delin ear, descrever, registra r, analisar e interpretar
os fenômenos obj etivando conhecer o seu funcionam ento present e. Algumas pesquisas,
embora defin idas como descritivas, a partir de seus obj etivos aca bam servindo para
proporcionar uma nova visão do problema, o que as aproxima das pesquisas
exploratórias. Assim sendo as pesqui sas descritivas, juntamente com as ex ploratórias,
são as mais utilizadas pelos pesquisadores sociais preocupados com a atuação práti ca
GIL( 1996).
A escolha da metodologia de estud o de mul ticasos exp lorató rio e descriti vo
es tá coerente com o resultado da pesquisa bibli ográfica preliminar realizada: os artigos
teóricos sobre treinamento e desenvolvimento de recursos humanos na pequena empresa
são poucos, ass im como, as pesquisas empíricas. Entretanto, é importante ressaltar que o
foco da pesquisa esteve estritamente li gado à função treinamento, tendo em vista o
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objetivo de se obter maior profundidade nos resultados ao se trabalhar com uma única
variável, ao invés de duas, no caso de treinamento e desenvolvimento. As ações de
treinamento que se revet1em em desenvolvimento ou ainda o conhecimento das barreiras
que limitam o desenvolvimento podem ser alternativas para estudos futuros mais
aprofu ndados, que não foram privilegiadas neste trabalho.

6.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

A fim de atingir o objetivo proposto foi realizado trabalho de campo junto a

quatro pequenas empresas do setor metal-mecânico da cidade de São Carlos (SP), sendo
duas delas consideradas de base tecnológica, e duas tradicionais, com o propósito de
analisar as barreiras para a ap licação do treinamento e verificar possíveis diferenças
quanto à qualificação e treinam ento entre as empresas pesqui sadas. A principal
influência na escolha do ramo metal-mecânico foi prin cipalmente em virtude da
predominância de empresas deste ramo na cidade, como também, pela maior oferta de
empregos.
Representantes e coordenadores de sete entidades e insti tuições fornecedoras
ou prestadoras de serviços c de apoio às pequenas empresas da cidade de São Carl os
também foram pesquisadas, com a fin alidade de conhecer como essas entidades e
instituições se organizam, no sentido de atender às necessidades de qualifi cação e
treinamento da pequena empresa.
O critério de classificação das empresas utilizado neste trabalho foi o critério
de parâmetros quantitativos, consid erando o número de fun cionários combinado com o
setor da empresa. Os critérios quantitati vos apresentam várias vantagens em serem
adotados, pois permitem a detenninação do porte da empresa; os índices são fáceis de
serem coletados; permitem o emprego de medidas de tend ência de tempo; possibilitam
análises comparativas; são de uso corrente nos setores in stitucionais públicos e privados.
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6.3 QUESTÕES DE PESQIDSA
A revisão bibliográfica identificou pouco material para compreender de fato
como se dá a gestão de recursos humanos e a questão do treinamento na pequena
empresa. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, pareceu mais adequado estabelecer
"Questões de Pesquisa" do que "Hipótese de Pesquisa"(TRlVrNOS, 1987). Nesse
sentido, para orientar a coleta dos dados algumas questões de pesquisa foram levantadas
para responderem aos objetivos propostos:
•

Quais são as dificuldades para as pequenas empresas oferecerem mms cursos e
programas ele treinamento?

•

Como é realizado o processo de treinamento na pequena empresa ?

•

Como é analisada a transferência de treinam ento (efetiva e contínua aplicação ao
trabalho dos conh ecimentos e habilidades obtidos através do treinamento)?

•

No que as empresas el e base tecnológica se diferenciam elas tradicionais quanto à
qualifi cação e ao treinamento?

•

Quais as principa is necessidades de tt ei11amento elo ponto ele vista elo empresário?

•

Como entidades e in stitui ções locais organiza m-se para atender às necessidades das
pequenas empresas?

6.4 VARJÁ VEIS DE PESQ UISA

Conforme o objetivo proposto no trabalho e as questões de pesgmsa
estabelecidas, o trabalh o de catnpo procurou compree nder e analisar as seguintes
variáveis:

J) treinamento: experiências organi zadas de aprendizagem, em um período definido de
tempo para aumentar a ca pacitação e a poss ibilidade de melhoria de desempenho no
tra balho e crescimento;
2)barreiras ao treinamento: fatores restritivos internos ou externos qu e interferem na
aplicação do treinamento.
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6.5 DESCRIÇÃO DAS TÉCNICAS DE COLETA, REGISTRO E ANÁLISE DOS

DADOS

As técnicas de sondagens empregadas na co leta dos dados foram aplicadas
em duas etapas:
•

junto aos diretores, profissionais de Recursos Humanos e funcionários das pequenas
empresas;

•

junto à entidades e institu ições locais prestadoras de serviços e apoio às pequenas
empresas industriais.
Foram empregadas quatro técn icas de sondagens para a co leta dos dados. Em

todas elas as infonnações foram obtidas no ato de sua realização e regist radas em
caderno de ca mpo. Foram elas:

a) Questionário

ivfesmo sendo um in st1umento mais comumente empregado na investigação
quantitati va, o questionário é uma importante técni ca também utili zada na pesquisa
qua litativa. Desta fonna , foi elaborado e aplicado um questionário de caracterização
gera l da empresa a todas as empresas pesquisadas. Esíe questioná tio roi desenvolvido
pelo Grupo de Estudo de Pequenas Empresas da Engenharia de Produção da EESC!USP
com a fina lidade de criar um banco de dados nas di versas áreas de pesq uisa. A apl icação
do qu estionário teve por objetivo obter informações genéricas sobre a estmtura da
empresa, o produto fabricado , a atuação no mercado de trabalho, relacionamento com
forn ecedores e clientes, tecnologia empregada, histórico e informações adicionais
(ANEX O I).

b) Entrevista
A entrevista desempen ha um dos papéis mais im portantes na coleta de dados,
pois permite interagir com os entrevistados e levantar questões em profundidade. Nesta
pesquisa, foram elaborados e aplica dos três roteiros de entrevista semi -estruturados, ou
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seJa, realizados de fonna aberta, sem rigidez, o que pennitiu ma ior flexibilidade e
liberdade de percurso. Foram eles:
1. Roteiro de entrevista dirigido aos diretores das empresas (ANEXO 11) - Em linhas

gerais, o objetivo principal deste roteiro foi identificar, sobretudo o " pensamento ou
a filosofia da empresa" com respeito à qualificação e ao trei namento e sua
efetividade relacionado às necess idades de seu negócio.
2. Roteiro de entrev ista dirigido a profissionais de Recursos Humanos (ANEXO lU) Este roteiro teve por objetivo principal obter informações sobre a atuação da área ou
setor de Recursos Humanos enfocando mais especificamente o desenvolvimento da
função treinamento, e seus desdobramentos.
3. Roteiro de entrevista dirigido aos representantes de entidades e instituições de
serv iços e apoio às pequenas empresas (ANEXO IV)- Este roteiro teve por objetivo
básico levantar infom1ações com relação aos programas, cursos e trei namentos
ex istentes voltados à pequena empresa e a fonna como estes são organizados e
ava liados.

c) A11álise documental

A análise documenta l, importante técnica de abo1tlagem de dados
qualitativos, buscou identificar infom1ações fa ctua is em documentos a part ir de questões
de interesse, tais como, matri z de responsabi lidade e autoridade, políticas de recursos
humanos, controle sobre mobi lidade de pessoa l, estatística de perfil de pessoal, estrutura
organi zacional, entre outras, que serviram para complementar e va lida r as informações
que foram obtidas por outras técnicas de coleta. Cabe ressaltar que nem todas as
empresas possuíam os docum entos acima mencionados.

d) Observação direta

A observação livre de igual forma é um instrumento fundamental na co leta
de dados, pois poss ibilita di versas vantagens, entre elas, o contato estreito e pessoa l do
pesquisador com o fenômeno pesqu isado e a descoberta de aspectos novos de um
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problema contribuindo para a investigação proposta e servindo para compreender
melhor a realidade em estudo.
Nesta pesquisa, as observações foram realizadas através ele visitas periódicas
às empresas pesquisadas, buscando-se verificar a realidade da pequena empresa com
relação à rotina de suas operações.
As observações e os dados documentais, assun como relatórios, foram
anotados em caderno de campo e as infonnações foram analisadas a partir elo
cruzamento desses dados com os resultados das anotações das entrevistas.

6.6. SELEÇÃO E CONTATO COM AS EMPRESAS

Esta atividade foi rea lizada em duas etapas. A primeira, a pa1iir de uma préseleção das empresas do setor metal -mecânico baseada em uma listagem elo banco ele
dados do Grupo ele Es tudo de Pequenas Empresas da Engenharia de Produção da
EESCIUSP. O banco de dados apresentou um total de 35 pequenas empresas industriais
na cidade de São Carl os-SP com o número de funcionários variando entre 20 e I 00 que
foram contatadas e visitadas e que, pos teriormente vieram a participa r de um
leva ntamento quantitati vo rea li zado por BUOSI (1 999) sobre treinamento ele pessoa l.
Numa segunda etapa , foi rea li zada uma seleção das peq uenas empresas de alta
tecnologia e as de tecnologia convencional com base nas atividades anteriores de visita e
pesquisa, permitindo a defini ção das quatro empresas que fi zeram parte do uni verso da
pesquisa de campo .
De forma a preservar a identidade e imagem das empresas obj eto ele estudo
desta pesquisa, seus nomes foram identificados ela seguinte fom1a: Empresa A, Empresa
13, Empresa C, Empresa D.
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6.7 DESCRIÇÃO DAS EMPRESAS

A descrição das empresas baseou-se nos dados coletados em trabalho de
campo com quatro pequenas empresas elo setor metal-mecânico, situadas na cidade de
são CarJos-S P. O período de realização deste trabalho foi de setembro de 2000 a
fevereiro de 200 l .

6.7.1 EMPRESA A

A) Histórico

A Empresa A teve como origem a união de cinco empresá rios da cidade de
São Carlos que se iniciou em 1994 com o objetivo de produzir eletrodomésticos de alta
qual idade e a preços competitivos. A id éia de investir neste ramo de negócio foi
influenciada prin cipalmente pelo conh ecimento e a experiência profiss ional de algun s
dos empresários neste mesmo ramo, inclusive em grandes empresas de linha branca, e
por acreditarem no potencial elo país em produzir eletrodomésticos de alta qualidade e a
preços competiti vos para segmentos de mercado onde, até então, eram oferecidos
produtos baratos de qualidade di scutível. Sucederam-se várias pesquisas de mercado a
fím de conhecer o perfil e as necess idades de seus clientes. Com um in vestimento de
US$ 2 milhões o projeto de uma montadora de lavadoras semi -automáticas de linha
branca foi definido e concebido. A empresa desenvolve o proj eto ela lavadora, adquire os
componentes e monta o produto.
Buscando novos hori zontes, em 1997, dois elos sócios ela Empresa A
adquirem seu contro le majoritário (70,5%) e a transformam em S.A, acolhendo ao
mesmo tempo como sócio-parceiro, a BNDESPAR (subsidiária in tegral do Banco
Nacional de Desenvol vimento, especializada na capitalização de empresas brasileiras
através da aquisição de ações ou debêntures con versíveis) com 29,5% elas ações. Neste
mesmo ano, a Empresa A entra no mercado externo exportando seus primeiros produtos
alinhando-se à política brasil eira de exportação e fechando o ano com um crescimento
ele 12%.
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No ano de J 998, a Empresa A inaugura sua empresa especializada na
prestação ele serviços de assistência técnica e, após pesquisas junto aos consumidores
investiu na evolução elas máquinas ele lavar, fechando o ano com um crescimento nas
quantidades vendidas de 3 l% em relação ao ano anterior.
Em maio de 1999 a empresa concluiu dois grandes projetos: 1) criação ele
uma nova unidade industrial no sul elo país; 2) lançamento de máquinas de lavar e
centrífugas "modelo 2000", pretendendo ser as mais completas e avançadas do segmento
no mercado.

B) Características Gerais da Empresa A
Atualmente a Empresa A, locali zada em São Carlos, em um terreno de
6.500m2 e 4.000 m2 ele área construída e com uma unidade fabril com 98 fun cionários,
pennanece atuante no ramo de eletrodom ésticos de linha branca produzindo lavadoras
semi -automáticas, secadoras centrífugas a partir de modelos industriais as iáticos, onde o
produto é projetado uti liza ndo-se ele técnicas DFMA (Des ign for Manufacturing anel
Assembling). Seu crescimento foi p lanejado e estruturado e a cu ltura da empresa é toda
voltada para a satisfação do cliente. Para o desenvolvimento de seu produto, a empresa
possui um forte relacionamento com as univers idades locais.
Atua lmente a empresa adota a terceirização em vá rias atividades, ta is co mo:
vigilância, laboratórios, recebimento e expedição, market ing, importação, entre outras.

•

O Processo de Fabricaçtio
O processo de fabri cação é celular, o sistema ele planejamento da produção e

materiais é totalmente informatizado através de um sistema particular chamado RAlviO
qu e adapta técnicas como KAl\TBAN e nT. A engenharia simultânea é praticada com os
fornecedo res parceiros.
No programa de desenvolvimento de forn ecedores o objetivo é a qualidade e,
em alguns casos, são fornecedores já certificados ISO 9000. A grande parte dos
forn ecedores são empresas de médio e grande porte que at uam num mercado
relati vamente competitivo.
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A linha de montagem é estmturada para operar em produção flexível ,
podendo ser revertida a qualquer momento, com um lead time de no máximo 40
minutos. Os produtos são testados 100% quanto a parâmetros de desempenho e
funcionalidade.
A qualidade é monitorada de acordo com a ISO 9000 desde o fornecedor, no

recebimento, no processo, por meio de auditoria diária chegando até o cliente final.
A logística é integrada, desde o recebimento dos materiais até a entrega do

produto acabado, incorporando códigos de barras que pennitem o controle infonnatizado
com transações diretas "on tine" entre o revendedor e a fabrica.
A produção mensal da Empresa A atinge aproximadamente 20.000

unidades/mês.
Com relação aos mecanismos de proteção e segurança no trabalho, a empresa
poss ui os dispositivos individuais e de máquinas requeridos pela CIPA

•

O M arkeling da E mpresa
A Empresa A possui um marketing agress1vo dotando o consumidor, o

revendedor e o serviço autorizado de informações e serviços como o CLUBE DO LAR.
Um clube de afinidade com mais de 30.000 sócios qu e alimentam a empresa de
infonnações pennitindo uma integração com as necessidades dos cli entes procurando
gara ntir a sua sati sfação.
Pesquisas de mercado são realizadas sistematicamente com o objeti vo de
orientar os funcionários de engenharia no desenvolvimento de novos produtos.

•

Atuação no Il1ercado
A equipe de vendas da Empresa A atua através de tele-vendas, representantes

diretos, promotores em feiras e eventos, ass istentes técnicos e acompanhamento do
sistema de distribuição no pós-venda. Esta equipe está espalhada por mais ele 27 grandes
regiões em todo o território nacional. Seus produtos são negociados em mais de 2,4 mil
pontos de venda do país.
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A empresa atua tanto em pequenos comércios quanto nas grandes
distribuidoras varejistas do país, sendo cada um destes setores responsável por 50% de
sua produção. Seu mercado é muito competitivo e seus principais concorrentes são
g randes empresas do segme nto de e letrodomésticos de linha branca. A empresa está em
terceiro lugar nas vendas e detém aproximadamente 8% do mercado.

•

A Estrutura Organizacional
A estrutura orga nizacional da E mpresa A está projetada totalmente pa ra

atender as necessidades de seu cliente. Formada por três níveis hierárquicos (equipe de
decisão, eq uipe de apoio e equipe operacional), a estrutura apresenta-se bem arti culada
de forma integrada, descentrali zada e parti cipativa, de fonna que todas as áreas são
cons id eradas c li entes e fornecedores entre s i, e juntos como parte do negócio devem
buscar atender o mesmo objet ivo, a satisfação do cliente fina l, conforme figura 4 .

Figura 4: Organograma da Empresa A

{ 'li<'Jik

Fvrnecedores

Tratando-se de uma sociedade anônima, a empresa possui um conselho de
ac ionistas que faz parte da equipe de decisão, juntamente com os doi s sócios, sendo um
responsável pela diretoria Comercial & F inanceira e o outro pela diretoria de Operações .
A equipe de apoio é composta por coordenadores, que atuam nas d iversas áreas da
empresa (log ísti ca, RH, vendas e outras). A equipe operacional é formada bas icamente
pelo pessoal de suporte desig nado como co laboradores.
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6. 7.2 EM PRESA B

A) Histórico

A fundação da Empresa B, em 1986, se sucedeu a partir da experiência
adquirida pelo seu atual diretor-proprietário no ramo de usinagem de peças na empresa
do próprio pai e, pela crença na demanda regional de prestação de serviços de usinagem
de peças sob encomenda.
Em 1990, a empresa ganhou força com a incoqJoração de novas máquinas em
seu processo produtivo, o que trouxe ganho de produtividade e aumento no faturamento .
Após 7 anos, em 1997, a empresa sofreu uma perda de 73% de seu faturamento,
passando por uma crise ao perder seu principal cliente, uma grande empresa do ramo de
eletrodomésti cos, que optou pela impo11ação de peças. A partir de então, a Empresa B
investiu em atrair novos cli entes. Com pouco mais de um ano, em 1998, é novamente
requisitada pelo antigo cli ente para produzir novas peças, reavendo seu mercado.
Atualmente, vem se recuperando e atraindo novos mercados e clientes. Nos do is últimos
anos, obteve um ganho de 20% em seu fa h1ramento. A em presa optou pela terce irização
dos seguintes serviços: limpeza, segurança , tratamento superfi cial de peças, tratamento
térmico, manutenção e contabilidade.

B) Camcterísticas Gerais da Em presa B

Atua lm ente a Empresa B, in stalada em São Carlos, em uma área total de J ,5
2

mil m construíd os e 65 fun cionários, atua no ramo de usinagem de peças produzindo
aproximadamente 30 itens para empresas loca is e para a região de Campinas. Sua
principal meta é o melhor atendimento as necessidades de seus clientes fa bricando
prod utos de alta quali dade a preços comp etitivos.

•

O Processo de Fabricação

O processo de fabricação da empresa é funcion al e o sistema de planeja mento
da produção e materiais é controlado por planilhas. A técnica utilizada no processo
produti vo é a de lotes menores para obter ganho de tempo. Os equipamentos não são
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modernos, porém não são obsoletos. Seus principais tipos de máquinas são tornos
mecânicos, CNC (comando numérico computadorizado) e retíficas. Os produtos são
fabricados sob encomenda e a qualidade é monitorada estatisticamente por amostragem
e inspeção.
Para o desenvolvimento de fornecedores os critérios adotados são os que
atendem aos critérios formalizados do Sistema da Qualidade, uma vez que a empresa
possui certificação ISO 9000.
Os mecanismos de segurança e proteção no trabalho são os detenninados
pela CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) requeridos pelo tipo de
operações. A fábrica opera ah.talmente em dois turnos.

•

Atuação 110 Mercado

A área de vendas da Empresa B, representada por um único coordenador,
atua através de tele-vendas no mercado regional considerado competitivo. Atualmente
seus clientes são três empresas qu e ahtam em diferentes ramos de ati vidades
(eletrodomésticos, auto-peças e fetTamentas elétricas). A primeira, responde por 50% da
produ ção e, as outras duas, por 22,5% igualmente.

•

A E.\·trutura Organizacional

A estrutura organizacional da empresa está articu lada de forma centrali zada
na figura do diretor-proprietár io, conform e figura 5. A formalização e a atuali zação
desta estrutura se deu a partir da certificação da TSO 9000 há aproximadamente um ano,
embora já existisse um esboço de algumas atividades e processos. O quadro de pessoal
da empresa é fonnado por 65 funcionários divididos entre as áreas, administrativa,
técnica e operacional. Embora a estrutura formal aponte para uma centralizaçã o de poder
na direção da empresa, na prática organizacional há considerável delegação e uma
interação conjunta com as áreas de segundo nível.
Cada uma das áreas são representadas por um coordenador que possui grande
autonomia operacional e uma autonomia supervis ionada em assuntos mais complexos.
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Deliberações e assuntos que exigem decisões mais importantes são sempre determinados
pela direção da empresa.

Figura 5: Organograma da Empresa D

Na práti ca, o maior ní vel de decisão concentrado abaixo da direção está no
Engen heiro Ind ustrial. O con hecimento da estrutura orga nizaciona l por parte dos
fun cionári os é percebid o por meio da rotina de trabalho.

6.7.3 EMPRESA C

A) Histó rico
A Empresa C, fund ada em I 987, originou-se de uma antiga empresa do ran10
de fundi ção que não se desenvolveu. Incorporada por três sócios, a empresa foi projetada
para suprir a carência em vá rios setores da indústria nacional no toca nte à fabri cação e
ao fomecimento de materiais de alta tecnologia sob encomenda capazes de atend er a
padrões de qualidade de nível internacional.
A empresa C forn ece peças fundidas nas seguintes ligas: aços inox idáveis;
aços refratários; ligas de níqu el-cobre; ligas de níquel-cromo-ferro; ligas de níquelrnolibdênio e níquel-cromo molibdênio; ligas de cobalto.
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Nos últimos anos, a empresa tem se desenvolvido ampliando o número de
clientes e incrementando seu faturamento anual.

8) Caractei'Ísticas Gerais da EmtJl'esa C

Atualmente a Empresa C está instalada no município de São Carlos -SP, em
um distrito de indústrias de base tecnológica, numa área de 12.000m 2 sendo 2.000m2 de
área construída. Sua unidade fabril possui 46 funcionário s. Seu produto é considerado de
alta tecnologia por atender a normas, combinações e medidas de alta precisão na
elaboração de suas peças.

•

O Proce.\·.\·o de Fabricação

A base do seu processo de fundição consiste em alimentar o meta l, em estado
líquido, na cavidade ele um molde com o formato requerido, seguindo-se ele um
resfriamento em condições ap ropriadas a fim de produ zir um objeto só lid o co m as
,.

características desejadas. A empresa conta com doi s fomo s de indução com quatro
cadinhos de fusão podendo fundi r peças num uni verso de até 200 quilos, além de
mi sturado res, li xadeiras e máquinas de jateamento. A produção é rea li zada tota lmente
sob encomenda e o processo produtivo em linha por ordem de prioridade.
A programação da produção até o momento é rea lizada empiricamente,
entretanto, um programa informatizado está em desenvo lvimento. O controle ela
produção é rea li zado em cada etapa da produção pelo próprio funcionário. A
monitoração ela qualidade é rea lizada pelo in spetor da qua lidade no fina l do processo ele
fabricação. São utilizadas plani lhas de ordem de produção para puxar o processo
produti vo.
A empresa não tem es tabelecido uma po lítica de qualid ade e suas principais
dificuldades têm sido no cumprimento de prazos. A orientação para o negócio da
empresa está mai s voltada para o curto prazo.
Os critérios adotados pela empresa para o desenvol vimento de forn ecedores
são: idoneidade, preço, qua lidade e prazo de entrega. Seus principais fornecedores são
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empresas que produzem metais, materiais refratários e empresas químicas que atuam
num mercado competitivo.
Os mecanismos de proteção e segurança no trabalho, adotados pela empresa,
são os normatizados pela CIPA.

•

Atuação uo Mercado

Com relação ao seu mercado geográfico, a atuação da Empresa C é regional.
Seus principais clientes estão localizados na grande São Paulo, região ele Ribeirão Preto
e Sorocaba. Seus principais competidores nesse mercado são ele médio e pequeno po11e.
A área de vendas da empresa opera através de tele-vendas e visitas junto aos
clientes. Com relação ao pós-venda, a empresa tem o hábito de verifica r a satisfação do
cli ente. Atualm ente a empresa detém 20% do mercado em que atua.

•

A Estrutura Orgrmizacioual

Com relação a estrutura organ izacional da Empresa C, inexiste uma
fonna lização da estrutura interna. Foi difíc il chegar a um esboço do orga nograma em
virtude de não haver uma divisão nítida entTe os setores, e uma aparente divisão
rud imentar das atribuições e responsabi lidades. A estmtura organ izaciona l da empresa,
co nforme figura 6, es tá toda articul ada de fonna centra lizada em um dos diretores
executivos que está perma nentemente na fáb rica acompa nhando o processo de produçfio.
O quadro de pessoa l da empresa é formado por 46 fun cionários divididos
entre as áreas, administrativa, técnica e operacional. Na prática, o ma ior nível de decisão
abaixo da direção está no Engenh eiro de Prod ução. A Empresa C adota a políti ca de não
enfa ti zar o ca rgo, mas o qu e é preciso ser feito. Suas relações são fortemente informais e
há uma forte indefi ni ção ele responsabilidades e funções bastante difusas.
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Figura 6 : Oa·ganograma da E m1u·esa C
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Conforme a direção, "a empresa pequena quando se expande necessita de
uma estmtura f ormal, que deve se iniciar pela produçâo ", sendo esta a maior

preocupação atua l da empresa.
A atividade de recursos humanos é a ún ica terceirizada pela empresa.

6. 7.4 EMPRESA D

A) Histórico

As atividades da Empresa D ini ciaram-se em L980, ano em que fo i fundada
ai nda com outro nome. Em 1988, a empresa fo i incorporada por quatro sócios, que desde
então compõem a diretoria da empresa. A empresa foi desenvo lvida de fo rma gradual e
planejada no ramo de fa bricação de equi pamentos e softwares para regulagern de
motores automotivos para inj eção eletrôn ica e eletrônica embarcada. Conseqüência do
investimento em pesqu isa e da especialização de sua equipe técni ca de engenheiros, a
Empresa D vem inovand o e despontando no mercado desenvolvendo sua própria
tecnologia. Conta com parcerias de in stituições e montadoras de renome. Sua visão de
mercado é oferecer além de produtos de alta tecnologia e de fácil operação, assessoria
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constante a seus clientes (oficinas mecânicas da rede independente) em qualquer ponto
do Brasil.
Para estarem atualizados e em sintonia com o lançamento de novas
tecnologias, os técnicos e desenvolvedores ela empresa mantêm contato direto e
sistemático com as montadoras.

B) Características Gerais da Empresa D

Localizada no município de São Carlos-SP, a empresa faz pm1e do Pólo de
Alta Tecnologia, inter-relacionando-se com as universidades locais. Iniciou suas
atividades num ga lpão de 330m 2 que atualmente se estende por vários prédios com área
co nstruída de 4.500m 2. Sua missão é desenvolver e fabricar equipamentos para
diagnóstico, inspeção e reparação automotiva, gerando informações, treinamento e
sistemas informatizados.

..

•

O Processo de Fa bricação
Atualm ente a empresa desenvolve e produz aproximadamente 22 produtos,

sendo grande parte o que há de mais moderno no setor de diagnose e regulagem
au Iom oi iva.

O processo de fabricação é por ilha de prod ução sem posto fi xo e os
equipamentos são produzidos para estoque de 30 dias.
No programa de desenvolvimento ele forn ecedores os obj etivos são, a
qualidade, preço e prazo de entrega. A grande parte de seus fornecedores são empresas
de pequeno porte.
A qualidade é monitorada durante o projeto, o processo de fabricação e
montagem do produto. O sistema de plan~jam ento da produção e materiais é totalmente
integrado por um sistema infonnatizado.

•

O Marketing da E mpresa

A Empresa D possui um marketing bastante expressivo. Procurando tornar
acessíveis e conhecidos todos os seus produtos, a empresa participa freqüentemente de
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feiras e outros eventos no Brasil. Um informativo mensal sobre a empresa e seus
produtos é enviado a todos os seus clientes espalhados pelo país, assim como materiais
explicativos e de divulgação e um site na internet que oferece informações de apoio e
suporte técnico.
A empresa oferece também os seguintes serviços a seus clientes: central de
atendimento ao cliente em São Paulo-SP, assistência técnica, palestras, cursos e
treinamento, apoio técnico por telefone e pessoalmente e uma oficina mecânica
especializada em prestação de serviços automotivos que auxilia a resolver casos mais
complicados ele reparação.

e

Atuação 110 1l1ercrulo

O mercado de atuação da empresa é nacional e internacional e considerado
muito competitivo. Atualmente a empresa exporta para vários países do Mercosul. Entre
seus principais competidores estão pequenas, média s e grandes empresas.
Sua equipe ele vendas é basta nte agress iva e atua através ele representantes
espalhados por todo o país, tele-vendas e sistema de consórcio para ofi cinas mecâ nicas
de rede independente. Atualmente a empresa detém a maior parte do mercado de
reparação eletrônica.

•

A E!itrutura Org anizac.:ional

Tratando -se el e uma sociedade, o organograma em v1gor na empresa,
representado pela fi gura 7, possui uma diretoria executi va centralizada nos quatro
proprietários, com uma di visão de 5 (cinco) diretorias representadas pelos 4 (quatro)
sócios da empresa.
O quadro de pessoal ela empresa está composto por 52 funcionários. Sua
estrutura organizacional, assim como a empresa como um todo, está passando por um
período de trans ição, quando um novo organograma mais enxuto e padroni zado será
implantado e novas atribuições determinadas. No organograma ainda vigente a atividade
ele recursos humanos consta como área de apoio subordinada à tesouraria.
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Figura 7: Organograma da Empresa D

De fa to, a empresa não possui um organograma gera l, de forma que cada área
ou diretoria articulou sua própria estrutura ocasionando uma certa despad ronização nos
cargos. Res umidamente, através de um rearranjo, abaixo de cada diretora opera o nível
técni co ou área de apoio e num terceiro nível a área operacional.

6.8 SELEÇÃO E CONTATO COM AS ENTIDADES E INSTITUIÇÕES DE

APOIO À PEQUENA EMPRESA

Existe hoje, no muni cípio de São Ca rl os, um complexo de ensino formado
por entidades, institu ições, escolas, fundações, centros e out ros que atuam em diferentes
áreas de desenvo lvimento. O critério adotado para a seleção das entidades e insti htições
que serviram como objeto deste trabalho foi sua prioridade no desenvo lvimento da
indústria, através do oferecimento de cursos, fonna ção e treinamento, privilegiando
aqueles, especialmente preocupados co m a pequena empresa. Foram ass im selecionadas
7 entidades e in stitu ições que serão apresentadas posteriormente.
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O contato foi realizado através do agendamento de visitas que deram
prosseguimento à entrevista. O período de realização desta etapa do trabalho foi de
janeiro a fevereiro de 200 I.

6.9 DESCRIÇÃO DAS ENTIDADES E INSTITUIÇÕES DE APOIO À PEQUENA
EMPRESA

6.9.1 SEBRAE - SP - Agência São Cal'los

O SEBRAE - SP- Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São
Paulo é uma e ntidade privada sem fins lucrativos que foi concebida para orientar e
apoiar empreendedores e empresas de pequeno porte na criação, desenvolvimento e
consolidação de empresas. Do ponto de vista da gestão empresarial as ações do
SEBRAE devem colocar à dispos ição das micro e pequenas empresas um conjunto de
instrume ntos que assegure melhores condições para disputar um luga r no mercado e que
viabilize a implantação de um processo autônomo de melhoria contínua.
O SEBRAE-SP poss ui quatro áreas de atuação: desenvolvimento regional;

desenvolvimento setorial; desenvolvimento de negócios e desenvolvimento da
capacitaçc1o empresarial. Dentro dessas áreas vários tipos de serviços devem ser
oferecidos. Concentrando-se na á rea de capacitação empresarial por ser assunto de
interesse deste trabalho, o SEBRAE oferece os seguintes serviços:
• Consultoria empresaria l: deve iniciar-se pelo diagnóstico de dificu ldades do
empreendime nto até a capacitação do uso de ferram entas básicas de gestão
empresarial, como Plano de Negócios, Estratégias de Marketing, Orçame nto,
Administraçã o dos C ustos e do F luxo de Caixa, Apu raçã o de Res ultados, Gestão de
Pessoal e outras ações específicas . Atua lmente o serviço de consultoria está disponíve l
a R$ 10,00/hora ;
• Sistema de gestão empresarial : é formado por cursos, agrupados em cinco grandes
áreas: Administração Geral; Marketing e Vendas; Comércio Exterior; e R ecursos
Humanos. Os cursos são disponíveis para venda;
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• Empretec: é um seminário ele desenvolvimento e capacitação gerencial destinado a
empresários e futuros empresários com o objetivo ele estimular os participantes a
conhecerem e aprimorarem seu comportamento à frente elos negócios;
• Qualidade total : curso com a proposta de ajudar as micro e pequenas empresas a:
produzir mais e melhor; reduzir custos; melhorar o atendimento a clientes; melhorar
seus prazos de entrega; e obter base gerencial para a certificação ISO 9000;
• SEBRAEtec: serviço com o objetivo de aproximar as micro e pequenas empresas elos
centros geradores de conhecimento - universidades, institutos ele pesquisa, escolas
técnicas e ouh·os. As empresas devem receber consultoria na área tecnológ ica a preços
subs idiados, solucionando problemas nos processos produtivos ou no desenvolvimento
de produtos;
• PATME: serviço de consultoria para auxiliar a micro e pequena empresa a elevar seu
patamar tecnológico através de instituições ele ensino e pesquisa;
• Capacitação ele fornecedores: tem o objetivo de oferecer preparo e desenvolvimento às
micro e pequ enas empresas, através de parcetias com as grandes e médias empresas que
tenham a necess idade de preparar e aprimorar seus fornecedores/distribuidores para
ating ir os níveis de qualidade e produtividade ex ig idos pela g lobali zação.
O SEBRAE-SP poss ui 38 agências no Estado de São Paulo, sendo que a
Agência de São Carlos atende a J9 cidades da região desde I 992, ano de sua
inaug uração.

6.9.2 SENAC

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, é uma inst ituição
educacional de caráter privado e foi criado em 1946. Dentre as 53 unidades operacionais
paulistas, o SENAC São Ca rlos oferece cursos técnicos ou de formação profiss iona l
(acelerada ou cut1a duração) e cursos de qualificação profissional ou aperfeiçoamento
que visam atender ao público geral da cidade, do comércio e da indústria nas seguintes
áreas: Administração; Beleza; Comunicação e Arte; Desig n de Interiores; Educação
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Comunitária para o Trabalho ; Idiomas ; ll?fàrmática; Moda; Negócios; Saúde;
Tecnologia e Gestão Educacional; Turismo e Hotelaria e Varejo.
A unidade do SENAC no município de São Carlos completou em 2000 seus

50 anos de atividade.

6.9.3 SENAI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI foi criado em

1951 . Sua unidade operacional em São Carlos oferece cursos técnicos de formação
profissional para estudantes entre I 4 e I 6 anos no período diurno nas áreas de:
eletroeletrônica; marcenaria ; mecânica para automóvel e área metal-mecânica. Os cursos
noturnos são oferecidos para estudantes com idade acima de 16 anos e estão vo ltados
para as á reas de: informática; marcenaria e carpintaria; mecâ nica geral; mecâ nica para
automóvel; metrologia; pneumática e hidráuli ca. A unidade SENAI - São Carlos possui
também um a área de atuação recente em treinamento e assessoria técni ca para empresas
da região, na área de eletroeletrônica, mecâ nica, qualidade e processos de gestão
indu strial.

6.9.4 ETE Paulino Botelho

A Escola Técni ca Estadual Paulino Botelho vinculada ao Centro Estadua l de
Educação Tecnológica "Paula Souza" foi fundada em 1932. Oferece cursos técnicos
diurnos e noturnos de 18 meses, para as áreas de Administração, Eletrotécnica,
Eletrônica, Infom1ática Industrial, Mecânica e Refrigeração e recentemente abriu o curso
de E nfennagem. AJ ém dos c ursos técnicos também oferece o I 0 ano elo ens ino médio no
período da manhã.
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6.9.5 ParqTec

A Fundação ParqTec São Carlos é uma entidade de direito privado sem fins
lucrativos instituída em 1984 com o objetivo de ser a gestora e promotora do pólo de
tecnologia do município. Em 1985 a Fundação ParqTec implantou um programa para a
incubação de empresas de base tecnológica denominado CINET - Centro Incubador de
Empresas Tecnológicas, com a missão de estimular a criação de empresas a partir da
transferência de tecnologia gerada nas Universidades e centros de pesquisas locais. O
Centro incuba empresas que atuam nas áreas de aeronáutica, instnnnentação eletrônica,
mecânica de precisão, novos materiais, ótica e química fina . A Fundação também
oferece serviços de Consultoria e Assessoria na área de gestão administrativa, sendo
uma das parceiras do SEBRAE nesta atividade. O parque oferece um espaço para a
afiliação de empresas que podem usufruir da infra-estrutura do Parque.

6.9.6 I\ruMA

O N úcleo de Manufatura Avançada tem sede na Escola de E ngenharia de São
Carl os da U nivers idade de São Paulo -USP. Foi concebido para ser um centro de
excelênc ia em pesquisa fom entado pelo M inistério de C iência e Tecno logia, para
realizar pesquisas integradas em manutà tura, utilizando o potencial da T ecnologia de
Informação como ferramenta. Seu o bjeti vo é contribuir para que a in dústria instalada no
país possa tomar-se mais competitiva fi·ente à abertura de mercado e a globali zação da
economia através da capacitação em integração, o que envolve pesquisa e
desenvolvimento, formaçlío de pessoal, treinamento e prestação de serviços. O Núcleo
dispõe de parcerias com empresas de manufatura, de alta tecnolog ia e empresas de
sistemas e consultorias. O NUMA possui os seguintes g rupos de trabalho: Grupo MlEMetodo logia de Integração de Empresas; Grupo Sllv1 - S imulação de Si stemas de
Manufatura ; Proj eto PMA - Projeto de Manufatura; Grupo EI - Engenharia Integrada ;
Grupo CAE - Projeto de Engenharia Assistida por Computador; Grupo SCM & LI Supply Chain Management & Logística Integrada; Grupo FFA -Fabricação Flexível
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Automatizada; Grupo OPF - Otimização de Processos de Fabricação; Grupo EVI Grupo de Empresas Virtuais; Gmpo ABC - Gestão Integrada de Custos; Grupo QUAQualidade; Gmpo AMA- Adequação Ambiental em Manufatura. A partir dos
conhecimentos de competência dos grupos devem ser desenvolvidos cursos e métodos
para empresas.

6.9. 7 FIESP/CIESP - DÍI'ctoda Regional de São C a dos
A Federação e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo são entidades
de classe com o objetivo de estabelecer s intonia com as necess idades e evolução do
parque produtivo paulista . A estrutura operacional da FIESP é formada por
departamentos que devem oferecer serviços nas áreas de: tecnologia, relações
internac ionais e comércio exterior, infra-estrutura, competitividade, estudos e pesquisas
econômicas, jurídica e meio ambi ente, desenvol vimento sustentável, mi cro e peq uenas
indústrias. O CIESP é uma sociedade civil ele direito privado qu e hoje tem 4 1 unidades e
so ma cerca de lO mil empresas associadas, sendo 45% fora da região metropolitana.Essa
distribuição reflete a ex istência hoj e no interior do Estado de São Paulo um pólo forte e
emergente de empresas. A unidade operaciona l de São Carlos possui aprox imadamente
13Oempresas afi liadas, sendo aproximadamente, trinta por cento, peq uenas empresas de
setores di versos.
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CAPÍTULO VII

Apresentação dos Dados
Neste capítulo serão apresentados os dados empíricos co letados nas quatro
empresas pesquisadas e nas entidades e instituições de apoio à pequena empresa. O
principal objetivo é descrever o desenvo lvimento da função treinamento e suas
principais barreiras no ambiente da pequena empresa. Entreta nto, para melhor
contextualização do assunto serão apresentados sucintamente algun s aspectos da
filosofia administrativa da empresa e da gestão de recursos humanos como uma
referência ampla do assunto permitindo compreender melhor a prática elo tre inamento e
os fatores que interferem na sua aplicação.

7. 1 EJ\IIPRESA A

A) F ilosofi« Administrativa

Confonne o diretor, "o conceito de gestão da empresa é .fiúto de .forma
integrada e partiCif){(tiva, onde todos .fázem pane do negócio, e juntos definimos e
buscamos os mesmos objetivos ··. Ass im, a missão da empresa, as estratégias, metas e

objetivos são conhecidos por todos tomando mais claro o papel de cada um no resultado
co letivo da empresa. A pessoalidade também é uma característica forte na empresa, não
por casualidade, mas como fi losofia, por ter o poder de aproximar mais as pessoas,
melhorar o cl ima organ izaciona l, propiciar a criatividade e o dinamismo e gerar maior
confiança entre as pessoas que são o principal ativo da empresa.
O processo de delegação é uma característica forte na empresa como um todo
e é fac ilitado tanto horizonta l como verti calmente. A delegação e o conceito de
po liva lência é praticado como uma política de crescimento pessoal e profissional.
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Uma f01te e constante preocupação da empresa é a manutenção da
articulação entre os setores para promover uma equipe única de trabalho. Confom1e o
diretor, "no nosso time, cada um tem papel muito importante

110

resultado coletivo,

portanto entendemos a integração e o trabalho em conjunto como uma arma e vantagem
competitiva ".
Existe assim, um constante cuidado e preocupação em prover os recursos
necessários para as pessoas desenvolverem suas atividades estando motivadas para
alcançarem os resultados pretendidos.
As relações de trabalho na empresa favorecem o desenvolvimento de um
c lima de colaboração e criatividade. É adotado o reconhecimento como fator
motivacional através de constantes reuniões de confraternização onde os funcionários
participam ativamente, co mo : churrascos, festa de Natal, festa junina, comemoração
mensal de aniversários, eleição do func ionário do mês com premiação. É proporcionado

..

suporte para apresentações em eventos externos como: Operária do Ano, Jogos
Operários SESI, competições esportivas entre empresas, etc.
A Empresa busca a recompensa como alavanca motivacional, seja na fonna
de reconhecimento forma l e/ou info nna l através de política sa larial que adota como
manter os salários acima da média das empresas do seu mercado, ind ependentemente do
po rte.
Conf01me o diretor, ex iste uma preocupação da empresa com a q uestão da
qualidade de vida dos fun cionários, e é dada importância ao lazer para mante r a san idade
e a criatividade no trabalho. A empresa mantém um pacote de benefí c ios compatível
com as g randes empresas como, refeitório, área de lazer, plano de saúde, política salarial
ag ress iva, vale transporte, cesta bás ica, participação nos resultados, programa de saúde
ocupacional e outros.
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B) Recursos Humanos

Na estrutura organizacional da empresa, a atividade de recursos humanos é
representada pela atuação de um setor ou área em nível de coordenação, subordinado à
diretoria de operações e parte equipe de apoio da empresa.
A atividade de recursos humanos da Empresa A integra uma variedade
considerável de práticas agindo em si nergia com o conj unto de outras funções da
empresa, podendo assim ser considerada orga nizada, bem estruturada e atuante. As
práticas identificadas operacionalizam temas próprios da administração de pessoal
(planejamento de recursos humanos, recrutamento e seleção, rotinas trabalhistas, plano
de cargos e sa lários,) e outras atividades complementares (beneficios, relações
sindi ca is). Fo i observado que a maioria dessas atividades está formalmente defi nida e
estão centralizadas na coordenação da área e nos demai s funcionários que a compõem,

,,

com exceção do treinamento e desenvolvimento, estando esta atividade sob a
responsab ilidade da direção (em nível estratégico) e dos coordenadores de área (em
nível operacional).
Em termos de estratégia empresarial, confom1 e o diretor da empresa A, a
área de recursos humanos está integrada ao processo estratégico da empresa e tem

ume~

responsabilidade fundamenta l: "manter o time como cabeças produtivas autocapazes de
desenvo lver as atividades de sua especializaçlío ". Pata isso, o coordenador da área atua

junto com a diretoria no processo de tomada de decisão quanto à definição das metas e
objetivos para alcançar os resultados pretendidos.
Com autonomia, sem a necess idade ele supervisão direta e contínu a, a área de
Recursos Humanos atua determinando e operacionalizando alguns proced imentos como,
revisão de sa lários, plano de cargos e sa lários e outros, dentro do orçamento determinado
para a área busca ndo alcançar os resultados pretendidos pela empresa. Segundo o diretor
da empresa, 15% do faturamento anua l é reservado à área de recursos humanos,
incluindo benefícios e lazer, com a preocupação e a necess idade de prover os recursos
necessários para desenvol ver suas atividades, motivar os funcionários e atingir os
objetivos propostos.
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A relação da diretoria com o RH é interativa, direta e pessoal, uma vez que
essa forma de trabalho é parte da filosofia da empresa.
As políticas e práticas de recursos humanos sã o bem definidas. Conforme
observado, estas políticas são comunicadas aos funcionários por intermédio de folhetos
infom1ativos, murais, anúncios, boletins e outros meios.
Dentro das políticas de recursos humanos, a empresa possui um sistema de
recompensa realizado por cada coord enação de área através de uma política sa larial que
adota como meta a manutenção dos salários acima da média das empresas do seu
mercado (aproximadamente 10%), ind ependente do porte. As variáveis avaliadas são,
assiduidade, colaboração e desempenho. O plano salarial da empresa é comparado com
o de outras empresas de seu mercado uma vez ao ano ou conforme a necessidade.
Atualm ente, a preocupação principal da empresa e sua perspectiva futura
com relação aos recursos humanos são quan to à capacitação e ao aperfeiçoamento, no
senti do de oferecer condições de manter seu pessoa l fortemente qualificado e
desenvolvê-los pat1icipando do processo evolu tivo de crescimento da empresa, embora o
diretor da empresa considere sua equi pe de forma geral bastante qua lificada com relação
ao seu mercado. Conforme ele, "a
maciçamen /e em

f re inamen to

per.~pecti va

pam o ano atual é a de investir

principalmeme p am ns .fllllcioná rios das áreas

administratims a .fim de diminuir o desequilíbrio que existe entre o conhecimento
técnico, gerencial e afitudinal". Outra preocupação funciona l da área de recursos

humanos é com relação à estruturação compl eta dos cargos e sa lários por tratar-se
também de uma reivindicação dos funcionários da fabrica, uma vez que apenas os
ca rgos e sa lários da administração estão dev idamente organ izados e estruturados.
Quando perguntado ao diretor da empresa sobre o preparo de sua equipe de
trabalho, numa escala de zero a dez, fo i atrib uído nota sete a seus funcionários
administrativos e nota nove aos fun cionários da fábrica. O nível de escolaridade formal
elos fun cionários é de 47,9% com formação de ensino básico, 33,7% com formação de
ensino médio e 19,2% com formação universitária.
A Empresa A possui um índice de rotatividade ele pessoal bastante baixo. No
último ano este índi ce variou ele 0,1 % a 0,2%, com a predominância de casos no nível
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operacional, setor que emprega maior número de funcionários. O tempo médio de
pennanência nos últimos três anos é bastante alto aproximando-se de 100% abrangendo
todas as funções existentes.
O índice de absenteísmo é igualmente mínimo variando no último ano entre
1,5% a 2,0% em todos os níveis. Os principais motivos que justificam a ausência do

funcionário estão relacionados a problemas pessoais, principalmente saúde (doenças
pessoais ou na família). Com a finalidade de diminuir os índices de absenteísmo e
rotatividade, a en1presa possui algumas políticas de incentivo e manutenção, a exemplo
do sistema de horário flexível (por compensação de horas ou dias) para todos os
funcionários. Esse sistema permite que, em eventuais necessidades, o funcionário possa
ausentar-se e posteriormente compensar as horas ou dias de serviço utilizados. A
empresa oferece também aos fun cionários um pacote extenso de benefícios (plano de
saúde, refeitório, área de lazer, política salarial, cesta básica e outros) com o mesmo
propósito.
As principais cau sas das demissões ocorridas na empresa no úl timo período
anual foram relacionadas a problemas de desempenho. Quanto às saídas espontâneas de
pessoal, as principais causas estão relacionadas à ex pectativa de melhor emprego
(grand e empresa), mudança de cidade, doença ou motivos pessoais. A empresa procura
quando possível conh ecer os moti vos relacionados às demissões voluntárias através el e
uma entrevista de eles Iigamento.

c) Trcinnmento

Conforme o diretor, a qu estão da qualificação profiss ional, onde se inclui aí o
treinamento, constitui -se hoj e num dos aspectos mai s importantes na empresa, não por
acaso, mas porque, confom1e ele, "as pessoas são seu principal ativo e através delas é
que se consegue

11111

d(fe rencial competitivo fa ce aos imperativos de .flexibilidade,

criatividade e qualidade, atualmente tão importantes ". Qualificação para ele, além de

significar a autocapacidade de as pessoas desenvolverem as atividades de sua
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especialização, significa também o interesse manifestado pela pessoa em investir em si
própria, e isto é considerado no processo seletivo através do currículo do candidato.
A empresa A não possui uma política ou um progra ma de desenvolvimento
profissional formal e pennanente para cada ano, mas co nfonne o diretor da empresa,
existe uma preocupação constante com o desenvolvimento das pessoas através do
incentivo a partir da necessidade expressa pelo funcionário, que tem livre acesso para
manifestá-la a qualquer época do ano, sendo analisada pela diretoria e subsidiada pela
empresa quando reconhecida como importante profissional e pessoalmente para o
funcionário. Segundo o diretor da empresa A, "é muito importante que os funcionários

associem seus projetos de vida com a empresa, e a empresa, seu cresc;imenlo com o
desenvolvimento das pessoas".
No caso de 200 I, a empresa possui um amplo projeto, denominado Projeto
Educação, o qual tem o objetivo de desenvolver conceitos j unto aos funcionários sobre
cidadania, primeiros socorros, explicações sobre tecnologia, internet, telefonia celular e,
módu los sobre técnicas de entrevista que serão reali zados no próprio loca l de trabalh o.
O treinamento para a Empresa A é considerado muito importante e é
realizado como potencia li zador de resultados. A principal preocupação atua l é com
relação às áreas admin istrativas. Como já mencionado, a res ponsabili dade de fo1 mação e
treinamento não depende da área de recursos humanos, mas do diretor ela empresa e dos
coordenadores de áreas.
No caso es pecífico da mbrica, onde o processo é basicamente de montagem
do produto, as práti cas realizadas são informais, porém já incorpo radas na rotina de
trabalho do coordenador de área, salvo o treinamento ele rodízio, Embora infonnal as
forma s básicas de treinamento envolvem:
•

o treinamento introdutório, reali zado pelo encarregado da produção, cujo objetivo é
especificamente o conhecimento elas funções que o funcionário irá desempen har;

•

o treinamento operacional, reali zado com base na operaciona lização ela própria
fu nção, desdobrada nas tarefas que a compõem;

•

o treinamento de qualidade no qual os fun cionários observam as normas requeridas
para a obtenção do nível de qualidade desejada do produto;
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o treinamelllo de rodízio, no qual há a passagem por vários postos de trabalho para
que todos conheçam e dominem as diversas funções ex istentes mostrando o
potencial do funcionário e incentivando a polivalência.
Nos níveis técnico e administrativo, a prática da polivalência também é

reali zada e na eventual necessidade de substituição em detenninadas situações (férias,
licença, viagens e outros) isso é possível sem maiores transtomos, pois os funcionários
conhecem um pouco de cada fu nção. Segundo o diretor, "esta prática /em como objetivo

maior, desenvolver competências d({erentes nos fun cionários para crescerem
profissionalmente". Somente em poucos casos a empresa contrata especialistas,
procurando torná-los em pouco tempo fun cionários multifuncionais.
Treinamentos ou cursos e:-.1ernos são realizados anualmente seguindo uma
progra maçã o baseada nas necessidades apontadas pelas áreas da empresa. A preferência
para a realização dos cursos é dada basica mente a duas empresas de consul toria, com as

..

quais a empresa já mantém um relacionamento anterior positivo. Para o ano de 200 1, o
foco dos treinamentos será voltado para a atuação dos coordenadores das áreas
administrativas.
Foi observado que os diretores da empresa A investem em desenvolvimento
pessoal e aperfeiçoamento. Durante o período desta pesqu isa, um dos diretores esteve
por um mês participando de cursos fora do país.

•

O processo elo treinamento

Na área produtiva da empresa, o levantamento de necessidades é uma
atividad e informal, ou seja, baseado mais na observação ela rotina ele trabalh o
(procedimentos defi nidos ela linha de montagem) do que na defi nição ele critérios de
análise prec isos e verificáveis.
Nas áreas ad ministrativas, esse procedimento é realizado anualmente através
de formulários preenchidos pelos funcionários e coordenadores apontando as
necess idades da área e os interesses pessoais em realizar cursos ou tTeina mento.
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Embora informal na produção e formal na administração, o levantamento de
necessidades contempla os três níveis de análise na Empresa A: organizacional, de
recursos humanos e de operações e tarefas, o primeiro é realizado pela diretoria e o
segundo e terceiro pelos coordenadores de área e funcionários.
Na área produtiva, a atividade de planejamento do treinamento é informal de
fom1a geral e baseado em necessidades detectadas na rotina do processo de trabalho,
com exceção do treinamento de rodízio, no qual cada funcionário eleve passar por no
mínimo cinco diferentes postos ele trabalho existentes a cada dois dias consecutivos. A
empresa estimula esta prática ele treinamento para desen volver a poli valência que é uma
política ele pessoal ela empresa, para poder evitar a rotina no trabalho que gera o
desinteresse, para poder propiciar o desenvolvimento ele potencialidades (habilidades) e
para minimizar o risco ele lesão por esforço repetitivo, entre outras vantagens.
Nas áreas administrati vas, a atividade de planejamento do treinamento é
realizada no início de cada ano pela diretoria da empresa com base nos objetivos que
quer alcançar em curto, médio e lon go prazo e nas necessidades das áreas apontadas por
seus coordenadores para atender necessidades de conhecimentos, habiI idades c
comportamentos relacionados ao negócio da empresa, ao c li ente e às pessoas. Nem todas
as atividades de treinamento re<tlizaclas anualmente acabam sendo planejadas no início
de cada ano, pois podem ser detectadas durante o processo ele trabalho durante o
decorrer do ano. Isto significa que o treinamento também pode decorrer de necessidades
pontuais. Mensalm ente as áreas fazem uma revisão de suas necess idad es.
Para o ano de 2001 , o planejamento elo treinamento para essas áreas
contempla uma programação anual de cursos para as fun ções administrat ivas co m o
objeti vo de diminuir o desequilíbrio entre o conhecimento técnico, gerencial e de atitude
percebido no levantamento de necessidades das áreas e na análise ele desempenho não
estruturada que a empresa reali za.
•'

Quanto à avaliaçã o elo treinamento, na empresa A, este procedimento na área
técnica e adminstrati va é rea lizado ao término dos cursos e treinamentos, no sentido de
verifi ca r a sua va lidação ou efici ência. Entretanto, não existe nenhum procedimento
fom1al e sistemáti co para verificar se houve realmente uma mudança de atitude ou a
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transferência ou aplicação efetiva de um determinado conhecimento aprendido. Outra
fonna de a avaliação é realizada através de discussões informais com os interessados.
Eventualmente, de forma não estmturada é realizada a atividade de análise de
desempenho dos funcionários , porém sem critérios pré-estabelecidos e sem uma relação
direta com a avaliação do funcionário pós-treinamento ou com a verificação da
transferência efetiva para o trabalho.
No caso específico da fabrica, a avaliação é uma atividade infom1al, na qual
os resultados do treinamento são percebidos na própria rotina de trabalho, baseada nos
padrões adequados a cada fase do processo e nos parâmetros de desempenho da linha de
montagem realizada pelo coordenador da área e pelos próprios funcionários.
O diretor da empresa não considera que tenha probl emas freqüentes com
transferência de treinam ento para a situação de trabalho, embora não haja na empresa
nenhum procedimento sistemático para verificação. No caso de ocorrência,
provavelmente deve estar associado ao desconforto do funcionário com a mudança.
Quanto à necessidade de investir mais em treinamento, o diretor da empresa
acredita que na fábrica o treinamento tem atendido pl enamente seus objeti vos não
havendo a necessidad e de maior investimento, mas destacou a preocupação com os
aspectos da gestão (finanÇ(ls, marketing, engenharia). Segundo ele, as prin cipais
dificuld ades para um investimento maior e constante em treinamento estão na falta de
interesse ou indisposição dos funcionários em virtude dos horários fo ra de expediente,
res istência à mudança ou simplesmente des interesse pela ati vidade, e ainda a fa lta de
recursos da empresa que muitas vezes obriga-a a privil egiar determinadas ações em
detrimento de outras.
Quanto à utilização de serviços e produtos de entidades de apoio à pequena
empresa, a freqüência de utili zação da empresa A é muito pequ ena. Confonne o diretor,
no caso dos cursos de gestão, a empresa prefere optar por consultorias, que ao seu ver,
·'

apresentam programas mai s consistentes e particularizados e atendem melhor às
necess idades da empresa. Treinamentos operacionais são raramente realizados fora da
empresa, e quando necessários, a empresa tem optado pelo ClESP pela qualidade dos
cursos e por ser ass ociada à entidade. Quando perguntado sobre as demais entidades
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locais, o coordenador da empresa, fez menção negativa aos cursos realizados no
SENAC, por apresentarem fraco conteúdo. Quanto às demais entidades, o diretor da
empresa A considerou apenas que os cursos do SEBRAE não atendem às necessidades
específicas da empresa e também são superficiais e incipientes privilegiando mais em
seus cursos as empresas que estão iniciando suas atividades e que não possuem
conhecimento anterior sobre o assunto. As demais entidades não foram mencionadas.

7.2 EMPRESA B

A) Filosofia Administa·ativa

Conforme o diretor da Empresa B , "a lib erdade com responsabilidade no

trabalho é talvez a principal.filoso.fia da empresa". A missão e a estratégia da empresa é
no rteada pe la políti ca de qualidade de atender as necess idades dos c lientes procurando
•l

superar suas ex pectati vas, pois se acredita q ue a satisfação dos clientes é a garantia da
satisfação ela empresa como um todo, portanto cada um deve conhecer sua
responsabilidade individual. A abertura e a pessoalidacle são aspectos impo rtantes na
gestão, permitind o fazer com que as pessoas sintam-se ma is a vo ntade para expor s uas
d ificuldades, ans iedades e problema, gerando um clima de descontraçã o e ami zade na
empresa. Conforme o diretor, a empresa procura reali za r tudo o que é possível quando
algo é solicitado por algum fun cionário.
Segundo o diretor, a po lítica o rga ni zaciona l da empresa clefín e-se como
descentralizada, entretanto, de fonna supervisionada . O processo ele delegação é
realizado com relação ao desenvolvimento das atividades operacionais. Questões mais
co mpl exas são sempre acompanhadas e decididas pelo diretor-propri etário .
A empresa tem se preocupado em prover os recursos necessários para o pleno
desenvolvimento das atividades fun cionais dos setores da empresa para que possam
desempe nhar suas funções com êxito e qualidade. Ig ual preocupação a empresa tem tido
com relação à motivação e à integração dos func ionários, pretendendo elaborar novas
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políticas de recursos humanos (sistema de recompensa, plano de carreira, benefícios)
visando criar incentivos nesse sentido.
Segundo o diretor, as relações de trabalho, tanto verticalmente como
horizontalmente são bastante diretas e informais, favorecendo o desenvolvimento de um
clima descontraído e amigável.

B) Recursos Humanos

Na estrutura organizacional da empresa, a atividade de recursos humanos está
representada pela atuação de um departamento em nível de coordenação. A área de
recu rsos humanos está em fase de organização, ou melhor, em processo de mudança. O
atual coordenador, profissional com experiência na área, está na empresa há
aproximadamente dois anos e meio e foi contratado para organizar e coordenar a área
tornando-a mais atuante. Anterionnente a área esteve sob a responsabilidade de um
auxiliar de escritório que exercia a at ividade somente com relação à parte jurídica-lega l
do trabalho.
Atualmente, as práticas exerc idas pela área ampliaram-se um pouco através
da impl ementação ele outras ativid ades técnicas da ad ministmção de reCLII SOS humanos e
atividades complementares. O traba lho da área é bastante funcional o que não ex ige uma
aproximação maior com outras áreas da empresa, com exceção da diretoria, da qual
depend e de autorização para rea li zar detenn inadas atividades, ou seja, na rea li zação das
atividades operacionais possui bastante autonomia, na necess idade de decisões mais
importantes recorre à diretoria. O planejamento ele recursos humanos é uma prática
existente na Empresa B, entretanto infom1al e mais reativa do que preventiva ou de
previsão. O suprimento ele recursos humanos é realizado de acordo com a necessidade,
porém, confolll1e o coordenador da área, a empresa pretende em médio prazo formali zar
()

esse planejamento através da implementação de documentos prospectivos e de previsã o
visando um melhor desenvolvimento da emp resa e das pessoas.
De fom1a geral , a relação da área ele RH com a diretoria é de forma muito
acessível e informal. Aliás, confonne o coordenador, "a empresa toda possui uma
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grande liberdade e um relacionamento muito aberto com o diretor, chegando mesmo a
existir um certo paternalismo por parte dele ". Segundo o coordenador, a empresa nunca

teve uma reclamação trabalhista. A empresa possui vários fiwcionários trabalhando há
mais de lO anos. E alguns deles já foram readmitidos, ou seja, saíram da empresa por um
motivo qualquer e retomaram após um determinado tempo.
A empresa não possui uma política formal ou diretriz no que se refere aos
processos de gestão de recursos humanos. Entretanto, conforme o coordenador da área,
possui infonnalmente alguns critérios que orientam algumas práticas de RH como, por
exemplo: a) exigir um nível mínimo de escolaridade fom1al na seleção de candidatos a
operadores de máquinas (ensino médio), embora a empresa conte com alguns
func ionários antigos que não possuem este requisito; b) privileg iar a experiência na
função, como uma forma de "economizar treinamento e tempo e ter um pessoal mai s
qualificado"; c) privilegiar efeti vação de estagiários aprendizes ele escola técnica; d)

,,

analisar o desempenho ele alguns trabalhadores de destaque para promoção salarial (por
iniciati va da empresa ou por so li citação do trabalhador) ou analisar o currícul o do
funcionário a fim de analisar potencial para uma nova ocupação; e) auxiliar com bolsaestudo a quem se in teressa (casos são tratados individualmente). A empresa não possui
uma política sa laria l estabelecida por isso mantém os salát ios de acordo com a média elo
seu mercado local. A empresa não adota um procedimento periódico ele comparação de
salários com o mercado
Conforme o coordenador da área ele RH, ex iste uma necessidade rea l de que
a área se estruture melhor, até em fun çã o elo processo ele certificação ini ciado há algum
tempo. A importância atribuída à atividade de rec ursos humanos tem aumentado. A
empresa tem aos poucos procurado disponibiliza r os recursos necessários para que a área
se desenvolva de fonn a a atender e beneficiar aos fun cionários. Como maior
preocupação fun cional e perspectiva de curto prazo para a atividade de recursos

')

humanos, é a estmturação e a descri çã o de cargos e salários para que todos conheçam
principalmente a estrutura salarial da empresa. E m doi s anos, apenas doi s ou três cargos
administrativos foram descritos e desenhados com a finalidade ele atender exigência de
certificação da ISO 9002, entretanto, todos os demais cargos continuam em ab erto. Esta
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,,
é uma atividade emergencial por se constituir numa reivindicação dos funcionários com
a finalidade de obter ajuste salarial atualizado e compatível com a função . Ainda
segundo o coordenador, "p or nrio haver uma descrição formal de cargos, os
tmba/hadores "descobrem " e aprendem o que devem.fazer no dia-a-dia, às vezes, à sua
própria maneim ". Em razão de haver um acúmulo de tarefas e funções para um quadro

de funcionários enxuto (um coordenador por área), a situação acaba exigindo uma
multifunciona lidade e multiplicidade de papéis. O relacionamento com os funcionários
por parte da área também precisa ser melhorado. Segundo o coordenador, é preciso
desenvolver maior confiança e proximidade com os demais colaboradores a fim de se
conversar mais sobre suas necessidades. Em alguns casos, alguns fun cionários procuram
um funcionário mais antigo da área adminis trat iva para solicitar algo ou fazer uma
reclamação qualquer.
Sobre o preparo da equipe de trabalho, a empresa a considera de modo gera l
qualificada, entretanto, necess ita de aperfeiçoa mento, reciclagem, treinamento. O ní vel
de escolaridade forma l exigido varia ele acordo com a função. Para cargos de gerência e
coordenação, o candidato deverá ter curso superior completo ou em andamento e/ou
curso ele especiali zação na área; para níveis adm in istrativos e técn icos deverá ter o
ensino médio ou curso técn ico concluí do; para o nível operacional, deverá ter o ensino
fundam enta l. Entretanto , há vá rios casos na empresa (em todos os níveis) em que a
escola1idade não é levada em conta, considera ndo o perfi l do cand idato. 1\ empresa
procura recomendar a conclusão de cursos inacabados.
A média de permanência elos fu ncionários na empresa é ele três anos, embora,
há funcionários que pem1anecem na empresa já por dez anos. Há aprox imadamente um
ano, o índice de rotatividade aumentou um pouco na produção. Todavia, este índice
mantém-se baixo, embora não haja um control e estatístico que comprove a afinnação.
Suas principais causas são: dispensa de func ionário no verão (quando a produção cai);
mudança para empresa maior (i lusão ou ambição de crescer na grande empresa e ganhar
mais, principalmente dos mais jovens); montar próprio negócio; pega r seguro
desemprego.
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A empresa não possui também um controle do índice de absenteísmo, porém,
este número segundo a empresa se mantém baixo. Conforme o coordenador de RH, a
empresa incentiva a assiduidade dos funcionário s através de um complemento na cesta
básica para àqueles que não possuem faltas dentro do mês.
Confonne o coordenador de RH, a empresa tem como princípio nunca
mandar embora um funcionário, a não ser em casos considerados gravíssimos. É
bastante comum a readmissão de funcionários que pedem demissão. Os principais
motivos que os fazem voltar são: busca de liberdade que só encontram na pequena
empresa (uso do telefone, contato mais próximo com o patrão, saída negociada,
ambiente familiar).
Como "política" para diminuir a rotatividade, a empresa procurar fazer algum
tipo de acordo com o fun cionário (liberar fundo de garantia, receber seguro desemprego)
ou mesmo aconselhar o funcionário. Segundo o coordenador de RH, a empresa procura
.,

sempre conhecer os motivos que levam o funcionário a deixar o traba lho. A finalidad e
disso está em melhorar algo que possa es tar errado, ajudar o fu ncioná ri o em alguma
necessidade ou mesmo procurar manter o funcionário na empresa.

C) Treina mento

A questão da qualificação e da formação profiss ional é vista pelo diretorproprietário da Empresa B co mo um im po•la nte desa fío. Segundo ele, a pequena
empresa para sobreviver nos próx imos anos dependerá cada vez mai s de um quadro de
pessoal reduzido, com pessoas criativas, de iniciativa e muito qualificadas. Parte dessa
qualificação é poss ível ser adquirida através da formação intema. Para ele, "o
importante é ter habilidade para exercer o trabalho independente da experiência, o
restante é conseqiiência da ação do treinamento''. Portanto, após a reestruturação da
')

área de recursos humanos, pretende investir mais em treinamento nos próximos anos.
A Empresa B não possui um programa de desenvolvimento profissional
formali zado. Algumas ações isoladas são concretizadas como, por exemplo, oferecer
auxílio bolsa-estudo para quem se manifesta interessado. Porém, o nível de procura é
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muito baixo. Explica o coordenador ele RH que a faixa etária média elo pessoa l é ele 35
anos e talvez esse possa ser um elos motivos que leva ao desinteresse em prosseguir nos
estudos. A falta de recursos não representa no momento uma baneira para a empresa em
investir neste sentido. A fonna como a empresa estimula o aperfeiçoamento profissional
é divulgando cursos externos, atendendo as solicitações dos funcionários também neste
sentido e indicando e incentivando a participação dos funcionários. Quando o número de
interessados excede a disponibilidade financeira, a empresa escolhe um funcionário
(normalmente o mais experiente) para fazer o curso ou treinamento e depois deve
multipli cá-lo para os demais que não participaram.
O treinamento para a Empresa B é considerado importante e ao mesmo
tempo um desafio, pois segundo o diretor, sua necess idade é presente em número e
genêro . A empresa tem rea lizado apenas o mínimo que exige a nonna e é necessário
investir principalmente em treinamento de reciclagem. A responsabi lidade de formação

.,

e treinamento na Empresa B depende em sua maior parte do Engenheiro e do
Encarregado de Produção, responsáveis pelo apontamento de necess idades ou pela
própria execução do treinamento na área de produção. Na área administrativa, o diretor é
qu em decide pelos treinamentos externos. O coordenador de RH é responsável pela
di vulgação na empresa e agendamento de cursos oferecidos por di versas entidades ou
ainda pela procura de cursos no mercado quando solicitado pela empresa.
É pouco freqüente a participação em cursos externos por parte da diretoria.

Ela ocon·e quando o curso é considetado in teressante.
As fo rmas básicas de treinamento na produção envolvem:

•

o treinamento em serviço (aprendizagem infonmd com o encanegado ou
funcionários mais experientes na fu nção e procedimento escrito na máquina);

•

o treinamento de qualidade, orientado pelos superv isores, valendo também para os
estagiários;

•

o treinamento de rodízio, bastante empregado a fi m de que todos os funcionários
possam ser multiqualifícados tendo competência para operar vários eq uipamentos e
estejam aptos para eventuais substituições. Embora não programado e sistematizado,
o treinamento de rodízio ex iste conforme há a necessidade ou quando há o desejo
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por parte de um operador em aprender a operar uma outra máquina. O pessoal
iniciante começa com as maquinas mais fáceis e com o passar do tempo poderá
operar máquinas mais complexas. Coloca o diretor, "esta não seria talvez uma
política i1~{ormal de treinamento na .fábrica?";

•

o treinamento de reciclagem foi apontado como uma necessidade real na Empresa B,
não só na produção como nas demais área administrativas, todavia raramente
utilizado, sendo efetuado somente quando surge o interesse de alguém ou há uma
exigência concreta no trabalho. Todos os tipos de treinamento mencionados são
realizados de maneira informal como um procedimento rotineiro no processo de
trabalho.

•

O processo do treinamento

O levantamento de necess idad es de treinamento é uma atividade realizada
infom1a lmente e de forma ass istemát ica. Na Produção, é exercido pelo encarregado de
Produção ou pelo Engenh eiro de Produção ou Qua lidade na própria rotina de traba lho
sem o emprego de procedimentos sistemáticos de análi se, porém mais baseado na
produti vidade, nos proced imentos da qualidade e na observação do desempenho do
func ionário. Conform e o encarregado da Produção, os próp rios traba lhadores tamb ém
têm o hábito de se manifestar quando surge uma necessidade de treinamento.
Eventualmente o profissional de RI{ propõe a rea lização de algum tipo de curso
analisado anterionnente com a di retoria por entenderem importante para a empresa a
curto ou médio prazo. Nas áreas administrativas não há um procedimento sistemático
para detectar necessidades de treinamento, elas surgem quando são detectadas ou
manifestadas por algum fun cionário.
O levantamento de necess idades baseia-se nos seguintes nívei s de aná li se: de
recursos humanos (quando apresentam uma necessidade); de operações e tarefas
(defasagem do que se deve saber com relação ao que se sabe). A autorização para a
reali zação de qualquer treinamento depende da diretoria.
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A Empresa B não fa z planej amento formal das atividades de treinamento e
Isso é válido para todas as áreas. Na Produção, o treinamento é decorrente de
necessidades imediatas ou de curto prazo (troca de equipamento, incremento de
tecnologia, auditoria da qualidade, interesse de algum funcionário, solicitação da
diretoria ou engenheiro e outros). Eventualmente, uma ou outra atividade é programada
a médio prazo, conforme a necessidade. Nas áreas administrativas, a atividade decorre
da mesma fom1a de necessidades pontuais ou a partir da manifestação do interesse de
algum funcionário. Um procedimento sistemático é o de divulgar a programação de
cursos externos oferecidos por entidades. A quem se interessa o curso é subsidiado.
Quanto à avaliação do treinamento, na fábrica não é seguido nenhum
procedimento sistemático. Quando concretizada, a avaliação é realizada pelo
Encarregado ou Supervisor durante e logo após o tém1ino do treinamento com base em
observação do desemp enho, em conversa informal e na produtividade individual e geral.
Não há um acompanhamento periód ico e sistemático (mês a mês) para verificação da
ap li cação efetiva do conh ecimento adqui rido para a situação de trabalho. A empresa
rea li n

esporadicamente ava liação de desempenh o, porém, sem preocupar-se

necessa riamente em vinculá-la com treinamento. A aná li se é rea li zada por iniciativa ela
empresa ou por pedido do funcionário sendo subjetiva e por constatações. Os resultados
desta ava liação são para fin s ele aumento ele salário ou eventua lmente para defín ir a
participação em algum treinamento. O assunto quando tratado é discuti do em particul ar
entre o profissional de RH e o diretor ou di retamente com o funcionário.
Nas dema is áreas, a ava liação do treinamento ou curso é realizada logo após
o término da programação por ini ciati va nom1a lmente do faci litador. Não há avaliação
elos cursos ou treinamento realizada pela empresa.
Conforme o diretor, não ex iste nenhum tipo de intervenção ou procedimento
para verificar se o trein amen to se converteu em mudança efetiva para a situação de
trabalho pela fa lta ele tempo e preparo das pessoas para rea lizar tal procedimento.
Possíveis problemas de transferência de treinamento foram mencionados: a
falta de suporte na transferência do treinamento (Supervisor ou Encarregado); a retenção
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de infonnações na multiplicação do treinamento (conhecimento como garantia de
emprego e poder); idade (a não aceitação do mais novo ensinando o mais velho).
As preocupações e dificuldades inerentes ao processo de formação e
treinamento na Empresa B assentam-se sobre as seguintes questões: a) falta de
comprometimento e motivação dos funcionários refletindo nos resultados da empresa e
na eficácia da produção; b) necessidade de investir mais em treinamento de reciclagem
para melhorar qualificação e conseqüentemente obter ganho no processo produtivo.
Atualmente a empresa só faz o que detennina a norma; c) falta de interesse por parte dos
funcionários; d) limitação para a realização de cursos intemos no horário de trabalho; e)
cursos externos caros e desinteressantes não voltados para as necessidades reais da
empresa.
A empresa eventualm ente se serve de cursos externos oferecidos por
entidades locai s. Por ocas ião do processo de certificação ISO 9002 há três anos atrás,
vá rios cursos foram rea li zados. Os cursos oferecidos pelo SEBRAE foram ava li ados
positi vamente, porém de a lto va lor. Os cursos da CIESP foram mui to bem avaliados. O
SENAC foi criti cado r or oferecer cursos muito genéricos e para público de segme ntos
muito diversificados. A empresa possui um estreito relacionamento com a ESCOLA
PAULJNO BOTELH O de onde busca seus estagiários, futuros fun cio nários. O SENAJ e
as dema is e ntidades não foram mencionados.

7.3 EMPRESA C

a) Filosofia Administrati va

A filosofia de trabalh o da E mpresa C é a do trabalho sério para forn ecer seus
produtos com excelente nível de qualid ade e garantir o crescimento da empresa.
Segundo o diretor, "a il!fo rma lidade é uma característica inevilitvel em qualquer PE que

esteja em crescimento e a sua empresa não.fo ge disso. Entretanto, é preciso cuidarpam
que o proJissionalismo e a re~ponsabilidade sejam mantidos".
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Para isso, o diretor-proprietário acredita que a presença do dono na fábrica,
acompanhando o processo de trabalho traz um grande diferencial nos resultados da
empresa. Segundo ele, "a empresa procum incentivar a iniciativa e o comprometimento

no trabalho, pois o mais importante é o que deve serfeito, não importa o cargo ou a
função, pois a empresa não está preocupada em ter artistas, mas sim profissionais
competentes".
As relações e o clima de trabalho na empresa são considerados positivos, pois
não apresentam nenhum tipo de conflito. Existe uma preocupação em definir a missão
da empresa e algumas políticas para que os funcionários conheçam melhor a cultura da
empresa.
A Empresa C ainda não possui um plano de benefícios para os funcionários,
porém pretende oferecer cestas básicas aos funcionários. Conform e o diretor, a pretensão

é criar metas de produção e assiduidade para usufi·uir deste benefício.
'}

b) Recursos H umanos

A atividade de recursos humanos não consta na estrutura organi zaciona l ela
Empresa C em virtude de esta ser uma atividad e tcrcciri zada. 1\ opção pela terccirização
decorre da vantagem de um custo menor com relação a pessoal, encargos sociais etc.
Confo rme o diretor, a empresa está em fase de crescimento e a prioridade atual é uma
nova formatação do planejamento da produção, pois para ele: "A empresa pequena

quando se expande necessita criar uma estrutura formal que deve começar pela
produção e então com o passar do tempo investir nas demais atividades ". Sendo assim ,
para ele, de acordo com o estágio atual de desenvolvimento da empresa, não convém em
termos de custos manter um departamento de recursos humanos ou mesmo um
profissional para exclusivamente rea li zar atividades vo ltadas à parte legal do trabalho
(folha de pagamento, dem issão, adm issão etc).

'I

Embora inexistente como área, foi observado que detem1 inadas práticas de
recursos humanos (recrutamento, seleção, treinamento, planejamento) ainda que
in formais e pouco explícitas estão dispersas pela empresa, ora desempenhadas pelo
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diretor, ora pelo gerente de produção ou líderes espontâneos de grupo. Quanto ao
planejamento de necessidades de recursos humanos, não há qua lquer procedimento de
previsão fonnalizada de médio ou cu110 prazo, nem é uma prioridade. A percepção de
uma necessidade futura está sempre apoiada em experiências anteriores. Na necessidade
de preenchimento de uma vaga, a responsabilidade varia entre o diretor-proprietário ou o
gerente de produção que se incumbem do processo de seleção, normalmente baseado na
experiência ou por recomendação. O recrutamento é realizado pela empresa terceirizada
através de anúncios. Esse processo ocorre geralmente quando uma necessidade se faz
sentir.
Confonne o diretor, apesar de não haver qualquer política de recursos
humanos fonnalizada, os funcionários conhecem bem a filosofia da empresa quanto ao
desempenho no trabalho e o papel das pessoas. A empresa possui alg umas idéias que são
transmitidas às pessoas e que podem até ser apontadas como políticas. As principais
idéias ou "políticas" que fazem parte da cultura ela empresa sã o:
•J

•

"O importante é o que é preciso serfe ito sem e1(/htizar o cargo ou.fi111ç6es, ou seja,

todos del'em possuir ig ualdade técnica, não del'e hm•er''artistas ''.A empresa del'e
ser uma estrutura que.fimcione ".
~

"Educação para COJ!/iança (ex: almuxar{fado abel'lu) ".

•

"Caixa de sugestões usada de fo rma séria lel'{fndo em consideração a opinião e
sugestão dos .flmcionários seja quanto ao processo de trabalho como pam a
gestão ".
A en1presa não adota uma política salarial, entretanto, procura manter seus

sa lários na média elo mercado. Em alg umas funções a empresa paga o piso salarial.
Segundo o diretor, há a preocupação de se rea lizar uma "cartilha" ou um
"manual de idéias" sobre a cultura e a missão da empresa para fa cilitar o processo de
integração das pessoas. Além disso, é preciso melhorar também o desenvolvimento de
algumas das práti cas de recursos humanos realizadas na empresa através de
s istematização e padronização de alg uns procedimentos. Por exemplo, estruturar melhor
as funções das pessoas, uma vez que muitas atividades são difusas, o que acaba por
comprometer o processo de trabalho, pois as pessoas não se sentem plenamente

117

Capítulo 7
...

responsáveis

e

comprometidas

com

o

que

fazem

"empurrando" sempre a

responsabilidade para outra pessoa. De acordo com o diretor da Empresa C, muito
precisa ser melhorado quanto à gestão dos recursos humanos. A começar por uma
melhor estruturação das atividades até a sistematização de algumas práticas, como o
treinamento. Para ele, a PE precisa de um "modelo" de gestão de recursos humanos mais
adequado às suas necessidades para que possa ser mais atuante do que tem sido. A
universidade, segundo ele, poderia ter um papel muito importante neste processo através
da pesquisa (motivação, clima organizacional, levantamento de necessidades etc), e da
prestação de assessoria que atendesse aos objetivos da universidade em termos de
desenvolvimento e aplicação de técnicas e conceitos e, ao mesmo tempo à pequena
empresa que não possui recursos suficientes e nem preparo adequado.
Uma das principais preocupações atuais da empresa é com relação à
diminuição do índice de absenteísrno e com o comportamento no trabalho, tratando de
qu estões como motivação, postura, autonomia e comprometimento que necess itam
•)

urgentemente ser desenvolvidas para melh orar o ambi ente de trabalho, ev itar desperdício
e reh.tgo, melhorar a qualidade de processo e conseqüentemente a qualidade final do
produto. Segundo o diretor, a Empresa C embora de alta tecnolog ia, seu processo é
quase plename nte artesanal , onde os aspectos comportamentais são muito influentes e
importantes na rea li zação e eficácia do trabalho.
Sobre o preparo da equipe de trabalho , o diretor a considera qualifi cada de
modo geral , conside rando as limitações do setor em termos de treinamento e cursos. O
níve l de escolaridade formal na Produção é bastante baixo, porém os trabalhadores
possuem larga experiê ncia na h.tnção. Nas demais áreas, o nível de escolaridade é o
ensino médio e superior.
Na Empresa C, o tempo médio de permanência de funcionários gira em torno
de cinco anos na produção e doze anos na administração. Os índices de absenteísmo e
rotatividad e são cons iderados altos na produção, embora não sejam controlados
estatisticamente. O absenteísmo sendo de aproximadamente duas faltas por mês de cada
funcionário. A rotatividade tendo um índice a proximado no último ano de I 0%. Com
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relação aos dois índices, a predominância de faltas e demissões ocone na parte
operacional da empresa.
As principais causas das demissões ocorridas no ano foram relacionadas ao
desempenho. Quanto às saídas espontâneas de pessoal, o índice anual é de
aproximadamente 2% ao ano. Conforme o diretor, na Empresa "o.funcionário quando
quer ir embora ele cria situações diversas para ser mandado embora, principalmente,
problemas associados ao desempenho". A empresa não tem o procedimento de realizar

entrevista de desligamento com os funcionários. A empresa está elaborando algumas
medidas para reduzir os índices de absenteísmo.

C) Treinamento

Para o diretor, a qualificação profissional no contexto ela Empresa C
constitui-se em obter experiência prática na função uma vez que não ex iste formação
•J

técnica e nem oferta ele treinamento pa ra melhorar o grau ele habilidade dos
trabalhadores nas funções operacionais do processo produtivo do setor de fundi ção.
A empresa não possui um programa de desenvo lvimento profissional por não
ter recursos financeiros suficientes e não ver opções no mercado voltadas para as suas
necessidades.
A responsabi lidade elo treinamento na Produção é do engenh eiro e dos
funcionários mais experientes, en tretanto, isso não é rígido e determinado pois o
processo é muito informal.
Quando reali zado, o treinamento na Empresa C ocorre no próprio local de
trabalho e refere-se basica mente à segurança e aprendizagem da fun çã o ou a uma
melhor adaptação ao posto de trabalho rea lizada normalm ente por alguém mais

experi ente na função . Uma ati vidade assistemática de rodízio de postos de trabalho
também é rea li zada, porém muito mais por uma necess idade de conhecer todas as etapas
do processo para eventuai s substituições ou por uma interferência natural no processo de
traba lho em virtude da indefinição de tarefas do qu e como uma atividade programada de
treinamento com objetivos determinados. Confonne o diretor da empresa: "O
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lreinamellto conslitui-se numa alividade tão il!/àrmal e natural no processo produlivo
da empresa que os.funcionários talvez nem saibam que estejam sendo treinados".

Nas demais áreas administrativas é muito raro a participação em algum
treinamento ou curso, salvo em necessidades específicas, as quais são bastante raras.

•

O Processo do Treinamento

O levantamento de necessidades é informal, diz o diretor, e geralmente
realizado pelo engenheiro ou gerente de produção; baseia-se no nível das operações e
tarefas sendo uma atividade rea lizada também informalmente e de forma assistemáti ca
com base no acompanhamento do ritmo da produção apoiado na experiência e na
observação. O enfoque desta atividade é sempre de curto prazo, ou seja, em decon·ência
de uma necessidade imediata. Na administração, quando realizado, a necessidad e é
detectada ou manifesta da pelo própri o fun cionário.
Com relação às ações de treinamento, na Empresa C, elas decorrem de
necess idades pontua is ou imediatas, ou sej a, seus objetivos estão relacionados a
necessidades de curto praz o e estão concentrados totalmente na á rea produtiva da
empresa.
A avaliação elo treinamento é cons iderada como a avaliação elo próprio
processo produtivo na rotina de trabalho. Não há, portanto, nenhum proced imento
sistemático para avaliar resultados de trein amento porque esses res ultados estão muito
im plícitos no processo de produção. Se a lgum procedimento ou habilidade necess ita ser
ap erfeiçoado não há uma retroa lim entação do processo de treinamento através da
ava liação, até porqu e o processo é quase imperceptível. Ass im sendo, também não há
nenhum tipo de intervenção formal para verifica r se o h·einamento conve1teu-se em
mudança efetiva para a situação de trabalho. A rea lidade baseia-se em perceber no dia-a-

...

dia se o fun cionário executa bem o serviço ou precisa melhorar em alguma parte do
processo de trabalho ou ainda com base na produção diária.
A natureza infonnal do treinamento é vista como parte de um processo
natural da PE, embora segundo o diretor, exista a necessidade ele uma certa padron ização
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das atividades de treinamento. Confonne ele, "a limitação de recursos .financeiros é a

principal barreira, sendo natural dentro do processo de desenvolvimento da PE, porém
não permite sustentar uma formação mais adequada ou

11111

preparo melhor dos

trabalhadores de determinadas funções críticas, como por exemplo, o .fàrneiro que
poderia melhorar seu preparo na manipulação de elementos químicos". A grande
questão da fonnação e do treinamento na Empresa C é como treinar dentro das suas
possibilidades.
A empresa acredita que com a infonnatização da parte estrutural da produção
quando as funções atualmente difusas ficarão mais claras e definidas por causa da
fom1ali zação do processo, será mais fácil e necessário partir para um treinamento mais
padronizado e eficiente baseado nas funções e habilidades específicas de cada
trabalhador quando os obj etivos poderão ser mais precisos e os resultados verificá veis.
Confonne o diretor, a empresa tem sentido uma certa pressão em formaliz ar algumas de
suas atividades por uma necess idade de mercado, ou seja, o cliente certificado exige que
·)

se u fo rnecedor também o seja.
A Empresa C possui também uma g rande preocupação com a parte
comportamenta l; es pecifica mente com as questões ele autonomia, motivação e
responsabilidade. Para o direto r, esses po ntos são fundamenta is e críticos pa ra qualquer
empresa, po is estão associados ao desempenho e ao sucesso do produto final assim
como com a satisfação do trabalhador.
Conforme o diretor da empresa, poss íveis problemas podem dificultar o
aprendizado ou a apli cação efetiva do que é ensinado, tai s como, o envolvimento e a
motivação elo fun cionário que aprende, pois segundo e le: "O treinamento p or ser

il?formal é tão natural que as pessoas acabam não se envolvendo inteiramente ".
Com re lação às preocupações ou dificuldades ligadas à fom1a ção e ao
tre inamento, a Empresa C aponta as seguintes limitações: a) fa lta de recursos financeiros
e dis ponibilidade para sustentar uma formação ma is ad equada e consistente; b)
inexistê ncia de órgã os ou e ntidades que atendam às necessidades de treinamento do
setor de fundição e com custos acess íveis embora o setor de fundição seja de porte na
cidade; c) as entidades oferecem cursos apenas infotmativos e não treinamento para
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aplicação ou implementação e que não atendem às necessidades da pequena empresa de
vinte a cem funcionários, d) falta de oferta de cursos voltados ao setor de fundição; e)
consultorias muito caras para a PE; f) falta de cultura de relacionamento entre empresa e
universidade.
Quanto ao relacionamento com as entidades que oferecem cursos e
treinamentos, a Empresa C vem ultimamente participando de alguns projetos com as
Univers idades locais (Projeto YIRTEC -Empresas Yi1iuais de Tecnologia do Núcleo de
Manufatura Avançada), entretanto, co m as demais entidades seu grau de relacionamento

é basicamente zero. Isso se justifica pelas dificuldades apontadas anterionnente tendo
como principal fator a necessidade de impl ementação e não infonnação. Essa afirmação
sobre c ursos meramente infonnativos baseou-se no co nhecimento dos programas e
cursos de gestão oferecidos pelo SEBRAE local.
A empresa acredita, que uma maior interface com as universidades em nível
de pesquisa e implementação será o melhor ca minho para a PE.

7.4 EMPRESAD

a) F ilosofia Administr ntiva

Conforme o d iretor administrativo, "a principal meta da empresa sempre.fài

a de estar à f rente, construindo, in vestindo em pessoas e equipamentos, divulgaçclo e
treinamento, e principalmente estando atentos às reais necessidades de nosso cliente".
A transpa rência e o respeito com c lientes e funcionários são as características
mai s preservadas pela empresa, conforme o diretor. Assim toda a equipe tem um papel
in divid ua l e coletivo muito importante para a empresa. A empresa adota para isso a
fil osofia de melhoria contínua em tod os os processos da empresa.
O processo de delegação e auto nomia é v isto como in evitável para a
sobrev ivência de uma empresa que gera inovação e quer estar sempre à frente. Segundo
o diretor, "existe uma grande preocupação em oferecer os recursos e suportes

necessários pam o desenvolvimento do tmbalho das pessoas. Isso porque, por trás de
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toda a tecnologia e desenvolvimento estão pessoas que traballwm de forma muito
pro.f1ssional e entusiasmada".
As relações de trabalho favorecem um clima muito positivo para empresa, na
qual as pessoas possuem liberdade para dizerem o que pensam e o que qu erem. Mostra
disso, é a existência de um Grêmio de Funcionários, criado por incentivo das diretorias
dentro do qual se di scute inclusive questões salariais e problemas diversos. A empresa
também procura estimular o la zer e a confratemização com os funci onários, o rga niz~ndo
sempre churrascos e festas a fim de manter a saúde mental e a criatividade no trabalho
A emprese oferece os seguintes benefícios: restaurante, plano médico
extensivo à fa mília, 14° salário e cesta básica. A empresa possui um sistema de
recompensa (1 5° sa lário) baseado na participação dos resultados da empresa,
considerando variáveis corno assidui dade, participação em cursos etc.

B) R ecursos Humanos

Na Empresa 11, a ati vidade de recursos humanos é representada na estrutu ra
organizaciona l como departament o de apoio subord inado ao setor de tesouraria.
I\ atividade de recursos humanos da Empresa D é integrada pelas práticas
bás i ~s

de rotina trabalhista (admissão, demissão, fo lh a de paga mento, relações

sindicais) realizada por um único funcionário. Dentro de sua esfera funcional de atuação
o departamento cumpre suas at ividades com suficiente autonom ia. As ati vidades de
recrutamento e seleção estão sob a responsabili dade da direção da s áreas requerentes e
dos líderes na produção. Estas ações caracterizam-se por ser freqü entemente in fonnais e
intuiti vas comum pré-requis ito bás ico de qualificação para todas as áreas: ser usuário de
in fom1ática, e em outras áreas específi cas, o domínio da língua inglesa.
Segundo o diretor administrativo, a partir da implementação de um novo
sistema integrado de gestão e da nova estrutura organizacional é esperado que o
departamento de recursos humanos passe a exercer uma maior atuação com relação a
out ras atividades com plementares de recursos humanos, a exemplo da atividade de plano
de cargos e salári os e passe a ter uma integração maior com as outras áreas, agili zando,
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organizando e sistematizando todo o processo de trabalho e com iso tendo um papel
mais atuante. Foi observado que praticamente todos os processos decisórios da empresa,
desde o desenvolvimento do produto ou serviço até o atendimento ao cliente estão
centralizados nos quatro diretores das cinco áreas da empresa (administrativa,
marketing, comercial, técnica, industrial). Com relação à parte tática e operacional, as
áreas possuem autonomia para a realização de suas atividades.
O relacionamento do RH com a diretoria administrativa é direto e pessoal
quando necessário.
Com relação às diretrizes ou políticas voltadas à gestão das pessoas, essas se
encontram em sua maior parte informais. Das políticas formali zadas estabelecidas, todas
são referentes à área produtiva ela empresa. Como exemplo, a produção é a única área
que possui um plano de carreira definido, bem como um programa salarial baseado no
·'

tempo ele trabalho e na qualificação. Para as demais áreas o nível salarial é superior aos
de seu mercado de atuação.
As perspectivas de curto e méd io prazo da empresa com re lação à gestão de
pessoas são quatro: I) dar início à descrição de cargos e salários da área produtiva; 2)
sistematizar levantamento de necess idades de trei namento intemo a fí m de ev itar
treinamento reati vo e investir em treinamento preventivo priorizando a fi losofia de
melh oria contínua da empresa evitand o sempre as não confo rmidades; 3) melh orar a
prática das atividades de recrutam ento e seleção através da determinaçã o de critérios e
procedimentos; 4) atuali zação de um software de gestão integrada co m um módulo
especí fi co e ampliado para recursos humanos.
Quanto ao preparo da equipe de trabalho, para o diretor administrati vo, sua
empresa pode ser considerada uma empresa inteligente, pois é uma fonte geradora de
tecnologia e produtora de conhecimento. Portanto, seu pessoa l, prin cipalmente ela parte
de desenvolvimento de produto e serviço é considerado muito qualifi cado. O nível de
escolaridade formal é alto (aprox imadamente 20% dos fun cionários possuem nível
superior completo e o restante possui o ensino médio) e a capacidade de aprendizagem
autônoma é um aspecto particular de seus funcionários, ou seja, a capacidade cri ati va de
aprender por si mesmo ah·avés da busca ele informações.
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A Empresa D tem crescido muito desde a sua fundação e, portanto vem
ampliando seu quadro de pessoal constantemente. Embora sem um acompanhamento
específico, conforme o diretor administrativo, a Empresa D não apresenta problemas
com rotatividade e absenteísmo acreditando, pois não há registros, que seus índices
sejam bastante baixos. O tempo médio de permanência dos funcionários na empresa é de
aproximadamente cinco anos. Conforme o diretor, a empresa demite muito pouco seus
funcionários, sendo a principal causa a não adaptação à cultura da empresa.
Dos fatores relacionados ao absenteísmo, as principais causas referem-se a
problemas pessoais, geralmente associados à saúde pessoal ou de algum membro da
família.
A empresa tem o hábito de procurar conhecer os motivos que levam à
demissão voluntária de seus funcionários. Dos poucos casos associados à saída
•I

espontânea, os principais motivos relacionam-se a melhores oportunidades de emprego
(grande empresa) ou a não identifi cação com a função exerc ida.

C) Trl'inamento

A qualifi cação profi ssional para a Empresa D é tida como fundamental.
Segundo o diretor adm inistrativo, a própria característi ca do produto da empresa exige
estimular os funcionários a tomarem iniciativa e serem criati vos para ousarem na bu sca
de novas respostas e formas de reali zação do trabalho, ou ainda novos in crementos para
os produtos corre ntes da empresa . O pre paro e a capacidade de aprendi zagem autônoma
são fatores importa ntíssimos e res ponsáveis para o alcance dos resultados que a empresa
vem obtendo.
A empresa procura oferecer um incentivo em tennos de desenvo lvim ento
profissional c usteando cursos realizados pelos funcion ários, quando associados a alg uma
necessidade da empresa, porém, isso não se trata de um prog rama formal de
desenvolvimen to. Esses cursos podem ser solicitados pelos próprios funcionários ou
indi cados pela empresa.
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Assim, na área administrativa , especificamente na área de desenvolvimento
de produtos ou serviços, a geração de conhecimentos está baseada na pesquisa e no
estudo contínuo. Para isso, são utilizadas algumas bases de informações de onde se
extrai o conhecimento necessário para o desenvolvimento dos produtos (equipamentos
eletrônicos, hardware, software e outros) e serviços, tais como, manuais de automóveis,
pesquisa na internet sobre o assunto e com as montadoras de carros.
Quanto à prática do treinamento intemo, conforme o diretor, ela é de fonna
geral informal, e é resultado do que se pode chamar, de uma aprendizagem em ação, que
ocorre naturalmente no processo do trabalho, sem ser necessariamente designada corno
treinamento. É como se fosse uma di sseminação natural do con hecimento pela empresa
como um todo. Ao final de cada projeto elaborado existe um procedimento comum
corno se fosse uma "cadeia de treinamento" por multiplicação das informações

.,

refere ntes ao produto ou serviço desenvo lvido, que se inicia com o pessoa l de projeto e
desenvo lvimento ao pessoa l da produção e apoio técnico, e este último à equipe de
vendas e seus representantes c por fim o treinamento de uso do eq uipam ento para
c li e ntes, porém isso ocorre de forma muito natural, como parte inerente ao processo de
trabalho.
A empresa possui um ciclo de qualidade, embora não tenha certitícaçâo, no
qual qualquer setor ou funcioná ri o da empresa ao apresentar uma reclamação, em
virt ude de uma não con fom1id ade, pode ex ig ir uma solução da área competente, que
pode inclusive necessitar de um me lhor treinamento intemo (informal) das áreas
envo lvidas. Esse procedimento é facilitado pela integração da empresa através de um
so ftware de gestão que embora ainda não contemple todas as áreas, pode rastrear uma
não conformidade nas áreas envol vidas. Dentro de poucas semanas um novo sistema
será implementado incorporando todas as áreas, inclusive recursos humanos, quando
todos os funcionários participarão novamente de um curso interno a respeito do novo
s is tema.
Essa característica, chamada de aprendi zagem em ação pe lo diretor, ocorre
em todas as áreas da empresa, inclus ive na parte produtiva, o nde os técnicos com base
nos manuais de projeto são capazes de montar o produto. Assistematicamente, ou
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conforme a necessidade, os mais novos aprendem e são treinados pelos líderes de grupo
ou por trabalhadores mais antigos e experientes a desenvolverem alguma parte do
processo. Toda a parte de integração e aprendizagem do serviço e qualidade é realizada
de modo informal dirigida pelos Iíderes de grupo ou profissionais mais experientes
designados. As não conformidades na produção são identificadas pelo próprio montador
no processo de trabalho.
A aprendizagem contínua e o treinamento são vistos como fundamentais para
a empresa como um todo. A principal preocupação atual é em investir com a nova
fonnatação do sistema de gestão integrada em treinamento preventivo, priorizando o
levantame nto de necessidades a méd io e longo prazo.
Treinamentos ou cursos externos são pouco realizados, sa lvo quando há uma
necessidade específica. Por exemplo, nos últimos dois anos, a empresa requis itou a todos
seus funcionários para participarem de cursos de infom1ática, por ocasião específica da
implementação de um so ftware de gestão. Os diretores da empresa são os que com mais
freqüência participam de c ursos externos.

•

O Processo do Treinamento

Na produção, uma necess idade de treinamento é levantada, ainda que
infom1al, a partir das necessidades de aprendizagem do processo do trabalho (recémcontratados, estagiários, trainees) orientada pelos líderes de célula ou fun cionários mais
experientes, ou com base em al guma não conform idade detectada no processo.
O levantam ento de necess idades de treinamento nas áreas administrativas
ocorre infom1almente com base nas não confonnidades percebidas nos processos de
trabalho por qualquer fun cionário, a partir da finali zação ou in cremento de um produto a
ser multiplicado pela empresa ou ainda pela necessidad e manifestada por um fun cionário
ou pela diretoria . Esse procedimento na Empresa D tem enfoque nas necess idades da
empresa de curto e médio prazo
Os ní veis de análise das necessidades estão mais baseados nas operações e
tarefas pela empresa como um todo, no nível organizaciona l baseado em necess idades de
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curto e médio prazo, realizado pela diretoria, e no nível dos recursos humanos,
determinado por alguma diretoria ou chefia imediata.
A Empresa D não possui um planejamento formalizado de treinamento, nem
para a produção, nem nas demais áreas da empresa. Segundo o diretor administrativo,
uma necessidade de treinamento intemo, o qual ele chama de aprendizagem em ação é
voltada para os objetivos ele curto e médio prazo também.
A avaliação elo treinamento ou da aprendizagem requerida, assim como a
verificação de sua transferência é realizada na produção infom1almente e no próprio
processo de trabalho, verificando as conformidades estabelecidas e também com base na
capa cidade produtiva. Na administração, ela ocorre infonnalm ente no próp rio processo
de trabalho e através dos parâmetros de aná lise das conformidades exigidas. Conforme o
diretor administrativo, de fonna assistemática e informal é rea li zada uma ava liação do
potencial de alguns profissionais para fins de promoção ou aumento de salário. Quanto
aos cursos extemos realizados pelos funcionários, quando reali zados, a avaliação referese unicamente quanto à qualidade do curso logo após sua finali zação.
Confom1e o diretor, "a empresa não apresenta proh/emas com tran~ferência
de treinamento ou aprendizagem até porque isso faz parte da sobrevivência da
empresa

Quanto às barreiras ou dificu ldades intemas ligadas ao treinamento ou
aprendizagem, a principal preocupação da empresa tem sido em ana lisar necessidades de
treinamento a longo prazo para at uar de forma mais preventiva e não reativa como vem
sendo rea lizado e também em dispor ele tempo para programar melhor treinamentos
internos. Conforme o diretor, isso será possível dentro de pouco tempo com a
implementação do novo software integrado que vai reorganizar as atividades da
empresa. Quanto ao que tem sido feito dentro das atuais cond ições da empresa, o diretor
diz sentir-se sat isfeito com os resultados, pois as necessidades da empresa e das pessoas
estão sendo supridas.
Quanto a treinamentos e cursos externos, a empresa se utiliza com pouca
freqüência. A expli cação principal é que a base de conhecimento para o
desenvolvimento do produto da empresa não depende de treinamento externo, ela
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depende dos próprios funcionários

realizando pesqutsas junto às montadoras

automobilísticas, nos manuais de automóveis, internet e outras fontes. Porta nto, o
relacionamento com as entidades locais fornecedoras de cursos e treinamentos é bastante
restrito.
E ntretanto,

com

as

univers idades

locais,

o

relacionamento

e

o

desenvolvimento ele trabalhos de pesquisa tem-se ampliado cada vez mais, exemplo
disso, é a participação da empresa no projeto VIRTEC (Empresas Virtuais de
T ecnolog ia) do NUMA da Universidade de São Paulo e s ua associação ao ParqTec. Esse
relac ionamento é influenc iado pela característica tecnológica elo produto que des perta
maior interesse pelas universidades e fornece uma base de infon11ações mai s atuali zada
e, pela formação s upe rior ele alg uns dos dire tores nas universidades locais o que facilita
esse relacionamento. Até o mome nto essa parceria tem s ido bastante pos itiva para a
e mpresa.
Sobre as demais e ntidades, a E mpresa D possu t apenas uma mator
,)

proximidade com o SENAI, onde rea li za jornadas de qua lidade sob a liderança da
fãbrica, auxi liando-o em seus c ursos de formação. Nada foi observado a respeito das
outras entidades e inst ituições locais, pelo fato de a empresa não uti lizar seus serviços e,
pot1anto, não os conhece s uficienteme nte.

7.5

PRINCIPAIS

ASPECTOS

ORGANIZACIONAIS

DAS

EMPRESAS

PESQUISADAS

Conclui ndo a apresentação dos dados empíricos é apresentado a seguir no
quadro 1, um resumo dos aspectos organi zacionais mais relevantes pesquisados nas
e mpresas.

129

Capítulo 7

Quadro 1: Síntese dos principais aspectos o•·ganizacionais JJesquisados
nas empresas

Síntese dos aspectos
organizacionais
pesquisados nas
empresas
a) Filosofia
Administrativa

b) Rec ursos Humanos

c) Treinnmento

Empresa
B

Empresa
A

delegação
autonomia

Empresa

c

e delegação
operacional
supervisionada

-políticas bem
definidas
e
formaliz adas
-boa
estrutumçào da
nrca de RJ-1
-ma ioria
das
prnticas de fUi
formai s
-atliação
estratégica
c
opcracionnl
-considerado de
fundmncntal
importilncin
-níveis
e
operncionn I
estratégico
--natureza
UO
trcinnmento
interno é fonnnl
c informal
-mui to pcqucn n
n freqüêncin de
utilizaçiio
de
cursos
e
treinamentos de
entidades
de
apoio à PE

Empresa
D

centralizada
delegação
conhecimento autonomia
de deveres e
papéis

c

-algumas
políticas
e
defin idas
informais
áren
em
reestruturação
-maioria
das
práticas de RH
in formais
-atuação
operacional

-políticas
indefin idas e
infonnnis
-nrea
terceirizadn
-práticas
traballlistas
-sem atuação
dentro
da
empresa

-algumas
políticas
defin idas
e
ilúonnais
-área
em
reestruturação
-ma ioria
das
práticas de RH
informai s
-ntuação
operacional

-considerado
importante e um
desnfio
-nível
operncional
-natureza
do

-as
pessoas
nem percebem
que
siio
treinadns
-nível
operacional
-natu rct.a do
treinamento
interno
é
informal
-vem
aumentando a
pnrticipação
em projetos
com
Universidades

-considerado
fundamental
pam o negócio
-nível
operacional
- naturezn do
tn;iuarncuto
interno
é
informal
-relacionamento
rest.rito
com
entidades
fomcccdoras de
cursos
c
treinamentos

lre illatlle lltO

in temo
in forma l
-pequena
freqüêncin
utilização
cursos
lreÍlt amen tos
entidades
apoio~ PE
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7.6 ENTIDADES E INSTITUIÇÕES FORNECEDORAS DE CURSOS E
TREINAMENTOS
7 .6.1 SEBRAE

As ações desenvolvidas pela unidade SEBRAE - São Carlos a fim de atender
às micro e pequenas empresas estão divididas da seguinte forma:
•

cursos e palestras sobre gestão administrativa (finanças, marketing, recursos
humanos, legislação etc) para micro e pequenas empresas ;

•

Consultoria em gestão empresarial (plano de negócios, estratég ias de marketing,
orçamento, qualidade, SS, administração elos custos e fluxo de caixa, apuração de
resultados, gestão de pessoal, informática, comércio exterior e outras ações
específicas). Inicia-se por um diagnóstico das dificuldad es do empreendimento e, em
seguida, são dadas as orientações para o desenvo lvim ento de soluções. O empresário
pode montar uma seqüênc ia de acordo com o seu interesse e necessidade. Conforme

..,

con sultores loca is, a pa rtir de dezembro de 2000, o serviço de consultoria antes
cobrad o por hora, passou a ser g ratuito ;
~

Ba lcão SEBRAE, com atend imento perso nalizado, onde são obtidas informações
so bre: os produtos e serviços elo SEBRAE loca l e estadua l; abertura de empresas;
legislação co mercial, tributária e previdenciária ; diagnósticos básicos; orientação
sobre os cursos e ações de capacitação de gestão empresari al;

•

Orientação ao créd ito, com o obj etivo de faci li tar o acesso das micro e peq uenas
empresas às d iversas modalidades de crédito, intercede ndo j unto às instituições
financeiras. Presta ga ran tias

comp lementares

necessári as à contratação de

financiamentos voltados à exportação e às linhas específicas de invest imentos elo
PROGER/FAT (Progra ma de Geração de Emprego e Renda);
"J

•

PATME - Programa de Apoio Tecno lógico às Micro e Pequenas Empresas, serviço
de consultoria remunerado com o objetivo de auxiliar a mi cro e a pequena empresa a
elevar seu patamar tecnológico, através de instituições de ens in o e pesquisa;
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•

Incubadora de empresas, desenvolvida com parcetros (consultores e ParqTec Parque de Tecnologia de São Carlos) sendo um espaço para empreendedores com
planos de negócios definidos para "organizar" suas empresas por um prazo
determinando, contando com uma estmtura de apoio gerencial e tecnológico
fornecida pelo SEBRAE-SP e seus parceiros;

•

Balcão avançado, que presta atendimento com a mesma finalidade do balcão loca l
SEBRAE em outras cidades da região, em detemlinados períodos do ano.
Dos serviços existentes, o balcão de informações local, as consultorias em

gestão administrativa e os cursos e palestras são serviços que mais possu em procura.
Segundo a coordenadoria de cursos e alguns consultores entrevistados, a gra nde parte
da procura por esses serviços é proveniente das micro empresas até dez funcionários do
setor da indústria e comércio, por serem mais vu lneráveis e desconhecerem quase
completa mente a parte administrativa de uma empresa. Os motivos pelos quais as PE's
procuram menos o SEBRAE do que as micro são os seguintes:
•l

a) Recursos fi nanceiros escassos;
b) O peque no empresário de fom1a geral pouco investe no fun cionát io porque acred ita
que isso não gera resultados finan ceiros;
c) A mai o ria dos pequenos empresários não possu1 visão ou conh ecimento da
impo rtância em investi r em treinamento e cursos ;
d) A pequena empresa (de vinte a cem funcionários) já possui uma estrutura fun cional
básica diferentemente da micro empresa;
e) O pequ eno empresário de modo geral busca retomo rá pido (visão de c urto prazo) e,
portanto, não vê resultados nos cursos e tre inamentos;
f) Quanto às consu ltorias, a pequena empresa, na opini ão dos consultores, busca mais

um assessor (alguém que faça pela empresa) e não um consultor que mostre o ca minho a
ser seguid o.
.,

A organização, conteúdo e prog ramação dos cursos e Irei namentos oferecidos
às empresas locai s sã o desenvol vidos com base em pesquisas mercadológ icas realizadas
pelo SEBRAE -SP e que apontam as tendências para o interior elo Estado. Não são
realizadas pesquisas locais ou regiona is por demandarem muito tempo. A divu lgação
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dos cursos e treinamentos é realizada via mala direta às empresas e anúncios no
SEBRAE.
A adequação e efetividade dos cursos e treinamentos ministrados são
medidas através de avaliação junto aos participantes logo ao ténnino da programação e
não posteriormente junto às empresas.

7.6.2SENAC

Embora o SENAC tenha sido concebido com o objetivo de atender a clientela
tradicional do setor terciário, ultimamente vem se envo lvendo pouco a pouco na
prestação de serviços e na profissionalização de atividades que podem ser desenvolvidas
em outros setores da economia, como saúde, indústria e outros.
Conforme o coordenador de cursos da unidade loca l, as propostas para o ano
.,

ele 2001 de cursos técni cos e de qualifi cação profissional ou aperfeiçoamento voltadas
também para o setor industri al são as seguintes:
•

Curso Técnico em Segurança elo Traba lho;

•

Curso Técnico em Secretariado;

•

Curso Técnico em Contabilidade;

•

Curso Técnico em Gestão Empresarial (Ad ministração);

•

Curso Técnico em Infonnática com ênfase em Tecnologia da Informação;

•

Programador de Microcomputador;

•

Cursos rápidos, tais como: Como melhorar a motivação interna; Treinamento

para membros da CIPA; Segurança na Operação de Empilhadeiras; Sistema de
Qualidade ISO 900 1 :2000 ; Matemática Financeira Aplicada; Atendim ento ao cliente;
Interpretação da Nova Nom1a ISO 9001 :2000 ; Auxiliar de Administração de Pessoal;
Programa Educação para o Trabalho.
Todos os cursos acima, tanto de formação ou de qualificação profiss iona l são
cobrados de acordo com a carga horária programada.
Confonne o coordenador de cursos da unidade do SENAC loca l, ambos tipos
de cursos (formação ou qualificação profiss ional) são procurados por empresas de
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pequeno, médio e grande porte da cidade e da região (em menor proporção). Embora
sem um acompanhamento estatístico, o coordenador afirma que a pequena empresa com
relação à média e a grande se interessa menos pelos cursos, sendo o principal fator a
limitação de recursos financeiros. Quando a empresa participa envia apenas um ou dois
funcionários para posteriormente multiplicarem os conhecimentos adquiridos.
A proposta e organização dos cursos são baseadas, segundo o coordenador de
cursos, em várias fontes de informações, sendo as principais:
•

Balcão de informações da unidade (onde o cliente procura por detenninados
cursos ou é verificada a demanda);

•

Visita a indústrias;

•

Sugestões de cursos dos clientes na avaliação final dos cursos freqüe ntados;

•

Solicitação de sugestões de cursos às Associações Comerciai s e Sindicatos;

•

Eventualmente pesqui sa encomendada ;

•

Pesquisa balcão com clientes para aprovar uma proposta de curso.
A ava li ação dos cursos oferecid os é rea li zada por escrito pelos participantes

no fi nal da prog ramação das ativ idades. E m a lg uns cursos que demandam estágios, é
reali zado um acompanhamento do desempenho do estagiário, pod endo ava liar a
apli cação dos con hecime ntos adquiridos.

7.6.3 SENAI

A Escola SENAJ "Antonio Ado lpho Lobbe" em São Ca rlos -SP, desenvol ve
suas atividades voltadas as seguintes áreas de atuação: mecâ nica, e letroeletrôni ca ,
automobilística e rnadeira. A esco la oferece os seguintes prog ramas:
•

C ursos de apre ndi zagem Industrial : programas diri g idos a menores, na fai xa ele 14 a
18 anos. O objetivo é a ca pac itação de conhec imento e habilidades gerais e

específicas para o exercíc io de atividades produtivas nas áreas de mecânica,
eletroeletrôni ca, automobilística e madeira ;
•

Programas de Educa ção Continuada: treinamentos teóricos e/ou práticos destinados
aos jovens e adultos (maiores de 16 anos) desenvolvidos na própria Escola no
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período notumo e aos sábados. O objetivo é qualificar, reprofissionalizar e atualizar
trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, visando o melhor desempenho no
exercício do trabalho. Conforme o diretor da Escola, a maioria dos alunos é
proveniente de empresas, em sua maioria médias e grandes;
•

Treinamento Industrial: treinamentos teóricos e/ou práticos desenvolvidos nas
instalações das empresas por instrutores do SENAl, parceiros ou da própria empresa.
São programas com conteúdo e duração variável, confonne necessidades
identificadas. Conforme a coordenadora de treinamento, os treinamentos abrangem
todas as áreas e temas ele interesse das empresas, tratando ele situações específicas do
trabalho elos participantes;

•

Telecurso 2000: programa de ensino supletivo, desenvol vido pelo sistema FIESP em
convênio com a Fundação Rob erto Marinho, com características de educação à
distância, destinado a jovens e adultos que não tenham concluído o ensino regular. O
programa inclui cursos profiss ionalizantes que, no momento, destinam-se à área
Mecâ nica.
Dos programas existentes, os mars procurados pelas empresas são, o

trein amento industrial e os programas de educação co ntinuada. Um módulo de
treinamento de vinte horas com até vinte pessoas, gira em tomo de R$ 900,00.
Conforme o diretor e a coordenadora da Escola, a pequena empresa é a que menos
procura pelos programas, embora tal vez seja a qu e mais tenha ca rência neste sentido.
Foi dito existir muita demanda pass iva ou represada e acrescentado que a Escola não se
encontra numa posição ideal de pró-ati vidade de atendimento a todas as empresas que
necessitam por falta de disponibilidade de tempo e pessoal. A área de treinamento tem
procurado atender prioritariamente quem procura seus serviços, que na maior parte dos
casos é a grande empresa local e regional.
A montagem dos treinamentos e cursos é realizada com base em pesquisas de
levantamento de necessidades de treinamento das empresas reali zadas de dois em dois
anos. Conforme o diretor, a partir da implantação do setor de tre inamento e cursos na
unidade, esse procedimento passou a ser sistemático. Uma pesquisa sobre levantamento
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de necessidades de treinamento das empresas de São Carlos e região para o ano de 2001
acabou de ser concluída em dezembro de 2000
A avaliação dos treinamentos e demais programas é realizada ao término de
cada módulo pelos participantes. Na necessidade eventua l de retorno à empresa para
algum tipo de suporte so licitado, também é procurado informalmente obter um retomo
da eficácia do programa realizado.
Conforme o diretor e a coordenadora da área de treinamento da Escola, os
motivos pelos quais a instituição não mantém um relacionamento mais atuante com as
pequenas empresas são basicamente os seguintes:
•

Existe uma demanda represada, mas não bem identificada ;

•

A In stituição carece de di sponibilidade ele tempo para reali zar um trabalho mais
direcionado às pequenas empresas;

•

As pequenas empresas embora ca reçam ele profissionais melhores qua li fi cados,
não dedicam a importância e atenção necessária à prática elo treinamento. Talvez
mais pe la fa lta de visão do empresá ri o elo que por recursos fi nanceiros tão
escassos.

7.6.4 ETE PAULINO BOTELHO

Vinculada ao Cent ro Es tadual de Educação Tecnológica " Paula Souza", a
Escola Técnica Paulino Botelh o oferece cursos técnicos dium os e notu rn os ele 18 meses
para as áreas ele Administração, Eletrotécni ca, E letrônica, Infonnática Industria l,
Mecâni ca e Refrigeração. O diretor ela Escola não soube precisar se empresas grandes ou
pequenas investem na formação de algum fun cionário custea ndo ou subsidiando algum
curso. Entretanto, afinnou ex istir forte interesse das empresas, sobretudo das médias e
pequenas, nos alunos da escola para atuarem como estagiários. Segundo ele, embora sem
dados estatísticos é comum que alunos estagiários das empresas tornem-se fun cionários
efetivos. P01ianto, acredita qu e a ênfase que tem sido dada na formação da mão -de-obra
especiali zada tem atendido bem às necess idades elas empresas loca is.
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,,
Por tratar-se de uma Escola Estadual não é possível oferecer cursos de
qualificação e requalificação profissional para a população. Porém, existe a idéia de
colocar um projeto em prática neste sentido através de parcerias ainda indefinidas.

7.6.5 Pat·qTec

Segundo o gerente da Fundação, o ParqTec São Carlos tem como principal
objetivo estimular a criação de empresas a partir da transferência de tecnologia gerada
na s Uni versidades e centro de pesquisas locais, portanto os cursos e serviços que a
Instituição oferece estão voltados prioritariamente às empresas incubadas ou filiadas, em
o

o

o

sua ma10na micro e pequenas empresas.
O Parque possui uma Escola de Negócios dividida em módulos voltada para
a formação, treinamento e especialização empresarial. O módulo básico tem o objetivo
de capacitar empreendedores para iniciar novos negócios e administrá-los nas fases de
implantação

e crescimento.

O módulo específico oferece aos

participantes

conh ecimentos fun da mentais ao desenvo lvimento e gestão da empresa. O terceiro
módulo oferece um ambiente aos empresários no qual os probl emas específicos de suas
empresas são analisados e resolvidos. Conforme o gerente da Fundação, além da
ca pacitação dos empreendedores, são organi zados seminários, cursos e eventos de
interesse dos empresári os da região e do Pólo de AJta tecnol ogia.
A Fundação dis põe às emp resas filiadas os seguintes serviços que podem ser
adqu irido através de uma mensa lidade de R$ 50,00:
•

lnfonnática: laboratórios em ambi ente de rede com softwares e assessori a para o
desenvolvimento de programas ;

•

Centro de Informação Tecnológica: com livros, periód icos, manuais, clippings,
multimeios nas seguintes áreas: tecnologia, in formática, pó los, parques e

'·'

incubadoras de base tecnológica, eletrônica, economia e administração;

•

Estudos e P rojetos: consultoria para desenvolvimento de plano de marketing e peças
pu bl icitá rias;

137

.,

Capítulo 7

•

Jurídica: consultoria jurídica especializada em direito comercial, industrial e marcas
& patentes;

•

Comunicação Empresarial: assessona de Imprensa e divulgação para produtos e
serviços das empresas filiadas ;

•

Estrutura de apoio: anfiteatro com capacidade para 46 lugares, dotado com sistema
audiovisual; sala de reunião com TV, vídeo e capacidade para até 1Opessoas; sala de
reunião VW com capacidade para até 20 pessoas;

•

Tntemet: endereço de e-mail exclusivo e espaço para hospedar " banner" da empresa
na home-page da Fundação ParqTec;

•

lnfom1ativos: editado mensalmente e anualmente com notícias e informações de
interesse e com relação às empresas filiadas, seus produtos e serviços;

•

Eventos e Pro moções: a F undação promove anualmente eventos, nos quats as
empresas filiadas podem participar desses programas em condições espec iais;

•

Ofic in a eletrônica: com equipamentos especializados;

•

T rei namento e capacitação: c ursos e palestras em diversas á reas (Plano de Negócios,
E mpreendedorismo, SS, Informática e outros), exiens ivas aos funcio nários ela
empresa filiada .
Os c ursos e prog ramas desenvolvidos pelo Parque baseiam-se na s

necessidades das empresas incubadas e na solicitação dos empresários. A avaliação elos
cursos é rea lizada após o término da programação. O público de maior freqüência dos
cursos e palestras vem das empresas incubadas e em menor parte das filiadas. E mbora os
c ursos sejam abertos à comunidade empresa rial loca l, a freqüência deste público não é
tão sig nificati va.
Confonne o gere nte, o principal motivo elas empresas sem fi liação não
,,

pat1iciparem dos cursos e palestras é talvez a falta ele conhecimento e re lacionamento
com a F undação.
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7.6.6 NU1\1A

O Núcleo de Manufatura Avançada dispõe de parcerias com empresas de
manufatura, de alta tecnologia e empresas de sistemas e consultorias. Atualmente tem
focado suas atividades exclusivamente à pesquisa aplicada A partir dos conhecimentos
de competência dos grupos são desenvolvidos cursos e métodos para as empresas
envolvidas em projetos ou gmpos de pesquisa, dentre as quais, um número não muito
grande, é de pequenas empresas.

7.7.7 FIESP/CIESP- Dir'etot'ia Regional de São Carlos

O F1ESP/C1ESP -São Carlos possui a seguinte estmtura de serviços voltados
às industrias loca is associadas:
•

Orientação para aberl11ra de empresas;

•

Ba nco de currículos para auxiliar a empresa na escolha de seus profiss ionais;

•

Assessoria em lnfom1ática;

•

SOS Energia vo ltado à resolu ção de prob lemas com energia elétri ca;

•

Assessoria Sindical;

•

Crédito: disponibiliza as linhas ele crédito ex istentes no mercado;

•

Tecnologia: oferece lista dos serviços de calibraçào credenciados pelo lmmetro;

,I

orienta e acompanha projetos de des ign de produtos;
•

Cursos, Seminários e Treinamentos dirigidos nas áreas: Administração Geral;

Comércio Ex terior; Finanças; Marketing; Produção; Qualidade; Recursos Humanos;
Tecnologia de Informação; Vendas.
Toda a estrutura ele cursos e tre inamentos é desenvolvida e aplicada por um
Centro de Treinamento na matriz FlESP em São Paulo. Conform e o secretário da
unid ade CIESP local, cursos direcionados às micro e pequenas empresas são
desenvolvidos por um centro de treinamento exclusivo para empresas desses portes.
Confonne dados da secretaria da CJESP local, a Unidade poss ui antalmente
centro e trinta empresas associadas, sendo aproximadamente, trinta por cento, pequenas
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empresas. A valor cobrado para associação é conforme o porte da empresa. Para as
pequenas empresas de vinte a cem funcionários, a taxa mensal é de R$50,00. A
associação permite às empresas usufi uírem descontos nos se1viços dispo nibilizados.
Para c ursos e treinamentos, os descontos são de aproximadamente setenta por cento do
valor cobrado em São Paulo. Um curso ou palestra atua lmente gi ra em torno de R$
75,00 por participante.
Segundo o secretá rio loca l, os cursos e treinamentos são organizados
anualmente com base em pesquisa realizada co m as empresas associadas, na qual são
apontadas suas principais necessidades.
A avaliação da adeq uação dos cursos é ap licada pelos instruto res no fí nal das
prog ramações com os participantes.
Conforme o secretário, a CIESP acredita que a tendência do número de
peque nas empresas associadas deve aumentar, tendo em vista um projeto de trabalho
vo ltado exc lusivamente para atrair essas empresas. A falta de interesse das empresas em
associarem-se pode ser justifi cada principalmente pela fu lta de visão e conh ecimento das
vantagens que podem o bter.
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CAPÍTULO VIII

Análise dos Resultados
O objetivo deste capítulo é apresentar a análise dos dados empíricos
coletados nas quatro empresas pesquisadas e nas entidades e instituições de apoio à
pequena empresa confrontada com o referencial teórico estudado.
A primeira parte da análise apresenta os critérios e conceitos utilizados para
descrever e interpreta r as práticas de recursos humanos e treinamento nas PE 's.
A segunda parte da aná lise concentra-se em aspectos da gestão nas empresas
pesquisadas influentes na concepção da gestão de recursos humanos e suas políticas e
práticas.
A terceira parte da aná lise refere-se às especificidades das práticas de
recursos humanos observadas no contexto das pequenas empresas e seus difere ntes
níveis de formali zação.
A qua11a pa11e da aná lise trata com mais profundidade as especificidades
observadas empi ricamente no que se refere ao treinamento e suas barreiras e uma
interpretação das relações e fu tores intemos e externos influentes ou cond icionantes nas
PE's.

8.1 CRITÉRIOS E CONCEITOS UTILIZADOS NA INTERPRETAÇÃO DOS
DADOS

•

Qualificação: "é a capacidade de mobilizar saberes para dominar situações

co ncretas de trabalho e para transpor experiências adq ui ridas de uma situação concreta à
outra. A qualificação de um indi víduo é sua capacidade de reso lver pronto e bem os
problemas concretos mai s ou menos complexos que surgem no exercício de sua
atividade profissional" (IRIBAR1\TE, 1982: 1-2 APUD LEITE, 1996).
14 1
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•

Atividade Fonnal : que obedece a um planejamento ou uma intencionalidade
articulada com objetivos pré-estabelecidos.

•

Atividade Informal: que não obedece à critérios ou regras determinadas; que não
possui caráter oficial ou sistemático.

•

Empresas de base tecnológica: são aquelas que operam com processos, produtos

ou serviços onde a tecnologia é considerada nova ou inovadora. Algumas podem ter
índices de avanço tecnológico mais altos e outras, mais baixos (SANTOS, 1987).

8.2 A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E SEUS FATORES DE
INFLUÊNCIA

Através do trabalho empírico nas empresas foi possível observar diferentes
fi losofias admin istrativas ou valores orga nizacionais e, conseqüentemente diferentes
fonna s ou esti los de gerenciamento e de atuação no mercado no qua l es tão inseridas as
empresas. Do ponto de vista da gestão das pessoas, essas fi losofias admin istrativas
alte1 nam-se em grau quanto às variáveis descentralização, profiss ionalização e foco nos
indivíduos, entre outros aspectos que influenciam as adoções de estratégias, po lí ticas e
ações resultando em diferentes tipos de dificuldades para gerir sistemati ca mente seu
pessoal.
Observou-se, portanto, como interagem esses fatores nas empresas
pesquisadas. Conforme observado, a Empresa A, a ma1s JOvem das empresas
pesquisadas, é a que contempla em termos ele estratégia ele gestão um nível mais alto de
profiss ionali zação, haja vista a forma co mo a empresa toda está estruturada (divisões
funcionai s bem defin idas e atividades fom1ali zadas) e articu lada de fom1a
descentralizada e part icipativa. Do ponto de vista do empresário, este possui um perfil
bastante empreendedor com um cam po de visão amplo que conduz a empresa a buscar a
ser sempre mais competitiva e a crescer junta mente com as pessoas.
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Todo o negócio é administrado através de diretrizes globais. A dimensão da
atuação das áreas funcionais está relacionada a outros fatores organizacionais como a
estratégia de ação da empresa, isto impõe um sistema participativo no processo de
tomada de decisões e na definição das metas. A situação está em oposição à afirmação
genérica de BILLI ( 1997) de que o processo decisório na pequena empresa é intuitivo,
ou, pelo menos neste caso, esta afirmação não se aplica. Pode-se dizer que empresa
possui métodos gerenciais sofisticados e um alto nível de formalização e organização
das atividades e funções que não foi observado nas demais empresas. Esses fatos podem
estar relacionados ao que di zem JULIEN (1997) e LONGENECKER et ai. (1 998), que a
infom1alização tende a diminuir confonne a empresa va i crescendo e vice-versa e sua
tarefa gerencial se torna mai s com pl exa.
Tanto a mi ssão, como as metas e objetivos da empresa ass umem o
desempenho individual como muito importante para o resultado final e à satisfação do
cli ente. Para isso, a empresa preocupa-se em bem assistir aos funcionário s provendo-lh es
os recursos necessários para o desempen ho de s uas funções a fim de propiciar melhor
satisfação e moti vação no trabal ho. A direção reconhece que o in vestimento no
desenvolvime nto profi ss ional e pessoa l e na satisfação das pessoas é ativo importante
com retorno cet1o.
Quanto à abordagem das pessoas, o conceito de polivalência adotado co mo
política não parece estar ligado a uma visão de exp loração do trabalho, mas uma prática
ligada ao crescimento pessoal e profissional. A preocupação com a sa tisfação no
trabalho, qualidade de vida e desenvo lvimento profiss ional e pessoa l podem ser
percebidos através das dive rsas políticas de recursos humanos adotadas, e benefícios
(compatíveis às grandes empresas) oferecidos pela empresa, ass im como pela política
sa larial que adota (salários aproximadamente I 0% acima da média das empresas do seu
mercado). Interessante ressa ltar que os benefícios oferecidos não atuam como estratégia
única de co ntrole atrelados a alg uma meta ele produção ou red ução de algum índice.
A gestão elos trabalhadores contempla de forma cuidadosa o envolvimento e
a cooperação das pessoas co mo fator estratég ico. Concl ui -se ass im que a filosofia
administrativa da Empresa A vai além elos objetivos econô mi cos considerando a
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perspectiva de satisfação dos objetivos e de crescimento das pessoas, revelando uma
fundamentação forte na Teoria Comp011amental da Administração em seus alicerces da
hierarquia das necessidades dos funcionários.
A partir dos indicadores tratados anterionnente e dos dados empíricos, será
explanado a seguir como se dá a concepção, a importância, o papel e a atuação da
função recursos humanos nas empresas pesquisadas.
A função recursos humanos na Empresa A é mais do que um conjunto de
técnicas ou instnunentos. Sua dimensão de atuação e o emprego das atividades
funcionais fazem parte da filosofia administrativa empresarial e fluem de uma
abordagem global da empresa atuando de forma integrada através de objetivos comuns.
Esta estruturação está de acordo com a concepção de administração de recursos
humanos descrita por GUTIERREZ ( 1995) e LUCENA ( 1995), onde as atividades da
função sã o orientadas e ar1iculadas aos objetivos estratégicos da empresa. Os resultados
demonstraram que a atividade de RH não é considerada como um simples anexo
marginal ao processo de gestão, mas ao contrário, uma função arti culada ao processo
estratégico da empresa atra vés de uma visão que va loriza as pessoas como fonte de
potencial idades.
O futo de a empresa reserva r 15% elo seu faturam ento anual para a área de
recursos humanos no desempenho ele suas atividades demon stra , já na prática, a
importância atribuída à área, fato que va i al ém do di scurso de muitas empresas,
conforme diz a literatura.
Com relação às políticas e diretri zes ela empresa, prime iramente elas se
apresentam com um nível alto de formali zação não encontrado nas demais empresas
pesqui sadas. Em segundo lugar, elas expressam de forma muito clara a preocupação
com os processos de gestão de pessoal com os seguintes aspectos: contratação,
remuneração, incenti vos, relações sindica is e outros.
Com relação aos aspectos funcionais da área de recursos humanos, pôde-se
perceber a preocupação da empresa em oferecer condições ele manter seu pessoal
fortemente qualificado participando do processo evolutivo de cresci mento da empresa,
embora sua equipe de trabalho já seja considerada muito qualifi cada. Interessante notar
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que a Empresa A, nesse sentido, está estrategicamente ma1s voltada às áreas
administrativas, não significando, porém, que na área produtiva suas necessidades
estejam cem por cento supridas, mas que tem atendido aos objetivos propostos.
Em relação à mobilidade de pessoal, a empresa apresenta índices muito
baixos, tanto de absenteísmo , como de rotatividade nos últimos anos, o que parece
demonstrar a efetividade das políticas ele manutenção e incentivo e, uma pelo menos
aparente, satisfação na empresa. Dos motivos ele saída espontânea verificados pelas
quatro empresas, a expectativa de melhor emprego ou oportunidade na grande empresa
foi apontada como o fator mais influente na decisão do funcionário. A principal causa de
demissão na Empresa A está associada a problemas de desempenho.
Com respeito à Empresa B, uma característica que se sobressa i entre as
demais na sua filosofia administrativa é a preocupação em preservar o ambiente da
empresa como um espaço de liberdade, ou seja, onde os funcionários não tenham rece ios
ele exporem suas dificuldades e ansiedades e onde eles possam contar, na medida do
poss ível, com o atendimento dessas. É como se em termos de li berdade ele expressão, a
empresa devesse ser uma extensão familiar, o que caracteri za a ges tão admini strativa por
traços patemalistas. Do ponto ele vista ela estruturação da empresa, suas divisões
funciona is são bem definid as c as ati vidad es ainda estão passand o por um processo de
refom1ula ção em virtude do processo de certificação ISO iniciado há três anos. Daí o
níve l de fom1alizaçâo elos processos de trabalho na área produtiva ser um pouco maior,
até por co nseqüência ela certificação. Nas demais áreas administrativas como Recursos
Humanos, foi destacada a necess idade de fom1ali zação das ati vidad es principalmente
por imposição do processo de ce1i ificação e também pela intenção da diretoria de poder
prover melhores recursos à área ampliando assim sua atuação para assistir melhor aos
fun cioná rios.
A dimensão da atuação das áreas funcionai s está mais relacion ada à parte
operacional da empresa. Isso significa que em termos de delegação, as áreas possuem
suficiente autonomia operacional para a rea li zação de suas ati vidades. O processo de
tomada de decisões mais importantes ainda está centralizado no direto r, embora ex ista
abertura para discutir e negociar as decisões.
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Quanto à abordagem das pessoas, é manifesta a preocupação em atender as
necessidades individuais, entretanto, de uma forma bastante particularizada e pessoal. A
empresa pretende elaborar novas políticas extensivas a todos os funcionários, tais como
sistema de recompensa , plano de carreira, pacote de beneficios. Atualm ente, o único
benefício oferecido aos funcionários é a cesta básica, que ganha um complemento
quando o funcionário possui cem por cento de assiduidade no mês. Essa estratégia tem a
intenção de incentivar a diminuição do índice de absente ísmo, que tem se mantido baixo.
A empresa não possui uma política salarial pagando os salários de acordo com a média
do seu mercado local. A direção da Empresa B reconhece as necessidades das pessoas
como impo11antes, entretanto, com um enfoque diferente da Empresa A. Observa-se que
para a Empresa B o suprimento das necessidades tem um aspecto de benevolência,
paternalismo, já para a Empresa A, a satisfação e o envolvimento das pessoas é visto
além da ótica de valorização dos indivíduos também com um enfoque estratégico, de
melhoria de performance orga nizacional.
As orientações da Empresa B e a gestão dos traba lhadores se expõem sobre
uma visão operacional o que pode ser observada na modelagem das práticas de recursos
humanos.
A prática da função recursos humanos na empresa tem sido orientada e
articulada para atender aos objetivos operacionais da empresa de curto e méd io prazo.
As políticas e diretri zes co m relação aos recursos humanos encontram-se em
sua totalidade informais, embora a empresa manifeste a necessidade de fonnali zação das
mesmas, com o objetivo de atender às ex igências de certificação e melhorar a assistência
aos funcionários.
Com relação aos aspectos funcionais da área de recursos humanos nota-se na
Empresa B que a maior preocupação co ncentra-se em formalizar a descrição de cargos e
sa lári os que tem acarretado problemas de eficiência à empresa, po is a ind efínição das
atividad es e funções fa zem com que as pessoas "descubram" e aprendam o que elevem
fazer a suas próprias maneiras, estando em coerência com a afí m1ação ele
LONGENECKER et ai. , ( 1998) e JULIEN ( 1997) ele que a informalidade ou a fa lta de
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normas escritas desde a simples descrição de cargos possibilita o surgimento de
problemas administrat ivos relacionados à eficiência.
Com relação à mobilidade de pessoal, a Empresa B apresenta baixos índices
de absenteísmo, talvez até justificada pela medida de incentivo do acréscimo na cesta
básica, entretanto, os índices de rotatividade encontram -se um pouco mais elevado do
que nos últimos anos, notadamente na produção. Os principais motivos se justificam
pela sazonalidade da produção, expectativa ou oportunidade ele crescimento na grande
empresa, sobretudo por iniciativa elos mais jovens, montar próprio negócio, receber
seguro desemprego. Talvez as causas de demissões voluntárias estejam associadas à
falta de beneficios oferecidos pela empresa e/ou pela falta de programa de
desenvolvimento profiss ional que faz com a empresa perca seus funcionários conforme
di z AQUINO (1988).
Quanto à fílosofía administrativa e a gestão da Empresa C, observa-se que
estão voltadas exclusivamente ao desenvol vimento econômico da empresa. A
preocupação princi pal está em garan tir seu crescimento econômico através elas pessoas.
Para isso o controle da força de trabalh o é muito importante para empresn n fím de
alca nça r seus objetivos, que parece apontar menos pnra a preocupação com as pessoas e
mais com a necessidade de gara ntir sua manutenção no mercado.
Embora com quase cinqüenta funcionários, a empresa possui uma estrutura
organ izacional bastante mdimentar na qual a divisã o funcional não se apresenta nítida,
havendo um acúmulo ele funções decorrente dessa di visão excessivamente simpl es. Todo
o negócio, ou pe lo menos a maior parte de seus aspectos, é centrali zado e controlado
pelo proprietário-di rigente participando até diretamente ele a lgumas funções estando de
acordo com JU LTEN ( 1997) a esse respeito. Acrescenta-se n isso, a marcante
in fonnalidade da administração, observada inclusive no processo produtivo ela empresa.
Essa excess iva info rmalidade na produção, por esta r causando problemas de eficiência e
desperdício, tem press ionado a empresa n investir num plnnejamento da produção.
A dimensão da atuação das áreas funcionais é estritamente operacional
estando relacionado aos objeti vos de curto prazo da empresa. Assim o processo de
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participação e envolvimento das pessoas no processo de tomada de decisão é bastante
restrito.
Quanto à abordagem das pessoas, na Empresa C elas são vistas como
recursos da estrutura para alcançar os objetivos organizacionais. A empresa " reconhece"
que pessoas motivadas, satisfeitas e comprometidas trazem melhores resultados,
entretanto não possui nenhuma política de incentivo ou benefícios, justificada pela falta
ele recursos financeiros, sendo a justificativa apresentada para a maioria dos problemas
presentes na administração ela empresa. A pretensão manifestada em oferecer o
benefício de cesta básica aos funcionários está mais relacionada a uma estratégia ele
controle do comportam ento das pessoas para diminuir índices altos de absenteísmo do
que uma forma de reconhecimento ou política de incentivo. A gestão das pessoas
caracteriza-se como instrumental por sua valorização do controle das pessoas na
empresa. As relações e o c lima de trabalho são cons iderados pos itivos por que não
apresentam connitos, ou melhor, não há pelo menos manifestações concretas de conflito.
Com base nos as pectos descri tos, a terceirização da função recursos humanos
e a ausência de qualquer tipo de política ou ação de incenti vo às pessoas não parece
a penas ser conseqüê ncia o u renexo da limitação de recursos fin anceiros, mas ta mbém
re presenta uma conccpçfío limitada do signifi cado e do papel das pessoas na Empresa C.
Com re lação aos aspectos fun ciona is de recursos humanos, co nforme o
próprio diretor da empresa, muito precisa ser melhorado quanto à ges tão d os recursos
humanos de modo geral , a começar pela padroni zação de al gun s procedimentos como a
descriçã o de funções que tem gerado vários probl emas, até a elaboração de políticas que
proc urem diminuir os índi ces de absente ísmo e rotati vidad e na produçã o. Como já fo i
apontado anteriormente, a pressão para oferecimento de alg uma espécie de " benefício"
aos fun cionários parece ad vir da inte nção de minimizar conseqüências econômicas
negativas. As princ ipais causas de demissões estão associadas ao mau desempenho do
func ionário e no caso de saídas espontâneas a empresa ig nora saber os reais moti vos,
alegando que o fun cioná rio quando quer sair da empresa ele cria situações diversas para
ser mandado embora, ou seja, a arg umentação está baseada na visão de que os
problemas só estão nas pessoas.
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Em termos de filosofia e gestão administrativa, a Empresa D adota o
princípio da melhoria contínua que inclui o investimento não só em equipamentos, mas
também nas pessoas, entretanto, com uma visão um pouco diferente da Empresa A,
talvez mais influenciada pela própria característica do negócio da empresa, contexto de
desenvolvimento tecnológico, completam ente dependente do conhecimento das pessoas.
Essa última característica está de acordo com os autores TEIXEIRA (1997),
GONÇALVES (1998), ROESCH e ANTUNES ( 1990) e outros, a respeito da influência
da tecnologia de manter, atualizar e investir nos conhecimentos que as pessoas e as
organizações precisa m para sobreviver e conservarem-se competiti vas. O estudo
pennitiu observar que no caso da Empresa D, a criação e a utilização de novas
tecnologias têm se constituído em oportunidade positiva influenciando numa forma de
organização de trabalho da produção mais autônoma e flexível.
Em termos de estrutura organizacional, a empresa vem passa ndo por um
processo de refonnulação, no qual várias divisões funcionais e atividades serão
redefi nidas e formali zadas para evitar probl emas corno atividades difusas. A empresa
está toda conectada por meio de um sistema integrado de gestão que tem facilitado o
relacionamento e proporcionado melhor articulação entre os setores. Entreta nto, com a
renovação da estrutura, a empresa passará concomitantemente por um processo de
reengenharia ou atualizaçào do sistema, quando será ativado o módulo de recursos
humanos no programa a fi m de otimi zar, ampliar e melhorar a at uação ela área. A
integração do sistema todo, além el e proporcionar mai s ag ilidade nos processos ele
trabalho, aj uda a evitar amb igüidades no entendimen to de ações e procedimentos.
Observa-se que o crescimento da empresa tem sido acompanhado com o
desenvolvimento dos sistemas de comunicação e envolvimento das pessoas.
A linha de ação da empresa hoje está mai s vo ltada aos objetivos de curto e
médio prazo, mas no futuro deverá ser ampliada desenvolvendo um tipo de atuação
estratégica voltada mais a longo prazo, inclusive para investir melhor em prevenção e
antecipação. Talvez em virtude da estratégia da empresa estar mais voltada a objetivos
de curto e médio prazos, isso também influencie na atuação mais tática e operacional elos
setores. O processo ele tomada de decisão em nível estratégico envolve, em todos os
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processos, o parecer final dos diretores , o que leva a concluir a existência de uma
filosofia de delegação monitorada.
Tanto a missão, como as metas e objetivos da empresa assumem as pessoas
indi vidualmente e coletivamente como importantes para o sucesso da empresa.
Entretanto essa ligação das pessoas com o processo estratégico da empresa parece mais
casuística, diferentemente do que ocorre na Empresa A Para isso, a empresa também se
preocupa em bem assistir aos funcionários provendo-lhes dos recursos necessários para
o desenvolvimento de suas funções a fim de propiciar-lhes também melhor satisfação e
motivação no trabalho. Esta preocupação é revertida não só em recursos materiais e
fin anceiros, mas refletida em benefícios diversos e adoção de políticas de recursos
humanos (embora a maioria ainda informal), política salaria l e política de incenti vo e
sistema de recompensa (14° e IS0 salários), grêmio de funcionários e outros. Assim
como na Empresa A, os beneficios oferecidos não parecem estar atrelados à uma
estratégia de controle mas de incentivo e manutenção dos funcionários.
A partir desses elementos toma-se mai s rnci l compreender corno se arti culam
as práticas de Recursos Humanos na empresa. Na Empresa Da atividad e de RH possui
uma dimensão atualmente mais operacional, sendo integrada por prá ti cas básicas de
rotina traba lhista. Entretanto, a administraç.1o ela empresa reconhece a necessidade de
ampli ação da atuação da área e da fo rmalização de algumas atividad es e po líti cas gera is,
como descrição de cargos, critérios de recrutamento e seleção e outros, a fi m de
acompanhar também de forma organi zada o crescimento da empresa.
Com relação à mobilidade de pessoa l os índices de absente ísmo e
rotatividade são igualmente baixos, o que parece demonstrar uma ce11a efetividade das
políticas de incentivo e manutenção. A principal causa de demissão voluntária está na
não adaptação à cultura da empresa.
Com base na análise dos dados empíricos apresentados fo i possível observar
que vários fatores organizacionais influenciam e condicionam fortemente as diferentes
estratégias de gestão de recursos humanos empreendidas pelas empresas e o grau de
sofisticação de suas práticas, imped indo qualquer forma de genera lização, uma vez que
o contexto e as pressões organizaciona is diferem um elos outros. A adoção ele um ou
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outro tipo de estratégia não faz parte de um estág io de desenvolvimento natural
orientado para modelos melhores, mas como opção ou adoção de estratégia resultante da
decisão ou opção de uma ou mais pessoas responsáveis pelo negócio .
A influência dos fatores encontrados nas PE 's está em consonância com
CHIAVENATO (1994), LUCENA (1995) e LONGENECKER et ai. (1998) quanto ao
caráter contingencial da administração de recursos humanos, ou seja, dependente das
pressões organizacionais, do seu estág io de desenvolvimento, do ambiente, da tecnologia
empregada pela empresa, das políticas e diretrizes, da filosofia preponderante e da
conce pção acerca do homem e de sua natureza. E ntretanto, pode-se somar para as PE's
ainda outros fatores, como relacio nados na tabela 1O.

Tabela 10 - Fatores organizacionais utflu entes na concepç ão da gestão d e

,,

recm·sos humanos e na dimeusão de atuação de suas práticas
F atores
orga nizaciona is
E mpresa
in fl uentes na
A
dimensão das práticas
deRH
pa reeiros/estm té
l -concepção das
gia da empresa
pessoas

E mp r esa
B

E mp resa

E mpresa
D

fa tor produ tivo
fundmnental/
pessoas
dependentes
centralizada
delegação
monitorada

recursos da
estn th.t nl

recursos
estratégicos da
empresa

centra lização

cent-ralizada
delegação pelo
processo

c

2-fLiosofi a
a dminist ra tiva

descentralização

3 ~estru tur a da
e mpresa/
ta mnnho d a em pl'esa

bem definidél
(aparato
adtllinislrCilivo)
98 fun cion ários
alto

65 fimeionários
médio

46 fun cion ários
ba i.-.:o

52 fim cionários
médio/alto

s ufícieutes

su.fícientes

escassos

suficientes

convencionaI

convencionél l

produto
(execução)

produto
(criação)

4-n ível de
form a Jjzação
5-recursos fi nanceiros
e materi ais
6-tecnologia

definida

rudi mentar

definida
(lr<~ usição)

A gestão de pessoas pode ser co nsiderada como um s istema em íntima
interação com seu ambie nte interno e externo, ass im são destaCéldos na tabela I O os

151

Capítulo 8

principais fatores observados nas empresas que exercem um certo efeito na concepção
da gestão dos recursos humanos e na dimensão ele atuação ele suas práticas. Vale
ressaltar que nem todos os fatores exercem o mesmo grau ele pressão ou influência nas
empresas.
Com relação aos fatores apresentados na tabela 1O observa-se o seguinte:
•

quanto à concepção elas pessoas, pode-se afirmar que as empresas que valorizam o
homem -indivíduo acreditando na sua contribuição fimclamental e não apenas como

simples fator de produção poss uem políticas ele recursos humanos bem elaboradas
voltadas para o interesse das pessoas proporcionando à organização pessoas mais
estimuladas e satisfeitas;

,,

•

quanto à filosofia administrati va, constata-se que esse é um fator ele preponderante
influência não só na concepção da gestão de recursos humanos mas na dimensã o
estratég ica ou operacional das práticas de RH. Ou seja, a filosofia administrativa
juntamente com a visão ou concepção das pessoas condicionam fortemente a
natu reza, a complexidade, a divers idade, o grau de forma lização e a atuação
(estratégica ou operaciona l) das atividades de recursos humanos;

•

quanto à estmtura da empresa, pode-se dizer que as empresas com um número ma ior
de fun cionários encontram-se melhor estruturadas, com divisões func iona is melhores
definidas e é onde a função recursos humanos apresenta uma melhor estmturação e
sofisticação de suas atividades;

•

quanto ao nível de formali zação, pod e-se constatar uma rel ação com o número de
funcionários e a sofi sticação das práticas de recursos humanos, ou seja, as empresas
qu e apresentaram um número maior ele funcion ários possuíam também um nível ele
formali zaçã o maior de suas atividades ass im como, um grau de sofisticação mai or
das práticas de recursos humanos;

152

Capítulo 8
,,

•

quanto aos recursos financeiros e materiais, foi observado que a escassez desses

recursos pode ocasionar uma atuação mais tímida das práticas de recursos humanos;

•

quanto à tecnologia, pode-se constatar que a empresa de desenvolvimento ou

criação de produto tecnológico manifesta uma preocupação maior com relação à
qualificação e ao aperfeiçoamento de habilidades dos trabalhadores.

8.3 RECURSOS HUMANOS NAS PEQUENAS El\'IPRESAS: DIVERSIDADE E
INFO.RlHALIDADE

Como já exposto anterionnente, as práticas de recursos humanos dependem
de diferentes pressões ou influências orga nizacionais em que estão submetidas as
pequenas empresas. Esta constatação está de acordo com GARAND (1997) sobre esses
fatores, os quais fazem com que as PE's convivam com simultâneos processos desde os
mais emb rionários até os mais avançados.
A tabela 11 apresenta alguns aspectos da função recursos humanos
observados nas pequenas émpresas que demonstram essa diversidade na condução dos
processos de recursos humanos e também dos ní veis de fo11nali zação.
Com relação aos aspectos expostos no quadro observa-se o segu inte:
•

quanto às políticas ele recursos humanos, elas podem se apresentar de forma
diferenciada nas empresas, desde uma formulação ampla, fom1alizada e amplamente
di vulgada atua ndo como ponto de equilíbrio do interesse dos funcionários e da
empresa proporcionando pessoas mais estimul adas e satisfeitas até diretrizes
totalmente infonnais com aspectos indefi nidos e não explícitos aos fun cionários;

•

com relação à estrutura da área de recursos humanos, ela pode se apresentar desde
bem estruturada no que tange a recursos materiais, finan ceiros e de pessoa l ou ainda
nem ocupar um espaço no interior ela empresa estando algumas poucas atividades
diluídas na empresa ou podendo até ser terceirizada apenas para rea lizar a pa11e
jurídica-lega l. Outro aspecto da estruturação da área é que ela pode ainda estar
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voltada para o desenvolvimento e manutenção da empresa e das pessoas ou limitarse apenas ao desenvolvimento dos interesses da empresa;

•

quanto a atuação da área de Recursos Humanos, ela pode tanto ter um espaço de
atuação operacional de caráter emergencial e imediatista com ações isoladas
atendendo necessidades de curto prazo sendo um conjunto de técnicas, instrumentos
e formulários ou ocupar um espaço de atuação mais ampla de ação integrada, onde
os programas, as atividades fluem de uma abordagem estratégica da empresa;

•

quanto às preocupações fun cionais de recursos humanos, elas estão associadas às
diferentes pressões organizacionais que podem variar muito de acordo com a
contingência ele cada empresa e da fil osofi a administrativa estabelecida;

..
•

com relação aos índices de absenteísmo e rotati vidade apresentados pela empresas,
eles parecem refl etir as políticas de incentivo e manutenção adotadas pela empresas;

•

quanto aos motivos de demissões espontâneas, eles não podem ser genera lizados,
mas apresentam uma tendência de demissão voluntária motivada pela oportunidade
de melhor emprego (perspecti va de carreira e crescimento), principa lmente na
grande empresa.

Com relação práticas específicas de recursos humanos, os resultados obtidos
pennitiram co nstatar que ao considerar-se o aspecto infonnal desde a sua mais s imples
expressão nas práticas de recursos humanos, as PE 's pesquisadas utilizam-se de um
número até que consid erável ele práticas ou atividades, ainda que estas possam diferir-se
uma elas outras em termos ele estratégias, objetivos e fonna s ele execução. A análise está
de acordo com GARAND (1997) quanto à diversidade de prát icas existentes na PE e sua
pouca formalização.
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Tabela 11 -Principais aspectos relacionados à função recursos humanos
nas PE's pesquisadas
Príncipais aspectos de
Empresa A
RH nasPE's
1..políticas/di ret~zes
formalizadas
(bem definidas)
deRH
2-estruturação da
área deRH

Empresa C

Empresa D

infonnais
(pouco definidas)

informais
(indefinidas)

informais
(mais ou menos
definidas)

inexistente

pouco
estmturnda (fase
de transição)
operacional

bem estruturada pouco estruturada
(fase de transição)

estratégico
3-nível de atuação da
operacional
área
4-maior preocupação cstmturnção
funcional
completa de
c.1rgos/salários e
treinamento
administrativo

5-absenteísmo
6-t·ota6vidade
7-motivos de saida
espontânea

Empresa B

muüo baixo
muito baixa
expectativa
melhor emprego
(grande
empresa)

operacionnl
(pnrticipnt ivo)
cnrgos e snlários/
melhoria de
relacionamento de
RH e demais áreas

inexistente
diminuição
índices de
rotatividade e
absenteísmo/
treinamento
comporta mental

b:'lixo
alto
média
méd iél
motivos
cxpeclntiva
melhor emprego
pessoa1s
(grande empresa)/ ignorndos peln
empresa
montar
negócio/seguro
desemprego

fonnalização de
cargos e
salririos/
recrutamento c
seleção/
treinamento
prevcn li vo
baixo
baixn
melhor
oportunidade de J
emprego/
I
não
I
I
identifícnçilo
com a cultura da
empresa

I

I
A tabela 12 mostra a divers idade das práticas existentes nas PE's e os
diferentes níveis de formalização observados que impedem uma análise genera lizada,
porém aponta para uma situação singular na dimensão de atuação dessas práticas
influenciadas pelos fatores já expostos anteriormente.
Cada pequena empresa é praticamente singular e para apresentar qualquer
tipo de tendência seria preciso adota r critérios muito próximos entre as empresas. Como
afím1a LUCENA (1995), a realidade brasileira é marcada por uma profunda
diversificação de estágios de desenvolvimento e adaptação, convivendo com processos
desde os mais arcaicos até os mais avançados, oferecendo espaço para os mais diferentes
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critérios de ação e isso é valido certamente para as pequenas empresas. Portanto, tomase improcedente qualquer tipo de generalização sobre o caráter da gestão de recursos
humanos e suas práticas.

Tabela 12- Principais pl'áticas de l'ecnrsos humanos obsea·vadas nas
PE's
Principais práticas
observadas
l -planejamento de
recursos humanos

A

formal
(previsioual)

2-recrutamento e
seleção

formal
(elaborado)

3-descrição e
análise de cargos e
salários
4-beneficios
5-treinamento

Administração

6-desenvolvimento

-

Empresa

vários tipos
Administração:
fonnn l
Produção:
.i.n fonnnl
infonnnl
(incentivo)

Empresa

B

c

Empresa

infonnall
transição
(reativa)
formnl
(pouco
elaborado)
Adminislração
(incompleto)

informal
(reativa)

infonnal
transição
(reativa)
infonnall
transiçiio

Empresa

informal

D

inexistente

Produção
(incompleto)

um tipo
Produção:
infonnal

nenhum
Produção:
informal

infonnal
(incentivo)

inexistente

vários tjpos
Adm inistrnção:
infomw l
Produção:
informnl
informnl
(incentivo)

8.4 TREINAMENTO NA PEQUENA EMPRESA: CARACTERÍSTICAS
GERAIS, LIMITAÇÕES E SEUS FATORES DE INFLUÊNCJA

O traba lho empíri co rea lizado sobre treinamento pem1itiu constatar que o
tipo de gestão de recursos humanos empreendida por cada empresa e a influência el e
detenninadas relações e fatores organizacionais também mod elam ou condicionam a
importância, a necessidade, o papel, a natureza e o processo de desenvolvimento das
ações ele treinamento.
A análise quanto à importância dada ao treinamento pem1iti u identificar que
de modo geral o treinamento é considerado uma atividade importante para as PE's
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pesquisadas. Entretanto, alguns fatores influenciam esse nível de importância, sua
necessidade e natureza que podem diferir entre si e serão discutidos posteriormente.
A visão sobre qualificação apresenta-se diferentemente nas empresas
pesquisadas. Nas Empresas B e C, a qualificação é vista mais como uma habilidade para
exercer o trabalho. Na empresa D, a qualificação das pessoas vai além da capacidade ou
habilidade de exercer bem a função ou atividade, as pessoas possuem um nível de
escolaridade formal consideravelmente alto, constituindo isso, como algo fundamental
para o negócio ela empresa, uma vez que seu produto de base tecnológica é frutos não só
da competência do saber fazer, mas do saber interpretar, pensar e criar. Pode-se dizer
que a empresa por atuar num ambiente altamente competitivo encontra na qualifi cação
das pessoas e na qualidade elo trabalho humano uma forma eficaz de enfrentar as

..

aceleradas transformações no ambiente e de ser competitiva, estando em coerência com
NOVELLI (1996) sobre as empresas que atuam em ambientes altamente competitivos .
Como já dito anteriom1ente, no caso espec ífi co da Empresa D, a necess idade de
quali fi cação profissional es tá fortemente influenciada pela ca racterística tecno lógica do
do produto desenvo lvido pela empresa, estando em coerência com a colocação dos
autores GONÇALVES (1998), ROESCI-T E ANTUNES ( l 990), FLEURY (1990) e
LUCENA (1995) com respeito a es ta influência na qualificação requerida e no
treinamento elas empresas de base tecnológica, constituindo -se em importante
ferramenta de capacitação para a superioridade competitiva e de aprendi zagem, de modo
a evitar a obsolescência do funcionário e da empresa. Para isso, a empresa preocupa-se
mats em atrair pessoas já qualifi cadas e investe paralelamente em treinamento e
formação das pessoas quando necessá rio. Já na Empresa A, o principal diferencial
quanto a qualificação profiss ional em relação às demais empresas é a preocupação não
só com respeito às habilidades técnicas mas também com desenvolvimento das pessoas
como indivíduos e cidadãos.
Quanto à natureza do trein amento interno nas PE's, pode-se dizer que existe
uma predominância do treinamento operacional informal ou de enfoque prático,
apresentando uma maior ênfase ou concentra ção na área produtiva com base em
necessidades pontuais ou de cwio prazo. Em concordância com a afinnação de
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GARAND ( 1997), o campo de influência da fonnação e do treinamento é
predominantemente voltado a uma melhor adaptação ao posto de trabalho ou à função,
em resumo, a uma melhoria do rihno da produção. Nota-se uma utilização bem menos
expressiva de práticas de treinamento voltada ao pessoal técnico e gerencial, apenas
observadas mais predominantemente nas empresas A e D, embora com aspectos
diferentes. Observa-se apenas na empresa A um nível de formalização maior das práticas
de treinamento e uma preocupação mais acentuada com treinamento de aspectos
conceituais para as áreas administrativas e não apenas com os traços previstos nos perfis
profissionais.
A responsabilidade de formação e treinamento depende em sua maior parte
do proprietário-dirigente ou dos líderes de produção (engenheiro, encarregado,
supervisor) estando de acordo com GARAND (1997) a esse respeito.
O processo de treinamento nas PE's pesquisadas segue a tendência de ser
uma atividade sem uma seqüência programada de eventos, não apresentando coerência
com a representação do ciclo de treinamento proposto por Cl-TI AVENATO ( 1999) na
figura OI des ta pesquisa. Exceção disto é apenas a Empresa A co m relação ao processo
de treinamento das áreas administrativas.
Como parte do processo de treinamento, tanto o levantamento de
necessidades quanto o planeja mento e a ava liação são atividades totalmente informais e
assistemáticas nas PE's pesquisadas, embora com algumas particularidades com relação

à lógica ou à razão que as orientam. Exclusivamente na Empresa A, nas áreas
adm inistrati vas foi possível observar um níve l de fom1ali zação maior das atividades e
uma parti cipação ativa das mesmas com as estratégias organizacionais, ass im como
maior coerência com o processo de treinamento proposto na literatura.
O levantamento de necess idades nas Empresas B, C e D, embora diferentes
entre si, apresenta, de modo geral, um enfoque de curto ou médio pra zo decorrente ele
necessidades mais imediatas. Pode-se assim dizer que nestas empresas o treinamento
possui um caráter mais pontual e reativo, ou seja, se põe a funcionar quando estimulados
por pressões ou problemas já existentes. Estas características estão de acordo com
BUOSI (1999) com respeito ao caráter restritivo elo treinamento nas pequenas empresas.
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A ênfase do treinamento e seu nível de análise nas empresas B e C está mais
voltada para os aspectos operacionais, sobretudo do processo produtivo. Pode-se assim
dizer que a capacitação profissional constitui-se mais no desenvolvimento dos traços ou
perfis profissionais Na empresa D, a ênfase do treinamento está também voltada para os
níveis técnicos e gerenciais, porém também voltados para objetivos profissionais. Já na
Empresa A, pode-se afirmar que o treinamento e a capacitação profissional envolvem
todos os níveis da organização contemplando também o desenvolvimento das pessoas
como indivíduos e/ou cidadãos.
Com relação ao processo de avaliação do treinamento interno, constata-se nas
empresas pesquisadas um pro cedimento informal e assistemático ocorrendo confonne
dizem a esse respeito ALVES e TAl\lfAYO, (1993) e GARAND (1997) na literatura
referenciada .
A razão que orienta a atividade de avaliação nas empresas segue a tendência
de observação do desempenho e das não confomlidades no próprio processo de trabalho
rea li zada pelo supetv isor ou engenheiro, ou mesmo pe los trabalhadores, e na medição da
produtividade geral. A verificação da transferência ou aplicabilidade dos conhecimentos
adquiridos no treinamento intemo não se constitui numa prática reali zada pelas PE's
pesquisadas. Com respeito à ava liação dos treinamentos cxtemos, esta é rea li zada logo
após o términ o do programa apenas com relação aos conhecim entos adquiridos,
entretanto, não há um acompanhamento posterior, ainda que infom1al ela aplicabilielade,
manutenção ou efetividade dos conhecimentos para a situação de trabalho na empresa.
Embora sem um estudo mai s aprofundado dos problemas de transferência de
conheci mento para a situação de trabalho, as possíveis barreiras apontadas pelas PE's
estão relacionadas no quadro 2.
De acordo com a análise realizada, a freqüência ele rea lizaçã o de
treinamentos externos pelas PE's é bastante baixa. As empresas recorrem a esta opção
somente quando há uma necess idade específica ou eventualmente quando há interesse
por parte de algum funcionário. Nesses casos, algumas empresas optam pelo treinamento
por multiplicação. AJguns fatores explicam este fato e também o baixo relacionamento
com as entidades e instituições loca is prestadoras de cursos e treinamentos às pequenas
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empresas. Esses fatores integram a relação dos fatores externos que limitam o
investimento em treinamento por parte das pequenas empresas que serão apresentados
logo a seguir.

Quadro 2: Possíveis ban·eiras para a transferência do treinamento nas
PE's
BARREffiAS PARA A TRANSFERENCIA DO TREINAl\tiENTO

•

desconforto dos funcionários com relação à mudança;

• !alta de suporte e apoio por parte do supervisor ou encarregado na transferência do
conhecimento;
•

retenção de informações na multiplicação do treinamento (conhecimento = pocfer);

•

rejeiçào ou preconceito do funcionário mais veU1o quando ensinnclo ou treinado por um
mais jovem (idade):

•

fnltn de euvolvimento e motivnção do nprendiz.

As práticas mais express ivas de treinamento e de formação interna envo lvem
basicamente o treinamento introdutório, de servi ço, rodí zio e qualidade na área
produti va. Com uma aná lise mais sucinta, pode-se dizer que o agrupamento dessas
práti cas res ulta basicamente no treinamento 0 11 the j ob ou treinarnento no trabalho.
Quanto à necess idade de maior investim ento em treinamento, a empresa D
embora satisfeita com os resultados que tem obtido com o treinamento , ainda que
infonnal, pretend e in vestir na sistematização do levantamento de necess idades de
treinamento proati vo, ou seja, de médio e longo prazo . Somente a Empresa A alegou ter
na área produti va suas necessidades plenamente sa tisfeitas. Já com relaçã o às áreas
administrativas a empresa destacou algumas preocupações ou necessidades específicas
de treinamento que são apresentadas na tabela 13 juntamente com as das demais
empresas.
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Tabela 13- Princi1lais necess idades de treinamento apontad as pelas PE's
EMPRESAS
A

•

B

•
•

c

•

D

•

PRJNCIPATS NECESSIDADES DE TREINAMENTO
treinamento em gestão para as áreas administrativas (finanças,
marketing, engenharia).
treinamento de reciclagem para todas as nrcas;
treinamento para melhorar qualificação envolvendo aspectos
comportamcntais.
treinamento comportamcntal (motivação, compromelimento,
responsabilidade etc)
le\'antamento de necessidades de treinamento proalivo (médio e
longo prazo).

Os dados da pesqlllsa convergem para demonstrar que a maior parte dos
empresários das PE's pesquisadas gostaria que seus funcionários recebessem mais
cursos e treinamentos, entretanto, alguns fatores limi tam uma ação mais efeti va do
tre in amento .
Com respeito a isso, as barreiras que impedem ou limitam uma prát ica mais
ativa da formação e do treinamento nas PE's, estão s intetizadas no quad ro 3 baseadas
nos pn nc1pa 1s problemas enunciados pelos d iretores-prop1ietários das pequ enas
empresas.

Quadro 3 - Principais barr iras ligadas i\ formaç ão e ao treinamento nas
PE's do ponto de vista do pequeno empresário
PRINCIPAIS BARREIRAS A FORMAÇAO E AO TREI NAMENTO NAS PE'S
1- falia de interesse dos funcionários em

rea li ~.:ar

cursos e treinamentos fora do hon1rio de

expediente de trabnlho;
2- fa lta de recursos financeiros disponíveis para investir o quanto se necessita:
3- cursos e treinamentos extemos genéricos c superficiais I não atendem as necessidades
específicas das empresas;
4- cursos confundem realidade da micro com a da pequena empresa;
5- limitação de tempo pam a rca li zaç~o de cursos internos no horário de trabnlho;
6- fa lta de tempo para planejar e orgauizar a formação e o treinamento;
7- não necessita de treiltamento.
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Das barreiras identificadas, as de número 2 e 3 demonstram de modo geral, a
pouca penetração e o pouco relacionamento das instituições e entidades locais, com
relação às pequenas empresas.
A análise da forma como são organizados os programas, cursos e
treinamentos pelas entidades e instituições demonstrou que a maioria não realiza um
levantamento sistemático de necessidades de treinamento junto às pequenas empresas. O
SENAI tem se preocupado um pouco mais com essa questão vindo investindo mais
nessa atividade, entretanto a pequena empresa não é o seu principal cliente, embora seja
reconhecida pela entidade como a mais carente. No caso do SEBRAE suas pesquisas
baseiam-se em tendências observadas na capital do Estado ou em algumas regiões do
interior, mas não investe em pesquisas mais localizadas e setoriais. A própria entidade
reconhece que seus cursos e treinamentos têm atendido melhor os segmentos das micro
empresas da cidade e região. Esse fato parece vir reforçar o argumento das empresas que
os cursos externos não atendem às suas necess idades. O SENAC possui algumas fontes
infonnativas sobre as necess idades das empresas, porém, de fom1a eventual e
assistemá ti ca.
Do ponto de vista das entidades e in stituições, a pouca procura por cursos e
servtços por parte das pequenas empresas de 2 0 a 100 ft111cionários se deve
sintet icamente aos seguintes motivos apresentados no quadro 4:

Quadro 4: Principais causas da baixa procura por treinamento segundo
as entidades e instituições pa·estadoras de serviços e apoio à PE
1) limitação de recursos financeiros:
2) visão limitada do pequeno empresélrio (voltada à curto prazo e à resultados financeiros)
quanlo à importância do investimento em qualificação;
3) A PE do porte de 20 a l 00 funcionários já possui umn estmtma funcionnl básica,

diferentemente da micro empresa, por isso acredita que não precisn de cursos;
4) a PE quer um assessor (<~lguém que faça por ela) e n ão um consultor (que mostre o caminho a
seguir);
5) não existe uma demanda bem identificada das uecessidades das PE's;
6) as instituições e entidades carecem de disponibilidade de tempo para renlizar um trnbalho
direeionndo só às PE's;
7) faltn de~conheeimento por parte das PE's sobre as vn ntagens que podem ter, inclusi,·e através
de associações.
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Concluindo o entendimento do treinamento e suas barreiras, será apresentada
no quadro 5 uma síntese dos fatores organizacionais e dos fatores externos detectados
influentes na prática da formação e do treinamento nas PE 's pesqui sadas. A análise
contingencial desses fatores permite compreender o impacto substancial de algumas
variáveis in temas e externas sobre o a amplitude das práticas de treinamento e formação .
Pode haver maior preponderância de alguns fatores em algumas empresas do que em
outJas.
Quadt·o 5- Fatores influentes na prática da formação e treinamento nas

PE's
1- Concepção accrcn dns pessons e dn qunlificnçiio pnm o negócio

2- Estratégia dn empresa com rclnção no treinamento (curto, médio, longo prnzo)
3- Estruturação dns funções de recursos humanos
4- Recursos Flnnnceiros
5- Progmmn s existentes na empresn (qunlidadc, Sistema ISO 9000 ... )
6- Con texto tecnológico
7- Atrali\'idndc e ndcquação dos cursos c Lrcinnmcntos externos
De acordo com os tittores ex postos acima observa-se o segumte:
•

em relação à concepção das pessoas e à qual ificaÇ<1o, observa-se que esses fatores

podem influenciar a prática do treinamento limi tando ou ampliand o a participação dos
fun cionários. Em uma perspecti va mais fragmentada este fator base ia -se apenas nos
aspectos operacionais vinculados ao exercício das tarefas ou dos traços prev istos nos
perfis profiss ionais, enquanto em urna perspectiva mais ampliada está também baseado
no desenvo lvimento de potencialidades e na formação integral dos indivíduos como
sujeitos;
•

com respeito a estratégia da empresa com relação ao treinamento, observa-se que

o tipo de estratégia empregada pela empresa com relação a função treinamento (ctuto,
médio ou longo prazo) vai determinar o seu papel de atuação. Na visão de curto prazo, o
treinamento assume um papel reativo, ou seja, se põe a funcionar quando esti mulado por
pressões ou problemas já ex istentes. Seu horizonte temporal é curto e limitado.
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Normalmente, nesse caso, o desenvolvimento das práticas ou programas de treinamento
não está ligado aos objetivos orga nizacionais. Na visão de médio e longo prazo, o
processo de treinamento é proativo, orientado para futuras necessidades da empresa e
das pessoas . Neste caso, os programas se envolvem mais intensamente com os objetivos
organizacionais e das pessoas;

•

com relação a estruturação das funções de recursos humanos, observa-se que as

empresas com um grau relativamente baixo de esh·uturação das diversas funções de
recursos humanos parecem investir menos em treinamento e de modo mais informal e
assistemático quando comparadas às empresas com um grau de estruturação maior das
funções de recursos humanos;

•

quanto ao fator recurso financeiro, observa-se que as empresas que apresentam

maiores dificuldades nesse sentido podem investir menos do que gostariam em
treinamentos e cursos externos;

•

com relação aos programas de mudança o rgani zacional co mo fa to r de influência,

observa-se que as empresas en volvidas com prog ramas ou políticas de qualidade e
sistemas de certificação como TSO 9000 despertam para uma aluação mais permanente
do tre inamento ;

•

com relação ao contexto tecnológ ico, nota-se que na empresa onde há

desenvol vimento ele um produto tecnológ ico o níve l de qualificação é mais ex igido do
que na empresa onde a tecnolog ia de produto é apenas dominada e executada;

•

com relação ao treinamento e cursos extemos, observa-se que as empresas

podem deixar de investir nesta opção pela fa lta de adequação elos cursos às suas
necessidad es específicas.
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A análise comparativa das empresas de base tecnológica com as tradicionais
quanto ao treinamento não apresentou nenhuma tendência ou fator determinante com
base apenas no fator tecnologia, a não ser com respeito ao maior nível de qualificação
observado na Empresa D para o desenvolvimento ou a criação de produtos tecnológicos.
A prática do h·einamento está muito mais influenciada por um coJtiunto de fatores ou
pela relação entre os mesmos do que por uma única variável, no caso, o treinamento.
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CAPÍTULO IX

Considerações Finais
Este capítulo sintetiza as pnnc1pa1s considerações acerca ela pesquisa.
Constam também poss íveis desdobramentos e sugestões de aspectos e pontos a serem
aprofundados. A partir dos resultados apresentados juntamente à análise dos dados, foi
possível chegar a algumas considerações importantes sobre o estudo de pequena
empresa, a gestão de recursos humanos e treinamento neste seu contexto .
A primeira consideração a ser feita conceme à singularidade das pequenas
empresas. Sabe-se que alguns ainda continuam a vê-las como "pequenas grandes
empresas" que respondem aos mesmos critérios que as gra ndes ou as quai s se pode
ap li car os mesmos conceitos e teorias. Este traba lho proporcionou entre outras co isas
perceber que as PE 's constituem um campo de estudo em si, é o que as torna mais
instigantes e desafiadoras. As pequenas empresas possuem características peculiares na
sua fonna de gestão influenciadas entre alguns fatores pela própria subjetividade elo
empresário que cria uma lógica ele funcionamento compl etamente diferente entre as
empresas. Pôde-se verificar na pesquisa tipos distintos de filosofias adm inistrativas e
como orientam e condicionam fortemente o tipo de gestão de recursos hu manos e
conseqüentemente a prática do treinamento.
Bem co locou LUCENA (1995) quanto à rea li dade brasil eira, retratando um
país em processo ele transformação, convivendo simultaneamente com estágios ele
desenvolvimento di versifi cados, oferecendo espaços para os mais diferentes critérios de
atuação empresarial. O trabalh o rea li zado demonstrou que esta afirmação não exclu i de
modo algum as pequenas empresas. Aliás, isso parece particularmente difícil no caso das
PE's em virtude da heterogeneidade que as caracteriza, ainda que a ciência funcione
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com uma lógica diferente, onde encontrar semelhanças ou comportamentos parecidos,
ou mesmo desenvolver agmpamentos se fazem às vezes necessários. Talvez o uso ele
critérios ou tipologias que reúnam o maior número possível de características e fatores
ele influência semelhantes entre as pequenas empresas pareça o mais adequado para se
falar mais acertadamente em algum tipo de tendência e assim poder colaborar para a
formulação de forma s de gestão ma is compatíveis às contingências e às necessidades
reais dessas empresas. É nesse sentido que este trabalho, ainda que limitado, pretendeu
colaborar para uma primeira aproximação elos fatores influentes na dinâmica ela gestão
de recursos humanos e na prática do treinamento.
A respeito da gestão ele recursos humanos na PE, cabem algumas
considerações. O estud o rea lizado sobre os aspectos de recursos humanos na PE
despertou antes de tudo um profundo interesse po r parte da pesqui sadora em vimtde de
ser um assunto de considerável importância na gestão das PE's, e ainda muito pouco
explorado, sobretudo na realidade bras ileira .
A literatura científi ca de modo geral ao tratar sobre o tema parece con centrarse mais sobre a aplicação das prát icas de recursos humanos na PE, sem considerar os
principais fatores de contingência que exercem um impacto sobre estas práticas. O
trabalho rea li zado procuro u ir um pouco além, tentando perceber, ao menos, parte dos
elementos intraorgan izacionais que infl uenciam a gestão de recursos huma nos. Assim,
fo ram observadas que principa lmente diferentes concepções/valores sobre as pessoas,
diferentes fi losofias admini strativas e objeti vos se revertem em diferentes adoções de
estratégias (restritiva, limi tada, sistêmica), po líticas e ações de recursos hu manos. Por
exemplo, pôde-se verifica r que as empresas A e D com co ncepções mais ampliadas em
relação às pessoas, não coincidentemente, são as que possuem políti cas de recursos
humanos e benefícios mais atraentes aos funcionários e ín dices de rotatividade e
absenteísmo menores. Outra compreensão importante refere-se aos diferentes níveis de
formalização relacionados ao tamanh o da empresa e à sofisticação das práticas ele
recursos humanos. Ao que parece, o níve l de formalização nas PE's aumenta de acordo
com o nível ele complexidade estmtural, o que vai refl etir diretamente nas diversas
funções empresariais, entre elas, recursos humanos. Foi observado desde um tipo ele
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estrutura muito básica (Empresa C), relacionada a sistemas muito simples, passa ndo por
outro tipo de estrutura sinalizando um grau de complexidade um pouco maior (Empresa
B e D), até por um terceiro tipo de estrutura apresentando atividades além das rotinas de
pessoal e de atendimento à legislação, onde aparecem atividades voltadas para
desenvolvimento e capacitação dos funcionários (Empresa A).
Com referência às práticas de recursos humanos, o mais interessante foi notar
uma diversidade maior de práticas do que apresenta de modo gera l a literatura sobre o
assunto, entretanto, em suas predominâncias informais.
Vale ressaltar que tanto para as práticas de recursos humanos de modo geral ,
como especificamente com referência ao treinamento, os empresários manifestaram
diferentes pontos de vista e concepções a respeito do aspecto informal das atividades.
No que se refere ao treinamento, este trabalho procurou ir um pouco além da
simpl es definição das práticas ou aná lise das barreiras, procurando entender alguns
elementos que influenciam ou co ndicionam a necessidade, a natureza e o processo de
desenvolvimento das ações de treinamento. Alguns fatores podem exercer mais
influência do que outros nas empresas dependendo das pressões organ incionais do
momento. A identificação desses fatores foi importante, pois contribuiu para ampliar o
entendimento das barreiras para a ap licação do treinamento. Esses

~atores

quando

impedem a prática do tre inamento, quando há a sua necessidade, podem ser
considerados como ba rreiras. Não foram considerados efetivamente como ta is, pois
podem influencia r também positi va mente a visão e a prática do trei namento.
O estudo reali zado sobre o treinamento nas PE 's contribuiu para entender que
não basta apenas med ir a quantidade de treinamento rea lizado pelas PE's, é importante
procurar compreender, primeiramente, se o treinamento atende aos objet ivos a que se
propõe a empresa e, posteriormente verifi car o qu e limita o desenvolv imento da

,,

atividade, uma vez que se fizer necessária. Apenas a medida da quantidade de
treinamento não revela se o mesmo tem atendido a seus obj etivos.
Outra consideração importante a ser feita refere-se à maior predominância da
natureza informal-operacional do treinamento intemo na maioria das empresas. Esta
natureza infom1al parece ser vista muitas vezes com uma certa medida de preconceito.
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Seria importante ir mais a fundo sobre esta questão considerando as particularidades e as
necessidades das PE's para se criar condições de ajudá-las nesse sentido quando
necessário.
Ainda sobre o treinamento, o estudo demonstrou que o processo do
treinamento (levantamento de necess idades, planejamento, avaliação) é, na maioria das
empresas, informal, assistemático e voltado mais para necessidades de curto ou médio
prazo. Entretanto, a organização do treinamento na Empresa A, sobretudo na área
ad ministrativa, demonstra que é possível que o treinamento também funcione na PE
como estratégia de longo prazo.
Outra informação importante extraída no estudo foi a respeito dos prob lemas
de transferência de conhecimento para a situação de traba lho na PE. Não foi possível
porém, ir mais a fundo nessa qu estão que suscitou bastante interesse. Um maior
detalhamento sobre o assunto pode vir a contribuir para ampliar a compreensão sobre
esse aspecto do treinamento.
A pesquisa sobre as barreiras ligadas ao treinamento procurou identificar não
só as limitações apontadas pelos empresá rios e coordenadores das empresas, mas
procurou ouvir também as entidades de apoio às pequenas empresas locais. Uma
ev idência muito forte foi quanto ao baixo relacionamento entre as pequenas empresas e
as entidades e instituições. O ponto mais destacado do lado das empresas referiu-se à
inadequação dos cursos com relação às necessidades e à reali dad e da PE. Entretanto,
uma análise mai s aprofundada das empresas e dos fatores que influenciam a prática do
treinamento levo u a concluir que alguns destes fato res podem atuar também como
barTeiras à prática do treinamento nas empresas.
Já do lado das in stitui ções e entidades, o aspecto mais enfatizado foi a visão
limitada do peq ueno empresá rio quanto à importância do treinamento. Entretanto,
algumas entidades e instituições admitem não ex istir uma demanda bem identificada das
necessidades das PE's e a fa lta de tempo para realizar um traba lho mai s direcionado às
suas necessidades. Neste último caso, a afi rmação é decorrente de entidades que
atendem não só as pequenas, o que demonstra tal vez o fato que as pequenas empresas
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não sejam consideradas tão rentáveis como as grandes para que valha a pena investir
mais nesse tipo de empresa.
Outro aspecto a ser considerado é a análise comparativa do treinamento entre
as empresas de tecnologia convencional e as consideradas de base tecnológica. A
questão da maior ênfase ao treinamento e às novas qualificações a partir do fator
tecnologia é complexa e depende muito do contexto social da empresa também. Assim,
pode-se dizer que a utilização de novas tecnologias não conduz por si só a mudanças na
qualificação e no treinamento, nem que desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento
humano se complementam. Ela pode constituir-se numa oportunidade importante para
isso, mas outros fatores , notavelmente a cultura empresarial, podem inclusive ter um
peso maior dando espaço para que outras direções possam ser tomadas.
Uma outra consideração importante sobre o assunto refere-se ao cuidado que
se deve ter quanto à generalização da influência da tecnologia no treinamento e na
qualificação dos trabalhadores das empresas de base tecnológica. No caso da Empresa D
onde há desenvo lvimento ou criação de produtos tecnológicos foi possível observar a
influencia da tecnologia nas qualificações. Entretanto, na Empresa C, onde a tecnologia
é apenas operacionali zacla num processo produti vo basicamente artesanal, não foi
poss ível verificar nenhum tipo de influência nas quali ficações, no treinamento ou no na
organ ização do trabalho. Ao contrário, pode-se dizer que esta empresa é a que apresenta
mai s problemas com relação ao assunto. Portanto, é preciso se ter o cuidado mais uma
vez com a generalização também nesse sentido. Talvez, as empresas de processo
tecnológico possam ev idenciar mais fortemente a influência da tecnologia, mas não
necessariamente as empresas de produto tecnológico, como foi constatado neste estudo.
Finalizando, é fundamental reconhecer a dificuldade inerente à síntese ele
resultados empíricos, que impõem limites à pesquisa científica, sobretudo quando há
diversidad e de rea lidades e amostra reduzida. Assim, para que se constitua um quadro
mais nítido sobre um assunto tão importante e pouco explorado como este, seria
altamente desejável a continuidade de pesquisas sobre o assunto. Alguns
desdobramentos possíveis seriam os seguintes:
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•

aprofundar o estudo sobre os fenômenos da gestão de recursos humanos numa
amostra maior de pequenas empresas com características mais ou menos
homogêneas para propiciar condições de vislumbrar uma tendência;

•

ampliar o estudo deste trabalho sobre os fatores de influência na gestão de recursos
humanos e na prática do treinamento, para que se possa talvez constmir um
"modelo" de contingência da gestão de recursos humanos na PE, considerando além
dos fatores intemos, os externos, humanos, sociais etc;

•

realizar pesquisas sobre o assunto em outras regiões a fim de verificar necessidades
diferentes das PE's ;

•

aprofundar estudo sobre problemas de transferência de treinamento nas PE's;

•

ampliar estudo sobre as barreiras ligadas à formação e ao treinamento ;

•

desenvolver um estudo sobre a variáve l desenvolvimento e a sua viabilidade para a
PE;

•

verifi car se as ações de treinamento se revertem em desenvolvimento na PE;

•

avaliar o impacto pote ncial da visão empreendedora sobre as práticas de recursos
humanos.

F inalmente, cabe deixar o incentivo para a continuidade do estudo em PE,
um campo de estudo tão fascinante e importante para a rea lidad e bras ileira .
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ANEXO A

QUESTIONÁRJO GERAL
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

QUESTIONÁRIO

I - CARACTERÍSTICAS GERAIS DA EMPRESA

Razão Social-

----------------------------------------------------

Nome Fantasia- -------------------------------------------------Setor de Atuação------------------------ ----- ------- --------Localização-------------- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---Área fabril- - - -- - - - - nl constmídos
Proprietário(s) ----------------------- --------------------- Participação dos proprietários (em porcentagem) -

----------- ----------------

Existe parentesco ent re os proprietários( ) não
( ) sim. Qua !?_____ _________________
Fa turamento da empresa - 1996:
--- - ---------------------------------1997: ______________________________________
1998: --- - - - - - -- - ----- - - -- - ---------1999: ___ _ _ __ _ ____ ___ _ _______ _

n - ORGANlZAÇÃO DA EMPRESA
A empresa possui organograma- ( ) sim

( ) não
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Se não, quais as áreas/departamentos que a empresa possui? _ _ _ _ _ _ __ __ __

Como estão organizadas as áreas/departamentos? (Desenhe)

Quantos funcionários a empresa possui - _ _ __
Administração:_ _ __
Operacional (chão-de-fábrica):_ __
Qual o nível de escolaridade formal dos funcionários:
Grau de Instrução
I o. Grau incompleto
I o. Grau Comp leto

Númel'o de Funcionários

2o. Grau Incompleto
2o. Grau Completo
Superior Incompleto
Superior Comp leto
Especializaçã o
Mestrado/Doutorado

'--

A empresa terceiriza serviços?
( ) não
( ) sim. Quais?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

111- PROCESSO PRODUTIVO

Quantos produtos a empresa produ z?_ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _
Quais os produtos que a empresa produz?_ _ _ _ __ _ _~

Quantos clepat1amentos produtivos existem?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __
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Quais tipos de máquinas a empresa possui?

Os equipamentos podem ser classificados de que forma:
Modem o: ----------------------------------------------------------±Moderno: -------------------------------------------------------Obsoleto: ______________________________ _ _ _ _
Qual o fluxo produtivo -

Os produtos são produ zidos:
Sob encomenda -------------------------------------------------Para estoque - -------------------------------------------------------Nível de estoque:
Matéria-Prima Estoque i nterm ed iá ri o - ----------------------------------------------- Estoque fí na I - ~----------------------------------------------------~~--------------------------------------------------

IV - POSIÇ ÃO DA EMPRESA NA CADEIA PRODUTIVA

1) FORNECEDORES
Qua is são seus fornecedores?
---------------------------------------------

A competição entre os fornecedores é acirrada?
( ) sim
( ) não

,,

Qua I o porte dos principais fornecedores? ____________________________________
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2) CLIENTES

Qua is são seus clientes?___ _ _ _ _ __ _ _ __ _ __ _ __ __ _ _ _ _

A competição entre os clientes é acirrada?
( ) sim
() não
Qual o porte dos principais clientes?_ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _____

3) MERCADO DE ATUAÇÃO

a) Com relação ao principal produto da empresa:

O mercado em que a empresa atua é competitivo?
( ) muito ( ) médio ( ) pouco
Quais seus principais competidores?_ _ _ _ _ ______ __ ____ _ _ __

Qual o porte destes competidores?________ __ _ __ __ _ _ _ _ __

Qual a posição da empresa no mercado em que atua (market-share)?_ _ _ _ _ __ __

Qual a atuação da empresa com relação ao mercado geográfi co?
() regional - _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
()nacion al - _____ _ _ __ _____________ __ _ _ __ __
( ) internacional _ __________ _ _ _ __ _______ _ _ __ _
b) Com relação aos produtos secuudát'ios da emJH'esa:

O mercado em que a empresa atua é competitivo?
( ) muito ( ) méd io ( ) pouco
Quais seus principais competidores?____ _ __ _ _ __ ____ _ _ _ __ _

Qual a posição da empresa no mercado em que atua (market-share)?_ ________
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Qual a ah1ação da empresa com relação ao mercado geográfico?
()regional _ _ _ __ __ __ _ __ _ _ __ __ __ _ _ _ _ _ __
()nacional _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __
( ) internacional- - -- -- - -- -- - -- -- -- - - - - -- - - - VI - HISTÓRICO DA EMPRESA

Qual o histórico da empresa?- - - - -- - - - -- - -- - - -- -- - - -

Data de Fundação - _ _ _ _ _ __ _
Como a empresa foi concebida, com qual objetivo?_ _ _ _ _ __ __ _ __ _ __

Hoje como a emp resa está? O enfoque mudou? _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Houve algum processo sucessório na empresa? _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __
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DIRETORES
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UNJVERSJDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

EMPRESA:
DIRETOR:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------ROTEIRO DE ENTREVISTA

l -Recursos Humanos

1.1 Qual a filosofia da empresa com relação à gestão de recursos humanos?
1.2 Como a Diretoria se relaciona com a área de Recursos Humanos?
1.3 Quais são as principais direh·izes da empresa no tocante à gestão de
recursos humanos?
1.4 Quais são as perspectivas futuras para a área/setor de Recursos Humanos
da empresa?

2-Tr·einamento

2.1 Como a empresa vê a questão da quali ficação profissional?
2.2 Qual a importância do h·einamento para a empresa?
2.3 Existe a necessidade de investir mais em treinamento do que a empresa
tem feito? Quais são as bmTeiras?

3-Tecnologia e Treinamento
3.1 Existe algum processo em curso de renovação tecnológica na empresa?
Por quais motivos?
3.2 No que isso muda ou influencia em termos de qualificação e treinamento?
3.3 A empresa faz h·einamento externo? Qual a avaliação dos programas
oferecidos?
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Perguntas Adicionais

1- Como é o preparo da equipe de trabalho da empresa ?
2- Como a qualidade do produto é garantida?
3- Como é o sistema de planejamento da produção e materiais? É
infonnatizado?
4- Quais critérios a empresa adota para o desenvolvimento de fomecedores?
(certificação/ região/preço ... )
5- Quais são os mecanismos de proteção e segurança no trabalho?
6- Como são as relações de h·abalho na empresa?
7- O que a empresa faz em tetmos de segurança e higiene no h·abalho?
8- A empresa possui algum sistema de recompensa?
9- A empresa faz algum tipo de pesquisa de mercado? Qual?
10- Como é o processo de fabricação?
11-Quais são as técnicas utilizadas no processo produtivo?
12- Como a qualidade é monitorada?
13- Como ahm a área de vendas? Ex iste algum traba lho de pós-venda?

14- Quais são as atividades operacionais terceirizadas?
15- Qual o número de funcionários distribuído por atividades?
16- Qual a fai xa etária e formação desses funcionários?
17- Nos últimos anos houve aumento no volume de vendas? E no fa tw-amento
bruto?
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ANEXO C

ROT'EJRO DE EN'fREVISrl'A PARA OS
COORDENADORES DE RH

.,
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UNI VERSJL>ADE /JE .S'A' O PAULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

EMPRESA: ________________________________________________
COORDENADOR DE RH:_________ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ROTEIRO DE ENTREVISTA
1 -0q~anização

Ge•·al

1.1 Existe um organograma "formalizado" da empresa como um todo? Desde

quando? Quando foi atualizado?
1.2 O organof,rrama é comunicado eficientemente? Como?
1.3 O RH consta do organograma? Como área, setor ou departamento? Em

que níve l?

1.4 A empresa possui uma estrutura infonnal? Como ela é?
1.5 A estrut11ra informal exerce interferência sobre a estrutura formal da

empcesa? Como?
1.6 Existe um 1\l!anual de Empresa? Quando foi atualizado pela última vez? O
seu conteúdo é conhecido à todos?

2- Rccm·sos llumanos
2. 1 Como a área de Recursos Humanos se relaciona com a diretoria?

2.2 Existe integração da área de RH com as demais áreas da empresa? Como?

2.3 A empresa possui alguma política ou diretriz no tocante aos processos de
gestão de recursos humanos? Existe alguma diretriz " informal"? Como isso é
verificado?
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2.4 Existe na empresa um planejamento de necessidades de Recursos
Humanos? Como é realizado?
2.5 A área de Recursos Humanos da empresa é considerada bem estruhJrada
ou precisa melhorar?

2.6 Faltam recursos materiais ou humanos para o meUwr desenvolvimento do
traballio da área? Quais as limitações?

2. 7 Algum fator impede maiores investimentos na área de Recursos
Humanos?
2.8 A área de RH tem suas práticas bem definidas por escrito? Em que
documento? Está atualizado?
2.9 A área de RH cerltTaliza todas as funções de pessoal, ou estão dispersas
pela empresa? Quais são as centralizadas e quai s as descentTalizadas?
2.10 As outras áreas utilizam-se adequadamente dos recursos da área? Se não,
por quê?

2. I I Qual a princ ipal preocupação em relação aos aspectos de recm sos
humanos na empresa (recrutamen to e seleção. treinamento. rotatividade,
absenteísmo, disciplina)?
2. 12 !\ empresa poss ui requisitos básicos de quaüficação para o processo de
trabalho n a fá brica e na administração? Q uais são? Como isso é ava liado?
2. 13 A área de RH possui descr ição das funções ele cada func ionário? Está
atualizada?
2. 14 Os funcionários conhece m bem as suas atribuições e responsabilidades?
2. J 5 Há um plano salarial na empresa? Quais suas característi cas gerai s?
2. I 6 Todos os funcionários conh ecem e co mpreendem a estrutura sa larial
adotada pela empresa? Qual é o efeito?
2. 17 Existe algum programa de promoção salarial? Baseia-se em que
critérios?
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2.18 O plano salarial da empresa é periodicamente comparado com o
mercado? Com que periodicidade? Ajustes são feitos?
2.19 A questão salarial representa algum problema para a empresa em termos

de pessoal?

3- Qualificação e Treinamento
3.1 A empresa possui algum programa de desenvolvimento profissional?
Como é ativado?
3.2 Normalmente existe treinamento na empresa? Com que frequência?

Quantas horas/ano? Quantas horas/ftmcionário/ano?
3.3 A empresa faz planejamento de treinamento? Como é realizado?
3.4 Existe uma relação do treinamento com os objetivos da empresa
(necessidades de curto, médio e longo prazo)?
3.5 Quais são os tipos de treinamento que a empresa realiza (introdutório,
serviço,

aprendizagem,

reciclagem, rodízio,

especialidades,

estagiários,

executivos)?
3.6 Como é feito o levantamento das necessidades de treinamento da empresa?
3.7 O levantamento de necessidades baseia-se em quais níveis de análise
(organizacional, recursos humanos, operações e tarefas)?
3.8 Quem é o responsável pela identificação ou análise das necessidades de
treinamento?
3.9 O enfoque do levrultamento das necessidades de tTeinamento é de curto,

méd io ou longo prazo?
...

3. 1O Como o treinamento é visto pelos setores de " linha"?
3.11 A autorização para a reaUzação do treinamento é feita por quem?
3.1 2 Existe avaliação dos resultados do t:Teinamento? Como funciona? Para

que são usados os resultados depois?
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3.1 3 Os ocupantes de cargos graduados (supervisores, chefes etc.) recebem
'I

treinamento adequado? Qual?
3.14 Utilizam-se cursos externos de tTeinamento? Como são avaliados os
resultados?
3.15 Como a empresa avalia a adequação dos cursos oferecidos por entidades
locais (SENAI, SEBRAE, Universidades etc.)?
3.16 Existem problemas no relacionamento com essas instituições?
3. I 7 Há programa de h·einamento no local de h·abalho? Como são avaliados os
resultados?
3. 18 Existe a necessidade de investir mais em h·einamento do que a empresa o
fa z ahwlmente?
3. l9 É possível verificar a lta de produtividade na produção ah·avés da
intervenção do treinamento?
3.20 Qua is são as limitações para a não aplicação de treinamento?
3.2 1 Como a empresa fa z para saber se houve um bom retorno sobre sens
investimentos em

h·einame nto? Existe alg um tipo de

intervenção ou

procedimento para verificar se o h·einamento se converteu em mudança efetiva
para a situação de h·abaU10?
3.22 Quando o treinamento não é efetivo, qua is as principais barreiras intemas
que impedem sua aplicação na situação de trabalho?
3.23 A empresa teve caso de treinamento mau sucedido? Por quais razões?
3.24 Há algum plano de ava liação de desempenho hum ano na empresa? Como
funciona?
3.25 Há a lgw11 plano de ava liação do potencial profissional do pessoal? Quais
as suas ca racterísticas?
3.26 Os fu ncio nários são regulannente informados quanto aos resultados das
avaliações? Por quem? Como?
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3.27 Para que são utilizados os resultados de ambas as avaliações? Aumentos
salariais? Promoções? Treinamento? Demissões ou dispensas? Outras razões?
Quais?
3.28 A empresa estimula o aperfeiçoamento profissional do funcionário
(cursos, estágios etc.)? De que maneira? Com qual finalidade?

4- 1\1obilidade de Pessoal
4.1 Qual o tempo de permanência dos funcionários na empresa? Todos os
níveis?
4.2 Qual o índice do absenteísmo? Quais as ca usas (técnicas e humanas)?
4.3 Qual o índice de rotatividade? Em todos os níveis?
4.4 Quais as principais ca usas de demjssões por parte da empresa
(técnicas/humanas)?
4 .5 Quais os principais motivos de saída espontânea do pessoal?
4.6 Qual a política que a empresa tem adotado para diminuir os índices de
rotatividade e absente ísmo? Tem-se obtido bons resultados?
4.7 A empresa tàz entrevista de desligamento com os funcionários? Com qual
fina lidade? Qual a sua utilização?
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R()rfEIRO DE ENTREVISTA PARA AS

ENTIDADES E INSTITUIÇÕES DE APOIO À
PEQUENA EMPRESA
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UNI VERSIDA DE DE SAO PA ULO
ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

INSTITUIÇÃO:____________________________________________
NO~iE:

________________________________________________________

ROTEIRO DE ENTREVlSTA
1- Quais são os programas existentes voltados à pequena empresa?
2- Qual o perfil das empresas que procuram os serviços que a instituição
oferece?
3- De quais empresas procedem os alunos que participam dos cursos?
4- Existe a lgum tipo de levan tamento de necessidades de treinamento
junto às pequenas empresas para nortea r a programação dos cursos?
Como é realizado?

5- Os cursos e programas oferecidos atendem as demandas das pequenas
empresas? Como se sabe?
6- Existe alguma forma de avaliação so bre a adequ ação e efe tividade dos
cursos minish·ados? Como ela é reali zada? Com que periodicidade?
7- Quais os motivos de as empresas não procurarem a instituição para
serviços de h·einamento?
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