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1 PROBLEMA DE PESQUISA IDENTIFICADO   

 

 

O tema desta pesquisa é o trabalho em equipes com autonomia, e sua atual 

aplicação nas empresas no Brasil. A partir da década de 1990 os conceitos de 

trabalho em equipes passam a ser mais considerados por empresas no Brasil e no 

Ocidente de maneira geral, segundo  Marx (1998), Mueller; Procter; Buchanan, 

(2000), Tubbs (1994), para citar alguns. 

 

Um survey realizado em 1990 com 1.134 assinantes da revista Industry Week 

(APPELBAUM,1994), revelou que 31% das empresas pesquisadas já tinham entre 

11 e 50% de seus funcionários trabalhando em equipes com autonomia 1. Outro 

survey realizado em 1990  (LAWLER et al, 1992) 2  com as empresas da lista 

Fortune 1000 revelou que 90% delas já tinham até 20% de funcionários trabalhando 

em equipes com autonomia.  

 

Isso deve ser entendido como uma entre outras iniciativas das empresas para 

responder às pressões produzidas por importantes  mudanças no ambiente de 

negócios nesse período.  Para sobreviverem na competição por custos, qualidade, 

inovação, tempo, flexibilidade, tecnologia, muitas empresas passam a rever seu 

conceito de organização. Algumas tentam a revisão do modelo de posto de trabalho 

e prescrição externa de tarefas, fundamentado no sistema clássico Taylorista-

Fordista de organização do trabalho (APPELBAUM,1994, MUELLER, PROCTER E 

BUCHANAN,2000,  SALERNO,1998). O trabalho em equipes com autonomia se 

apresenta como uma das possibilidades. 

 

A produção científica no Brasil acompanha e procura explicar esse movimento, 

produzindo diversos estudos sobre o tema “trabalho em grupos”, todos de caráter 

qualitativo, utilizando estudos de casos. Sem a pretensão de citar todos, destaca-se 

alguns: Borsoy (2002), Guio Torres (2005), Ishida (1999), Marx (1996), Mey (2001),  

Salerno (1999),  Shiobara (2000). Não há, até o momento, pesquisa quantitativa, 

baseada em survey, aplicada especificamente a esse tema, no âmbito de empresas 

                                                
1 A pesquisa adota o termo self-managed teams 
2 Lawler et al (1992) apud Appelbaum (1994) 
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atuando no Brasil. Há, isto sim, pesquisas brasileiras de caráter quantitativo e 

censitário que aferem apenas a difusão de certas práticas de gestão, dentre elas o 

“trabalho em grupos”. Assim foi a edição 1996 1 da Pesquisa da Atividade 

Econômica Paulista (PAEP),  de autoria da Fundação Sistema Estadual de Análise 

de Dados (SEADE). A PAEP tem por objetivo prover informações de natureza 

estrutural sobre a atividade econômica (abrangendo indústria e serviços) no Estado 

de São Paulo. Além de levantar indicadores quantitativos da atividade econômica, 

inclui “indicadores que permitem avaliar a extensão dos recentes processos de 

reestruturação e seus impactos nos diferentes setores da economia paulista”. O 

questionário da PAEP propõe 12 modalidades de “Programas/Técnicas/Métodos 

para aumento da qualidade e produtividade” (SEADE, 2005). Dentre elas encontra-

se a modalidade “trabalho em grupos na produção”, além de outras como “Gestão 

da Qualidade Total”, “Controle Estatístico de Processos”, etc. Não há nenhuma outra 

pergunta sobre o tema “trabalho em grupos”, portanto a PAEP permite apenas saber 

a porcentagem de empresas que adotam trabalho em grupos na produção, sem 

maiores particularidades sobre as características desses grupos. 

 

Encontram-se na literatura internacional surveys relacionados ao assunto, 

principalmente nos EUA e Reino Unido.  Alguns são específicos  sobre o tema “self-

directed teams”, mas a maioria usa tratamento igual à  PAEP / SEADE, ou seja,  são 

pesquisas que visam conhecer a difusão de práticas conhecidas por  “novas formas 

de organização e gestão”, dentre as  quais os  “self-directed teams” constam como 

uma entre várias outras, sem análise mais detalhada.  

Encontram-se trabalhos empíricos mais detalhados em Cohen (1994) e Wellins 

(1994), com destaque para Appelbaum (1994). Esta autora fez um amplo estudo de 

várias práticas de organização e gestão aplicadas como alternativas ao modelo 

clássico de organização do trabalho. Compilou diversas pesquisas em empresas nos 

EUA: 185 estudos de casos (período 1970 a 1992) e 12 surveys (período 1982 a 

1993). Dentre os surveys há 6 que não fazem qualquer menção ao conceito de 

equipes com autonomia. Outros 5 procuram averiguar quantas empresas fazem uso 

de equipes autogeridas (self managed teams ou self directed teams). Por último, há 

                                                
1 O PAEP – SEADE teve uma nova edição em 2001, que não incluiu a pergunta específica sobre  
“Trabalho em grupo na Produção” 
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um survey específico sobre o tema: “Self-Directed Teams: a study of current 

practice” , de autoria da empresa Development Dimensions International, e revista 

Industry Week, (LAWLER et al, 1992) 1 que foi uma das referências adotadas para 

elaboração do questionário desta pesquisa. O trabalho de Appelbaum traz também 

diversas constatações, feitas a partir das evidências empíricas, as quais auxiliaram 

na elaboração das hipóteses desta pesquisa, e serviram de subsídio para a 

interpretação dos resultados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Lawler et al (1992) apud Appelbaum (1994) 
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2 OBJETIVO E CONTRIBUIÇÃO ESPERADA  

 

 

Esta pesquisa adotou uma abordagem quantitativa, do tipo survey, da qual 

participaram 49 empresas atuantes no Brasil, que reconhecem adotar o conceito de 

autonomia  na gestão e organização do trabalho.  Trata-se, no Brasil, do maior 

número de casos em uma pesquisa do tipo survey especifica sobre o tema “trabalho 

em grupos”. O propósito é descrever e compreender como o conceito de trabalho em 

grupos com autonomia foi aplicado nessas empresas, também suas motivações e 

resultados obtidos.  

Considera-se que uma pesquisa de caráter quantitativo tem importante contribuição 

a prestar para o atual estágio do conhecimento disponível sobre o tema, no Brasil.  A 

coleta de um número estatisticamente significativo de casos nos permitirá verificar 

tendências e padrões, e testar hipóteses, por meio de técnicas estatísticas. 

 

Este projeto está integrado a uma das linhas de pesquisa do Grupo Trabalho, 

Tecnologia e Organização (TTO) do Departamento de Engenharia de Produção da 

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.  O conhecimento e a experiência 

já adquiridos por meio de estudos de casos e trabalhos teóricos constituem 

referencial conceitual e prático, sem o qual este survey seria menos eficaz e robusto, 

perderia em sua capacidade de captar os fatos. Por sua vez, a contribuição 

esperada para este trabalho pode ser avaliada sob dois pontos de vista, teórico e 

metodológico. Correlações, padrões, tendências, enfim, evidências empíricas 

relacionadas ao tema “trabalho em grupos”, encontrados na amostra, podem sugerir 

aprofundamento por meio de outras pesquisas.    No aspecto metodológico, a 

experiência adquirida neste projeto (elaboração do questionário, realização da 

pesquisa, tratamento estatístico dos dados, teste de hipóteses, conclusões) poderá 

servir a outras pesquisas, mesmo relacionadas a temas distintos deste, mas que 

pratiquem pesquisa quantitativa baseada em survey.  

 

Devido às possibilidades de tempo e recursos, foi adotada uma amostra  não-

aleatória de empresas, sem distinção de setor de atuação. Portanto não há 
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possibilidade de extrapolar os resultados e conclusões obtidos nesta pesquisa  para 

o universo de empresas no Brasil. Para generalizar resultados com significância são 

necessários mais recursos, que permitam realizar pesquisa com maior número de 

casos, tomando assim uma amostra probabilística. Explicações detalhadas sobre a 

escolha e composição da amostra serão dadas mais adiante, na parte 4, 

“Metodologia de pesquisa”. 

 

 

2.1 QUESTÕES DE PESQUISA  

 

 

Para melhor entendimento da estrutura deste trabalho: as questões abaixo 

enunciadas são a linha condutora da pesquisa, a partir delas foi elaborado o 

questionário. Elas têm sua origem em questionamentos encontrados na literatura, e 

na vivência do autor com equipes com autonomia.  

• Como são as empresas que adotam equipes com autonomia? Informações tais 

quais: faturamento, número de funcionários, origem do capital, setor do mercado, 

modalidade de processo de produção, e várias  outras, serão colhidas para 

caracterizar essas empresas; 

• Que razões levaram essas empresas a adotarem o conceito de autonomia? Qual 

a origem da iniciativa? 

• Como são as equipes que essas empresas implantaram ? Quais suas 

características? O que entendem por autonomia, qual sua profundidade e 

abrangência?  

• Quais resultados foram obtidos? Que avaliação fazem as  empresas de suas 

iniciativas de implementação de equipes com autonomia ? 

 

O propósito desta pesquisa não é ser uma peça meramente descritiva. Além da 

interpretação das informações obtidas por meio da pesquisa de campo (aspecto 

descritivo), algumas hipóteses foram enunciadas para enriquecer a análise, 

buscando compreender relações de causa-efeito. No desenvolvimento do capítulo 3, 

”Referencial Teórico”, são enunciadas as hipóteses e propostas questões para 

discussão na fase de interpretação dos resultados. Alguns dos temas abordados: 
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• Abrangência e profundidade da autonomia das equipes; 

• Autonomia e inovação de produtos nas empresas; 

• Autonomia e estratégias de remuneração; 

• Razões para adotar autonomia; 

• Tipo de empresas que adotaram autonomia; 

• Participação dos sindicatos no processo. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Nesta parte do texto serão abordados  os conceitos relativos a equipes de trabalho 

com autonomia. O objetivo não é esgotar o assunto, e sim o expor na medida 

necessária para contextualizar este trabalho. 

 

 

3.1 Nomenclatura e conceitos: equipes, grupos, time s, autonomia 

 

 

A nomenclatura relacionada ao tema está longe de ser homogênea. A definição de 

trabalho em equipes não é imediata, pois dá possibilidade a muitas interpretações. 

Diversos termos, a princípio similares, podem significar conceitos e práticas bastante 

diferentes, conforme o contexto ou o autor : equipes, grupos, times, células, Grupos 

Semi-Autônomos, equipes autogeridas, e outras combinações dos mesmos termos. 

Neste texto tomou-se a liberdade de usar os termos equipes e grupos como 

sinônimos. 

Para destacar algumas noções fundamentais de trabalho em equipes: 

• Equipes ao estilo Toyota, ou estilo Ohnoísta; 

• Equipes conforme o modelo Sociotécnico; 

• Equipes-Tarefa, ou Equipes interfuncionais (equipes off-line)1. 

 

O objeto deste trabalho são as equipes ao estilo Toyota e as equipes inspiradas no 

modelo Sociotécnico. Ao longo deste texto, em várias ocasiões ambos serão 

referidos genericamente por “equipes de trabalho com autonomia”, ainda  que seja 

grande a diferença entre ambas. Quando necessário será feita a distinção. 

Conceitos e características de cada um desses tipos são descritos a seguir. 

 

 

 

                                                
1 Têm por característica básica não abranger  as atividades cotidianas dos participantes das equipes. Podem ser 
equipes formadas com propósito de resolver um problema específico, e desmobilizadas em seguida, ou ser 
equipes permanentes, para discussão de melhorias ou sugestões. São exemplos os Círculos da Qualidade 
(CCQ) e os grupos de Melhoria Contínua (Kaizen Groups). Não são foco desta pesquisa. 
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3.2  Equipes ao estilo Toyota, ou estilo Ohnoísta 

 

 

É muito comum, nos dias atuais, na literatura e principalmente no ambiente das 

empresas e consultorias, a alusão, estudo e aplicação de uma série de práticas e 

conceitos denominados por Lean Manufacturing 1. Essa difusão deve-se ao sucesso 

que alcançou o modelo japonês de organização e gestão da produção, ou 

Toyotismo, especialmente na indústria automobilística, a partir dos anos 80. Já o 

termo Lean Manufacturing foi cunhado e divulgado por autores americanos, 

principalmente Womack, Jones e Ross, incentivadores da aplicação do Toyotismo 

no Ocidente (BERGREEN, 1992) 

O trabalho em equipes é um dos fundamentos do modelo japonês, conforme um de 

seus idealizadores, Taiichi Ohno, (OHNO,1997), fato que contribuiu para mais 

empresas no ocidente considerarem a aplicação de alguma forma de trabalho em 

equipes nos projetos de mudança organizacional.  

 

O Toyotismo, ou Sistema Toyota de Produção, surgiu no Japão do pós-guerra, num 

contexto extremo de reconstrução da indústria nacional, tendo como premissa a 

necessidade de concorrer com a indústria norte-americana, principalmente. Evoluiu 

a partir de restrições de mercado que exigiam a produção de muitas variedades de 

produtos em pequenas quantidades, condição inadequada à obtenção de baixos 

custos unitários devido a ganhos de escala, conforme o modelo Taylorista-Fordista 

de produção em massa. A solução foi obter ganhos de produtividade por meio da 

eliminação consistente e permanente do desperdício (OHNO, 1997). O conceito de 

desperdício, conforme Ohno, é amplo, refere-se a tempo, materiais, estoques, mão-

de-obra, refere-se a tudo que não agregue valor ao cliente final. 

 

As linhas de montagem seqüenciais naturalmente apresentam ociosidades  e perdas 

de eficiência, inerentes aos problemas de balanceamento entre etapas, variações no 

programa de produção, trocas de produto, problemas de qualidade, etc. O trabalho 

em equipes é adotado como solução para preencher essas “porosidades”, pois os 

operários devem se coordenar, sem intervenção externa ao grupo, para fazer esse 

                                                
1 Em português, Manufatura Enxuta 
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ajuste fino. Mediante o conceito de Ohno: “0,1 operário ainda é um operário”, deixa 

de fazer sentido o paradigma clássico de “um operário alocado a uma tarefa em um 

posto de trabalho”. O resultado é a redução da mão-de-obra devido à intensificação 

do trabalho, concomitante a um ganho de eficiência devido a certa autonomia da 

equipe para se ajustar às variações e imprevistos. A multifuncionalidade passa a ser 

uma necessidade desse modelo, apoiada em treinamentos formais, padronização de 

tempos e métodos, instruções operacionais. 

 

Outras prerrogativas de autonomia são possibilitadas  às equipes: 

• Há uma expansão das responsabilidades, no sentido horizontal: o operário 

passa a ser responsável por ações ligadas à qualidade (liberação ou rejeição de 

produtos e matérias-primas mediante inspeções); ações ligadas à manutenção 

(primeira manutenção); ações de limpeza do local de trabalho; 

• É estimulada a participação dos operários no processo de melhoria contínua 

(entenda-se eliminação de desperdícios),  com sugestões advindas de sua 

experiência cotidiana. Muitas dessas sugestões dificilmente seriam percebidas 

pelos engenheiros e supervisores. 

• É incentivada atitude de maior responsabilidade do operário para com o 

desempenho do processo e a qualidade do que produz, implicando em maior 

iniciativa da sua parte. É estimulada a relação menos autoritária entre operários e 

supervisores / gerentes. São mecanismos que visam a um maior envolvimento 

com a empresa, diferente da relação meramente salarial, entre empregador e 

empregado,  incentivada pelo Fordismo. 

 

Como se pode constatar, a autonomia está circunscrita ao contexto da operação do 

processo e algumas atividades de suporte. Permanecem (em alguns casos são 

enfatizadas) características do Taylorismo/Fordismo: 

• A prescrição externa das tarefas e tempos de execução, com alto grau de 

padronização (a “melhor maneira de fazer”); 

• Permanência de tarefas de ciclo curto, e repetitivas, que prendem o operário ao 

equipamento, e cuja intensidade tende a aumentar à medida que o processo ganha 

eficiência; 
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• A supervisão direta permanece como elemento de ligação entre quem executa e 

quem planeja / gerencia.  

• As equipes não têm autonomia para gerenciar outros aspectos de sua vida no 

trabalho, além daqueles relacionados ao processo/produto. 

• Fisicamente, pouca coisa muda, em termos de procurar adaptar equipamentos e 

processos (sistema técnico) para liberar operadores (sistema social) das tarefas de 

ciclos curtos, o que permitiria  maior autonomia de atuação. (SALERNO, 1999) 

 

Leituras críticas do Toyotismo, como a de Bergreen (1992) o consideram como uma 

“extensão complexa do Taylorismo/Fordismo”, pois implementou mudanças 

incrementais, mas nunca uma ruptura com muitos de seus padrões fundamentais.  

Na opinião deste autor ligado à Escola Sociotécnica, em termos de trabalho em 

equipes com autonomia, há  potencialidades muito maiores a serem desenvolvidas 

nas equipes que funcionam conforme o modelo Sociotécnico, como descrito a 

seguir. 

 

 

3.3 Origem da Escola Sociotécnica 

 

 

Os sistemas produtivos normalmente são projetados conforme as necessidades e 

alternativas tecnológicas: as máquinas, o layout, as instalações (sistema técnico), 

visando sua melhor configuração, levando em conta apenas marginalmente as 

características e necessidades das pessoas (sistema social) que ali vão trabalhar. A 

crença de que a tecnologia encerra sua própria lógica e necessidades (determinismo 

tecnológico) é coerente com os princípios Tayloristas da organização.  

O enfoque Sociotécnico defende maior equilíbrio entre os sistemas técnico e social, 

buscando ganhos para ambos, pois, conforme Herbst (1974), se o sistema 

tecnológico for otimizado às custas do sistema social, o resultado atingido será sub-

ótimo. Para citar apenas um dos efeitos deletérios causados pela falta de apropriada 

adequação entre o aparato de trabalho e as necessidades e possibilidades dos 

trabalhadores: as doenças relacionadas ao trabalho, dentre as quais as DORT, 

Distúrbios  Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho, têm sido objeto de 
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preocupação no Brasil, por parte de empresas, profissionais da área de saúde, 

sindicatos, trabalhadores, especialmente a partir dos anos 90. 

 

Foi justamente uma situação de incidência epidêmica de doenças, de natureza  

psicossomáticas (HERBST, 1974) que levou, em 1949,  alguns pesquisadores do 

Tavistock Institute of Human Relations 1 a estudarem em detalhes o trabalho de 

mineradores de carvão numa região da Inglaterra. O contexto era a recente adoção 

da mecanização e divisão de tarefas com controle externo, em substituição ao 

método tradicional de trabalho manual e autogerido. 

 

No transcorrer dos seus trabalhos os pesquisadores encontraram em determinada 

mina uma situação atípica: os mineiros, por sua própria iniciativa, haviam logrado 

conciliar mecanização e práticas tradicionais de coordenação do trabalho, em 

pequenos grupos que tinham relativa autonomia para dividir as tarefas cotidianas, 

organizar escalas de turnos, dividir eqüitativamente o pagamento. Nesse caso, 

surgido espontaneamente, o “determinismo tecnológico”  foi desmentido. 

 

Esse trabalho seminal, elaborado por Trist e Bamforth (BIAZZI, 1993), deu início a 

uma escola de pesquisa e de ação, envolvendo diversos pesquisadores, trabalhos 

de campo para desenvolvimento e teste de conceitos e práticas, na Inglaterra, na 

Índia, em outros países da Europa, nos EUA. Na Noruega os pesquisadores do 

Tavistock foram envolvidos em um projeto chamado “Projeto Norueguês de 

Democracia Industrial”, de 1962, o primeiro do gênero que envolvia trabalhadores, 

sindicatos e governo. O objetivo era reduzir a alienação no trabalho e aumentar a 

produtividade da indústria nacional. Foram escolhidas várias empresas adequadas 

para condução de experimentos. O projeto teve repercussão na Suécia, onde 

sindicatos patrocinaram a implementação de iniciativas de redesenho da 

organização do trabalho, visando maior participação dos trabalhadores, qualidade e 

produtividade. Os casos emblemáticos são a Volvo e a Saab-Scania, a partir do 

início dos anos 70, descritos, entre outros, por Bergreen (1992). 

A Escola Sociotécnica ainda hoje é o principal referencial teórico no que se refere a 

trabalho em equipes com autonomia.  

                                                
1 Instituição de pesquisa e aplicação na área social e trabalho, especialmente trabalho industrial, de 
caráter multidisciplinar, composta por psicólogos, médicos, antropólogos, sociólogos, psicanalistas. 
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3.4 Equipes conforme o modelo Sociotécnico, os Grup os Semi-Autônomos  

 

 

A denominação Grupos Semi-Autônomos (GSA) é bastante difundida entre os 

autores relacionados ao tema. Sua origem se confunde com a origem da Escola 

Sociotécnica (Biazzi, 1993). Denota maior precisão que as denominações grupos 

autogeridos, ou grupos autogerenciados, pois a rigor, não podemos considerar a 

existência de um grupo totalmente autônomo: está sempre no contexto de uma 

empresa, o que naturalmente impõe restrições. 

 

Conforme Salerno (1999) a característica distintiva dos Grupos Semi-Autônomos é 

que:  

“a atividade direta do trabalho não é planejada externamente ao executante. A um conjunto 
de pessoas é atribuído um objetivo de produção, (negociadamente, nos casos mais 
avançados) e são estabelecidas as condições para que se consiga atingi-lo: equipamentos, 
suprimentos, etc., e as pessoas têm a prerrogativa de se organizar como acharem melhor.”   

 

Numa outra leitura: não há uma definição estrita de “como” o trabalho deve ser feito, 

desde que cumpridas normas técnicas e de especificação. A prescrição mais forte é 

relacionada ao atingimento dos objetivos. 

Para Marx (1998), importante vantagem da autonomia proporcionada por esse 

modelo é induzir os trabalhadores a atender às necessidades: 

• do sistema técnico: maior envolvimento com a resolução de problemas, auto-

regulação mediante a situações imprevistas, multifuncionalidade; 

• do sistema social: motivação, expectativas quanto ao trabalho; 

“Os resultados passariam a ser obtidos menos por coerção e mais por indução de 

comportamentos estimulados por um dado projeto organizacional coerente” (Marx, 

1998). 

 

Vários autores apresentam sua descrição das características ideais dos GSA.  Para 

uma síntese, sem aprofundar em detalhes do funcionamento das equipes, é 

apropriada a relação feita por Cherns (1987) dos princípios que devem ser seguidos 

ao projetar sistemas Sociotécnicos: 

 



 26

1) Compatibilidade: no que se refere à concepção e execução de mudanças do 

arranjo organizacional, deve ocorrer a participação dos envolvidos, e a busca 

do consenso. O processo de mudança deve ser, portanto, “compatível” com o 

tipo de organização que se deseja criar. Conforme Cherns (1987), apenas um 

projeto participativo pode levar a uma organização participativa. 

2) Mínima especificação crítica: tarefas e funções das equipes devem ser 

minimamente determinadas por pessoas (engenheiros, supervisores, gerentes) 

de fora da equipe, porém de forma suficiente e necessária para a realização do 

trabalho dentro dos parâmetros técnicos, logísticos e de qualidade. 

 

3) Controle de variâncias: os desvios da normalidade devem ser controlados o 

mais perto possível da sua fonte, deve-se evitar que se propaguem a outro 

setor. Para instrumentalizar a equipe, funções de inspeção de qualidade, 

primeira manutenção devem ser incorporadas, sempre que for viável.  

 

4) Posicionamento das fronteiras da equipe: ao constituir os grupos, deve-se 

procurar manter dentro de um mesmo grupo pessoas que executam atividades 

proximamente correlacionadas. A idéia fundamental é permitir ao grupo manter 

o controle de um processo completo (NIEPCE; MOLLEMAN , 1998). 

 

5) Fluxo de informações: as informações devem estar disponíveis para aqueles 

que delas necessitam para executar suas tarefas, tomar decisões de forma 

autônoma e gerar ações. As informações não devem ser usadas como 

instrumento de coerção por parte de gerentes e supervisores, e sim para 

sustentar decisões sobre correções, melhorias, metas. As equipes devem 

receber, de fora da equipe, as informações necessárias para avaliar o resultado 

de suas ações e dar continuidade a seu aprendizado. 

 

6) Poder e Autoridade: as equipes devem ter acesso aos recursos necessários 

para cumprir com suas tarefas, e autoridade para comanda-los. Devem assumir 

a responsabilidade pelo seu bom uso. 

 

7) Multifuncionalidade:  os componentes das equipes devem ter capacidade de 

desempenhar uma série de atividades operacionais e de coordenação. O 
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propósito é permitir flexibilidade, maior integração de tarefas, crescimento 

profissional. 

 

8) Congruência de apoio: as funções de suporte (remuneração, treinamento, 

sistemas de informação, contabilidade, engenharia) e de interface com as 

equipes (suprimentos, vendas, logística)  devem ter atitude coerente com o 

projeto organizacional, para trabalharem  em harmonia com as equipes. As 

práticas de avaliação de desempenho, remuneração, treinamento, seleção de 

pessoas, devem ser coerentes com a filosofia do enfoque Sociotécnico. 

 

9) Incompletude: este princípio é decorrência do princípio de mínima 

especificação crítica, pois cada componente da equipe deve executar um ciclo 

de experimentação e aprendizado no seu cotidiano, aprimorando processos 

conhecidos, adaptando-se a novas contingências. Em condições avançadas,  

devem ajudar a  repensar o próprio projeto organizacional e a estratégia do 

negócio. Os Grupos Semi-Autônomos devem ser portanto sistemas que 

aprendem sozinhos. 

 

10) Valores Humanos: a empresa deve buscar a satisfação dos seus funcionários 

na atividade laborativa, e zelar pela sua realização no trabalho.  O trabalho 

deve fazer sentido, perante aos valores que partilha com a sociedade. Deve 

levar a algum tipo de futuro desejável, não necessariamente uma promoção. 

 

Um grupo semi-autônomo, portanto, assume aspectos relativos à divisão horizontal 

do trabalho, tal qual a divisão de tarefas entre os operários, por exemplo. Também 

assume aspectos da divisão vertical do trabalho, por incorporar funções de controle 

e supervisão e, fundamentalmente, absorvendo a gestão do método e do ritmo de 

trabalho (SALERNO, 1999). 

 

Por assumir aspectos da divisão horizontal do trabalho, muitas vezes o grupo semi-

autônomo prescinde da função do supervisor. Quando existe, deve ter função 

totalmente diferente daquela de prescrição e coerção, conforme o modelo Taylorista, 

passando a ser um facilitador, às vezes um orientador, e em determinados 

esquemas, responsável pelas relações de interface dos grupos. Em outros casos, 
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não há supervisor, essas funções são exercidas por um líder escolhido pelo próprio 

grupo, sujeito a revezamento. 

 

 

3.5 Caracterização das equipes  e da sua  autonomia  

 

 

Como se pode notar, um fator de grande relevância para distinguir os GSA, de 

fundamentação Sociotécnica, das equipes de inspiração Ohnoísta, é a sua 

autonomia: sua abrangência (vertical, horizontal), sua profundidade (por 

profundidade entenda-se mais, ou menos, autonomia). Portanto a caracterização da 

autonomia das equipes será de grande importância nesta pesquisa. Essa 

caracterização se desdobra em duas tarefas: 

 

• descrever  aspectos específicos do funcionamento das equipes, como por 

exemplo a divisão das tarefas, as relações de interface das equipes, as formas de 

remuneração e reconhecimento, etc. A partir dessas informações tentaremos 

entender suas particularidades.  

• “medir”  a extensão da autonomia para cada caso avaliado, tomando autonomia 

como uma variável,  pois assim poderemos comparar  os casos uns com os outros, e 

poderemos procurar estabelecer correlações entre a variável “autonomia” e outras, 

conforme a necessidade do teste de hipóteses. 

 

Entretanto não há como medir diretamente a variável “autonomia”. Conforme Hill 

(2002) é comum nas pesquisas de ciências sociais e do comportamento tal situação, 

a qual se denomina de variável latente. Uma variável latente é medida de forma 

indireta, por meio de atributos a ela relacionados. Exemplos: traços de 

personalidade, como “extroversão”; atitudes sociais, como “conservadorismo”, 

“preconceito racial”, “satisfação no trabalho”. No domínio das ciências sociais já há 

casos de séries definidas de atributos para medir variáveis latentes como, por 

exemplo, “confiança do consumidor”. Não é o caso da variável “autonomia” aplicada 

a equipes de trabalho, não há um método já universalmente aceito para “medir” essa 

variável. Entretanto, algumas características e atributos do trabalho com autonomia 

estão determinados teoricamente e empiricamente. Utilizou-se um trabalho teórico 
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(Gerwin & Kolodny, 1992) e dois trabalhos empíricos  (Marx, 1998; Appelbaum, 

1994). Cada um construiu seu próprio referencial, validado em pesquisa de campo. 

Para avaliar equipes com autonomia em seis empresas no Brasil, Marx (1998) usou 

uma ferramenta chamada “Quadro referencial sobre dimensões e profundidade da 

autonomia” (Tabela 1 abaixo), que como diz o nome, serviu para “medir” 

abrangência e profundidade da autonomia. Esse instrumento, avalizado pela prática, 

é de especial importância para a elaboração de um survey. Provavelmente a 

característica mais delicada do survey respondido na ausência do pesquisador, 

como é o caso deste projeto,  é a dificuldade para controlar distorções e falhas de 

interpretação do respondente. Isso explica a necessidade de utilizar um instrumento 

comprovadamente preciso e eficaz. Por isso o “quadro referencial” foi utilizado no 

questionário desta pesquisa, com pequenas alterações. As dimensões da autonomia 

são divididas em três grupos: 

• Gestão da produção 

• Gestão de RH 

• Gestão do Planejamento 

 

 

Tabela 1 : Quadro referencial sobre dimensões e profundidade da autonomia 

Gestão da Produção pontuação 
Dividir o trabalho  0 ................10 
Interromper a produção 0 ................10 
Definir o ritmo de produção 0 ................10 
Definir/Redefinir seqüenciamento da produção 0 ................10 
Negociar metas de produção 0 ................10 
Definir indicadores de desempenho do grupo/indivíduo 0 ................10 
Acionar manutenção 0 ................10 
Rejeitar matéria-prima não conforme 0 ................10 
Responsabilizar-se por manutenções primárias  0 ................10 
  
Gestão da RH pontuação 
Escolher e formalizar lideranças internas 0 ................10 
Planejar escala de revezamento 0 ................10 
Planejar escala de férias 0 ................10 
Reunir-se quando necessário 0 ................10 
Influenciar na entrada e saída de membros 0 ................10 
Avaliar equipe e seus membros 0 ................10 
Controlar freqüência e abonar faltas 0 ................10 
Assumir relações de interface internas e externas 0 ................10 
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Gestão do planejamento pontuação 
Administrar orçamento próprio 0 ................10 
Influenciar na entrada e saída dos membros 0 ................10 
Definir e orientar trajetória profissional 0 ................10 
Influenciar no (re) planejamento organizacional 0 ................10 

Fonte: Marx, 1998 

 

Feita a “medição” do grau de autonomia das equipes de cada empresa, temos a 

possibilidade de interpretar, caso a caso, qual modelo se aproxima mais. Marx 

adotou uma tipologia fundamentada em dois modelos: o Sociotécnico, de Grupos 

Semi-Autônomos e o modelo Ohnoísta, cujas equipes o autor denominou Grupos 

Enriquecidos (nomenclatura que também adotaremos daqui por diante).  Atribuindo 

pontos de zero a dez para cada dimensão da autonomia das equipes, e conforme a 

pontuação obtida em cada um das seções, Marx consegue detectar as tendências 

principais e assim classificar cada caso como sendo mais correlato a este ou aquele 

modelo 1.  Em termos de “Gestão da produção” as notas, no seis casos estudados, 

foram muito próximas. A diferença surgiu no grupo “Gestão de RH” e “Gestão de 

Planejamento”, dimensões mais desenvolvidas  nos Grupos Semi-autônomos e 

menos nos Grupos Enriquecidos. Essa tipologia será adotada neste trabalho, pois se 

demonstrou muito adequada para o propósito de interpretar os resultados da 

pesquisa de campo. 

 

Outras características das equipes serão avaliadas, tal qual: 

• seu grau de  autonomia com relação a supervisores diretos; 

• as estratégias de remuneração, assunto que será tratado em detalhes no item 

3.10. 

  

 

3.6 Razões e condições de contorno para as empresas  adotarem o trabalho 

em equipes com autonomia 

 

 

3.6.1 Ressurgimento do trabalho em equipes nos anos  90 

 

                                                
1 Não há situações “absolutas”, há elementos de maior ou menor conformidade. 
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Conforme foi mencionado no item 1, as iniciativas de adoção de equipes com 

autonomia por empresas no Brasil são recentes, em sua maioria a partir da segunda 

metade da década 1990. Não é um fenômeno restrito ao país, pelo contrário, trata-

se de um fenômeno  internacional de ressurgimento do interesse pelo tema 

(MULLER; PROCTER; BUCHANAN, 2000), porém longe de ser uma tendência 

predominante. Referências são encontradas também em Marx (1998), Salerno 

(2004),  Zilbovicius (2005). 

Portanto estima-se encontrar na amostra pesquisada processos recentes de 

implementação de equipes com autonomia,  predominando aqueles com menos de 

10 anos. 

 

 

3.6.2  A complexidade para adotar Grupos Semi-Autôn omos e sua relação com 

o perfil das empresas  

 

 

Vários autores concordam que adotar equipes conforme o modelo Sociotécnico 

implica em importantes mudanças na organização das empresas. Quais desafios a 

empresa terá que enfrentar nesse processo? Apesar de acreditar que os GSA são 

uma realidade viável e “estão aí para ficar”, Dankbaar (1998) faz um pequeno 

resumo (o artigo se chama “Grupos de trabalho autogeridos: uma velha idéia, mas 

difícil de implementar” 1 ) desse desafio: 

 

• A introdução de Grupos Semi-Autônomos requer um novo estilo de liderança por 

parte dos gestores; 

• Nem todos trabalhadores estão dispostos a trabalhar em equipes; 

• A autonomia pode levar a comportamentos indesejáveis por parte das equipes, 

na forma de corporativismo, por exemplo; 

• A introdução de Grupos Semi-Autônomos implica mudanças mais abrangentes e 

profundas nas organizações, e nem sempre há compreensão ou vontade política 

para implementá-las.  

 

                                                
1 Tradução do autor 



 32

Conforme Marx (1998):  

A modalidade de Grupos Semi-Autônomos não deve ser encarada como uma resposta   
adequada a qualquer ambiente competitivo e sistema de produção. Tem como pressupostos 
e necessidades um conjunto de mudanças e perspectivas de como ‘olhar’ o processo 
produtivo e de como conduzir processos de mudança que ainda não é facilmente encontrável 
nas empresas brasileiras.  
 

Mediante o exposto, imagina-se que as empresas que adotam GSA o fazem cientes 

de que o processo de  implantação pode ser custoso, que implica vontade política 

para implementar mudanças organizacionais, e seu resultado (e conseqüente 

retorno do investimento) não costuma ser imediato.  

 

Com relação ao perfil das empresas que adotam equipes com autonomia, estima-se 

que: são em sua maioria empresas de grande porte (número de funcionários 1 maior 

que 500, ou faturamento anual 2 maior que R$ 100 milhões), pois essas teriam 

melhores condições financeiras para suportar um projeto de mudança organizacional 

que requer investimentos e não oferece retorno a curto prazo. Estima-se também 

encontrar uma predominância de empresas transnacionais, as quais aplicam o 

modelo de equipes com autonomia como extensão de experiências similares em 

suas matrizes. 

 

 

3.7 Correlação entre autonomia das equipes e as nec essidades das  empresas  

inovadoras 

 

 

Conforme os conceitos da escola Sociotécnica,  uma das características 

fundamentais dos Grupos Semi-Autônomos é apresentar maior flexibilidade para 

lidar com variações no ambiente, (EMERY; TRIST,1969; SALERNO,1999).  Por 

outro lado, nas duas últimas décadas muitas empresas têm experimentado um novo 

padrão concorrencial, no qual a volatilidade é importante característica. Isso tem 

impactos na fábrica: 

 

                                                
1 Na Pesquisa Industrial Anual  (PIA) do IBGE é utilizado o número de funcionários para classificar as 
empresas por tamanho. A faixa de 500 ou mais funcionários é maior para esse critério de 
caracterização do tamanho da empresa. (IBGE, 2006).  
2 Para conhecer o faturamento anual da empresas da amostra utilizamos faixas de faturamento 
adaptadas da pesquisa “Mapeamento da nova cadeia automobilística brasileira”, Salerno et al, 2002. 
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• Ciclo de vida de produtos mais curto, exigindo mais inovação (novos produtos) e 

renovação (modificações em produtos existentes); 

• Para se diferenciar dos concorrentes, certas empresas procuram atender aos 

vários segmentos do mercado consumidor, criando produtos para nichos 

específicos, e pro conseguinte tornando mais complexa a gama de produtos em 

linha; 

• Concorrência globalizada, pressionando por aumentos de eficiência na produção 

(aumento de produtividade, redução de  perdas)  e na logística (redução de 

estoques, aquisição de matérias-primas mais baratas, mudanças de fábricas inteiras 

para aproveitar vantagens logísticas e de custos); 

• Aumento das expectativas do consumidor, em termos de qualidade e 

disponibilidade dos produtos e serviços; 

• Mudanças nas tecnologias de produtos e processos. 

 

Estudiosos do tema, como  Marx (1998); Muller et al (2000); Salerno (1999), 

concordam que as estratégias de organização da produção fundamentadas em GSA 

são mais adequadas para lidar com a variabilidade do que as formas de organização 

clássicas, fundamentadas na divisão do trabalho, na prescrição externa da tarefa, e 

no posto de trabalho fixo.  

 

Um trabalho recente reforça essa idéia: Miyake (2005) elaborou estudo de casos 

sobre a crescente adoção de sistemas de produção baseados em células (Cell 

Production System 1 ) por parte de indústrias japonesas. Esse sistema é uma 

combinação de práticas de organização da produção, sendo a maioria delas 

oriundas do Toyota Production System,  tais quais Just-in-Time, Kanban, Kaizen, 

etc. Também se utilizam “Work Teams”  com certo grau de autonomia. O autor 

destaca a importância do trabalho dessas equipes com relativa autonomia para o 

sucesso do Cell Production System, por tornar mais rápida e eficiente a resposta a 

mudanças, tornando mais flexível o sistema fabril.  

Com relação à introdução de novos produtos, sejam totalmente novos, ou mudanças 

incrementais em produtos existentes, o estudo de Miyake detalha a contribuição das 

equipes de trabalho para a flexibilidade do sistema fabril: 

                                                
1 Não se trata de lay-out celular. 
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• Flexibilidade de preparação dos equipamentos para receber novos produtos: em 

algumas empresas as equipes colaboram na fase de projeto do produto e do 

processo, agregando sua experiência  operacional, no sentido de obter melhor 

manufaturabilidade, prevenindo perdas ao colocar o produto em linha; 

• Flexibilidade de ramp-up: os estágios iniciais da produção de novos produtos 

normalmente apresentam uma curva de aprendizado, ao longo da qual são perdidos 

tempo e material. O estudo constatou que as equipes de trabalho, por meio de sua 

iniciativa própria, conseguem reduzir essa curva de aprendizado: adotando soluções 

rápidas e de baixo custo para falhas de projeto, ou para imprevistos; apresentando 

soluções de melhoria, no estilo Kaizen, portanto ajudando a melhorar mais 

rapidamente os padrões de trabalho. 

 

Com relação a produtos existentes, o estudo também constatou que as equipes de 

trabalho com relativa autonomia colaboram para aumentar a velocidade e reduzir 

perdas de materiais: 

• nas trocas de produtos em produção (propiciando maior flexibilidade de set-up) 

• nas mudanças de mix de produção (propiciando maior flexibilidade de mix) 

 

Para concluir, ainda citando Miyake (2005):  

O desenvolvimento das habilidades dos operadores de forma a tornar as células de 
produção capazes de se autocontrolarem, dinamicamente buscando sua 
configuração mais racional, e adaptando-se a mudanças no ambiente, parece ser 
uma premissa gerencial em algumas das firmas, (...) mais do que uma simples 
solução operacional para processos fabris. 
 

Em seu estudo de empresas brasileiras que adotaram trabalho em grupos, Marx 

(1998) encontrou evidências de aumento da flexibilidade de mix e de set-up.  Porém 

não encontrou evidências de aumento da flexibilidade para introdução  de novos 

produtos. O autor justifica os resultados, pois tais eventos eram pouco freqüentes 

nas empresas estudadas. Espera-se que este trabalho de pesquisa possa contribuir 

com a discussão. 

Qual a relação entre autonomia das equipes e as necessidades das firmas 

inovadoras? Entenda–se aqui “inovação” como maior taxa de lançamento de 

produtos, não se está referindo à inovação intensa em tecnologia. A empresa que 

tem maior freqüência de lançamento de produtos vai enfrentar maior complexidade 

para ajuste de equipamentos, e para a posterior curva de aprendizado. Não raro vai 
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enfrentar maior complexidade de mix , de gama de produtos e de set-up. Mediante o 

raciocínio desenvolvido acima, há evidências de que as estratégias de organização 

da produção fundamentadas no modelo Sociotécnico são mais adequadas para 

empresas mais inovadoras.  

 

hipótese   1: Há correlação positiva entre o grau de autonomia adotado pelas 

empresas da amostra e a variável “inovação”, medida em termos de taxa de 

lançamento de novos produtos.  

 

A variável “inovação” será medida como taxa de lançamento de produtos. Será 

possível assim procurar identificar correlação entre a variável “inovação” e a variável 

“autonomia”. Se confirmada a Hipótese 1, significa que as empresas mais 

inovadoras reconhecem que equipes com mais autonomia podem trazer melhores 

resultados para suas necessidades.  

 

Outro cruzamento relacionado à variável “inovação” diz respeito às estratégias de 

remuneração adotadas pelas empresas da amostra. Isso será explicado no item 

3.10.1,  “Estratégias de remuneração versus inovação”. 

 

 

3.7.1 Critérios para pesquisa sobre inovação tecnol ógica: o Manual de Oslo 

 

 

O Manual de Oslo é um protocolo utilizado na pesquisa de inovação tecnológica em 

países da EUROSTAT, Escritório de Estatística da Comunidade Européia, e adotado 

pelo  IBGE para realização da PINTEC,  Pesquisa Industrial – Inovação Tecnológica  

(IBGE, 2006). 

O Manual de Oslo adota a seguintes definições: 

• Inovação tecnológica: entrada no mercado de produto (bem ou serviço) 

tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado, ou  pela introdução na 

empresa de um processo produtivo tecnologicamente novo ou substancialmente 

aprimorado. O produto ou processo pode ser novo (ou substancialmente 

aprimorado) para a empresa, não sendo, necessariamente, para o mercado . 
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• produto tecnologicamente novo: produto cujas características fundamentais 

(especificações técnicas, usos pretendidos, software ou outro componente 

imaterial incorporado) diferem significativamente de todos produtos previamente 

produzidos pela empresa. A inovação de produto também pode ser progressiva, 

por meio de significativo aperfeiçoamento tecnológico de produto existente. 

 

As definições do Manual de Oslo estão voltadas para o esforço de inovação 

tecnológica da empresa. A PINTEC considera “inovadora” a empresa que tenha  

introduzido ao menos um  produto ou processo tecnologicamente novo. 

 

 O foco desta pesquisa com relação à inovação foi explicado no item anterior, é 

diferente desse, está associado às complexidades impostas à organização da 

produção e das equipes pela  introdução de novos produtos, mesmo que não sejam 

tecnologicamente inovadores. Um novo formato de embalagem, por exemplo, pode  

impor necessidades de ajuste de equipamentos, curva de aprendizado, o que o 

torna portanto relevante para esta pesquisa, mas não seria necessariamente 

considerado como  inovação tecnológica. Por isso não foi usada nesta pesquisa a 

definição de inovação do Manual de Oslo, nem  e as respectivas perguntas para 

saber  se a  empresa é inovadora. 

 

 

3.8 A profundidade e a amplitude da autonomia das e quipes 

 

 

Diversos autores discorrem sobre o atual estado do tema “autonomia”, sobre o uso 

que as empresas têm feito das equipes de trabalho com autonomia, sobre o que as 

empresas, trabalhadores, sindicatos entendem por “autonomia”. Esse 

questionamento também está no cerne deste trabalho, um dos motivos dos cuidados 

adotados para  medir e caracterizar essa variável. Para expor, ao menos em parte, o 

estado da discussão sobre o tema, apresentam-se abaixo conceitos e opiniões de 

alguns autores. O trabalho de Marx (1998) caracteriza em dois tipos as equipes com 

autonomia encontradas em sua pesquisa: Grupos Semi-Autônomos e Grupos 

Enriquecidos. Ele relata que as empresas têm menos domínio sobre a 

complexidade, o risco e a profundidade das mudanças necessárias para implantar 
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Grupos Semi-Autônomos, o que torna mais difícil sua aceitação. Por outro lado, 

implementar Grupos Enriquecidos pouco altera a estrutura da organização, como já 

foi discutido mais acima. Mesmo em termos de exemplos e divulgação, Grupos 

Enriquecidos são divulgados pelo consagrado modelo Toyota, enquanto GSA e 

Escola Sociotécnica são bem menos conhecidos no meio empresarial1. 

 

Encontra-se em Salerno (2003), uma interessante discussão sobre esse movimento. 

Na sua opinião, a aplicação dos conceitos sociotécnicos e GSA nos anos 70 e 80, 

em países europeus e EUA, se deu pela combinação de condições específicas 

daquela época, naqueles locais: resistência operária às formas clássicas de 

organização, respaldada por organizações sindicais fortes e atuantes; contexto 

político de predomínio social-democrata, no caso da Europa do norte, que em maior 

ou menor medida corroborou as iniciativas. Sem essas condições favoráveis, não 

haveria vários casos de implementação bem-sucedida em diversos países, pois, na 

opinião desse autor,  a sociotécnica clássica não conseguiu relacionar eficazmente 

seus novos preceitos organizacionais com a melhoria da lucratividade. Se no final 

dos anos 90 o modelo sociotécnico volta à agenda, “não é mais como um 

instrumento de melhoria das condições de trabalho, mas como instrumento de 

eficiência produtiva, dado o ambiente que demandava flexibilidade dos sistemas de 

produção. O trabalho deixa de ser o ator principal, e passa a ser coadjuvante. Os 

estudiosos passam a propor uma alternativa metodológica já maturada em diversas 

experiências, e mais apta a oferecer resultados de eficiência e lucratividade”  

(SALERNO, 2003). 

Ainda na  tentativa de entender os motivos que levam as empresas a aplicar trabalho 

em equipes com autonomia, destaca-se o artigo de Zilbovicius e Dias (2005), 

descrevendo um processo que chamam de “financeirização”. Este neologismo se 

refere à  lógica financeira que predomina e norteia o ambiente de negócios atual, as 

métricas, as idéias, as práticas. Os principais valores condizentes com essa lógica 

financeira seriam:  

• a criação de valor para o acionista como métrica fundamental ao negócio; 

• a necessidade de postura empreendedora por parte de todos funcionários da 

empresa, não apenas dos dirigentes e gestores;  

                                                
1 Nota do autor. 
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• a assimilação, por parte de todos funcionários da empresa, do conceito de risco 

como inerente a qualquer atividade empresarial;  

• a partir dos dois últimos, a necessidade de flexibilidade para agir proativamente 

para minimizar o risco acima citado. 

 

Os autores argumentam que alguns dos preceitos sociotécnicos apresentam 

aderência a esse modo financista de conceber o mercado e suas relações: 

• funcionários atuando com maior autonomia;  

• sentido de propriedade; 

• maior flexibilidade para responder a variações nas condições ambientais.  

Seria portanto uma forma de organização da produção e das empresas, muito mais 

adequada (à “financeirização”) do que o modelo clássico Taylorista. 

 

Os autores revelam, entretanto, sua preocupação: haveria empresas  dispostas a 

implementar novas formas de organização do trabalho, de inspiração sociotécnica, 

visando apenas entregar maior valor aos acionistas, sem a contrapartida de melhoria 

das condições de realização do ser humano no trabalho? Nesses casos, as 

condições de trabalho poderiam sofrer importante degradação, indo na contramão 

dos propósitos criadores da Escola Sociotécnica. 

 

Zarifian (1995), apresenta o conceito de “retaylorização”,  segundo o qual a maior 

parte  das tentativas de mudanças organizacionais,  embora possa dar importância a 

alguns princípios Sociotécnicos,  acaba por transferir de forma restrita  atividades de 

supervisores e gerentes  para os operários,  sendo apenas uma agregação parcial 

de responsabilidades da operação. A execução externa do planejamento ainda 

permaneceria. Além disso, uma bateria de indicadores seria projetada para medir o 

desempenho  dos fluxos1, mantendo o pressuposto clássico do controle estrito do 

trabalho operário. Entendemos que há pontos em comum entre seu pensamento, e o 

pensamento de Zilbovicius e Dias, descrito logo acima, no que se referem a 

implantação limitada de princípios  sociotécnicos .  

Essa argumentação permite supor que, na amostra pesquisada, haverá pequena 

incidência de empresas que consideram a ampliação da autonomia das equipes 

                                                
1 Exemplos de medição de fluxos seriam o número de unidades/hora, o volumes/hora, número de 
ciclos/hora.   
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como um fator estratégico de competitividade, e por isso dispostas a “correr os 

riscos” de mudanças organizacionais mais profundas. Estima-se encontrar com 

maior freqüência equipes de trabalho com autonomia restrita: pouco abrangente e 

pouco profunda. Os esquemas de equipes com autonomia devem tender ao modelo 

dos Grupos Enriquecidos de inspiração Ohnoísta, expostos no item 3.2 deste texto. 

 

 

3.9 Participação dos sindicatos no processo de impl ementação de equipes 

com autonomia 

 

 

O princípio da compatibilidade de Cherns preconiza que a concepção e a 

implantação da organização do trabalho conforme princípios sociotécnicos devem 

envolver os trabalhadores, e portanto não ficar restrito à alta gerência. De fato, 

conforme foi exposto na parte 3.3 deste texto, algumas das mais avançadas e bem-

sucedidas experiências com Grupos Semi-Autônomos ocorreram com importante 

participação sindical, notadamente na Noruega e Suécia.  

 

Marx (1998) observa na amostra de empresas por ele pesquisadas, que o princípio 

da compatibilidade foi pouco considerado. A ênfase foi dada à aplicação da 

modalidade de Grupos Enriquecidos, de autonomia restrita, e que são 

implementados sem grandes mudanças na estrutura da organização. Ele também 

menciona a ausência do sindicato nesse processo: somente no caso de empresas 

do setor automotivo o sindicato teve participação relevante. 

Por outro lado, Salerno (2003) comenta o “refluxo” do movimento operário e 

conseqüente aumento de poder das empresas em relação aos trabalhadores. O 

contexto atual das relações de trabalho no Brasil (desemprego estrutural, 

precarização e flexibilização das  relações de trabalho) é desfavorável ao poder de 

negociação dos trabalhadores. Os sindicatos poderiam ser importantes porta-vozes 

dos trabalhadores, defendendo seus interesses ao participar ou mesmo fomentar 

(re)projetos de organização do trabalho que privilegiassem a autonomia visando 

reais benefícios para trabalhadores. Há, no entanto, indícios para acreditar que isso 

não é comum, e que nas empresas da amostra, haverá  pouca participação do 

sindicato nos processo de implementação do conceito de autonomia. 
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3.10 Estratégias de remuneração 

 

 

As estratégias de avaliação de desempenho e remuneração têm importante papel na 

formatação da cultura de qualquer organização, pois através delas são estimulados 

comportamentos, valores e objetivos coerentes com os da organização 

(JONES,2001). No projeto de sistemas sociotécnicos, essa importância está 

expressa pelo princípio da Congruência de Apoio, de Cherns, exposto no item 3.4. 

 

Os sistemas tradicionais de remuneração são baseados em critérios de tempo na 

empresa e/ou função. Nos casos em que a empresa adota a remuneração variável 

para funcionários da operação, baseia-se em produtividade horária. Indicadores de 

produtividade horária, especialmente se interpretados a curto prazo, tendem  a inibir 

a ação autônoma. O compromisso das equipes deve ser com “o que fazer", não 

“como fazer”, portanto os indicadores de desempenho devem ser menos 

prescritivos, baseados em metas mais gerais. No lugar de critérios de tempo na 

empresa ou na função, são mais adequados critérios que privilegiem a 

multifuncionalidade e o desenvolvimento contínuo de conhecimentos teóricos e 

práticos necessários para o desempenho das funções. 

 

Mediante o exposto, entretanto, não se deve entender que indicadores de 

performance da equipe e do indivíduo sejam indesejáveis. Muito pelo contrário, é 

fundamental que indivíduos e equipes conheçam o resultado de suas atitudes, seus 

erros e acertos. É importante  a possibilidade de medir a performance individual, 

combinadas à performance grupal (COHEN, 1994; BIAZZI, 1993), combinados a 

indicadores  da evolução profissional, via capacitação. Conforme Zarifian (1992), um 

importante indicador do grau de evolução de uma organização no sentido de maior 

autonomia, é o quanto ela de fato evolui em termos de seus  indicadores de 

desempenho: passar a medi-los  menos em termos de fluxos e mais  em termos de 

resposta aos eventos (situações imprevistas do cotidiano), e o quanto se utiliza deles 

para aprendizado e melhoria contínua, e quão eficiente é sua comunicação interna.  

 

Portanto as formas de remuneração mais compatíveis com os conceitos 

sociotécnicos combinam os elementos: 
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• desempenho  individual; 

• desempenho das equipes; 

• evolução das competências individuais (treinamentos, multifuncionalidade). 

 

Conforme exposto no item 3.8, estima-se encontrar, na amostra, maior incidência de 

equipes de trabalho com autonomia restrita, pouco abrangente e pouco profunda. Os 

esquemas de equipes com autonomia devem tender ao modelo dos Grupos 

Enriquecidos. Seguindo o mesmo raciocínio, imagina-se também encontrar 

predominância de estratégias de remuneração conservadoras, pouco compatíveis 

com os conceitos sociotécnicos. Devem predominar os elementos:  

• desempenho coletivo (metas do setor, da unidade, da empresa); 

• função/cargo; 

•  tempo de empresa/tempo na função (senioridade). 

 

 

3.10.1   Estratégias de remuneração versus inovação  

 

 

Agora que foi desenvolvido o assunto ”estratégias de remuneração”, podemos 

retomar o cruzamento entre estratégias de remuneração e a variável “inovação”, 

mencionado no item 3.7. Deseja-se verificar se há algum tipo de relação entre a taxa 

de inovação de cada empresa, e as estratégias de remuneração por elas adotadas.  

A Hipótese 1 prevê que as empresas mais “inovadoras” terão equipes com maior 

grau de autonomia. A Hipótese 2 é fundamentada na suposição de que essas 

empresas reconhecem, também, a importância de adotar estratégias de 

remuneração compatíveis com o conceito de autonomia  (conforme argumentado no 

item 3.10), como parte de um projeto organizacional em que a autonomia das 

equipes é uma estratégia que apóia seu perfil “inovador”. 

 

• Hipótese 2 : As empresas com maior taxa de inovação apresentam maior 

aderência às estratégias de remuneração compatíveis com o modelo sociotécnico, 

dando maior importância aos elementos: desempenho  individual; desempenho das 

equipes; evolução das competências individuais (treinamentos, multifuncionalidade). 
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3.11 Resultados obtidos a partir da adoção de equip es com autonomia 

 

 

É muito difundida entre os autores a idéia de que equipes de trabalho com 

autonomia podem oferecer resultados operacionais  superiores aos sistemas 

tradicionais, para citar: Appelbaum (1994), Dankbaar (1998), Jonsson (2004) 

Moldaschl e Weber (1998). A oportunidade para esta pesquisa é tentar encontrar 

evidências para aprofundar a análise sobre o tipo de resultado obtido. Marx (1998) 

verifica melhorias em indicadores quantitativos (custos, produtividade), aumento de 

qualidade e maior flexibilidade (para algumas dimensões da flexibilidade).  Ele alerta, 

porém,  para o fato de que as empresas da amostra não aprimoraram 

significativamente seu conjunto de indicadores, permanecendo com os tradicionais 

indicadores de fluxo e qualidade. Dessa forma podem estar deixando de perceber 

resultados provenientes do novo esquema de trabalho, simplesmente porque não os 

estão medindo de forma adequada. No que refere a comparação entre resultados 

obtidos por Grupos Semi-Autônomos e Grupos Enriquecidos, o autor não dispõe de 

resultados empíricos suficientes para fazer distinção. Em tese, a modalidade de 

Grupos Semi-Autônomos oferece melhores possibilidades de evolução nos 

indicadores, especialmente nos ambientes de negócio onde sejam vantagem 

competitiva as características:  

 

• flexibilidade; 

• auto-aprendizado; 

• auto-adaptação a variações. 

 

A Hipótese 3 parte então do pressuposto que as empresas que conferem maior 

autonomia a suas equipes de fato alcançam resultados relacionados a: 

• maior flexibilidade / velocidade para mudanças no programa de produção e troca 

de set-up; 

• maior velocidade para resolver problemas complexos e não-rotineiros; 

• melhor comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores; 
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• melhor comunicação entre as equipes e outros setores da empresa (qualidade, 

PCP1, suprimentos, manutenção, vendas, etc); 

• liberar tempo dos gerentes para se dedicarem a assuntos mais estratégicos. 

 

 

 

• hipótese 3 , considera-se que haverá correlação positiva entre autonomia das 

equipes e resultados relacionados a: maior flexibilidade / velocidade para mudanças 

no programa de produção e troca de set-up; maior velocidade para resolver 

problemas complexos e não-rotineiros; melhor comunicação entre as equipes e os 

gerentes e diretores; melhor comunicação entre as equipes outros setores da 

empresa (qualidade, PCP, suprimentos, manutenção, vendas, etc); liberar tempo dos 

gerentes para se dedicarem a assuntos mais estratégicos. 

 

 

 

Na mesma linha de raciocínio exposta no item 3.6.2, que aborda a complexidade 

para adotar GSA, imagina-se que as empresas que adotam GSA o fazem cientes de 

que o processo pode ser custoso e sem retorno imediato, portanto seria uma 

estratégia inadequada para atingir objetivos de redução de custos por si só, a curto 

prazo.  

Da mesma forma, essas empresas que optam por adotar GSA não deveriam fazê-lo 

visando prioritariamente economias com pessoal, advindas da redução de níveis 

hierárquicos ou otimização de tarefas. A introdução de equipes com autonomia deve 

trazer esse tipo de economia, mas deveria ser encarada como um subproduto desse 

processo. Novamente, para apenas reduzir despesas com pessoal, há outras 

estratégias bem mais simples e rápidas de mudar a organização. 

 

Estima-se, portanto,  que na amostra pesquisada, esse tipo de objetivo não estará 

entre os primordiais . 

 

Tabela 2: Quadro-resumo das hipóteses 

                                                
1 PCP =  Departamento de Programação e Controle da Produção 
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hipótese   1: há correlação positiva entre o grau de autonomia adotado pelas 

empresas da amostra e a variável “inovação”, medida em termos de taxa de 

lançamento de novos produtos. 

 

hipótese 2: as empresas da amostra com maior taxa de inovação apresentam maior 

aderência às estratégias de remuneração compatíveis com o modelo sociotécnico, 

combinando os elementos desempenho  individual; desempenho das equipes; 

evolução das competências individuais (treinamentos, multifuncionalidade) 

 

hipótese 3 : considera-se que haverá correlação positiva entre autonomia das 

equipes e resultados relacionados a maior flexibilidade / velocidade para mudanças 

no programa de produção e troca de set-up; maior velocidade para resolver 

problemas complexos e não-rotineiros; melhor comunicação entre as equipes e os 

gerentes e diretores; melhor comunicação entre as equipes outros setores da 

empresa (qualidade, PCP, suprimentos, manutenção, vendas, etc.); liberar tempo 

dos gerentes para se dedicarem a assuntos mais estratégicos. 

 

Fonte: autor 
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

4.1   Pesquisa quantitativa, suas vantagens e limit ações 

 

Se o método (survey) dá mais alcance à pesquisa, em termos de número de 

empresas que se pode atingir, também apresenta fatores limitantes. O uso de um 

questionário preenchido sem a presença do pesquisador dificulta o controle, 

aumenta a chance de haver falhas na interpretação, por parte do respondente, 

podendo inserir distorções e imprecisões. Iniciativas para diminuir e controlar esses 

problemas sem comprometer a qualidade do trabalho serão  discutidas em boa parte 

dos tópicos relativos à  metodologia, mais adiante. 

 

Utilizando em conjunto recomendações de Forza (2002) e Hill (2002), foram 

adotadas as seguintes etapas de projeto e execução da pesquisa: 

  

a. Elaborar as hipóteses e questões de pesquisa, a partir do referencial teórico; 

b. Projetar da pesquisa, visando  compatibilizar: recursos disponíveis, informações 

necessárias para o teste das hipóteses, definição da amostra, escolha do meio 

de coleta; 

c. Definir  e elaborar o instrumento de pesquisa (no nosso caso, o questionário); 

d. Teste piloto do questionário, para validar o instrumento de pesquisa; 

e. Coletar dados: administrar o survey, tratar questionários não respondidos, avaliar 

a qualidade das respostas, retrabalhar ou rejeitar, quando necessário; 

f. Avaliar preliminarmente os dados (usando estatística descritiva); 

g. Testar hipóteses, discutir as questões de pesquisa; 

h. Tecer considerações sobre as limitações e distorções da pesquisa; 

i. Comentar, avaliar os resultados vis-à-vis a teoria e concluir.  

 

 

4.2   Projetando a pesquisa 
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4.2.1 Abrangência da amostra 

 

 

Não faz parte dos objetivos deste projeto trabalhar com uma amostra probabilística, 

que seja representativa da população de empresas no Brasil, pois isso está além 

dos recursos materiais e de tempo disponíveis.  Optou-se por trabalhar com uma 

base de dados escolhida por conveniência (Hill,2002). A princípio foi utilizada a base 

de clientes empresariais da Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV), atualizada 

com informações de 2003 a 2005. No transcorrer da pesquisa, outras bases de 

dados foram agregadas ao projeto, conforme exposto nos item 4.6 e 4.7 abaixo.  

 

É Importante esclarecer que, a princípio, o propósito era pesquisar uma amostra 

composta tanto de empresas que adotam o conceito de autonomia, como das que 

não o adotam. O questionário foi concebido, inicialmente, para esse propósito. Ao ler 

às orientações de preenchimento, os respondentes se identificariam com um ou 

outro caso. Na carta-convite e no corpo do questionário havia uma explicação do 

conceito de “autonomia” empregado. No caso das empresas que não adotam tal 

conceito, somente seria necessário preencher a parte inicial, referente à 

caracterização da empresa. O preenchimento do questionário só prosseguiria, 

aprofundando nas questões pertinentes a tema “autonomia”, caso o respondente 

percebesse ser o caso de sua empresa. Dessa forma seria possível estabelecer 

comparações entre um grupo e outro, e verificar a incidência de empresas que 

adotam o conceito de autonomia. 

 

Assim iniciou-se o trabalho de campo, utilizando amostras que não discriminavam 

tipos de empresa.  A taxa de resposta obtida foi baixa, o que  nos fez concluir que 

dessa forma não seria possível conseguir um número significativo de casos que 

adotam o conceito de autonomia. Seria necessário partir para a busca dirigida a 

esse tipo de empresa. Isso nos privou da possibilidade de comparar empresas que 

adotam o conceito, com as que não o adotam. Uma vez que não era essa a 

prioridade do trabalho, optou-se por  abrir mão desta estratégia. A seqüência de 

etapas da pesquisa de campo está descrita em detalhes nos itens 4.5 a 4.7. 
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4.2.2 O veículo de divulgação e o instrumento da pe squisa 

 

 

Os recursos disponíveis para este projeto foram aqueles que o Departamento de 

Engenharia de Produção pôde oferecer: computador, e-mail, telefone. Daí a opção 

por utilizar um questionário, para ser preenchido pelo próprio respondente, a ser 

enviado e devolvido via e-mail. A possibilidade de enviar questionários para várias 

centenas de empresas, com rapidez e baixo custo, é uma vantagem que destaca 

esse método dos demais. As desvantagens se referem à impessoalidade do veículo 

(Internet) e ao preenchimento do questionário na ausência do pesquisador, as quais 

reduzem a taxa de resposta e aumentam as imprecisões. Há referência de pesquisa 

desse tipo, em âmbito internacional: Perrons, Platts (2004), que executaram 

pesquisa com 1500 executivos de empresas dos 5 continentes, enviando via e-mail 

um questionário em inglês, utilizando uma base de dados constando o nome dos 

executivos. Sua taxa de resposta foi cerca de 2%. 

  

 

4.3   Definição e elaboração do questionário 

 

 

É fundamental estar ciente das limitações e distorções que incorrem no uso de um 

questionário como instrumento, pois assim o pesquisador infere que tipo de 

informação vai receber, que cuidados tomar, e que influência isso pode ter nos 

resultados.  Marconi (1999), descreve as vantagens e as desvantagens do 

questionário preenchido sem a presença do pesquisador: 

 

Desvantagens e limitantes: 

• Baixa porcentagem de retorno e devolução tardia em vários casos; 

• Grande número de itens (perguntas) sem resposta; 

• Impossibilidade de prestar auxílio ao respondente durante o preenchimento; 

• A dificuldade de compreensão leva a uma uniformidade aparente; 

• A leitura de todas as perguntas, antes de respondê-las, pode levar uma questão 

a influenciar outra; 
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• O desconhecimento das circunstâncias em que foram preenchidos torna difícil o 

controle e a verificação. 

 

Vantagens:  

• Conforme justificado acima, economiza tempo, pessoal, viagens, recursos em 

geral; 

• Atinge maior número de respondentes, podendo gerar grande número de casos; 

• Obtém  respostas que materialmente seriam inacessíveis por outros métodos; 

• Propicia ao respondente mais tempo para responder, escolhendo a hora que lhe 

é mais favorável; 

• Há menos risco de distorção por influência do pesquisador. 

 

Para controlar os riscos e desvantagens, há uma série de técnicas e cuidados que o 

pesquisador deve observar na elaboração do questionário. Adotando com referência 

Forza (2002) e Hill (2002): 

 

• Identificar o público-alvo do questionário: os questionários foram enviados ao 

gerente de operações ou gerente de produção, permitindo, como alternativa, 

gerentes de recursos humanos. Nas instruções do questionário  e da carta de 

apresentação (ANEXO D), havia recomendação expressa para que fosse preenchido 

somente por pessoas com profundo conhecimento do cotidiano das equipes de 

trabalho. Cogitou-se também solicitar preenchimento por operadores, para evitar 

captar apenas o ponto de vista dos gerentes, pois pode haver distorções 

(ICHNIOWSKI,1996). Porém julgou-se inviável conseguir múltiplas respostas dentro 

de uma mesma empresa, sem a presença do pesquisador, portanto a pesquisa não 

foi estendida a operadores. 

 

• Caracterizar apropriadamente o respondente: essa é a função da primeira parte 

do questionário, que inclui as perguntas consideradas suficientes para descrever a 

empresa.  

 

• Evitar perguntas envolvendo sigilo ou de difícil acesso: informações  sigilosas ou 

que necessitem consultar detalhes em outras fontes tendem a ocasionar perguntas 
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sem resposta, ou mesmo questionários sem resposta. Hill (2002) argumenta que  

executivos das empresas tendem a ser mais tolerantes com pesquisas partindo de 

órgãos oficiais, menos tolerantes com institutos acadêmicos de pesquisa, e menos 

ainda com alunos. Portanto foram incluídas somente questões sobre informações 

acessíveis ao público-alvo (gerente de operações ou de produção).  

• Usar de linguagem simples e apropriada : a linguagem deve ser compatível com 

o público-alvo. Tomou-se o cuidado de não usar nenhum termo específico para 

designar o tema do questionário, como Grupos Semi-Autônomos, Equipes 

Autogeridas, Times, Células, etc, cientes de que não há um termo universalmente 

aceito. Havia um pequeno texto que apresentava o conceito de autonomia como 

adotado nesta pesquisa. Além disso, as próprias questões foram elaboradas de 

modo a conduzir o respondente a concluir se  sua empresa adotava ou não o 

conceito de autonomia.  

 

• Fazer a opção correta entre perguntas abertas ou fechadas: nesta pesquisa 

foram utilizadas perguntas fechadas, pois são adequadas a seu enfoque 

quantitativo, e à necessidade de criação de variáveis latentes (Hill,2002). Mesmo 

assim o respondente é incentivado a fazer comentários ao término de cada parte do 

questionário, e há diversos itens em que é deixada uma alternativa em aberto (tipo 

“outros”) caso o respondente não se enquadre em nenhuma alternativa proposta.  

 

• Escolher das escalas de resposta apropriadas : com exceção das perguntas 

dicotômicas (perguntas tipo Sim ou Não) usadas somente na parte 1, de 

caracterização da empresa, todas as outras perguntas apresentam um tipo de 

escala de resposta. 

Escalas de resposta podem ser não-métricas (nominais, ordinais), ou métricas 

(escalas de intervalo ou escalas de razão). Conforme Forza (2002), são variáveis 

não-métricas: opiniões, atributos,  categorias, enfim, variáveis que não se pode 

medir com uma escala métrica. No caso desta pesquisa foram usadas escalas 

ordinais. Maiores detalhes sobre o tipo de escala adotado estão no item 5.1. 

 

• Quanto à apresentação do questionário: Hill (2002) sugere que o questionário 

seja acompanhado de uma carta de apresentação, constando um pedido de 

cooperação, o motivo da aplicação do questionário, as credenciais da instituição, 
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uma declaração formal da confidencialidade  e anonimato com que se vai tratar as 

informações. Essas medidas podem ser observadas na carta de apresentação que 

acompanhou cada e-mail (vide Anexo D).  

• Quanto à aparência  e extensão do questionário: procurou-se tornar o 

questionário esteticamente  correto, dentro das possibilidades de uma planilha Excel. 

A carta de apresentação foi elaborada seguindo um esquema de programação visual 

da FCAV, em nome da Escola Politécnica, assinada pelo coordenador do projeto, 

Prof. Dr.Roberto Marx.  

Com relação à extensão do questionário, há que optar  entre  conseguir mais 

informação (questionário mais completo) e receber menos respostas (o tamanho do 

questionário tem que ser viável para um executivo dedicar seu tempo a responder).  

Estimamos, conforme o teste piloto,  de 40 a 60 minutos o tempo para uma pessoa 

que domina o assunto (nosso público-alvo) preencher o questionário.  

 

 

4.4   Teste piloto do questionário 

 

 

O survey aplicado por Perrons e Platts (2004), apesar de tratar de tema diferente, 

guarda grande similaridade com esta pesquisa. Em sua fase de preparação foram 

consultados 3 acadêmicos e 3 gerentes sêniores da indústria para o teste piloto. Hill 

(2002) sugere utilizar uma a três pessoas para fazê-lo. Já Forza (2002) vai além, 

sugerindo um teste piloto bem mais elaborado, envolvendo colegas pesquisadores, 

especialistas da indústria e público-alvo. O teste piloto é dividido em duas etapas, 

sendo a primeira feita com a participação do pesquisador e a segunda, simulando 

também o veículo de distribuição, envolvendo 15 pessoas. 

 

Neste caso foram envolvidos no teste piloto 3 gerentes sêniores da indústria, e um 

colega pesquisador, que há pouco realizou uma pesquisa utilizando survey. Os 

gerentes escolhidos conhecem o tema pois em algum momento de sua carreira 

trabalharam com implantação e gestão de equipes com autonomia. A eles foi 

incentivada a crítica e a inclusão ou supressão de itens no questionário. Também 

serviu como referência  um survey recente sobre empresas da cadeia automotiva 

brasileira (SALERNO; MARX; ZILBOVICIUS, 2002). 
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4.5 Executando a pesquisa:  utilizando e-mail, na b ase de dados da FCAV 

 

 

O questionário, juntamente com a carta de apresentação, foi enviado para cerca de 

mil empresas do banco de dados da Fundação Carlos Alberto Vanzolini durante a 

primeira semana de outubro de 2005. Após três semanas houve apenas 8 

respostas. A fim de verificar os motivos de tão poucas respostas, foram escolhidas 

aleatoriamente 140 casos (cerca de 15 %  da amostra ) para fazer contato telefônico. 

Dessas, conseguiu-se fazer contato por telefone em 42 casos (cerca de 4,5 % da 

amostra total), para saber o que havia acontecido com o e-mail. O resultado dessa 

enquete está tabulado abaixo : 

 

Tabela 3: Acompanhamento da pesquisa na base de dados FCAV 

 

Contato (endereço de e-mail) estava errado/ desatualizado  23 55 % 

Pessoa que recebeu o questionário teve dúvidas na hora de 

respondê-lo  

1 2 % 

Pessoa que recebeu o questionário não possui autorização para 

fornecer as informações necessárias à resposta do questionário 

3 7 % 

A pessoa não teve tempo de respondê-lo 8 19 % 

Não confia em questionários recebidos por e-mail 7 17 % 

TOTAL 42 100 % 

Fonte: autor 

 

Apesar de não ser esse o propósito, o contato produziu um certo estímulo para as 

pessoas, tanto que foram obtidas mais 8 respostas. Percebeu-se, entretanto, que 

somente passando a adotar telefonemas de estímulo seria possível conseguir 

resultado significativo. Porém não havia recursos humanos disponíveis para essa 

tarefa considerável. Por final chegaram mais 4 questionários dessa amostra, 

totalizando 20 casos, dentre os quais 11 casos declarando adotar equipes com 

autonomia. Foi portanto necessário rever a estratégia de acesso às empresas, e 

rever a base de dados utilizada. 
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4.6   Executando a pesquisa:  via correio, na base de dados “Exame 500” 

 

 

Foi considerada a utilização de um banco de dados de empresas baseado na lista 

de “500 maiores empresas” conforme a revista Exame1, elaborado 2 por  Carnevalli 

(2002).  Esse pesquisador realizou um survey sobre o tema Quality Function 

Deployment, com questionário enviado por correio, com 2 repetições (1º envio + 2 

repetições) e obteve 21% de resposta, uma taxa considerada muito boa pela 

literatura. Optou-se por adotar essa amostra, pois: 

• maior possibilidade de retorno; 

• a amostra faz mais sentido, metodologicamente, pois é pública, portanto 

reprodutível; 

• conforme o perfil das empresas que compõe a amostra (maior porte) estimou-se 

maior chance de encontrar casos de implantação de equipes com autonomia do que 

na base de dados da FCAV, bem mais heterogênea. Cabe ressaltar que o objetivo 

primordial é reunir um número mínimo de empresas que adotam equipes com 

autonomia, para obter significado estatístico. Não há problemas em adotar outra 

base de dados não representativa do universo da empresas no Brasil, pois, como foi 

explicado no item 4.2.1, esta pesquisa não tem por objetivo extrapolar seus 

resultados além da amostra. 

As limitações dessa nova amostra: 

• estavam disponíveis apenas os endereços das empresas, e não os nomes dos 

destinatários. Portanto as cartas foram então endereçadas ao “Gerente de 

Produção” ou “Gerente de Operações” 

• os endereços das empresas estavam atualizados apenas até 2001. 

Também se optou por enviar as cartas-convite e os questionários por correio, não 

mais por e-mail. Isso devido aos problemas de credibilidade que o e-mail 

demonstrou na primeira etapa. 

 

Dessa forma foram enviadas 500 cartas de apresentação, impressas a cores, tal 

qual a carta de apresentação enviada por e-mail para a amostra anterior. Os 
                                                
1 Revista de negócios da Editora Abril S.A. 
2 A partir da lista de empresas publicada na Revista Exame: Melhores e Maiores 2000, edição de 
junho 2000, o pesquisador localizou os respectivos endereços para correspondência, nas fontes de 
domínio público.  
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envelopes utilizados tinham timbre da Escola Politécnica e FCAV. Para não causar 

incômodo nem despesa ao respondente por ter que retornar o questionário 

impresso, foi criado uma conexão, via site da FCAV, através da qual o respondente 

teria acesso ao questionário eletrônico, para guardar em seu computador, preencher 

na medida do seu tempo disponível, e posteriormente enviar sua resposta por e-

mail.  

Infelizmente a taxa de resposta foi novamente baixa, após duas semanas 

recebemos 3 questionários respondidos. Novamente foi feita uma prospecção  por 

telefone, em 5% das empresas, e pudemos constatar que as principais causas de 

falha foram: 

• Por não ter nome de destinatário, a carta era automaticamente devolvida ao 

remetente; 

• A carta por vezes chegava ao destinatário (gerente de produção/operações) mas 

por não estar endereçada nominalmente , era confundida com uma 

correspondência comercial, tipo mala direta e por isso não era sequer aberta pelo 

destinatário ou secretária; 

• Alguns  endereços estavam desatualizados (banco de dados de endereços 

compilado em 2001); 

• Os endereços disponíveis eram muitas vezes do escritório, não da fábrica (local 

onde se encontra o Gerente de Produção). 

•  Havia mais de um Gerente de Produção, e devido à indefinição a carta nunca 

chegava a nenhum. 

 

O fato é que foram obtidas apenas 5 respostas nessa amostra, totalizando 26 

respostas (16 casos admitindo adotar equipes com autonomia). 

Mediante as circunstâncias e para viabilizar o projeto, foi necessário mudar 

novamente de amostra e de estratégia. Foi neste estágio da pesquisa que optou-se 

por fazer uma busca dirigida às empresas que adotam o conceito de autonomia, 

conforme já foi mencionado no item 4.3, e portanto abrindo mão do propósito inicial 

de acessar, indistintamente, uma amostra de empresas.  
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4.7    Executando a pesquisa:  utilizando a “rede d e relacionamentos” 

 

 

Não há uma entidade de classe, um sindicato, um cadastro, enfim, em lugar algum 

estão identificadas as empresas no Brasil que adotam o conceito de autonomia. 

Portanto, foi por meio de uma “rede” de contatos ( docentes, gestores de empresas, 

consultores ) que foi possível acessar um número maior e complementar de 

empresas. O passo inicial foi consultar docentes do próprio Departamento de 

Engenharia de Produção da EPUSP,  que têm inserção nesse universo, devido a 

suas atividades de pesquisa. Vários profissionais das empresas indicaram outras 

empresas, consultores, e assim sucessivamente. Após identificar a empresa, foi feito 

contato por telefone e e-mail, localizando os potenciais respondentes: os gerentes 

de produção, gerentes de operações, gerentes industriais, se aplicável os gerentes 

de recursos humanos. Apresentando-se como pesquisador, diretamente ao 

respondente, torna-se um pouco mais fácil estabelecer certa confiança da sua parte, 

o que não ocorre nos contatos feitos por e-mail ou carta.  Assim é possível explicar o 

projeto de pesquisa,  pedir colaboração, esclarecer dúvidas, e fazer o 

acompanhamento. Esse método de busca dirigida de empresas que reconhecem 

adotar o conceito de autonomia se revelou o mais produtivo. O veículo para enviar e 

receber o questionário continuou sendo o e-mail. 

 

 

4.8 Descrição da amostra 

 

 

Ao final das várias etapas descritas no item 4.7  foram obtidas 72 respostas, das 

quais 56 se referem a empresas que reconhecem adotar o conceito de autonomia. 

Dessas 56 respostas, foram descartadas 7, pelos motivos a seguir:  

• 2 respostas são inconsistentes, demonstram que o respondente não entendeu o 

conceito de “autonomia” conforme explicado na apresentação do questionário; 

• 1 resposta é de uma empresa com  7 funcionários, número menor que 30 

pessoas, critério adotado para tamanho mínimo. 

• 4 respostas são de boa qualidade, porém para cada uma há outra pessoa que já 

respondeu pela mesma empresa, na mesma Unidade. Foram consideradas válidas 
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respostas de uma mesma empresa, apenas no caso de serem respostas referentes 

Unidades diferentes. Houve 2 empresas em que isso ocorreu. 

 

Restaram, portanto, 49 respostas válidas, distribuídas assim nas bases de dados: 

• Fundação Vanzolini : 7 respostas 

• 500 maiores empresas segundo Revista Exame :  4 respostas 

• empresas contatadas via rede de relacionamentos : 38 respostas 

 

 

4.9 Validade desta amostra 

 

 

Conforme explicado nos itens 4.5 , 4.6 e 4.7, motivos de força maior levaram a  

mudar 2 vezes de base de dados e de veículo de contato com as empresas. Isso 

não  traz perda de significado para pesquisa,  uma vez que se optou por buscar 

seletivamente as empresas que adotam o conceito de autonomia, e que não foi 

objetivo da pesquisa usar uma amostra representativa do universo das empresas 

operando no Brasil. Portanto, as 2 primeiras bases de dados serviram como uma 

forma de ter acesso às empresas, nada mais que isso, assim como foi a rede de 

relacionamentos, no caso da última etapa da pesquisa de campo. 

Qual o significado dessa amostra de empresas? Com certeza, não permite 

extrapolar resultados para o universo de todas empresas operando no Brasil, pois, 

conforme comentado anteriormente,  não foi dimensionada para isso. No entanto, 

seria essa amostra representativa do universo das empresas que adotam o conceito 

de autonomia, no Brasil? Não há como ter idéia, nem para superdimensionar, nem 

para subdimensionar sua representatividade, pois esse universo não é conhecido. 

Pode-se afirmar que, ao longo de 8 meses de pesquisa (só para mencionar a 

pesquisa via rede de relacionamento), colaboraram com esta pesquisa docentes, 

consultores e profissionais que convivem com esse universo, o que nos faz acreditar 

que tivemos acesso a uma parcela importante das empresas que estão no mercado 

brasileiro e reconhecem adotar o conceito de autonomia.  Esta dissertação está no 

contexto das pesquisas do Grupo TTO (Tecnologia, Trabalho e Organização) do 

Departamento de Engenharia de Produção da Escola Politécnica da USP, composto 

de pesquisadores que há pelo menos duas décadas trabalham com esse tema. Essa 
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experiência e conhecimento propiciaram contato com número significativo de 

empresas que reconhecem adotar o conceito de autonomia. Também colaborou o 

GETA, Grupo de Estudos do Trabalho Autônomo, composto de profissionais 

representantes de cerca de 20 empresas que adotam o conceito de autonomia e se 

reúnem periodicamente para trocar experiências. Esse grupo também nos 

possibilitou acesso a um número significativo de empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57

5  TRATAMENTO DE DADOS E RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

A seguir será descrito o tratamento estatístico dos dados e, para boa fluência da 

narrativa,  simultaneamente serão apresentados os resultados obtidos. Esta parte 

seguirá praticamente a seqüência das questões conforme surgem no questionário 

que foi enviado aos respondentes, pois se trata de uma seqüência lógica: 

• Parte 1: Caracterização da empresa; 

• Parte 2: Caracterização da autonomia das equipes. Inclui questões de contexto, 

relacionadas ao processo de implantação das equipes com autonomia e formas 

de remuneração; 

• Parte 3: Caracterização do grau de autonomia. Apresenta as várias dimensões 

da autonomia, para construção da variável latente “autonomia”; 

• Parte 4: Motivos que levaram a empresa a adotar equipes de trabalho com 

autonomia; 

• Parte 5: Resultados obtidos. 

 

Em termos de software, além do Excel 2000, foi utilizado o Minitab 14.0, e para 

algumas funções não disponíveis neste último, foi usado o SPSS 15.0. 

Ao longo do texto, quando apropriado, serão inseridos comentários, ipsis literis, dos 

respondentes. Apesar de se tratar de pesquisa quantitativa, no intuito de não perder 

informação, em quase todas questões de múltipla escolha o questionário propôs a 

alternativa : “Outros: explicar”. Também houve, ao final de cada seção, um espaço 

convidando o respondente a fazer comentários.  

 

 

5.1 As técnicas estatísticas utilizadas 

 

 

O propósito deste item é justificar, brevemente, a escolha das técnicas estatísticas 

utilizadas. Um dos primeiros critérios de escolha é o tipo de dados que se pretende 

tratar. Numa pesquisa quantitativa, os dados podem ser paramétricos (métricos) ou 

não-paramétricos, sua natureza é determinada pelo tipo de escala de medição 
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utilizada. Os dados não-paramétricos são divididos em duas categorias de escalas 

de medição: 

� escala nominal: apropriada para informações do tipo: sexo, categoria, etc. No 

caso desta pesquisa foi usada, na parte 1 do questionário, de “Caracterização da 

empresa”, para determinar o setor a que pertence a empresa, o tipo de capital, 

etc. 

� escala ordinal: escala numéricas, que permitem estabelecer ordenação entre 

variáveis.  O que não se pode considerar, estritamente, é a magnitude das 

diferenças (distâncias) entre cada categoria da escala. Uma variação da escala 

ordinal é a escala tipo Likert, na qual os números da escala são associados a 

uma categoria. Metade das categorias devem pender para um lado da escala, e a 

outra metade para o outro lado da escala (ALRECK,1995). Esse tipo de escala foi 

utilizado em vários itens do questionário, como por exemplo: 

 

Qual o grau de autonomia das equipes com relação à supervisão direta ? 

 

 

Conforme Hill (2002) escalas desse tipo (a autora as nomeia escalas de avaliação) 

são muito comuns nas Ciências Sociais.  

 

Os dados paramétricos são divididos em escalas de intervalo e escalas de razão. 

Nas escalas de intervalo os dados são medidos por números, portanto há 

ordenação, mas também à distância ou diferença entre as categorias faz sentido. 

Em outras palavras, pode-se dizer se um elemento é maior ou menor que outro, e 

também quanto maior ou quanto menor. Trata-se da escala quantitativa por 

excelência, uma vez que os números têm seu real valor. As escalas de razão têm as 

mesmas características das escalas de intervalo, com apenas uma característica a 

As equipes têm pouca 
autonomia, e são 
controladas por 

supervisores diretos 

As equipes têm 
autonomia parcial: os 
supervisores têm papel 
de facilitadores, não 
têm função hierárquica 

As equipes têm 
autonomia total: não há 
supervisores diretos 

0 10 5
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mais: há um zero “absoluto”, e não arbitrário. Os exemplos clássicos são escalas de 

medida de peso, altura, etc. 

 

Portanto deve-se considerar o uso de técnicas estatísticas não-paramétricas quando 

os dados foram originados a partir de escalas nominais ou ordinais.  

O uso de técnicas paramétricas assume pressupostos fortes: o de que os valores de 

uma variável no universo (e numa amostra retirada do universo) têm distribuição 

contínua;  têm também distribuição próxima da normal.  Já as técnicas não-

paramétricas são bem menos exigentes, não requerem distribuições próximas da 

normalidade. São mais adequadas quando o número de casos disponíveis é 

relativamente pequeno, como nesta pesquisa. Mencionando  motivos como esse, 

Gibbons (1976) sugere aos pesquisadores que não têm profundo conhecimento de 

estatística, que adotem técnicas não-paramétricas quando possível. Seria menor o 

risco de chegarem a conclusões inválidas, por terem adotado métodos cujos 

pressupostos não são satisfeitos pelo conjunto de dados. Em contrapartida, as 

técnicas paramétricas são consideradas mais precisas.  

 

Mediante essas condições, foi adotada uma postura conservativa nesta pesquisa, 

pois na parte de estatística  indutiva (teste de hipóteses) foi usada uma técnica não-

paramétrica,  o coeficiente de correlação ρ de Spearman, por ser adequado para o 

tipo de dados disponíveis (em escala ordinal) e pequeno número de casos. Essa 

opção foi feita conforme um roteiro, sugerido Hill (2002), o qual contempla e tipo de 

teste de hipótese que se pretende realizar, e o tipo de escala de medição dos dados. 

Essa opção deve  ser feita a priori, na fase de planejamento da pesquisa, pois a 

técnica estatística a ser usada determina o tamanho mínimo da amostra a ser 

coletada. Não foi localizada uma referência direta para o número mínimo de uma 

amostra para calcular o coeficiente de correlação ρ de Spearman. Hill (2002) sugere, 

como regra prática, para o cálculo do coeficiente de correlação tipo Pearson ( 

paramétrico) o mínimo de 50 casos, para o nível de significância 0,05. O trabalho de 

Perrons e Platts (2005) é muito similar a esta pesquisa, pois trata de um survey, 

utiliza o coeficiente ρ de Spearman para 46 casos. A meta estabelecida para este 

trabalho foi obter 50 casos, e foram efetivamente 49 respostas.  
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Um comentário sobre os dados obtidos: devem ser interpretadas com cautela as 

pontuações atribuídas pelos respondentes a alguns itens do questionário, pois 

algumas são subjetivas. Outras são objetivas, mas não foi solicitado ao respondente 

valores exatos, pois seria inviável fazê-lo. Outro aspecto relevante a considerar é 

que há apenas um respondente por empresa, situação aceitável nesse tipo de 

pesquisa, porém longe de ser ideal. Levando em conta essas características, os 

dados são avaliados a procura de determinadas condições que demonstram maior 

confiabilidade. Por exemplo, uma evidência forte é a correlação entre variáveis, pois 

se a respostas, totalmente independentes, de 49 pessoas seguem uma correlação, 

há consistência. Outra observação relevante é a convergência de opiniões, pois, 

novamente, trata-se de 49 respostas independentes. Se há uma convergência em 

torno de um valor atribuídos a certa questão, indica consistência. No caso desta 

pesquisa, felizmente, na maioria das vezes os dados demonstraram boa 

consistência, como será exposto mais abaixo. 

 

 

5.2  Comentário sobre a variável  latente “autonomi a” 

 

 

O significado da variável latente “autonomia” foi exposto no item 3.5, e os cálculos 

descritos no item 5.5.3. Algumas análises feitas doravante vão utilizar essa variável. 

Em algumas dessas análises se deseja comparar, dentro da amostra,  as empresas 

cujas equipes apresentaram maior grau de  ”autonomia”  contra as empresas com 

equipes de menor grau de “autonomia”. Nesses casos “autonomia” é a variável 

independente, dividida em dois grupos: A1 (empresas com maior grau de autonomia) 

e A2 (empresas com menor grau de autonomia). Os critérios dessa divisão das 

empresas em dois grupos, conforme o grau de autonomia de suas equipes,  também 

estão descritos no item  5.5.3 mais abaixo.  

 

 

5.3 Tratamento dos itens em branco 

 

Questionários corretamente preenchidos e válidos, porém com alguns itens em 

branco, são ocorrências comuns, quando o pesquisador não está junto ao 
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respondente durante o preenchimento. Nesta pesquisa há poucas respostas em 

branco, a maioria dos questionários não tem nenhuma. O pior caso é uma resposta 

que aparece em branco em 9 questionários, ou 18 % dos 49 casos. A literatura 

(HILL, 2002) sugere 3 alternativas para resolver o problema:  

a. descartar os respondentes que apresentarem um ou mais itens em branco: neste 

caso não é viável, pois o número de casos disponíveis não é grande o suficiente 

para desprezar bons respondentes; 

b. descartar apenas os itens em branco: a princípio parecia essa a melhor solução, 

porém durante o tratamento estatístico mostrou-se inadequada, pois dificulta 

muito a manipulação dos dados, e traz possibilidades de erros; 

c. preencher os itens em branco com um valor médio. 

 

Devido ao pequeno número de casos disponíveis, e para diminuir as chances de 

erros de cálculo, foi adotada a opção c),  preencher os itens em branco com um 

valor médio. 

 

 

5.4  Caracterização das empresas 

 

 

5.4.1  Tipo de processo e tipo de setor  

 

 

Para avaliar estas características foi pedido aos respondentes escolher entre as 

categorias: 

• Indústria de processamento contínuo (Exemplo: petroquímicas, siderúrgicas, 

laticínios, papel, química pesada, etc); 

• Indústria de manufatura, com produção em grande escala (Exemplo: autopeças, 

eletrodomésticos, automóveis, bens de consumo não-duráveis como alimentos, 

medicamentos, cosméticos, medicamentos, produtos de higiene e limpeza, etc); 

• Indústria de manufatura de produtos sob encomenda ou customizados, com 

produção em pequena escala  (Exemplo: máquinas especiais, construção civil, 

insumos para a indústria, etc); 
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• Serviços em larga escala (Exemplo: telefonia, bancos de varejo, supermercados, 

transportes em geral, etc); 

• Serviços profissionais, personalizados (Exemplo: hospitais, instituições de 

ensino, bancos de investimento, companhias de seguros, bancos com atendimento 

personalizado, escritórios de advocacia ou engenharia, etc); 

• Outros (explicar). 

 

Observou-se na amostra forte predominância da indústria de manufatura em larga 

escala, com 57 % dos casos. Não há motivos para crer que a amostra tenha sido 

viciada pelo método de pesquisa, e que tenha privilegiado essa categoria.  

 

Com o propósito de verificar algum tipo de relação entre o grau de autonomia e o 

tipo de processo, a amostra foi dividida conforme grupos A1 (empresas com maior 

grau de autonomia) e A2 (empresas com menor grau de autonomia).  Como 

demonstra o gráfico abaixo, não é possível perceber predominância significativa de 

um dos grupos A1 ou A2 em nenhuma das 5 categorias. 

 

Gráfico 1: Tipo de processo
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É possível, portanto, afirmar que as empresas industriais, de manufatura em larga 

escala, são predominantes na amostra.  Isso pode ser explicado pelo sucesso do 

modelo japonês no ocidente, que tem sido importante na divulgação do trabalho em 

equipes, conforme Marx (1998) e Hirata (1993). Importante lembrar que o modelo 

japonês foi desenvolvido no contexto de uma industria automobilística, e seus 

fornecedores, e tem sido mimetizado a partir daí. 

 

 

5.4.2  Tamanho das empresas  

 

 

Foram utilizados 2 indicadores para o tamanho das empresas: faturamento anual e 

número de funcionários. Considerou-se mais apropriada à combinação dos critérios, 

pois há casos de empresas com número relativamente pequeno de funcionários, 

mas faturamentos superiores a R$ 100 milhões/ano. É o caso de algumas indústrias 

químicas, de processamento contínuo, por exemplo, cujo processo ocupa pouca 

mão-de-obra. No questionário havia 5 classes de faturamento para o respondente 

escolher. Esse procedimento foi adotado para evitar que os respondentes ficassem 

temerosos em revelar o faturamento exato da empresa, e por isso deixassem a 

questão em branco. 

Gráfico 2: Tipo de Processo, dividido em grupos A1 e A2
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 Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 1 são consideradas de 

grande porte empresas com mais de 500 funcionários.  Assim sendo, 51 % das 

empresas desta amostra são de grande porte conforme esse critério. Com relação 

ao faturamento, 75% das empresas têm faturamento acima de R$ 100 milhões por 

ano, a maior faixa proposta no questionário. 

 

                                                
1 Na Pesquisa Industrial Anual – PIA , do IBGE, é utilizado o número de funcionários para classificar 
as empresas por tamanho. A faixa de 500 ou mais funcionários é a maior para esse critério de 
caracterização do tamanho da empresa. (IBGE, 2006). 

Gráfico 3: Faturamento anual
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 Gráfico 4: total de funcionários

12
11

9

3

0

6

2
3

0

2

4

6

8

10

12

14

250 500 1000 2000 2000 5000 10000 Mais

número de funcionários

nú
m

er
o 

 d
e 

em
pr

es
as

fonte: Autor



 65

Necessário deixar claro que nesta amostra há importante viés relacionado ao 

tamanho das empresas. Devido à forma como ela foi composta (ver item 4.9), foi 

menor a possibilidade de acesso a empresas de pequeno porte, que normalmente 

têm menor “visibilidade” no universo de empresas. 

 

 

5.4.3  Tipo de capital das empresas 

 

 

Nesse aspecto, os respondentes foram solicitados a classificar o capital da empresa 

conforme as categorias: 

� Aberto ou Fechado 

� 100% nacional ou 100% estrangeiro ou Misto 

� 100% público ou 100% privado ou Misto 

 

Capital aberto ou fechado: não há diferença significativa entre ambas categorias, 

pois 24 casos da amostra são de capital aberto, e 22 são de capital fechado.  

 Dentro de cada categoria, não há predominância de empresas com maior 

autonomia (A1) ou de empresas com menor autonomia (A2), conforme demonstra o 

gráfico  . 

Capital público, privado ou misto :  

� 2 casos na amostra com capital 100% público ( 4%); 

Gráfico 5: Natureza do capital
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� 3 casos de capital misto ( 6% ); 

� 43 casos de capital 100% privado ( 88% ) 

Portanto há grande predominância de empresas do setor privado na amostra. 

Não elementos para afirmar que a amostra possa estar enviesada neste. 

 

 

Nacionalidade do capital :  

� 53% dos casos são de capital 100% estrangeiro; 

�  27 % dos casos têm capital 100% nacional; 

�  18 % dos casos têm capital misto.  

 

O gráfico abaixo, além de mostrar o total de empresas em cada uma das 3 

categorias,  mostra também cada categoria dividida em empresas com mais 

autonomia (A1) e empresas com menos autonomia (A2). Não se revela 

predominância para A1 ou A2, significando que não há diferença no grau de 

autonomia das equipes, conforme a origem do capital. 

Gráfico 6: Estrutura societária

2

43

3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

100% público 100% privado misto

nu
m

er
o 

de
 c

as
os

fonte: Autor



 67

 

 

Revela-se, nessa amostra de empresas que declaram adotar o conceito de 

autonomia, o seguinte perfil:  

� há igual incidência entre empresas de capital aberto e de capital fechado; 

� predominam as empresas de capital privado (88%); 

� predominam as empresas de capital totalmente estrangeiro, com 54% dos casos, 

mas as empresas de capital 100% nacional têm participação significativa, com 

27% dos casos.  

Quando se divide as empresas da amostra em grupo A1, de empresas com mais 

autonomia, e grupo A2, de empresas com menos autonomia, não se percebe 

nenhuma tendência em favor de qualquer das categorias avaliadas. 

 

 

5.4.4  Destino das vendas  

 

 

No questionário há uma pergunta sobre a porcentagem de vendas destinada à 

exportação. O histograma abaixo expõe essa variável. Observa-se que 34 empresas 

exportam no mínimo 10% de sua produção, sendo que há uma concentração de 27 

empresas que destinam de 10% a 50% de sua produção a clientes no estrangeiro.  

 

Gráfico 7: Origem do capital
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Considera-se esse um dado revelador sobre características das empresas da 

amostra, que merece ser avaliado em detalhe. Com esse propósito, foi utilizado um 

estudo recente sobre padrões tecnológicos, inovação e desempenho das indústrias 

no Brasil, obra organizada por De Negri e Salerno (2005), composta por vários 

estudos que utilizaram bases de dados de pesquisas censitárias, como a PINTEC1 e 

PIA do IBGE, em conjunto com bases de dados de organismos oficiais, como 

Ministério do Trabalho e Emprego, Banco Central do Brasil, Secretaria de Comércio 

Exterior, etc.  Faz parte dessa compilação o trabalho de De Negri, F. (2005), autora 

que, a partir de evidências empíricas, classifica as empresas exportadoras da 

indústria de transformação no Brasil em dois grupos  

a. empresas com caráter fortemente inovador (no sentido de oferecerem produtos 

tecnologicamente inovadores), que apresentam melhores indicadores de 

eficiência e são mais inseridas no comércio internacional. 

b. Empresas cujas exportações são formadas preponderantemente por 

commodities, não tão inovadoras, e que apresentam menores níveis de eficiência 

técnica e de escala. 

 

Classificando as 49 empresas da amostra conforme os critérios do estudo acima: 

                                                
1 PINTEC: Pesquisa Industrial – Inovação Tecnológica,  do IBGE, é utilizado o número de funcionários 
para classificar as empresas por tamanho. A faixa de 500 ou mais funcionários é a maior para esse 
critério de caracterização do tamanho da empresa. (IBGE, 2006). 

Gráfico 8: Exportação
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� 6 empresas são do setor de serviços, que devem ser desconsideradas nesta 

análise (o estudo acima citado se atém ao universo de empresas industriais), e 

43 empresas são do setor industrial. 

� Dentre as empresas do setor industrial, há 32 (74% das empresas industriais da 

amostra) que exportam mais de 10% de sua produção. 

� Dentre essas 32 “exportadoras”, há 4 (9% das empresas industriais da amostra)  

que produzem e exportam commodities, e 28 (65 % das empresas industriais da 

amostra)  que exportam produtos mais intensivos em tecnologia. 

 

É lícito considerar relevante o fato de haver na amostra 65% de empresas que se 

enquadram nas características do item “a.” acima (exportadoras de produtos 

intensivos em tecnologia), que portanto tendem a apresentar  caráter inovador e 

indicadores superiores de eficiência. Lembrando que a amostra, cuja característica 

em comum é o fato de reconhecidamente adotarem o conceito de autonomia, foi 

composta sem discriminar tipo de produto, tipo de processo, setor da economia, 

natureza do capital. 

 

Faz parte da mesma compilação acima citada o estudo de Arbache (2005). Também 

a partir de evidências  empíricas o autor encontrou, no universo de empresas 

industriais no Brasil, correlação positiva entre:  

a. inovação (no sentido de produtos tecnologicamente inovadores);  

b. exportação; 

c. desempenho das firmas.  

Não  cabe entrar no mérito das relações de causalidade (o que levou a empresa e 

exportar) discutidas pelo autor, o que importa, para esta análise, é que a empresa 

está  atuando no mercado internacional. Ele argumenta que as empresas que 

exportam tendem a ser mais inovadoras para o mercado, além disso tendem a ser 

maiores. Outras características seriam  ( ARBACHE, 2005, p.481)  : 

O ambiente de forte concorrência no mercado global  leva a empresa a se preocupar mais 
com eficiência e modernização; exportadores têm  maiores oportunidades de contato com 
novas tecnologias de produção e de gestão  (grifo nosso) , e oportunidades de receber 
recomendações e assistência técnica de clientes e fornecedores internacionais que melhoram 
a qualidade do produto (hipótese learning-by-exporting).  

 

Não há intenção nem possibilidade de sugerir que o fato de adotarem o conceito de 

autonomia levou essas empresas a serem exportadoras, e nem a recíproca é 
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possível sugerir. O que se evidencia, novamente, é que na amostra de empresas 

que adotam o conceito de autonomia, um perfil se destaca: empresas industriais, 

exportadoras de produtos intensivos em tecnologia, o que permite assumir tendência 

a apresentarem perfil inovador e resultados superiores de eficiência. O conceito de 

autonomia  

 

A amostra foi composta sem discriminar setor, tipo de produto, tipo de processo, 

natureza do capital. Mesmo sendo uma amostra que privilegiou a participação de 

empresas de grande porte,  não há evidência de que a forma como a amostra foi 

composta cause viés no resultado obtido. 

  

 

5.4.5 Há quanto tempo a empresa adota o conceito de  autonomia ? 

 

 

Da avaliação dos estudos de caso sobre o tema, e considerando autores como Marx 

e Salerno, pode-se afirmar que as empresas adotam o conceito de autonomia por 

meio de projetos de redesenho do esquema organizacional tradicional, seja para 

unidades novas, seja para  estruturas existentes. O processo de mudança tem um 

início definido, portanto faz sentido querer saber a quantos anos a empresa adota o 

conceito de autonomia.  

Esta curva mostra que: 

Gráfico 9: Anos com autonomia
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� há evidente tendência de crescimento, quase linear, desde 12 anos até hoje.  

� 20% das empresas adotam o conceito de autonomia há no máximo 2 anos. Em 

que pese ser impreciso falar de tempo para maturação de um tal processo, 

parece lícito afirmar que processos com menos que 2 anos são recentes, ainda 

não atingiram maturidade. Isso deve ser levado em consideração ao avaliar os 

resultados declarados nesses casos, como faremos mais adiante. 

 

Estão confirmadas as suposições feitas no item 5.4,  de que os processos de 

implementação de equipes com autonomia encontrados na pesquisa seriam 

recentes  (menos de 10 anos). Pelo menos para esta amostra, há, de fato, uma 

“redescoberta” do tema a partir dos anos 90, como afirmou Marx (1998). 

 

 

5.5  O processo de implementação de equipes com aut onomia 

 

 

Faz parte dos objetivos da pesquisa compreender alguns aspectos do processo de 

implementação do conceito nas empresas. Três perguntas foram incluídas a esse 

propósito, abordando os temas: iniciativa do projeto, participação do sindicato, 

utilização de apoio especializado. 

 

 

5.5.1   Iniciativa para adotar o conceito de autono mia 

 

 

O item 2.8 do questionário propõe 6 alternativas para essa iniciativa: 

• matriz da empresa; 

• um indivíduo, proprietário ou diretor; 

• sindicato; 

• reivindicações dos funcionários; 

• consultoria 
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Foi solicitado ao respondente dar notas de 0 a 10 para cada critério. Muitas 

respostas recebidas são formadas por uma composição de alternativas (o 

respondente ponderou, dando pesos entre as alternativas), o que se considera bom 

sinal, pois indica que a maneira como foi formulada a pergunta foi eficaz para captar 

nuances da realidade. As freqüências de resposta obtidas por cada alternativa estão 

no gráfico abaixo, em %. 

 

 

 

A categoria “outros” apresenta as seguintes respostas/comentários: 

� iniciativa “do time idealizador do projeto”; 

� iniciativa “de um grupo de indivíduos”. 

 

Além da constatação, de que a empresa tem hegemonia quanto à iniciativa, há que 

se destacar a importância do indivíduo, proprietário ou diretor, na decisão. 

Interessante observar o próximo gráfico, que separa as iniciativas por origem do 

capital (nacional, estrangeiro ou misto). 

 

Gráfico 10: Iniciativa para adotar autonomia
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Repare-se que, mesmo no caso de empresas estrangeiras, não é “a matriz”  o mais 

freqüente agente da iniciativa, mas continua sendo um indivíduo, no caso, um diretor 

(25,8% de freqüência, contra 20,3 % da categoria “matriz”). Já nas empresas 

nacionais da amostra, nas quais a figura do proprietário provavelmente está mais 

perto, é razoável esperar que o “indivíduo, proprietário ou diretor”  seja de longe 

(17,2 % contra 5,9 % da categoria “matriz”) o principal agente. 

 

Interessante detalhar as respostas para a categoria “das reivindicações dos 

funcionários”. Essa categoria é  mencionada  em 13 dos 49 casos, na maioria com 

pesos muito baixos. Os que obtiveram nota acima de 2,5 são citados na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 4: Detalhamento das notas para o critério “reivindicações dos funcionários “ 

 

Caso número  35 41 50 59 62 65 67 

matriz da empresa 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

indivíduo, proprietário ou diretor 5,0 5,7 5,0 5,0 2,0 0,0 4,0 

sindicato 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

reivindicações dos funcionários  5,0 2,9 2,9 5,0 8,0 10 3,0 

consultoria 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

As notas desta tabela foram normalizadas            Fonte: autor 

Gráfico 11: Iniciativa conforme origem do capital
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Conclui-se que os funcionários são ouvidos em suas reivindicações por autonomia 

em 26% dos casos, porém com peso muito baixo. Apenas 5 casos em 49 

apresentaram peso acima de 5 para essa categoria. Se os funcionários não 

participam da iniciativa, é lícito supor que não participem significativamente da 

concepção e formatação do novo esquema de organização.  Por hora não há 

elementos para aprofundar essa discussão, porém outros itens do questionário, mais 

adiante (formas de remuneração, as dimensões da autonomia das equipes, os 

objetivos almejados pelas empresas), vão ajudar a compor esse contexto. 

 

 

5.5.2  Participação do sindicato no processo 

 

 

A história da implementação dos Grupos Semi-Autônomos nos países da Europa 

atesta a importância que os sindicatos tiveram. Evidente que o contexto no Brasil, 

atualmente, é bem diferente, conforme comentado no item 3.9. No entanto, o 

envolvimento do sindicato é sugerido por autores como Marx (1998),  em textos que 

apontam melhores caminhos para as empresas adotarem equipes com autonomia. 

Por essa razão, faz parte dos objetivos desta pesquisa entender a participação do 

sindicato no processo. Cabe ressaltar que o foco não é avaliar a atuação do 

sindicato em si, mas as suas conseqüências sobre o tipo de organização do trabalho 

com autonomia que se realiza nas empresas.  

 

Há uma questão específica: “Como foi a participação do sindicato no processo de 

implantação de equipes com autonomia ?”. O respondente deve distribuir pesos de 0 

a 10 entre as alternativas abaixo. As respostas estão no gráfico abaixo, em 

freqüências. 

 

• foi contrário ao projeto; 

• concordou e impôs sua participação; 

• concordou mas deu pouca importância; 

• não foi consultado, e nunca se manifestou; 

• foi o autor da idéia; 
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• outro (explicar). 

 

A categoria “Outro:explicar”  recebeu as seguintes respostas: 

 

• “Ficou indiferente até dar certo” 

• “Concordou e estimula a continuidade” 

• “Participou sem imposição” 

• “Foi contrário inicialmente, mas aceito aos poucos” 

• “Foi comunicado e participou quando consultado” 

• “Não se aplica” 

 

Excluindo-se o caso em que “não se aplica”, as outras respostas revelam 

participação favorável (ou no mínimo neutra). Somando essas respostas à categoria 

“concordou e impôs sua participação” chegamos à freqüência de 15% de 

participação no projeto, por parte do sindicato.  

Deve-se considerar um viés nesse aspecto, pois os respondentes (por solicitação do 

pesquisador e pelas necessidades da pesquisa), pertencem ao grupo de gestores da 

empresa 1.  

                                                
1  Todavia, como mencionamos no item 4.3, esse viés é conhecido, e inexorável no nosso caso, e 
aceitável em  estudos dessa escala. 
 

Gráfico 12: participação do sindicato
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Para dar mais sentido aos resultados obtidos na questão anterior, é necessário 

saber se o sindicato apresenta força de atuação na empresa respondente. Foi 

proposta a questão: “Na sua opinião, o sindicato tem na empresa uma atuação”:  

• 0 = inexistente;    

• 5 = média;   

• 10 = forte. 

Os resultados demonstram 29 casos (59%) em que o sindicato é classificado com 

força variando de “média” a “forte”. 

 

Para avaliar a participação do sindicato, levando em consideração a sua força de 

atuação, a variável “força do sindicato” foi dividida em dois grupos, a partir da sua 

mediana, obtendo-se o grupo “sindicato mais forte” e grupo “sindicato mais fraco”. O 

resultado é exibido no gráfico 14, abaixo.  

 

O resultado demonstra coerência, pois o perfil de respostas no grupo do sindicato 

mais forte é bem diferente do outro grupo. De fato, onde há sindicato forte, sua 

participação é maior. Cabe ressaltar que, no questionário, essas duas questões não 

aparecem em seguida, como aqui. Isso foi de propósito, para evitar que uma 

resposta influenciasse na outra. A pergunta sobre a “força de atuação do sindicato” 

está localizada na primeira parte do questionário, a não ser que leia de antemão 

todas as questões (o que não é impossível), o respondente tem que classificar a 

Gráfico 13: Força de atuação do sindicato
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“força do sindicato” antes de saber que vai ser questionado sobre a participação do 

mesmo no processo.  

 

  

Para os casos da amostra, fica demonstrado que a atuação do sindicato no 

processo de implementação de  equipes com autonomia ocorre como exceção. Na 

sua ausência como agente aglutinador de pessoas e de poder, permanece a 

assimetria de poder de barganha entre empregadores e empregados. Estes últimos 

têm portanto menos representação e força para propor esquemas de organização do 

trabalho com dimensões de autonomia que lhes sejam, também, mais favoráveis. 

 

 

5.5.3  Participação de consultoria externa 

 

 

Adotar equipes com autonomia implica mudanças na estrutura organizacional, o que 

quase nunca é simples (BERGREEN, 1992). Os conhecimentos e habilidades 

necessários para processos de mudança organizacional, seja ela de que natureza 

for, raramente estão disponíveis, a princípio, nos quadros da empresa, salvo os 

casos em que tal especialidade já tenha sido desenvolvida em outro local, outra 

unidade. Por isso é comum às empresas buscarem consultores externos para 

suprirem a especialidade de que não dispõem. 

Gráfico 14: participação do sindicato, conforme sua força de atuação
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Nesse sentido foi perguntado: “Para a implantação das equipes, a empresa:” 

 

 

 

Apesar de apresentar uma escala tipo Likert, na maioria dos casos esta questão foi 

respondida de forma dicotômica, quase um “Sim / Não“, situação diferente do que 

ocorreu até então (vide gráfico abaixo). Podemos constatar que 49% dos casos 

contaram com recursos externos (consultoria), pois marcaram nota igual ou superior 

a 5.  Em 29% dos casos nenhuma consultoria foi usada.  

 

 

Foram avaliados mais a fundo os casos com notas 0 a 2 (43% da amostra, ou 21 

casos), cruzando esta informação com a “iniciativa para adotar autonomia”. 

Constatou-se que a maioria que assinalou notas baixas nesta questão explicou a 

iniciativa do projeto como partindo da matriz,  o que demonstra certa coerência: a 

empresa provavelmente não necessita de consultoria externa pois dispõe dessa 
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Gráfico 15: Participação de assessoria externa
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especialidade na matriz ou outros setores da própria empresa. Alguns casos 

justificaram textualmente a nota baixa, descrevendo exatamente essa condição. 

 

Conclui-se que na metade (49 %) dos casos a consultoria externa foi utilizada, o que 

demonstra maiores cuidados para com o projeto, a ponto de a empresa reconhecer 

a necessidade de apoio profissional. Quando isso não ocorreu, a iniciativa partir da 

matriz, dando indícios de que, dentro da empresa, já há especialidade na 

implementação desse tipo de mudança organizacional. Nos 7% dos casos restantes, 

não houve consultoria de tipo algum, o que é preocupante, tende a indicar uma 

situação precária ou superficial de mudança organizacional. 

 

 

5.6  Caracterização da autonomia das equipes 

 

 

5.6.1  Autonomia das equipes com relação à supervis ão direta 

 

 

Conforme exposto nos itens 3.2 e 3.3 deste texto, os grupos enriquecidos, de 

inspiração Ohnoísta, mantêm a dependência com relação à supervisão direta. No 

outro extremo do espectro, os Grupos Semi-Autônomos devem ter prerrogativas de 

planejar internamente as atividades diretas do trabalho, sem depender de 

supervisão direta.  

Devido a essa importância do papel da supervisão direta, esta questão foi inserida. 

Porém, não foi utilizada para compor a variável latente “autonomia”, e sim para servir 

como referência, para permitir checar a consistência interna do questionário, e para 

levar o respondente a se situar melhor no tema e referenciar suas respostas no 

espectro de “autonomia” que se deseja medir. Sempre que percebida uma nota 

muito baixa neste critério, ou uma discrepância entre a nota daqui e as notas da 

parte 3 (Caracterização do grau de autonomia), tentou-se entrar em contato com o 

respondente para esclarecer. Isso foi motivo de eliminação de respostas, 

consideradas inconsistentes. 
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Foi perguntado:  

“Qual o grau de autonomia das equipes com relação à supervisão direta?” 

 

 

As estatísticas descritivas para essa variável são:  

• média = 5,9,  

• mediana = 6,  

• desvio padrão = 2,4.  

 

Há 78% de casos com nota maior ou igual a 5 e 22% de casos com nota maior ou 

igual a 8. Interpretando qualitativamente os dados, pode-se afirmar que a maioria 

das equipes têm autonomia entre parcial a total, com relação à supervisão direta. É 

um perfil de respostas adequado e consistente, pois se trata de uma distribuição 

próxima da normal, e deslocada para o lado de maior autonomia, portanto coerente 

com um grupo de empresas que declara adotar o conceito de autonomia.  Caso a 
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Gráfico 16: Autonomia das equipes com relação à supervisão direta
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maioria das respostas estivesse entre 0 e 5, por exemplo, seria indício grave, de que 

muitos respondentes não teriam entendido o conceito de autonomia proposto, 

portanto não poderiam participar desta amostra. 

 

 

5.6.2  As dimensões da autonomia das equipes. 

 

 

Conforme mencionado no item 3.5, as 16 perguntas da seção 3 do questionário, 

doravante denominadas Q1, Q2, Q2,...,Q16, foram incluídas com o propósito de 

“medir” a autonomia as equipes.  Foi proposta a seguinte escala: 

 

 

As questões Q1 a Q16 são divididas em 3 grupos principais: 

 

� gestão das atividades do setor; 

Q1: Dividir as tarefas do setor entre os componentes da equipe; 

Q2: Definir a velocidade padrão do trabalho; 

Q3: Definir a seqüência de execução dos produtos ou serviços; 

Q4: Acionar serviços de suporte (manutenção, qualidade, etc) 

Q5: Rejeitar matéria-prima ou insumos não conformes; 

Q6: Fazer a interface com outros setores (PCP, RH, Compras, Comercial), 

sem precisar, para isso, se reportar a um Supervisor ou Gerente; 

Q7: Liberar produto terminado para envio ao cliente; 

 

� gestão de recursos humanos; 

Q8: Escolher e formalizar lideranças internas; 

Q9: Planejar escala de férias; 

Q10: Reunir-se quando necessário; 

As equipes não 
participam 

As equipes participam 
parcialmente 

As equipes têm total 
autonomia  

0 10 5 
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Q11: Influenciar na entrada e saída de membros da equipe; 

Q12: Participar na avaliação da equipe e seus membros; 

Q13: Definir necessidades de treinamento; 

Q14: Definir e medir indicadores de desempenho dos indivíduos/grupos; 

 

� gestão do negócio 

Q15: Administrar orçamento próprio; 

Q16: Influenciar na direção da sua unidade de negócio. 

 

O gráfico abaixo demonstra a média obtida para os 49 casos, em cada questão: 

 

 

Para a correta interpretação desses valores, além da média, é necessário avaliar 

também a distribuição das notas, atributo por atributo. O boxplot é um instrumento 

que nos auxilia a comparar distribuições de valores, permitindo a visualização gráfica 

da mediana, dos quartis e de valores extremos ( no ANEXO A ) há uma explicação 

sobre como interpretar um boxplot ).  

 

 

 

 

Gráfico 17: Atributos das equipes
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5.6.2.1 Avaliando a dimensão “gestão das atividades ” 

 

 

O boxplot abaixo representa as distribuições das notas dos atributos Q1 a Q7.  

Figura 1: Boxplot para “Gestão das atividades”  

Fonte: autor 

 

Tabela 5: Estatística descritiva para “Gestão das atividades” 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

mediana 8,0 5,0 6,0 10,0 10,0 7,0 9,0 

média 7,7 6,0 6,0 8,9 8,9 6,7 7,8 

desvio padrão 2,0 2,5 2,9 1,7 1,6 2,8 2,9 

Fonte: autor        

 

Os atributos com médias mais altas (e dispersões menores) foram: 

Q4: Acionar serviços de suporte (manutenção, qualidade, etc) e  

Q5: Rejeitar matéria-prima ou insumos não conformes; 

Em seguida vem : 

Q7: Liberar produto terminado para envio ao cliente; 

Depois, 

Q1: Dividir as tarefas do setor entre os componentes da equipe 

 

A diferença é que Q1 tem mais pontos próximos do meio da escala, enquanto Q7 

está mais deslocada para o final da escala. 
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 Em seguida vem: 

Q6: Fazer a interface com outros setores (PCP, RH, Compras, Comercial), 

sem precisar para isso se reportar a um Supervisor ou Gerente; 

E por último, com distribuições centradas no meio da escala, temos: 

Q2: Definir a velocidade padrão do trabalho; 

Q3: Definir a seqüência de execução dos produtos ou serviços; 

 

Da análise dos resultados, conclui-se que as equipes têm autonomia quase total 

para as atividades imediatamente relacionadas: 

� à qualidade dos produtos acabados, matérias-primas e insumos; 

� à interface com os setores de apoio imediato à produção (qualidade, 

manutenção); 

�  à definição da distribuição interna de tarefas. 

 As equipes têm autonomia parcial (próxima ao meio da escala) para: 

� definir a seqüência da produção, e a velocidade padrão da produção; 

� fazer interface com setores de fora da área produtiva: PCP, RH, Compras, 

Comercial. 

 

 

5.6.2.2 Avaliando a dimensão  “gestão de recursos h umanos" 

 

O boxplot abaixo representa as distribuições das notas dos atributos Q8 a Q14.  

Figura 2: Boxplot para “gestão de recursos humanos" 

Fonte: autor 
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Tabela 6: Estatística descritiva para “Gestão de recursos humanos" 

 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

mediana 7,0 8,0 8,0 5,0 5,0 7,0 5,0 

média 5,7 6,8 7,7 5,7 6,0 6,0 5,3 

desvio padrão 3,6 3,3 2,5 2,4 3,2 2,8 3,3 

Fonte: autor        

 

A maior nota nesta parte foi : 

Q10: Reunir-se quando necessário; sua distribuição está entre o meio e o 

topo da escala. 

Em seguida vem  

Q9: Planejar escala de férias; muito parecida com a anterior, exceto por ter 

alguns casos com nota zero. 

Q8: Escolher e formalizar lideranças internas; tem distribuição predominante 

entre 5 e 10, só que 20% dos casos assinalaram zero. 

Q13: Definir necessidades de treinamento; tem distribuição concentrada entre 

5 e 8. 

 

Os  dois atributos seguintes têm distribuições quase idênticas, com grande “peso” no 

centro da escala,um pouco deslocadas para a direita: 

Q11: Influenciar na entrada e saída de membros da equipe; 

Q12: Participar na avaliação da equipe e seus membros; 

 

Este atributo teve as notas mais distribuídas, desde de zero até dez. 

Q14: Definir e medir indicadores de desempenho dos indivíduos/grupos; 

 

Conclui-se que as equipes têm autonomia significativa  (notas predominantes entre 6 

e 8) para:  

� decidirem assuntos do cotidiano: quando se reunir, programar escala de férias; 

� a definição das necessidades de treinamento, uma atividade com mais caráter de 

planejamento, também tem significativa autonomia. 

� a autonomia para escolher lideranças internas é importante característica. Foi 

classificada também com autonomia significativa, com a ressalva de que 20% 

dos casos deram zero neste atributo. 
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As equipes têm autonomia parcial para assuntos relacionados à gestão de pessoas:  

� influenciar na entrada e saída de pessoas; 

� avaliação de desempenho. 

 

O atributo “definir e medir indicadores de desempenho dos indivíduos/grupos” foi o 

que apresentou maior variação, de caso a caso. Há notas desde zero até 10, com 

mediana = 5,0. 

 

 

5.6.2.3  Avaliando a dimensão  “gestão do negócio" 

 

 

O boxplot abaixo representa as distribuições das notas dos atributos Q15 e Q16.  

Figura 3: Boxplot para “Gestão do negócio” 

Fonte: autor 

 

Tabela 7: Estatística descritiva para “Gestão do negócio” 

 Q15 Q16 

mediana 5,0 2,0 

média 4,0 3,3 

desvio padrão 3,6 3,6 

Fonte: autor   
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Q16: Influenciar na direção da sua unidade de negócio; 

receberam  notas baixas, com 33% e 40% de notas zero, respectivamente. Apesar 

das notas baixas, cabe destacar que ambas têm cerca de 30% de valores acima do 

centro da escala. 

 

 

5.6.2.4 Outra forma de avaliar os resultados 

 

 

Para comparar os resultados obtidos em cada uma das 3 dimensões da autonomia: 

“gestão das atividades”, “gestão de recursos humanos”, e “gestão do negócio”, pode-

se lançar mão do seguinte recurso: agrupar os 7 atributos que compõem a dimensão 

“gestão das atividades” em um só, e repetir o mesmo processo para “gestão de 

recursos humanos”, e “gestão do negócio”. Isso é feito somando, para cada caso 

(cada empresa) as notas recebidas nesses sete atributos: 

 

Q1= f (a1, a2, a3, ..., a49), onde a1 é a nota recebida pela empresa 1 no atributo Q1, 

a2 é a nota recebida pela empresa 2 no atributo Q1... 

 

Q2= f (b1,b2,b3,...,b49), onde b1 é a nota recebida pela empresa 1 no atributo Q2... 
. 
. 
. 
 
Q7= f (g1,g2, g3,…,g49) 
Imagine-se  criar um novo índice,   ga1 = Σ (a1, b1, ...,g1) 

    ga2 = Σ (a2, b2,...,g2 ) 
      . 

    . 
    . 
   ga49 = Σ (a49, b49, ...,g49) 

Portanto 

� gestão das atividades = f ( Q1, Q2, ..., Q6, Q7) = { ga1, ga2, ga3, ..., ga49 } 

 

Repete-se o processo para  “gestão de recursos humanos”, envolvendo os atributos 

Q8 até Q14, resultando: 

� gestão de rh  = f ( Q8, Q9, ..., Q13, Q14) = { rh1, rh2, rh3, ..., rh49 } 
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Repete-se o processo para  “gestão do negócio”, envolvendo os atributos Q15 e 

Q16, resultando: 

� gestão do negócio = f ( Q15, Q15 ) = { gn1, gn2, gr3, ..., gn48, gn49 } 

 

Se a princípio há 16 atributos x 49 casos, fazendo essa redução haverá apenas as 3 

dimensões acima mencionadas, expressas por 3 “novas” variáveis. O gráfico abaixo 

permite visualizar essas 3 variáveis. 

 

Percebe-se que a dimensão “gestão das atividades” apresenta 47 casos com notas 

acima de 35 (meio da escala, que corresponde à nota “as equipes participam 

parcialmente”), e que sua dispersão é relativamente pequena (desvio padrão = 

10,2). Já a dimensão “gestão de recursos humanos” apresenta também a maioria de 

suas notas acima do meio da escala, porém com muito mais dispersão (desvio 

padrão = 16,1). Quanto à dimensão “gestão do negócio”, a dispersão é ainda maior: 

se por um lado há 21 casos com notas entre 0 e 2, por outro, há 16 casos com notas 

acima do meio da escala. 

 

De todo o exposto, avaliando macroscopicamente, conclui-se que as equipes têm 

autonomia variando de parcial a total para gerir suas atividades operacionais. Esse 

perfil se repete para todas as empresas da amostra, com variação relativamente 

pequena.  Para gestão das atividades de recursos humanos, as equipes têm 

autonomia parcial, e varia mais, de empresa para empresa, o grau de autonomia 

Gráfico 18: Dimensões da autonomia das equipes 
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nesse quesito. Por último, para gestão do negócio, varia muito mais a autonomia das 

equipes, caso a caso, havendo muitos extremos.  

 

 

5.6.3  A variável latente “autonomia” 

 

 

Essa variável servirá ao propósito de compararmos o grau de autonomia das 

equipes entre cada caso, ou seja, é de fundamental importância neste trabalho. 

 

As respostas para cada uma das 16 questões, ou seja, a métrica da variável 

“autonomia”  consiste de uma tabela 16 x 49 (16 questões x 49 casos). Cada caso 

tem 16 números a ele associados. Qual o valor da “autonomia” de cada empresa? 

Essa situação, comum neste tipo de pesquisa, é contornada pelo uso de métodos 

que reduzem de 16 para 1, ou 2, o mínimo possível, os coeficientes associados a 

cada empresa. É comum usar análise fatorial nesses casos. Ocorre que análise 

fatorial é uma técnica paramétrica, e no caso desta pesquisa, não é exatamente a 

característica dos dados coletados, como já exposto no item 5.1. Outra característica 

é o pequeno número de casos. No trabalho de Angelis (2004), por exemplo, que tem 

semelhanças com esta pesquisa (trata de um survey com questões apresentadas 

em escalas de atributos) utiliza-se análise fatorial, porém o espaço amostral é de 

centenas de casos, o que favorece a obtenção de distribuições contínuas e próximas 

da normalidade. Já no trabalho de Perrons e Platts (2005), que tem por volta de 50 

casos, utilizou-se técnicas não-paramétricas, como o coeficiente de correlação de 

Spearman. Gibbons (1976) adverte para os riscos que o pesquisador assume ao 

utilizar métodos paramétricos para tratar de dados que não atendem, a contento, os 

pré-requisitos desse tipo de método. Para não correr riscos nesse sentido, não se 

utilizou análise fatorial.  

 

Outra opção seria somar as notas recebidas por cada caso (cada empresa) em cada 

uma das 16 questões, criando uma nova variável (tecnicamente, é uma variável 

“latente”, como exposto no item 3.5). O processo é similar ao descrito no item 

5.5.2.4, mas abrange os 16 atributos (Q1 até Q16) questionados sobre autonomia: 
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Q1= f (a1, a2, a3, ..., a49), onde a1 é a nota recebida pela empresa 1 no atributo Q1, 

a2 é a nota recebida pela empresa 2 no atributo Q1... 
. 
. 
. 
 
Q16= f (p1, p2, p3, p49) 
 

Imagine-se  criar um novo índice,    A1 = Σ (a1, b1, ...,g1) 

    A2 = Σ (a2, b2,...,g2 ) 
      . 

    . 
    . 
   A49 = Σ (a49, b49, ...,g49) 

Portanto 

“autonomia” = f ( Q1, Q2, ..., Q15, Q16) = { A1, A2, A3, ..., A48, A49 } 

 

Acompanhando o exposto em Hill (2002), em determinadas condições é possível 

adotar esse procedimento.  Seria necessário avaliar a normalidade da distribuição 

das notas em cada uma das Q1 até Q16. A maioria das distribuições é rejeitada no 

teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov do SPSS. No entanto, como no 

exemplo da autora, ela propõe avaliar as distribuições das notas Q1 a Q16, 

conforme o critério curtose < [ 2 x (erro padrão da curtose) ]. O mesmo procedimento 

foi adotado para a assimetria, com sucesso. 

 

O próximo passo para validar a variável latente é a avaliação de sua confiabilidade. 

Conforme Forza (2002) há alguns métodos para fazê-lo. O método de consistência 

interna utiliza algoritmos para testar  equivalência, homogeneidade e intercorrelação 

dos itens que compõem uma variável. Significa que, se uma variável é considerada 

de boa confiabilidade interna, seu conjunto de dados é homogêneo, e que quando 

aleatoriamente dividido em duas partes A e B, os valores de A servem de bons 

preditores para os valores de B 1. Ainda segundo Forza (2002), o método de calcular 

a confiabilidade interna, mais usado em pesquisas quantitativas,  na área de gestão 

de operações, tem sido o do coeficiente Alfa de Cronbach. Seu cálculo, bem como 

uma série de testes associados a esse cálculo, são feitos por meio do SPSS 15.0 . 

                                                
1  Esse é basicamente o método split-half de cálculo da confiabilidade interna. O Coeficiente Alfa de 
Cronbach calcula todos os possíveis coeficientes split-half para uma variável. 
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Em seguida, são apresentadas as tabelas com os resultados, produzidas pelo SPSS 

15.0,  e sua interpretação, seguindo os passos conforme HILL (2002). 

 

Figura 4: Sumário dos cálculos para confiabilidade interna da variável latente 
“autonomia” 
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Fonte: autor 

 

O coeficiente Alfa de Cronbach calculado foi 0,870. A literatura (FORZA,2002; 

HILL,2002) considera bastante confiáveis valores acima de 0,800.  Segundo Hill 

(2002), esse teste é tão importante que, na sua opinião, não vale a pena tirar 

conclusões a partir de variáveis que não apresentem boa confiabilidade interna. 

 

A tabela “correlação entre itens” , disponível no ANEXO B, mostra as correlações 

entre as 16 componentes da “autonomia”.  Conforme Hill (2002), a situação ideal é 

que essas correlações sejam: 

• positivas, pois se são de fato componentes da variável “autonomia”, devem ser 

positivamente correlacionadas. Neste caso há bem poucas correlações 

negativas, e todas de valor não significativo.  
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• Relativamente grandes, mas não muito grandes: neste caso o maior valor é 

0,732, está compatível com o exemplo da autora.  

 

O fato de não haver predominância de correlações altas é bom, segundo Hill (2002), 

pois indica que os vários atributos da “autonomia” medem diferentes aspectos dessa 

variável. Se todas correlações fossem próximas de 1,0, haveria atributos 

redundantes. 

 

A tabela “estatística total por item”, disponível no ANEXO C , na coluna  “Cronbach's 

Alpha if Item Deleted” (Alfa de Cronbach se o item for eliminado) simula o cálculo do 

respectivo coeficiente removendo cada atributo (ou item), um a um. O resultado é 

positivo, qualquer atributo poderia ser retirado e o coeficiente Alfa continuaria bom. 

Demonstra que a confiabilidade interna não depende muito de um ou outro atributo.  

 

Por fim, conclui-se que a variável latente “autonomia”, calculada conforme descrito 

acima, representa uma medida aceitável dos atributos da autonomia (Q1 a Q16). 

O gráfico abaixo permite visualizar o valor de “autonomia” caso a caso: 

 

 

Observe-se que 37 empresas apresentam valores de “autonomia” acima do meio da 

escala (nota 80, que equivale ao conceito “as equipes participam parcialmente”). A 

mediana é 103, então, por definição, 50% das empresas têm “autonomia” maior que 

Gráfico 19: Grau de autonomia por empresa
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esse valor. O terceiro quartil está em 123, portanto 25% dos casos têm autonomia 

acima desse valor.  

 

Tabela 8: Estatísticas descritivas para a variável latente “autonomia” . 

 média 102,6 
1º quartil 89 
mediana 103 
3º quartil 123 

Valor máximo 148 
curtose - 0,63 

assimetria - 0,23 
Desvio padrão 26,6 

Fonte: autor  
 

O histograma abaixo permite visualizar o perfil de distribuição da variável 

“autonomia”, próximo à distribuição normal. 

Para concluir este item, pode-se afirmar que o perfil da variável “autonomia” é 

coerente com uma amostra de empresas que declaram adotar esse conceito. Trata-

se de uma distribuição próxima da normal, e deslocada para o lado de maior 

autonomia. Há 37 empresas (76% dos casos) que declaram propiciar a suas equipes 

autonomia variando entre parcial e total, conforme a escala proposta. Se, por 

exemplo, a distribuição fosse deslocada para o lado oposto, ou apresentasse valores 

extremos, seria grave indício que muitos respondentes não teriam entendido o 

conceito de autonomia proposto, portanto não poderiam estar nesta amostra. 

 

Gráfico 20: Histograma para variável latente "autonomia"
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5.6.4  Dividindo a amostra em dois grupos, pela var iável “autonomia” 

 

 

Conforme mencionado no item 5.1, para certas análises foi necessário dividir a 

amostra em dois grupos, um contendo as empresas com maior grau de autonomia 

(grupo A1), outro as empresas com menor grau de autonomia (grupo A2). Este 

artifício serve apenas como ferramenta de trabalho, não tem nenhum sentido em si o 

grupo A1 ou o grupo A2.  

Há 3 métodos sugeridos em Hill (2002):  

� o método da média:  

� o método da mediana,  

� o método dos grupos extremos.  

 

O ideal seria o método dos grupos extremos, pois todos casos próximos à média são 

descartados, o que potencializa as características do grupo. Mas nesta pesquisa é 

inviável, pois há poucos casos, não é viável descartar mais. Foi adotado o método 

da mediana, portanto todas empresas com “autonomia” ≤ 103 pertencem ao grupo 

A1, e todas empresas com “autonomia” > 103 pertencem ao grupo A2. 

 

 

5.7  O perfil das empresas com relação à inovação 

 

 

Conforme mencionado no item 3.7 deste texto, um dos objetivos do projeto é 

explorar  correlações entre o perfil inovador das empresas e seu grau de autonomia.  

Importante lembrar que a inovação aqui considerada refere-se a “taxa de 

lançamento de produtos/serviços”, que está relacionada à complexidade de 

lançamento de novos produtos (ajuste de equipamentos, curva de aprendizado), e 

às complexidades de gama, de mix e de set-up. Conforme exposto no item 3.7, a 

literatura indica que as estratégias de organização da produção baseadas em 

autonomia são mais adequadas para lidar com complexidades dessa natureza, o 

que motivou essa questão 1.  

                                                
1 No mesmo item 3.7 justifica-se porque não foram adotados ao critérios de Protocolo de Oslo nessa 
questão 
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Para avaliar a freqüência de lançamento de produtos, o questionário apresenta as 

questões:  

� Quanto produtos ou serviços a empresa possui, aproximadamente ? 

� Quantos foram lançados nos últimos 12 meses ? 

 

O propósito é medir o quociente entre os dois  valores, denominado “Taxa de 

inovação”.   

 

A outra pergunta relacionada à inovação: 

� Como você classificaria a empresa com relação à freqüência de criação  e 

lançamento de produtos (ou serviços, se for o caso) ? 

 

O resultado destas respostas será “Nota auto-atribuída de inovação”, ou 

simplesmente “Nota de inovação” 

Não há quase 
nenhuma inovação. A 
empresa não considera 

isso importante 

Médio ritmo de 
inovação: a empresa 
segue as concorrentes 

nesse aspecto 

Forte ritmo de 
inovação: a empresa 
procura estar à frente 
da concorrência nesse 

aspecto 

0 10 5

Gráfico 21: Histograma para "Taxa de inovação"
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Diferente da pergunta 1.11, a pergunta 1.12 não tem se refere a um indicador 

objetivo. Procura captar um “perfil” da empresa com relação à inovação, pedindo ao 

respondente para situa-la com relação aos concorrentes. Mesmo sendo uma 

pergunta subjetiva, tem seu valor e aplicação, conforme Perrons e Platts (2005). 

Esses autores mencionam o uso crescente, no estudo da gestão de operações, de 

questionamentos baseados em “percepção” dos gestores. Eles aplicam esse tipo de 

questão de forma similar, pedindo aos respondentes para situarem a sua empresa 

com relação ao mercado e a concorrência. Conforme Perrons e Platts (2005), 

pesquisas baseadas em percepção têm sua validade e relevância pois tais 

percepções têm importante influência no processo decisório interno das empresas. 

 

A distribuição da “nota de inovação” apresenta média=7,5 e mediana=7 desvio 

padrão=1,89. É interessante notar a consistência das respostas, pois apenas 5 

respondentes se classificaram com nota menor que 5, ou seja, com ritmo de 

inovação abaixo da média da concorrência; outros 9 se consideraram na média, e 35 

respondentes acima da média da concorrência. Trata-se de uma amostra de 

empresas que declara adotar o conceito de autonomia, conforme vimos no item 

5.5.3, apresentam perfil de médio a avançado de “autonomia”, e 35 delas se 

considera acima da média da concorrência no critério “freqüência de criação  e 

lançamento de produtos ou serviços”. O próximo passo é verificar se há correlação 

entre “inovação” e o grau de autonomia. 

 

Gráfico 22: Histograma para "Nota de inovação"
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5.7.1   Correlação entre “Inovação” e “Autonomia” 

 

 

No item 3.7 foi enunciada a hipótese 1, segundo a qual “há correlação positiva entre 

o grau de autonomia adotado pelas empresas da amostra e a variável ‘inovação’, 

medida em termos de taxa de lançamento de novos produtos.” 

Para verificar esse hipótese, seria possível usar a variável latente “autonomia” como 

representante dos 16 atributos da autonomia das equipes. Porém, neste caso, por 

se tratarem de apenas duas variáveis para representar a característica “inovação”, 

torna-se viável calcular o coeficiente de  correlação ρ de Spearman entre “taxa de 

inovação” e cada um dos 16 atributos, Q1,..,Q16.  

Q1: Dividir as tarefas do setor entre os componentes da equipe; 
Q2: Definir a velocidade padrão do trabalho; 
Q3: Definir a seqüência de execução dos produtos ou serviços; 
Q4: Acionar serviços de suporte (manutenção, qualidade, etc) 
Q5: Rejeitar matéria-prima ou insumos não conformes; 
Q6: Fazer a interface com outros setores (PCP, RH, Compras, Comercial), 

sem precisar, para isso, se reportar a um Supervisor ou Gerente; 
Q7: Liberar produto terminado para envio ao cliente; 
Q8: Escolher e formalizar lideranças internas; 
Q9: Planejar escala de férias; 
Q10: Reunir-se quando necessário; 
Q11: Influenciar na entrada e saída de membros da equipe; 
Q12: Participar na avaliação da equipe e seus membros; 
Q13: Definir necessidades de treinamento; 
Q14: Definir e medir indicadores de desempenho dos indivíduos/grupos; 
Q15: Administrar orçamento próprio; 
Q16: Influenciar na direção da sua unidade de negócio. 

 

 

O mesmo procedimento foi adotado para a variável “nota de inovação”. Os valores, 

calculados com auxílio do Minitab 14.0, estão são apresentados abaixo: 

 

Correlação ρ de Spearman entre as dimensões da autonomia e “taxa de inovação” 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

-0,04 -0,16 -0,19 0,116 0,055 -0,12 0,095 -0,09 -0,08 -0,09 -0,09 0,072 -0,08 -0,2 -0,11 0,054 

 

Correlação ρ de Spearman entre as dimensões da autonomia e “nota de inovação” 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

0,315 -0,2 -0,1 0,088 0,119 0,068 0,132 0,219 0,019 0,146 0,107 0,035 0,074 0,259 0,082 -0,13 
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O teste de hipóteses é: 

H0 (hipótese nula) : não há correlação significativa 

H1: há correlação significativa 

 

Para o teste bi-caudal, com nível de significância α  = 0,05 , n= 49 , é necessário  

ρ ≥ 0,284 (GRIMM , 1993).  Portanto só foi encontrada correlação entre o atributo da 

autonomia Q1: dividir as tarefas do setor entre os componentes da equipe e a 

variável  “nota de inovação” . Isso não dá consistência que permita refutar a H0 = 

não há correlação significativa. 

 

Os dados, portanto, não permitem confirmar a hipótese 1: “há correlação positiva 

entre o grau de autonomia adotado pelas empresas da amostra e a variável 

‘inovação’, medida em termos de taxa de lançamento de novos produtos.” 

Importante ressaltar que o  teste é bi-caudal, ou seja, também foi testada a 

possibilidade de correlação negativa, e também não foi encontrada correlação 

negativa significativa. 

 

A título de exploração, também foi calculado o coeficiente de correlação ρ de 

Spearman entre a variável latente “autonomia”, versus “taxa de inovação” e depois 

versus “nota de inovação”, o resultado está na figura abaixo (resultados do SPSS 

15.0)  

 

Figura 5: Cálculo do coeficiente de correlação entre “autonomia” e “inovação” 
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Note-se que, para “taxa de inovação”  versus  “autonomia” :  ρ = -0,098, e para “nota 

de inovação”  versus  “autonomia” : ρ = 0,106 

 

Os dados também não permitem confirmar que exista correlação entre as variáveis 

“taxa de inovação”  e “nota de inovação”, e a variável latente “autonomia”, em 

coerência com o resultado obtido logo acima. Sendo o teste é bi-caudal e também 

não foi encontrada correlação negativa significativa. Uma visualização dos dados em 

gráficos pode ser elucidativa: 

 

Figura 6: Variável  “autonomia” versus  “nota de inovação” 
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A figura 6 acima representa “nota de Inovação” versus “autonomia”, que obteve 

coeficiente  ρ de Spearman = 0,106. Há valores muito baixos de “autonomia” 

associados a valores muito altos de inovação, e vice-e-versa, ou seja, uma 

dispersão muito grande nos extremos da  distribuição. Essa situação se repete para 

a “taxa de inovação” versus “autonomia”. A figura 7 abaixo mostra a única correlação 

significativa, entre “nota de Inovação” e Q1, na qual ρ de Spearman = 0,315. 
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Figura 7: Variável  “nota de inovação” versus Q1: Dividir as tarefas do setor entre os 

componentes da equipe. 
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Possíveis interpretações para esse resultado:  

 

� A “taxa de inovação” foi, de longe, a pergunta que apresentou maior índice de 

respostas em branco, foram 9 em 49 casos (a segunda “pior”  questão nesse 

aspecto teve 3 respostas em branco em 49). Alguns respondentes alegaram se 

tratar de informação confidencial, outros alegaram não se aplicar. Isso pode ter 

influenciado.  

 

� As variáveis “nota de Inovação” e “taxa de Inovação” podem apresentar 

problemas de validade, ou seja, podem não ter relação direta com o que se 

deseja medir. É possível que as relações entre a “taxa de inovação” (no sentido 

de taxa de lançamento de produtos),  e a complexidade de lançamento de novos 

produtos, a as complexidades de mix, de gama e de set-up, sejam governadas 

por outros mecanismos, diferentes do que  foi suposto ao enunciar a hipótese 1, 

no tem 3.7. Seria necessário, nesse caso, escolher um conjunto de perguntas 

mais específicas para elaborar outra variável latente representativa da 

“inovação”. 

 

� Há possibilidade de respondentes terem superestimado a “nota de inovação”, 

levando a distorção nos resultados. 
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5.8   Estratégias de remuneração 

 

 

O item 2.11  do questionário teve o propósito de avaliar  as estratégias de 

remuneração adotadas pelas empresas. As alternativas foram: 

 

R1: Atingimento de metas individuais; 

R2: Atingimento de metas fixadas para cada equipe; 

R3: Conforme a evolução das competências individuais (treinamentos, 

multifuncionalidade, etc); 

R4: Metas coletivas (metas do setor, da Unidade, da empresa como um todo, etc.); 

R5: Função/cargo; 

R6: Tempo de empresa/tempo na função 

R7: Escolaridade 

R8: Outro. Explicar. 

 

Foi solicitado ao respondente dar notas de 0 a 10 para cada critério. Houve muitas 

respostas formadas por uma composição de alternativas (o respondente ponderou 

dando pesos),  bom indício de que a maneira como a pergunta está formulada foi 

eficaz  para captar as nuances e as pessoas responderam com cautela. Foi 

Gráfico 23: Critérios de remuneração
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calculada  em seguida uma nota média para cada resposta, exibida no gráfico 

abaixo. As notas estão expressas em freqüências de resposta. 

Observa-se que os critérios de remuneração considerados conservadores (metas 

coletivas, função/cargo, tempo de empresa, escolaridade), conforme os critérios 

discutidos no item 3.10 deste texto, representam 58% da composição do salário. O 

valor atribuído aos critérios: metas individuais, metas das equipes, competências 

individuais,  somados chegam a 32%.   

 

A categoria “outros” participou com expressivos 10%, e recebeu uma série de 

comentários, transcritos, ipsis literis, as seguir: 

 

� “A remuneração é a mesma independente da participação em equipe.” 

� “A política de remuneração da empresa não foi alterada em função da aplicação 

de Grupos Semi-Autônomos. Mantivemos nosso sistema que já leva em conta o 

grau de autonomia e dependência de cada posto.” 

� “Mesmo dentro da equipe, a remuneração é feita baseando-se na descrição do 

cargo do indivíduo. O uso de metas coletivas e de times é feito basicamente para 

a definição do salário variável (participação anual do lucro) e programa de 

reconhecimento.” 

� “Com a implantação das equipes não houve qualquer alteração de remuneração. 

O ganho dos funcionários foi de empregabilidade e desenvolvimento pessoal.” 

� “Está sendo implantado este ano o programa de avaliação operacional na planta 

onde a avaliação será diretamente associada ao desenvolvimento da carreira e 

mérito para evolução salarial.” 

� “É importante destacar que quando mencionamos que a remuneração está 

ligada a metas estamos referindo-nos a remuneração variável e quando dizemos 

que está ligada a cargos/funções estamos nos referindo a salário base.” 

� “Salário padrão do governo.” 

� “Acordo sindical.” 

� “Nada mudou com relação à remuneração.” 

� “Não existe remuneração diferenciada para os membros das equipes.” 
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� “Foi realizado um estudo pela Hay Group 1 com o intuito de reavaliar o peso de 

cada carga em função da maior responsabilidade (habilidades técnicas e 

administrativas).” 

� “Pessoal operacional está organizado em 5 níveis salariais. Metas da unidade 

fazem parte de um programa de participação nos resultados, cujo valor é 

parcialmente indexado ao salário base. Existem competências definidas para 

cada nível e um processo de avaliação em comitê destas competências.” 

 

Como se pode notar, 7 respondentes comentaram que não há relação entre a 

implantação de equipes com autonomia e a estratégia de remuneração. 

 

Os critérios de remuneração R1: Atingimento de metas individuais; R2: Atingimento 

de metas fixadas para cada equipe; R3: Conforme a evolução das competências 

individuais (treinamentos, multifuncionalidade, etc) são considerados mais 

adequados para gerir equipes dentro do conceito de autonomia, conforme exposto 

no item 3.10 deste texto. Somados, os 3 critérios, apresentam 32% da freqüência 

total de respostas, como mencionado há pouco.  

 

Para aprofundar em detalhes, foram avaliados em separado dos demais critérios. O 

histograma abaixo mostra a distribuição da participação de R1+R2+R3 na 

                                                
1 Nota do autor: Hay Group é uma consultoria em gestão de recursos humanos. 

Gráfico 24: Critérios de remuneração (R1 + R2 + R3)
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composição da remuneração das 49 empresas da amostra. As classes de freqüência  

vão de 0% de participação até 100% de participação. A linha acumulativa mostra a 5 

de casos, de 1 a 49. 

Como se pode notar pelo gráfico, em 17 empresas (35% dos casos) os 3 critérios de 

remuneração tem 0% de participação. Por outro lado, em 21 empresas (43% dos 

casos) a soma R1+R2+R3  participa de 30 a 50% na composição total da 

remuneração. Em 2 empresas há uma participação de 90% a 100%.   

Conclui-se que a importância dada pelas empresas a esses critérios varia muito, 

mais de um terço da amostra não os utiliza absolutamente, enquanto outros 60% 

apresentam no mínimo 30% de participação de R1+R2+R3 . 

 

Prosseguindo na análise, foi avaliada eventual correlação entre cada um dos 

critérios de remuneração R1 a R8  e a variável latente “autonomia” . Os resultados 

obtidos pelo SPSS 15.0 são exibidos abaixo: 

Figura 8:  Cálculo do coeficiente de correlação entre “autonomia” e “inovação” 
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Para o teste bi-caudal, com n= 49, significativo ao nível α  = 0,05, se ρ Spearman ≥ 

0,284 (GRIMM, 1993),  há correlação significativa. É o caso entre R1: atingimento de 

metas individuais e a variável latente “autonomia”, que nos permite rejeitar H0 (as 

duas variáveis não têm correlação) em favor de H1 (há correlação). Isso é uma 

constatação importante, pois demonstra que, para as empresas da amostra, quanto 

maior o grau de autonomia das equipes, há tendência para dar maior importância às 

metas individuais na composição da remuneração.  

Para a correlação entre “autonomia” e R3: remuneração conforme a evolução das 

competências individuais (treinamentos, multifuncionalidade, etc) nada se pode 

afirmar, pois os coeficientes encontrados não foram significativos. Sendo o teste bi-

caudal, é correto  afirmar que não há correlação positiva, tampouco negativa. 

Outra possível constatação, considerando agora o teste mono-caudal, ou seja: 

H0 = não existe correlação,  versus  

H1= existe correlação positiva. 

Para n=49 e α  = 0,05 , o coeficiente de correlação   calculado entre R2: atingimento 

de metas fixadas para cada equipe e “autonomia” foi ρ= 0,258 , maior que o limite 

para haver correlação significativa (ρ > 0,238) (GRIMM,1993).  Isso nos permite 

rejeitar H0 em favor de H1, e concluir que há correlação positiva entre R2 e 

“autonomia”.   

 

Figura 9: Variável latente “autonomia” vesus R2: atingimento de metas fixadas para 

cada equipe.                                                                                                         Fonte: 

Fonte: autor 
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A conclusão deste item é que entre as empresas da amostra predominam as formas 

de remuneração conservadoras, conforme previsto no item 3.10 deste texto. No 

entanto, a distribuição é muito heterogênea, como mostrado acima. 

 

Outra constatação é que os critérios de remuneração R1: atingimento de metas 

individuais e R2: atingimento de metas fixadas para cada equipe estão 

positivamente associados ao grau de autonomia das equipes, confirmando a teoria 

exposta no item 3.10, e confirmando que as empresas tendem a reconhecer esses 

critérios como coerentes com o conceito de autonomia. 

  

 

5.8.1   Inovação e remuneração 

 

 

Ainda no âmbito das estratégias de remuneração praticadas pelas empresas da 

amostra, foi proposto no item 3.10 um “cruzamento” entre as variáveis relacionadas 

à inovação e as variáveis relacionadas à remuneração,  expresso na hipótese 2 : as 

empresas da amostra com maiores taxas de inovação apresentam maior aderência 

às estratégias de remuneração compatíveis com o modelo sociotécnico, combinando 

os elementos: desempenho individual; desempenho da equipes; evolução das 

competências individuais (treinamentos, multifuncionalidade). 

 

Para testar essa hipótese, procuramos verificar se há correlação entre as variáveis  

“nota de Inovação” ( i_1 na tabela abaixo ) e “taxa de inovação” ( i_2 na tabela 

abaixo ) e cada um dos critérios de remuneração: 

R1: Atingimento de metas individuais; 

R2: Atingimento de metas fixadas para cada equipe; 

R3: Conforme a evolução das competências individuais (treinamentos, 

multifuncionalidade, etc); 

 

Foi então calculado o coeficiente de correlação ρ de Spearman, realizando o teste 

bi-caudal, para n=49 casos, com nível de significância α = 0,05. Os resultados estão 

na tabela abaixo. O coeficiente não resultou significativo ( seria necessário ρ ≥ 

0,284) em nenhum dos casos, portanto não é possível rejeitar a hipótese nula H0 : 
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não existe correlação entre as variáveis “autonomia” e “inovação”. Não é possível, 

portanto,  confirmar a hipótese 2.  

Como é possível interpretar esse resultado? No item anterior, verificou-se que as 

variáveis associadas à remuneração apresentaram comportamento, pelo menos em 

parte, compatível com a teoria, o que nos leva a crer que o problema está 

relacionado à validade das variáveis “taxa de inovação” e “nota de Inovação” , 

conforme exposto em maiores detalhes no item 5.6.1 

 

Figura 10:  Cálculo do coeficiente de correlação entre “inovação” e “remuneração” 
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Fonte: autor 

 

 

5.9   Objetivos visados pelas empresas 

 

 

O propósito da parte 4 do questionário é avaliar os objetivos visados pelas empresas 

ao decidirem adotar o conceito de autonomia. São propostas as alternativas abaixo, 

para os respondentes atribuírem a cada uma um peso, de 0 a 10, conforme sua 

importância: 

Ob1: maior flexibilidade/ velocidade para mudanças no programa de produção/ troca 

de set-up; 
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Ob2 : maior velocidade para resolver problemas rotineiros; 

Ob3 : maior velocidade para resolver problemas não rotineiros e complexos; 

Ob4 : incentivar as pessoas a controlarem a qualidade do que fazem, dependendo 

menos de inspeção; 

Ob5 : redução de custos devida à redução do número de funcionários; 

Ob6 : aumentar a motivação, pois as pessoas trabalham com mais liberdade; 

Ob7 : melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores; 

Ob8 : liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a assuntos mais estratégicos; 

Ob9 : melhorar a comunicação entre as equipes e outros setores da empresa; 

Ob10 : outro, explicar. 

O gráfico abaixo apresenta as médias da notas atribuídas a cada alternativa, pelos 

49 respondentes, para os atributos da variável “objetivos” : 

 

 

Há uma certa homogeneidade na importância atribuída aos objetivos, quando 

consideramos os valores médios das respostas. Nesta circunstância, apenas Ob 5: 

redução de custos devida à redução do número de funcionários, está nitidamente 

abaixo dos outros. Para interpretar esses resultados não basta avaliar as médias, é 

necessário avaliar também a dispersão dos valores, contanto com auxílio do boxplot 

abaixo. 

 

Gráfico 25: Objetivos visados pelas empresas 
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Figura 11: Boxplot para “objetivos visados pelas empresas” 

 

Da
ta

ob10ob9ob8ob7ob6ob5ob4ob3ob2ob1

10

8

6

4

2

0

Boxplot para Objetivos

 
Fonte: autor 

 

Tabela 9: Estatísticas descritivas para as variáveis Ob1 a Ob9. 

 Ob1 Ob2 Ob3 Ob4 Ob5 Ob6 Ob7 Ob8 Ob9 
mediana 8 10 7 9 5 8 8 8 8 
média 7,9 8,3 6,4 8,4 5,0 8,0 7,5 7,1 7,3 

desvio padrão 2,2 2,6 2,7 2,1 4,0 2,5 2,6 3,1 2,9 
Fonte: autor 

 

Cabe agora classificar as variáveis Ob1 a Ob9, em ordem decrescente de 

importância atribuída pelos respondentes.  

 

Receberam as maiores notas (próximo de 8,5), com pequena dispersão de valores 

(o que significa maior convergência de opiniões): 

� Ob2 : maior velocidade para resolver problemas rotineiros; 

� Ob4: incentivar as pessoas a controlar a qualidade do que fazem, dependendo 

menos de inspeção; 

 

Num segundo patamar, com valores em torno de 7,0, vêm: 

� Ob1: maior flexibilidade/ velocidade para mudanças no programa de produção/ 

troca de set-up; 

� Ob6 : aumentar a motivação, pois as pessoas trabalham com mais liberdade; 
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� Ob7 : melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores; 

� Ob8: liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a assuntos mais 

estratégicos; 

� Ob9 : melhorar a comunicação entre as equipes e outros setores da empresa; 

 

O resultado é coerente, pois os objetivos melhor avaliados (Ob2 e Ob4) são 

relacionados a atividades básicas da operação. Quanto aos outros objetivos, há 

significativa convergência de opiniões, com exceção de Ob3 e Ob5. 

O perfil de respostas apresentado  por Ob3 : maior velocidade para resolver 

problemas não rotineiros e complexos, é bem mais irregular que os anteriores, pois 

tem distribuição bi-modal, com um pico no meio da escala, outro no topo.  

 

 

Está claro que há divergência entre opiniões: um grupo de empresas valoriza 

bastante esse objetivo, enquanto  que as demais empresas dão média importância. 

Com relação a Ob5 : redução de custos devida à redução do número de 

funcionários, é necessário avaliar mais a fundo. No item 3.11 foi argumentado que 

as empresas da amostra deveria encarar como objetivo secundário a redução de 

custos obtida por meio da redução do número de funcionários. Avaliando o 

histograma com as notas, de zero a dez, atribuídas pelos 49 respondentes, percebe-

se que o argumento não é válido para todos os casos.  A distribuição é bi-modal, 

Gráfico 26: Histograma para valores atribuídos à variável Ob 5
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com picos nas caudas. Para 26 empresas, ou 53% da amostra, Ob5 recebeu 

importância acima do centro da escala. Portanto não é possível confirmar a 

suposição feita no item 3.11, de que “as empresas da amostra encaram como 

secundária a redução de custos obtida por meio de redução do número de pessoas”. 

Isso é verdade, porém apenas para metade da amostra.  

 

 

5.9.1  Objetivos visados pelas empresas e a autonom ia das equipes 

 

 

Foi calculado o coeficiente de correlação ρ de Spearman entre “autonomia” e cada 

um das 9 alternativas de objetivos Ob1 a Ob9. O teste de hipóteses é:  

H0 = não existe correlação,  versus  

H1= existe correlação positiva. 

 

Para o teste monocaudal, com significância α = 0,05 é necessário ρ Spearman> 

0,238  (GIBBONS, 1976).  Foi verificada correlação significativa (os coeficientes 

obtidos estão na figura 12 abaixo) entre a variável latente “autonomia” e os objetivos: 

 

� Ob3: maior velocidade para resolver problemas não rotineiros e complexos;  

� Ob7 : melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores; 

� Ob8: liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a assuntos mais 

estratégicos.           

 

O objetivo Ob9 não foi considerado, pois o coeficiente de correlação calculado nesse 

caso foi ρ = 0,241, que está muito próximo do limite ρ Spearman > 0,238. 

 

O resultado é  significativo, pois indica que, na amostra, quanto maior o grau de 

autonomia da empresa, há tendência 1  de valorizar esses 3 objetivos.  

 

 

                                                
1 Há rigor, trata-se de uma tendência, pois o coeficiente de  correlação encontrado não foi perfeito, 
igual a 1. 
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Figura 12: Coeficientes de correlação entre “autonomia” e “objetivos” 
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A título de ilustração, vale mencionar os comentários recebidos nesta parte: 

• “Melhorar a flexibilidade, diminuir os níveis hierárquicos e maior participação  de 

todos os colaboradores” 

• “Clima organizacional” 

• “A empresa tem forte foco na melhoria contínua, e procura, de forma constante, 

ganhos de performance (custos variáveis, custos fixos, redução de capital 

engajado, maximização de investimentos)” 

• “Maior formação escolar e capacitação” 

• “Valorização das pessoas” 

• “Preparar e disponibilizar gente para desafios futuros” 
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Para concluir esse item: há convergência de opiniões sobre a importância atribuída à 

maioria dos objetivos apresentados aos respondentes, especialmente Ob2: maior 

velocidade para resolver problemas rotineiros e Ob4: incentivar as pessoas a 

controlar a qualidade do que fazem, dependendo menos de inspeção. É coerente, 

pois ambos são relacionados a atividades básicas da operação. E como se explica a 

correlação entre “autonomia” e os objetivos Ob3, Ob5 e Ob7 ? 

 

• Ob3 : maior velocidade para resolver problemas não rotineiros e complexos. A 

importância dada a esse objetivo é um diferencial entre o grau de autonomia das 

equipes. Essa afirmação é confirmada pela evidência empírica (correlação entre 

“autonomia” e Ob3), pois o teste provou que as empresas que dão  maior 

autonomia às suas equipes tendem a dar mais importância a sua capacidade de 

resolver problemas não-rotineiros e complexos. O resultado é coerente, pois as 

equipes com maior autonomia devem ter prerrogativas para resolver problemas 

que vão além dos triviais. Importante notar que havia, como alternativa, o Ob2: 

maior velocidade para resolver problemas rotineiros. Essas duas alternativas 

foram propostas com intuito de diferenciar as empresas com relação à autonomia 

de suas equipes, e tudo indica que funcionou, pois Ob2 obteve uma 

convergência de opiniões, enquanto para Ob3 os respondentes foram bem 

seletivos. 

 

• Ob5 : redução de custos devida à redução do número de funcionários. Foi 

grande o número de empresas atribuindo grande importância a esse objetivo. 

Isso é inquietante, pois dar demasiada importância a esse objetivo indica 

entendimento distorcido das possibilidades e propósitos ao aplicar o conceito de 

autonomia. Conforme argumentado no item 3.11, seria normal encarar esse 

objetivo como desejável, porém colateral, conseqüência de outros processos, 

não como um fim em si, pois para redução de custos por si só, há estratégias de 

(re)organização mais simples e rápidas para adotar. 

 

• Ob7: melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores. É 

coerente a correlação entre esse objetivo e “autonomia”, pois indica que os 

respondentes reconhecem e dão importância à capacidade das equipes 

autogeridas de atuar nas relações de interface, tornando a comunicação mais  
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eficaz. Importante lembrar que, até este ponto, só se tratou de expectativa (dos 

respondentes / empresas) por objetivos. Os efetivos resultados vêm em seguida. 

 

 

5.10  Resultados Comparados 

 

 

Na parte 4 do questionário, pede-se ao respondente também atribuir notas de 0 a 10 

para os resultados obtidos, sendo cada resultado RC1,..., RC9 correspondente a um 

dos objetivos Ob1,...,Ob9. O questionário foi feito assim de propósito, para permitir 

melhor consistência ao avaliar resultados: o respondente é direcionado a avaliar os 

resultados em termos comparativos, em termos de “grau de atingimento”. Por esse 

motivo, o termo “resultados comparados”, para as variáveis RC1 a RC10. 

 

� RC1 :maior flexibilidade/ velocidade para mudanças no programa de produção/ 

troca de set-up; 

� RC2 : maior velocidade para resolver problemas rotineiros; 

� RC3 : maior velocidade para resolver problemas não rotineiros e complexos; 

� RC4 : incentivar as pessoas a controlar a qualidade do que fazem, dependendo 

menos de inspeção; 

� RC5 : redução de custos devida à redução do número de funcionários; 

� RC6 : aumentar a motivação, pois as pessoas trabalham com mais liberdade; 

� RC7 : melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores; 

� RC8: liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a assuntos mais 

estratégicos; 

� RC9 : melhorar a comunicação entre as equipes e outros setores da empresa; 

� RC10 : outro, explicar. 

 

O gráfico abaixo apresenta cada um dos objetivos Ob1 a Ob9, junto com o 

respectivo “resultado comparado” RC1 a RC9. Nota-se que não é grande a distância 

entre objetivos e resultados, mas exceto Ob5, estão todos aquém do esperado, em 

média. 

 

 



 115

 

O boxplot abaixo auxilia a visualizar a dispersão de cada resposta, que não é 

pequena. 

Figura 13: Boxplot para “resultados comparados” 
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Fonte: autor 

 

Tabela 10: Estatísticas descritivas para as variáveis RC1 a RC9. 

 RC1 RC2 RC3 RC4 RC5 RC6 RC7 RC8 RC9 
mediana 7 8 5 8 5 7 8 6 6 
média 7,0 7,7 5,4 7,1 5,5 7,1 7,1 5,7 6,0 

desvio padrão 2,0 2,4 2,6 2,4 3,8 2,3 2,4 2,6 2,7 
Fonte: autor 

 

Gráfico 27: Objetivos versus Resultados Comparados
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Os melhores resultados, e com maior convergência de opiniões: 

� RC2 : maior velocidade para resolver problemas rotineiros. 

 

Num segundo patamar estão: 

� RC1: maior flexibilidade/ velocidade para mudanças no programa de produção/ 

troca de set-up; 

� RC4 : incentivar as pessoas a controlar a qualidade do que fazem, dependendo 

menos de inspeção; 

� RC6 : aumentar a motivação, pois as pessoas trabalham com mais liberdade; 

� RC7 : melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores. 

 

Por último aparecem:  

� RC8: liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a assuntos mais 

estratégicos; 

� RC9 : melhorar a comunicação entre as equipes e outros setores da empresa. 

 

Até aqui se pode concluir que todos resultados estão um pouco aquém do esperado, 

ainda que as notas médias não sejam baixas: variam de 5,4 a 7,7. A maior diferença 

entre expectativa de objetivo e resultado está em RC4 : incentivar as pessoas a 

controlar a qualidade do que fazem, dependendo menos de inspeção. Interessante, 

havia grande expectativa para esse objetivo, porém o resultado não correspondeu 

na mesma medida.   

 

O resultado comparado RC3 : maior velocidade para resolver problemas não 

rotineiros e complexos, obteve divergência de resultados, seguindo o padrão 

verificado para o respectivo Ob3. Os dois histogramas abaixo demonstram o perfil de 

respostas para ambos.  
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Figura 14: Histogramas para as respostas de Ob3 (e RC3): maior velocidade para 

resolver problemas não rotineiros e complexos. 

 

 

O resultado é coerente: os mesmos respondentes que não davam grande 

importância ao objetivo Ob3 verificaram pouco resultado nesse aspecto. Os mesmos 

que valorizavam isso a priori, tiveram resultados razoáveis. Essa afirmação é 

embasada calculando-se o coeficiente de correlação entre Ob3 e RC3. Com 

significância α = 0,05, foi identificada  importante correlação positiva entre ambas, 

com ρ Spearman = 0,330.  

 

Situação similar ocorre com RC5 : redução de custos devida à redução do número 

de funcionários, pois o perfil de resultados de RC5 acompanha a expectativa de 

objetivos Ob5, conforme os histogramas abaixo. 

 

Figura 15: Histogramas para as respostas de Ob5 (e RC5): maior velocidade para 

resolver problemas não rotineiros e complexos. 
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O procedimento foi igual ao adotado com RC3: para verificar se os respondentes 

que atribuíram valores baixos a Ob5 são os mesmos que obtiveram resultados 

“ruins” em RC5, e assim sucessivamente, foi calculado o coeficiente de correlação. 

Com significância α = 0,05, foi identificada  forte correlação positiva entre ambas, 

com ρ Spearman = 0,641.  Os respondentes que declaram pequena expectativa 

quanto a objetivo dessa natureza  encontraram pouco resultado e vice-e-versa. 

Resultado coerente e esperado.  

 

A conclusão deste item é que as empresas da amostra obtiveram bons resultados, 

em geral, com suas equipes com autonomia, ainda que sistematicamente aquém 

das expectativas iniciais.  A maior velocidade para resolver problemas rotineiros foi o 

melhor resultado, no sentido de ter sido o mais pontuado, e com maior convergência 

de opiniões. Em seguida, comentários sobre os outros resultados. 

 

• Maior flexibilidade/ velocidade para mudanças no programa de produção/ troca 

de set-up. Este resultado merece destaque, pois conforme exposto no item 3.7, 

está associado às necessidades das empresas mais inovadoras. 

 

� As pessoas controlam a qualidade do que fazem. Interessante notar que, apesar 

de ter atingido bom resultado (média 7,1) este foi um dos resultados comparados 

que revelou maior diferença entre a expectativa de objetivos (média 8,4) e o 

resultado efetivo. Como interpretar isso? O autocontrole da qualidade é uma das 

práticas consagradas pelo Toyotismo, dentro do conceito de “qualidade na fonte” 

(vide item 3.4), e pela Escola Sociotécnica, no conceito de “controle de 

variâncias”  (vide item 3.4). Talvez por isso exista uma expectativa quase 

unânime e tão positiva e sobre esse objetivo. Não há elementos para afirmar, 

mas talvez seja superestimado, daí a diferença maior quanto aos resultados. 

 

� Maior motivação. O resultado aparece com relevância, mas é importante lavar 

em conta seu caráter subjetivo. Além disso, todos respondentes são do quadro 

gerencial. Aqui reside uma importante possibilidade para futuras pesquisas, como 

exposto no item 7. Como será a opinião dos demais funcionários? Até que ponto 

há  mesmo essa maior motivação, ou em parte as pessoas respondem por senso 

comum? Questões que vão além desta pesquisa, mas que merecem atenção. 
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� as empresas demonstraram melhoria na comunicação entre as equipes e os 

gerentes e diretores, e: 

os gerentes têm mais tempo para se dedicarem a assuntos mais estratégicos, o 

que significa que uma parcela do seu trabalho operacional foi absorvida pelas 

equipes.  

 

Os dois últimos resultados, apesar de tratarem também de aspectos subjetivos, têm 

maior chance de expressarem a realidade, lembrando que foram gestores que 

deram as respostas. Interessante notar que a melhoria da comunicação entre as 

equipes e outros setores da empresa aparece com resultado inferior. Para as 

equipes cuidarem das relações de interface com outros setores é necessária maior  

maturidade (das equipes e dos gestores) e autonomia que para se relacionar 

somente com os gestores. É um indicativo de que os respondentes souberam 

separar um critério do outro, e de que há casos de autonomia restrita. 

 

 

5.11  Resultados comparados e autonomia 

 

 

No item  3.11 deste texto, que aborda os resultados alcançados pelas equipes com 

autonomia, foi enunciada a hipótese 3: há correlação positiva entre autonomia das 

equipes e resultados relacionados a:  

 

� RC1: maior flexibilidade/ velocidade para mudanças no programa de produção/ 

troca de set-up; 

� RC3 : maior velocidade para resolver problemas não rotineiros e complexos; 

� RC7 : melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores; 

� RC8: liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a assuntos mais 

estratégicos; 

� RC9 : melhorar a comunicação entre as equipes e outros setores da empresa. 
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Para averiguar se há alguma correlação entre a variável latente “autonomia” e os 

resultado comparados RC1 a RC9, foi calculado o coeficiente de correlação ρ de 

Spearman. O teste de hipóteses é:  

H0 = não existe correlação,  versus  

H1= existe correlação . 

Para o teste bi-caudal, para n=49, com significância α = 0,05, foi identificada  

correlação positiva entre “autonomia” e os resultados RC1,RC2,RC3, RC7,RC8,RC9, 

conforme indicam os resultados na figura abaixo. Isso nos permite confirmar a 

hipótese 3. 

 

Figura 16: Coeficientes de correlação entre “autonomia” e “resultados comparados” 
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Fonte: autor 

 

Esse resultado é significativo, pois comprova que, nas empresas da amostra, quanto 

maior o grau de autonomia das equipes, maior a tendência de atingir certos  
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resultados, dentre os quais estão os que a teoria aponta como sendo característicos 

das equipes com maior autonomia. 

 

� RC1: maior flexibilidade/ velocidade para mudanças no programa de produção/ 

troca de set-up. Conforme exposto no item 3.7, as equipes com maior autonomia 

devem apresentar maior capacidade de auto-ajuste às variações nas condições 

do programa de produção, por aprenderem melhor, por serem mais ágeis. Isso é 

confirmado pela correlação positiva entre “autonomia” e esse tipo de resultado. É 

um indicativo de associação entre resultados oferecidos pelas equipes com maior 

autonomia, e as necessidades das empresas mais inovadoras, no sentido de 

maior freqüência de lançamento de produtos. 

 

� RC3 : maior velocidade para resolver problemas não rotineiros e complexos e  

RC2 : maior velocidade para resolver problemas rotineiros. A correlação positiva 

entre “autonomia” e esses dois resultados confirmam a tese exposta no item 

3.11, de que equipes com maior autonomia apresentam melhores possibilidades 

de auto-aprendizado e auto-adaptação a variações, atributos especialmente 

desejados por empresas que têm que conviver em ambientes onde a 

variabilidade é importante. 

 

� RC7 : melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores e 

RC9 : melhorar a comunicação entre as equipes e outros setores da empresa. A 

correlação positiva entre “autonomia” e a melhor capacidade de comunicação 

das equipes com gerentes, diretores e outros setores da empresa, demonstra 

que há ganhos na eficácia da comunicação sem intermediários e que é possível 

tal nível de maturidade (tanto para as equipes como para os executivos e os 

setores de apoio).  

 

� RC8: liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a assuntos mais 

estratégicos. Tratando-se de amostra de respondentes composta na maioria por 

gerentes de produção ou gerentes industriais, é de se respeitar essa 

constatação, pois não haveria porque eles supervalorizarem esse resultado 

(raciocínio semelhante pode ser aplicado a RC7 e RC9).  Demonstra que, à 

medida que as equipes têm mais autonomia, há mais tempo para os gestores se 
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dedicarem a assuntos mais estratégicos, ou seja, são liberados em parte dos 

assuntos imediatamente ligados à operação. 

 

 

5.12  Resultados gerais 

 

 

A parte 5 do questionário traz novamente o questionamento sobre resultados, porém 

com enfoque mais genérico (por isso referidos como “resultados gerais”), diferente 

da parte anterior, que relacionava resultados diretamente a atividades das equipes. 

Foi proposto aos respondentes: 

 

“Observe o critério da ‘régua’ abaixo e assinale sua nota, de 0 a 10, nos quadrinhos 

ao lado de cada questão da tabela abaixo” 

 

As alternativas propostas: 

Rg1: A incidência de falhas diminuiu 

Rg2: Aumento da velocidade de lançamento de produtos / serviços 

Rg3: Aumento de lucros operacionais 1 

Rg4: Aumento do valor das ações (se não aplicável, escrever NA) 

Rg5: Aumento de produtividade 

Rg6: Melhoria da qualidade dos produtos ou serviços 

Rg7: Melhoria na qualidade de vida dos funcionários 

Rg8: Outro (favor mencionar) 

 

                                                
1 Optou-se pelo termo “lucros operacionais”, para separar dos lucros financeiros  
 

Resultado irrelevante, 
negativo 

Resultado razoável Resultado além das 
expectativas 

0 105
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Os resultados médios estão expressos no gráfico abaixo. A alternativa Rg4 não foi 

exibida, pois apenas 2 casos assinalaram com válida, para os outros foi “não  

aplicável”. 

 

Aparentemente há certa homogeneidade nas respostas, com destaque apenas para 

Rg2: Aumento da velocidade de lançamento de produtos / serviços, que obteve a 

avaliação mais baixa. Mais uma vez é necessário utilizar o boxplot para podermos 

avaliar as distribuições das notas. 

 

Figura 17: Boxplot  para  “resultados gerais” 
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Gráfico 28: Resultados gerais
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Tabela 11: Estatísticas descritivas para as variáveis Rg1 a Rg9. 

 Rg1 Rg2 Rg3 Rg5 Rg6 Rg7 
mediana 7 5 7 8 8 7 
média 6,8 4,7 6 7,9 7,6 6,6 

desvio padrão 2,3 3,1 2,9 1,9 2,1 2,1 
Fonte: autor 

Os resultados melhor avaliados foram: 

Rg5: aumento da produtividade; 

Rg6: melhoria da qualidade de produtos ou serviços.  

Ambos apresentam notas altas (mediana= 8), e dispersão pequena: os 

respondentes têm opinião bem parecida sobre esses resultados. 

 

Num patamar ligeiramente inferior, vêm: 

Rg1: a incidência de falhas diminuiu; 

Rg7: melhoria na qualidade de vida dos funcionários. 

 

Somente visualizando o boxplot, o resultado Rg3: aumento de lucros operacionais, 

parece ter perfil de respostas igual a Rg1 e Rg7. No entanto, há uma diferença 

significativa, pois sua distribuição é bi-modal, há muitos casos com notas zero. 

Significa opiniões divergentes, há 7 casos que atribuíram notas abaixo de 2 para 

esse critério. 

Figura 17: Histograma das respostas para Rg3: aumento de lucros operacionais, 
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A nota média mais baixa foi para Rg2: aumento da velocidade de lançamento de 

produtos/serviços. A dispersão também é grande, trata-se de uma distribuição bi-

modal , com muitos casos atribuindo nota zero, e pico no meio da escala. 
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Figura 18: Histograma das respostas para Rg2: aumento da velocidade de 
lançamento de produtos/serviços 

 

Significa grande divergência sobre esse resultado, para muitas empresas foi 

“irrelevante”, para a maioria foi “razoável”. 

Para averiguar se há correlação entre a variável latente “autonomia” e os resultado 

gerais, foi calculado o coeficiente de correlação ρ de Spearman. Para o teste bi-

caudal, para n=49, com significância α = 0,05, foi encontrada correlação positiva 

entre “autonomia” e as variáveis Rg1 e Rg2. Isso permite afirmar que, para esta 

amostra, quanto maior o grau de autonomia das equipes, tende a ser menor a 

incidência de falhas e maior a velocidade de lançamento de produtos ou serviços. 

Os resultados, calculados pelo SPSS 15.0, estão na figura abaixo. 

Figura19: Coeficientes de correlação entre “autonomia” e “resultados comparados” 
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Na alternativa  “Outros” , foram registrados os comentários: 

 

• “O maior resultado foi o envolvimento dos operadores” 

• “Este tipo de gestão versus qualidade de vida é um paradoxo a ser analisado , 

pois quanto maior o envolvimento com o negócio, aumenta a responsabilidade 

com outros processos . Trabalha-se mais . No setor elétrico é pior, visto que é um 

serviço que não para” 

• “O caminho para uma operação autônoma é longo e depende muito da 

estabilidade do próprio negócio e da estabilidade da operação que o suporta. No 

caso de nossa fábrica, mudanças de cenário competitivo e conseqüente redução 

de volume afetaram a continuidade das pessoas da operação e um atraso no 

progresso esperado de autonomia dessa operação.” 

• “Os resultados da fábrica após a entrada dos GSA's não foram alcançados 

devido ao  aumento de produção , ativação de novas maquinas , contratação de 

novos colaboradores e com a retirada da liderança direta verificou-se que 

diversos processos  eram ruins e dependia das pessoas para serem realizados .” 

• “Melhor lugar para se trabalhar” 

• “A performance da instalação é muito superior à situação anterior. Há queixas 

dos funcionários em relação ao aumento das responsabilidades, não 

acompanhado por ganhos financeiros. Houve encurtamento do plano de carreira 

dos operadores. Houve também uma maior incidência de falhas, decorrentes da 

perda da padronização.” 

• “Motivação da equipe” 

 

Comentários para concluir este item  

 

Houve grande convergência de opiniões, e notas bem altas, para os resultados:  

• Rg5: Aumento de produtividade; 

• Rg6: Melhoria da qualidade dos produtos ou serviços. Este último poderia ser 

interpretado como decorrência do bom resultado relacionado ao autocontrole da 

qualidade, exposto no item 5.9.  

 

Num segundo patamar, mas ainda apresentando bom resultado: 
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• Rg1: A incidência de falhas diminuiu. Este também obteve correlação positiva 

com o grau de autonomia das equipes. Quanto maior a autonomia, menor a 

incidência de falhas. Esse resultado é coerente com  a correlação entre 

“autonomia” das equipes e sua velocidade para resolver problemas, desde 

rotineiros até os complexos e eventuais. Reforça  o conceito exposto em 3.11, 

sobre as melhores possibilidades de auto-aprendizado e auto-adaptação das 

equipes com autonomia.  

 

• Rg7: Melhoria na qualidade de vida dos funcionários. Trata-se de resultado 

subjetivo, mas que foi tão bem avaliado como o Rg1, o que é relevante. Para ir a 

fundo no significado é necessário fazer mais questionamentos específicos, e 

captar também a percepção dos outros funcionários, além de gerentes. 

 

• Rg2: Aumento da velocidade de lançamento de produtos / serviços. Esse 

resultado apresentou correlação positiva com a variável “autonomia” das equipes: 

quanto maior o grau de autonomia, melhores resultados sobre aumento de 

velocidade de lançamento de produtos e serviços. Provavelmente, as 

características superiores de auto-aprendizado e auto-ajuste das equipes com 

autonomia lhes permitem maior eficácia para a preparação dos equipamentos 

para receber novos produtos e para a fase posterior, de curva de aprendizado 

(ramp-up). Demonstra que as equipes com maior autonomia são mais eficazes 

para atender a uma das necessidades (em tese, conforme exposto no item 3.7) 

das empresas mais inovadoras, no sentido de freqüência de lançamento de 

produtos. No entanto, houve polarização de opiniões (distribuição bi-modal), 

muitas empresas relataram resultados bem baixos. Por quê não houve, neste 

caso, a mesma convergência de opiniões que nos anteriores? E que isso tem a 

ver com o fato de que as empresas que dão maior autonomia às equipes, 

conseguem melhores resultados desse tipo? Uma interpretação plausível é que 

esse resultado não é igualmente importante para todo tipo de empresas, o que 

explicaria as notas bem baixas. Infelizmente houve problemas com as variáveis 

associadas à inovação, portanto não faz sentido fazer testes estatísticos 

“cruzando” essas variáveis.  
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• Rg3: Aumento de lucros operacionais. Foi exposto acima que há divergência 

sobre o aumento de lucros operacionais, ainda que 80% dos casos relate 

resultado acima do meio da escala (resultado razoável). É possível ter ocorrido 

aqui um processo relatado por Ichniowski (1996), sobre a dificuldade de associar 

práticas de gestão a indicadores macroscópicos do negócio. Um motivo 

importante é a existência de muitos fatores condicionantes do resultado. Com o 

propósito de facilitar a avaliação dos respondentes a pergunta foi formulada 

referindo-se a “lucros operacionais”, para separar o resultado financeiro da 

avaliação. Mesmo assim, pode não ser fácil associar esse tipo de resultado a 

introdução de nova prática de gestão. 
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6   SÍNTESE DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

6.1  O perfil das empresas da amostra  

 

 

6.1.1  Tamanho, tipo de capital, tipo de processo:  

 

 

Entre as empresas da amostra, metade (51%) é de grande porte (mais de 500 

funcionários), conforme o critério do IBGE 1 . Com relação ao faturamento, 75% das 

empresas faturam mais de R$100 milhões por ano, que foi a maior faixa de 

faturamento proposta no questionário. Apenas 12 % delas são de capital público ou 

misto, as demais pertencem à iniciativa privada. Com relação à origem do capital, 

54% são empresas de capital estrangeiro, 27% de capital nacional, e as demais são 

de capital misto.  

 

No item 3.11 argumentou-se que adotar o conceito de autonomia implica 

significativas mudanças organizacionais, complexas (podem necessitar apoio 

externo) e que não trazem benefícios imediatos. Seria portanto típico para empresas 

de grande porte. O perfil da amostra confirma a suposição, porém há que considerar 

o importante viés em favor da predominância de empresas de grande porte nessa 

amostra, devido à forma como as empresas foram acessadas.  

Apesar de predominar o capital estrangeiro, a participação de empresas de capital 

nacional ou misto é significativa na amostra. Considerando que o conceito de 

autonomia, como entendida neste trabalho, não foi criado no Brasil, o fato indica que 

já existe disseminação desse conceito no ideário dos gestores de empresas 

brasileiros, do setor privado. Não há pretensão nem condição de quantificar essa 

disseminação por meio desta pesquisa. 

 

                                                
1 Na Pesquisa Industrial Anual – PIA , do IBGE, é utilizado o número de funcionários para classificar 
as empresas por tamanho. A faixa de 500 ou mais funcionários é a maior para esse critério de 
caracterização do tamanho da empresa. (IBGE, 2006). 
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Com relação ao tipo de processo, há na amostra forte predominância da indústria de 

manufatura em larga escala, com 57 % dos casos. Esse fato pode ser explicado pelo 

sucesso do modelo japonês, que tem contribuído para a divulgação do conceito 

Toyotista/Ohnoísta de trabalho em grupos (MARX,1998; HIRATA,1993), que foi 

desenvolvido no contexto de uma industria automobilística, e seus fornecedores. 

 

 

6.1.2  O perfil quanto à exportação  

 

 

A pesquisa revelou que 34 empresas da amostra exportam pelo menos 10% de sua 

produção. Considera-se esse um dado revelador sobre características das empresas 

da amostra, portanto avaliado em detalhe. Foram utilizados dois estudos, De Negri, 

F. (2005) e Arbache (2005), ambos baseados em de dados de pesquisas censitárias, 

como a PINTEC1 e PIA do IBGE, em conjunto com bases de dados de organismos 

oficiais, como Ministério do Trabalho e Emprego, Banco Central do Brasil, Secretaria 

de Comércio Exterior, etc.   

 

De Negri, F. (2005), classifica as empresas exportadoras da indústria de 

transformação no Brasil em dois grupos  

a. empresas com caráter fortemente inovador (no sentido de oferecerem produtos 

tecnologicamente inovadores), que apresentam melhores indicadores de 

eficiência e são mais inseridas no comércio internacional. 

b. Empresas cujas exportações são formadas preponderantemente por 

commodities, não tão inovadoras, e que apresentam menores níveis de eficiência 

técnica e de escala. 

Arbache (2005, p.481) encontrou, no universo de empresas industriais no Brasil, 

correlação positiva entre : 

� inovação (no sentido de produtos tecnologicamente inovadores);  

� exportação; 

� desempenho das firmas.  

                                                
1 PINTEC: Pesquisa Industrial – Inovação Tecnológica,  do IBGE, é utilizado o número de funcionários 
para classificar as empresas por tamanho. A faixa de 500 ou mais funcionários é a maior para esse 
critério de caracterização do tamanho da empresa. (IBGE, 2006). 



 131

Ele argumenta que as empresas que exportam tendem a ser mais inovadoras para o 

mercado, e tendem a ser maiores. O ambiente de forte concorrência no mercado 

global  leva a empresa a se preocupar mais com eficiência e modernização, e 

propicia maiores oportunidades de contato com novas tecnologias de produção e de 

gestão . 

 

Nessa amostra há 6 empresas do setor de serviços, desconsideradas na análise a 

seguir, pois os estudos utilizados só abrangem empresas industriais. Dentre as 43 

empresas restantes, um perfil se destaca: há 28 (65% das empresas industriais da 

amostra)  que exportam produtos intensivos em tecnologia. Isso permite assumir 

tendência a apresentarem: perfil inovador e resultados superiores de desempenho. 

 

Não é possível sugerir que o fato de adotarem o conceito de autonomia levou essas 

empresas a serem exportadoras, e nem a recíproca. Mas o perfil revela correlação 

(não no sentido estritamente estatístico) entre o conceito de autonomia e empresas: 

� inovadoras (no sentido de introduzirem inovação tecnológica);  

� que exportam produtos intensivos em tecnologia,  

� competem no mercado global;  

� preocupadas em atingir níveis superiores de eficiência e modernização. 

 

A amostra foi composta sem discriminar setor, tipo de produto, tipo de processo, 

natureza do capital. Mesmo sendo uma amostra que privilegiou a participação de 

empresas de grande porte,  não há evidência de que a forma como a amostra foi 

composta cause viés no resultado obtido. 

 

 

6.1.3   Há quanto tempo vem sendo adotado o conceit o de autonomia  

 

 

Os dados demonstram, para a amostra, uma tendência quase linear de crescimento 

do número de empresas, desde 12 anos até nossos dias. Isso corrobora a já 

mencionada opinião dos autores sobre o ressurgimento do interesse por trabalho em 

grupos, fenômeno em parte explicado pelo sucesso do Toyotismo/ Ohnoísmo no 

Ocidente (BERGREEN, 1992), e no Brasil (MARX,1998). 
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6.2  O processo de implementação de equipes com aut onomia 

 

 

6.2.1  A iniciativa: empresa, funcionários, sindica to, consultoria externa  

 

 

A figura do indivíduo, proprietário ou diretor aparece, com peso de 49,6%, como 

autor da iniciativa de implementar o conceito de autonomia. A matriz da empresa 

(decisão corporativa) surge com peso 33,2%. A reivindicação dos funcionários é 

citada em 26% dos casos, mas tem peso total de apenas 9,9%. O sindicato 

praticamente não é mencionado como autor.  

 

A força de atuação do sindicato é considerada de média a forte em 59% dos casos 

da amostra. Mesmo assim, constata-se sua participação ativa e positiva com peso 

15%. A regra é a falta de envolvimento, pois  com peso 58% aparece a alternativa 

“não consultado e nunca se manifestou”, e com 21% a alternativa “concordou, mas 

deu pouca importância”.  

 

É apropriado citar Salerno (1998) para ajudar na interpretação dessa situação:  

A empresa é vista como um local onde se manifestam diversos conflitos, dos inerentes à 
relação capital-trabalho aos conflitos de poder e de interesses dos mais diversos tipos, aos 
conflitos inerentes à concorrência intercapitais. Longe de ser um empecilho à sua atividade, é 
um de seus elementos constitutivos, que lhe dá dinâmica; é um dos germes da sua mudança. 

 

No contexto brasileiro atual, de retração do movimento sindical (SALERNO,2003), 

desemprego estrutural, degradação e flexibilização das relações de trabalho, 

aumenta a assimetria de poder em favor dos empregadores. Nesse contexto, os 

sindicatos teriam importância  ainda maior como elemento de força e aglutinação de 

idéias e iniciativas, mas no caso da amostra, raramente se comportou assim.  

 

Resulta que os empregados têm pouco poder de negociação para influenciar no 

redesenho da organização do trabalho, e buscar soluções que também lhes sejam 

mais favoráveis. O resultado encontrado na amostra é compatível com o resultado 

encontrado por Marx (1998) em sua pesquisa, quando constatou ausência do 

sindicato nos processos que estudou, com exceção à indústria automobilística. 
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A consultoria externa foi empregada em 49% dos casos avaliados. Nos casos em 

que foi empregada pouca ou nenhuma consultoria, foi a matriz da empresa a autora 

do projeto. Ainda que nem sempre os respondentes tenham declarado isso, há 

possibilidade de ter sido empregada consultoria interna, nesses casos (alguns 

chegam a declarar isso nos comentários). O fato de recorrerem a competências 

especializadas, na maioria dos casos, demonstra consistência e seriedade. Como já 

exposto anteriormente, inclusive no item 6.3.2, adotar o conceito de autonomia na 

organização do trabalho costuma ser tarefa complexa, que requer competências só 

encontradas nas empresas que já fizeram isso antes. A consultoria, seja interna ou 

externa, é condição necessária, mas não suficiente, para um projeto ter chances de 

bons resultados. 

 

 

6.3  Caracterização da autonomia das equipes 

 

 

6.3.1  Autonomia com relação à supervisão direta 

 

 

Devido à sua importância no projeto e no funcionamento das equipes com 

autonomia,  a sua dependência com relação à supervisão direta foi um critério usado 

para conferir a coerência das respostas, e ajudar os respondentes a compreenderem 

melhor onde se situarem no espectro da “autonomia” que pretendemos medir.  

 

A pesquisa demonstrou que  78% dos casos estão entre as situações: 

• as equipes têm autonomia parcial: os supervisores têm papel de facilitadores, 

não têm função hierárquica.  

• As equipes têm autonomia total: não há supervisores diretos. 

Avaliando os extremos da distribuição, 24% dos casos se declaram muito próximos 

ou na condição de que “As equipes têm autonomia total: não há supervisores 

diretos”, e apenas 6% estão no outro extremo: “As equipes têm pouca autonomia, e 

são controladas por supervisores diretos”. 
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Isso revela um perfil de significativa independência das equipes com relação à 

supervisão direta, compatível com uma amostra de empresas que declara adotar  o 

conceito de autonomia, e compatível com o perfil de autonomia revelado na parte 

que trata de “dimensões da autonomia”, no próximo item. 

 

 

6.3.2 As dimensões da autonomia das equipes.  

 

 

Os resultados obtidos permitem detalhar o perfil de autonomia das equipes da 

amostra.  

Para as decisões diretamente relacionadas a suas atividades operacionais, as 

equipes têm avançado grau  de autonomia (vale destacar, quase total autonomia 

para as 3 primeiras dimensões abaixo listadas): 

� decisões relacionadas à qualidade dos produtos acabados e insumos; 

� fazer interface com os setores de apoio imediato à produção (qualidade, 

manutenção); 

� distribuição interna de tarefas; 

� decidir quando se reunir; 

� programar escala de férias; 

� definir as necessidades de treinamento: uma atividade com caráter menos 

operacional, mais relacionada a planejamento, que também apresentou 

significativa autonomia. 

 

As equipes da amostra têm autonomia parcial (próximo ao meio da escala) para 

decidir sobre os seguintes assuntos da gestão da produção e da gestão de recursos 

humanos. 

� definir a seqüência da produção; 

� definir a velocidade padrão; 

� influenciar na entrada e saída de pessoas; 

� avaliar o desempenho dos indivíduos. 

 

Aparecem também com autonomia parcial (próximo ao meio da escala)  duas 

dimensões bastante significativas da autonomia: 
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� fazer interface com setores menos imediatos à produção: PCP, RH, Compras, 

Comercial. 

� escolha de lideranças internas.  

 

Para esta última, uma ressalva. Apesar de ter recebido notas altas (mediana = 8), 

20% dos casos deram nota zero nesta questão. 

 

As dimensões relacionadas à gestão do negócio receberam notas bem menores, 

com grande variabilidade, como muitas notas próximas de zero, mas 30% dos casos 

declarando grau de autonomia acima do meio da escala. 

 

Conclui-se que, nessa amostra,  é comum encontrar equipes que têm avançada 

autonomia para tratar dos assuntos mais relacionados a suas atividades operativas. 

No que se refere à gestão de recursos humanos, no âmbito da equipe, trata-se de 

fator diferencial entre empresas, pois há grande diferença na autonomia concedida 

às equipes. No que se refere à autonomia para participar da gestão do negócio, 

esse comportamento é ainda mais heterogêneo. 

 

A evidência empírica permite confirmar a suposição feita no item 3.8: “estima-se 

encontrar com maior freqüência equipes de trabalho com autonomia restrita: pouco 

abrangente e pouco profunda” De fato, a maioria das equipes da amostra têm 

autonomia grande para executar suas atividades operativas, e são bem restritas 

quanto a outros aspectos. Isso é característico  do modelo dos Grupos Enriquecidos 

de inspiração Toyotista/Ohnoísta, expostos no item 3.2 . 

 

 

6.4  Estratégias de remuneração 

 

 

Avaliando a composição do salário das equipes, constatamos que os critérios de 

remuneração considerados conservadores (metas coletivas, função/cargo, tempo de 

empresa, escolaridade), representam 58% do salário, em média. O valor atribuído 

aos critérios mais compatíveis com o conceito de autonomia: metas individuais, 
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metas das equipes, competências individuais,  representam 32% da composição, em 

média.  

Observando caso a caso, nota-se que a importância dada pelas empresas a esses 3 

critérios varia muito. O gráfico abaixo mostra a participação dos 3 critérios, metas 

individuais, metas das equipes, competências individuais, somados, na composição 

dos salários. 

 

Como se pode notar pelo gráfico, em 17 empresas (35% dos casos) os 3 critérios de 

remuneração têm 0% de participação. Por outro lado, em 21 empresas (43% dos 

casos) a soma R1+R2+R3  participa de 30 a 50% na composição total da 

remuneração. Em 2 empresas há uma participação de 90% a 100%.  

 

Conforme exposto no item 3.10 deste texto, formas de remuneração apropriadas são 

fundamentais para o estímulo ao comportamento autônomo e para a maturidade das 

equipes. É significativa a parcela de empresas que adotam práticas mais avançadas 

de remuneração, mas é também grande a parcela que não adota nenhuma dessas 

práticas, o que, em tese, não deveria acontecer nessa amostra de empresas que 

reconhecem adotar o conceito de autonomia (7 respondentes comentaram que não 

há relação entre a implantação de equipes com autonomia e a estratégia de 

remuneração).   

 

 

Gráfico 24: Critérios de remuneração (R1 + R2 + R3)
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No item 3.8 foi feita a suposição de encontrar na amostra maior incidência de 

equipes de trabalho com autonomia restrita, e por conseqüência,  estratégias de 

remuneração conservadoras (vide também item 3.10). A suposição se confirma.  

Outra constatação importante é que há correlação positiva entre o grau de 

autonomia das equipes e os critérios de remuneração: 

� metas individuais; 

� metas fixadas para cada equipe. 

 

A evidência está de acordo com a teoria exposta no item 3.10. Os critérios de 

remuneração são, portanto, é um diferencial das empresas com autonomia mais 

avançada. 

 

 As evidências relacionadas aos critérios de remuneração  compõem um conjunto 

coerente com o perfil de autonomia revelado no item 6.3.2: há predominância de 

equipes com autonomia parcial, que adotam  critérios de remuneração pouco 

avançados. A correlação positiva entre “autonomia” e “remuneração”  revela, por fim, 

a consistência dos dados, pois há casos de equipes com maior autonomia, que 

tendem a adotar critérios de remuneração mais avançados, e vice-e-versa. 

 

 

6.5  O perfil das empresas com relação à inovação 

 

 

Quando solicitados a compararem a empresa com os concorrentes, no critério 

“criação e lançamento de novos produtos ou serviços”, apenas 5 respondentes 

atribuíram nota menor que 5, ou seja, com ritmo de inovação abaixo da média da 

concorrência; outros 9 se consideraram na média da concorrência, e 35 

respondentes acima da média. Portanto, esse grupo de empresas que se diferencia 

por adotar o conceito de autonomia, na opinião dos respondentes está também 

acima da média da concorrência no que diz respeito à inovação, entendida como 

criação de novos produtos ou serviços.  

 

Não foi possível, no entanto, determinar se há correlação entre o grau de autonomia 

das equipes e seu perfil inovador. Não é possível confirmar a hipótese  1: há 
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correlação positiva entre o grau de autonomia adotado pelas empresas da amostra e 

a variável “inovação”, medida em termos de taxa de lançamento de novos produtos.  

 

Há uma discussão sobre possíveis fontes de erro, no item 5.6.1 , apontando 

prováveis falhas na validade das variáveis utilizadas para “medir” o comportamento 

das empresas com relação à inovação. 

  

Da mesma forma, não foi possível determinar se há correlação entre inovação e as 

formas de remuneração mais avançadas, como proposto na hipótese 2: As 

empresas com maior taxa de inovação apresentam maior aderência às estratégias 

de remuneração compatíveis com o modelo sociotécnico, dando maior importância 

aos elementos: desempenho  individual; desempenho das equipes; evolução das 

competências individuais (treinamentos, multifuncionalidade).  

 

As variáveis usadas para “medir”  os critérios de remuneração adotados pelas 

empresas tiveram comportamento coerente e compatível com a teoria, conforme 

exposto no item 6.4, o que leva a suspeitar ainda mais de problemas com a validade 

das variáveis usadas para medir o perfil das empresas quanto à inovação.  

 

Mesmo não logrando êxito com as variáveis diretamente relacionadas à “inovação”, 

outras evidências relacionadas ao assunto surgiram: 

� há correlação positiva entre o grau de autonomia das empresas, e os resultados 

efetivamente obtidos pelas empresas em relação a “aumento da velocidade de 

lançamento de produtos / serviços”. Ora, um dos fundamentos da hipótese 1 era 

que as equipes com autonomia apresentam características mais adequadas para 

lidar com maior complexidade de lançamento de novos produtos (ajuste de 

equipamentos, curva de aprendizado) e as complexidades de gama de produtos, 

de mix e de set-up, e justamente por isso seriam mais aderentes às 

necessidades das empresas mais inovadoras (tomando “inovação” como 

freqüência de lançamento de novos produtos/serviços).   

� também foi comprovada correlação positiva entre o grau de autonomia das 

equipes, e o efetivo aumento da “flexibilidade/ velocidade para mudanças no 

programa de produção/ troca de set-up”, que é uma das necessidades das 

empresas inovadoras, conforme exposto logo acima. 
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� O argumento desenvolvido no item 6.1.2  “O perfil quanto à exportação” 

demonstra que 57% das empresas da amostra tendem a apresentar perfil 

inovador (agora no sentido de inovação tecnológica), e desempenho superior. 

 

Conclui-se que as equipes com maior grau de autonomia, na amostra,  tendem a 

apresentar resultados que são, em tese, apropriados às empresas mais inovadoras. 

 

 

6.6  Objetivos e resultados comparados 

 

 

6.6.1  Objetivos 

 

 

Os respondentes deram grande importância (notas altas e opiniões convergentes) 

aos objetivos relacionados a:  

• maior velocidade para resolver problemas rotineiros;  

• autocontrole de qualidade (qualidade na fonte). 

Resultado coerente, pois são relacionados a atividades básicas da operação. 

 

Num segundo patamar,  que apresenta notas também altas, porém menos 

convergência de opiniões:  

• maior flexibilidade/ velocidade para mudanças no programa de produção/ 

troca de set-up; 

� aumentar a motivação, pois as pessoas trabalham com mais liberdade; 

� melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores; 

� liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a assuntos mais estratégicos; 

� melhorar a comunicação entre as equipes e outros setores da empresa; 

Até aqui parece que há um senso comum, no ideário dos respondentes, sobre “que 

expectativa se pode ter”  sobre o trabalho das equipes com autonomia. 

 

As importantes divergências estão relacionadas a: 

• maior velocidade para resolver problemas não rotineiros e complexos; 
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• redução de custos devida à redução do número de funcionários; 

 

A importância dada à velocidade para resolver problemas não rotineiros e complexos  

é um diferencial entre o grau de autonomia das equipes. Essa afirmação é 

corroborada pela evidência empírica de correlação positiva entre o grau de 

autonomia das empresas e a importância atribuída a esse objetivo. Faz sentido, pois 

as equipes com maior autonomia devem ter prerrogativas para resolver problemas 

que vão além dos triviais, sem necessariamente depender de supervisores ou 

gerentes para essa ação 

 

Foi grande incidência de empresas que contam com a redução de quadros como 

importante objetivo do projeto (recebeu notas altas em muitos casos). Indicar esse 

objetivo como secundário, colateral, portanto lhe atribuir uma nota relativamente 

baixa, é uma situação normal, pois reduzir custos sempre é desejável no âmbito da 

empresa. No entanto, dar-lhe demasiada importância pode indicar entendimento 

errôneo ou distorcido dos propósitos e possibilidades de aplicar o conceito de 

autonomia. Foi explicado no item 3.11 que há formas bem mais simples de obter 

redução direta de custos. 

 

Outra importante constatação foi a correlação positiva entre o grau de autonomia 

das equipes e os seguintes objetivos: 

 

� maior velocidade para resolver problemas não rotineiros e complexos (citado logo 

acima). 

� melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores; 

� liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a assuntos mais estratégicos           

 

É coerente encontrar correlação positiva desses objetivos com o grau de autonomia, 

indica consistência das respostas, indica que os respondentes que atribuíram maior 

valor a esse objetivo estão alinhados com os conceitos de autonomia. A melhor 

comunicação entre as equipes e gerentes e diretores é indicativo de maturidade das 

equipes (e dos gestores) nas relações de interface. O fato de liberar tempo dos 

gerentes para ocupar-se de assuntos mais estratégicos significa menor necessidade 
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de acompanhar as atividades cotidianas da operação, as quais são assumidas pelas 

equipes. 

 

 

6.6.2 Resultados comparados 

 

 

Uma observação sobre resultados: devem ser interpretadas com cautela a 

pontuações atribuídas pelos respondentes aos vários itens sobre resultados. 

Algumas notas são subjetivas, outras são objetivas, mas não foi solicitado ao 

respondente valores exatos, pois seria inviável fazê-lo. Outro aspecto relevante a 

considerar é que há apenas um respondente por empresa, situação aceitável nesse 

tipo de pesquisa, porém longe de ser ideal. Levando em conta essas  observações, 

os dados são avaliados cuidadosamente. Determinadas condições demonstram 

maior confiabilidade. Por exemplo, uma evidência forte é a correlação entre 

variáveis, pois se a respostas totalmente independentes de 49 pessoas seguem uma 

correlação, há consistência nas respostas. Outra observação relevante é a 

convergência de opiniões em torno de uma resposta, pois, novamente, trata-se de 

49 respostas independentes. 

 

As empresas da amostra obtiveram bons resultados com suas equipes com 

autonomia, ainda que sistematicamente aquém das expectativas iniciais. 

Interessante notar que as  correlações positivas entre o grau de autonomia das 

equipes e os resultados, na maioria das vezes se deu com resultados associados à 

capacidade superior das equipes com autonomia de aprendizado, auto-adaptação a 

variações,  e comunicação mais eficaz.  

 

Todos respondentes apontaram a “maior velocidade para resolver problemas 

rotineiros” como o melhor resultado obtido (o mais pontuado, e com maior 

convergência de opiniões). Seguem comentários sobre os outros resultados. 

• Maior flexibilidade/ velocidade para mudanças no programa de produção/ troca 

de set-up. Este resultado merece destaque, pois conforme exposto no item 3.7, 

está associado às necessidades das empresas mais inovadoras. 
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� As pessoas controlam a qualidade do que fazem. Interessante notar que, apesar 

de ter atingido bom resultado (média 7,1) este foi um dos resultados comparados 

que revelou maior diferença entre a expectativa de objetivos (média 8,4) e o 

resultado efetivo. Como interpretar isso? O autocontrole da qualidade é uma das 

práticas consagradas pelo Toyotismo, dentro do conceito de “qualidade na fonte” 

(vide item 3.4), e pela Escola Sociotécnica, no conceito de “controle de 

variâncias” (vide item 3.4). Talvez por isso exista uma expectativa quase unânime 

e tão positiva e sobre esse objetivo. Não há elementos para afirmar, mas talvez 

seja superestimado, daí a diferença maior quanto aos resultados. 

� maior motivação. O resultado aparece com relevância, mas é importante lavar 

em conta seu caráter subjetivo. Além disso, todos respondentes são do quadro 

gerencial. Aqui reside uma importante possibilidade para futuras pesquisas, como 

exposto no item 7. Como será a opinião dos demais funcionários? Até que ponto 

há  mesmo essa maior motivação, ou em parte as pessoas respondem por senso 

comum? Questões que vão além desta pesquisa, mas que merecem atenção. 

� as empresas demonstraram melhoria na comunicação entre as equipes e os 

gerentes e diretores, e: 

� os gerentes têm mais tempo para se dedicarem a assuntos mais estratégicos, o 

que significa que uma parcela do seu trabalho operacional foi absorvida pelas 

equipes.  

 

Os dois últimos resultados, apesar de tratarem também de aspectos subjetivos, têm 

maior chance de expressarem a realidade, lembrando que foram gestores que 

deram as respostas. Interessante notar que a melhoria da comunicação entre as 

equipes e outros setores da empresa aparece com resultado inferior. Para as 

equipes cuidarem das relações de interface com outros setores é necessária maior  

maturidade (das equipes e dos gestores) e autonomia que para se relacionar 

somente com os gestores. É um indicativo de que os respondentes souberam 

separar um critério do outro, e de que há casos de autonomia restrita. 

 

Houve divergência com relação a maior velocidade para resolver problemas não 

rotineiros e complexos. Uma parcela significativa das empresas nada conseguiu 

nesse aspecto, outra parcela significativa atingiu bons resultados.  
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Também houve divergência sobre a redução de custos devida à redução do número 

de funcionários. Uma parcela significativa deu enfoque a esse aspecto, conseguindo 

bons resultados, outra parcela não deu ênfase a esse objetivo, conforme discutido 

no item 5.8.1 . 

 

 

6.6.2.1  Correlação entre resultados comparados e a utonomia 

 

 

A correlação entre o grau de autonomia das equipes e os resultados obtidos foi 

assunto da hipótese 3 (vide item 3.11), segundo a qual a as características das 

equipes com autonomia as tornam mais eficazes com relação a:  

� flexibilidade/ velocidade para mudanças no programa de produção/ troca de set-

up; 

� resolução de problemas não rotineiros e complexos; 

� comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores; 

� liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a assuntos mais estratégicos; 

� comunicação entre as equipes e outros setores da empresa; 

 

A hipótese 3 foi confirmada, todos resultados mencionados acima tiveram correlação 

positiva com a o grau de autonomia das equipes. Também foi encontrada correlação 

positiva entre “autonomia” e a velocidade para resolver problemas rotineiros. 

 

� RC1: maior flexibilidade/ velocidade para mudanças no programa de produção/ 

troca de set-up. Conforme exposto no item 3.7, as equipes com maior autonomia 

devem apresentar maior capacidade de auto-ajuste às variações nas condições 

do programa de produção, por aprenderem melhor, por serem mais ágeis. Isso é 

confirmado pela correlação positiva entre “autonomia” e esse tipo de resultado. É 

um indicativo de associação entre resultados oferecidos pelas equipes com maior 

autonomia, e as necessidades das empresas mais inovadoras, no sentido de 

maior freqüência de lançamento de produtos. 

� RC3 : maior velocidade para resolver problemas não rotineiros e complexos e  

RC2 : maior velocidade para resolver problemas rotineiros. A correlação positiva 

entre “autonomia” e esses dois resultados confirmam a tese exposta no item 
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3.11, de que equipes com maior autonomia apresentam melhores possibilidades 

de auto-aprendizado e auto-adaptação a variações, atributos especialmente 

desejados por empresas que têm que conviver em ambientes onde a 

variabilidade é importante. 

 

� RC7 : melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes e diretores e 

RC9 : melhorar a comunicação entre as equipes e outros setores da empresa. A 

correlação positiva entre “autonomia” e a melhor capacidade de comunicação 

das equipes com gerentes, diretores e outros setores da empresa, demonstra 

que há ganhos na eficácia da comunicação sem intermediários e que é possível 

tal nível de maturidade (tanto para as equipes como para os executivos e os 

setores de apoio).  

 

� RC8: liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a assuntos mais 

estratégicos. Tratando-se de amostra de respondentes composta na maioria por 

gerentes de produção ou gerentes industriais, é de se respeitar essa 

constatação, pois não haveria porque eles supervalorizarem esse resultado 

(raciocínio semelhante pode ser aplicado a RC7 e RC9).  Demonstra que, à 

medida que as equipes têm mais autonomia, há mais tempo para os gestores se 

dedicarem a assuntos mais estratégicos, ou seja, são liberados em parte dos 

assuntos imediatamente ligados à operação. 

 

 

6.7  Resultados gerais 

 

 

Houve grande convergência de opiniões, e notas bem altas, para os resultados:  

• Rg5: Aumento de produtividade; 

• Rg6: Melhoria da qualidade dos produtos ou serviços. Este último poderia ser 

interpretado como decorrência do bom resultado relacionado ao autocontrole da 

qualidade, exposto no item 5.9.  

Num segundo patamar, mas ainda apresentando bom resultado: 

• Rg1: A incidência de falhas diminuiu. Este também obteve correlação positiva 

com o grau de autonomia das equipes. Quanto maior a autonomia, menor a 
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incidência de falhas. Esse resultado é coerente com  a correlação entre 

“autonomia” das equipes e sua velocidade para resolver problemas, desde 

rotineiros até os complexos e eventuais. Reforça  o conceito exposto em 3.11, 

sobre as melhores possibilidades de auto-aprendizado e auto-adaptação das 

equipes com autonomia.  

 

• Rg7: Melhoria na qualidade de vida dos funcionários. Trata-se de resultado 

subjetivo, mas que foi tão bem avaliado como o Rg1, o que é relevante. Para ir a 

fundo no significado é necessário fazer mais questionamentos específicos, e 

captar também a percepção dos outros funcionários, além de gerentes. 

 

• Rg2: Aumento da velocidade de lançamento de produtos / serviços. Esse 

resultado apresentou correlação positiva com a variável “autonomia” das equipes: 

quanto maior o grau de autonomia, melhores resultados sobre aumento de 

velocidade de lançamento de produtos e serviços. Provavelmente, as 

características superiores de auto-aprendizado e auto-ajuste das equipes com 

autonomia lhes permitem maior eficácia para a preparação dos equipamentos 

para receber novos produtos e para a fase posterior, de curva de aprendizado 

(ramp-up). Demonstra que as equipes com maior autonomia são mais eficazes 

para atender a uma das necessidades (em tese, conforme exposto no item 3.7) 

das empresas mais inovadoras, no sentido de freqüência de lançamento de 

produtos. No entanto, houve polarização de opiniões (distribuição bi-modal), 

muitas empresas relataram resultados bem baixos. Por quê não houve, neste 

caso, a mesma convergência de opiniões que nos anteriores? E que isso tem a 

ver com o fato de que as empresas que dão maior autonomia às equipes, 

conseguem melhores resultados desse tipo? Uma interpretação plausível é que 

esse resultado não é igualmente importante para todo tipo de empresas, o que 

explicaria as notas bem baixas. Infelizmente houve problemas com as variáveis 

associadas à inovação, portanto não faz sentido fazer testes estatísticos 

“cruzando” essas variáveis.  

• Rg3: Aumento de lucros operacionais. Foi exposto acima que há divergência 

sobre o aumento de lucros operacionais, ainda que 80% dos casos relate 

resultado acima do meio da escala (resultado razoável). É possível ter ocorrido 

aqui um processo relatado por Ichniowski (1996), sobre a dificuldade de associar 
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práticas de gestão a indicadores macroscópicos do negócio. Um motivo 

importante é a existência de muitos fatores condicionantes do resultado. Com o 

propósito de facilitar a avaliação dos respondentes a pergunta foi formulada 

referindo-se a “lucros operacionais”, para separar o resultado financeiro da 

avaliação. Mesmo assim, pode não ser fácil associar esse tipo de resultado a 

introdução de nova prática de gestão. 
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7   CONCLUSÃO 

 

Não há pretensão de fazer o resumo único e definitivo dos fatos até aqui relatados, 

há infinitas combinações e enfoques possíveis. Esta conclusão, entretanto, é uma 

tentativa de situar  a  pesquisa no contexto. 

 

 

7.1 Análise crítica da pesquisa 

 

 

Para realizar esta pesquisa foi coletada uma amostra de tamanho significativo para 

os testes estatísticos. Ainda que o número de casos seja relativamente pequeno, é a 

maior pesquisa do tipo survey abordando exclusivamente o tema “trabalho em 

grupos com autonomia” disponível no Brasil. O número de casos é comparável a 

outras pesquisas similares, em termos da metodologia, como, por exemplo, o 

trabalho de Perrons e Platts (2005).  

 

Um ponto positivo deste projeto foi justamente a capacidade de localizar 49 

empresas que reconhecem adotar o conceito de autonomia (e conseguir sua 

participação na pesquisa, com consistência nas respostas), informação que não está 

disponível em lugar nenhum. Trabalhos posteriores poderão se prevalecer dessa 

informação, e expandir tais limites. A amostra é diversificada em vários aspectos: 

tipo de processo, setor, natureza do capital. 

 

Uma observação sobre o significado dessa amostra: uma vez que o universo das 

empresas que adotam o trabalho em grupos com autonomia, no Brasil, não é 

conhecido, não há como estimar a significância desta amostra nesse universo. 

Entretanto, este projeto está no contexto das pesquisas do Grupo TTO (Tecnologia, 

Trabalho e Organização) do Departamento de Engenharia de Produção da Escola 

Politécnica da USP, composto de pesquisadores que há pelo menos duas décadas 

convivem com empresas desse universo. Essa experiência e conhecimento 

propiciaram contato com número significativo de empresas que reconhecem adotar o 

conceito de autonomia. 
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Portanto, é lícito afirmar que a pesquisa cumpriu com seus objetivos, declarados no  

item 2, divididos nos aspectos metodológico e teórico. Em termos de contribuição 

teórica, foi possível identificar associações, padrões, tendências, e responder às 

questões de pesquisa formuladas no item 2.1:  

• Como são as empresas que adotam equipes com autonomia?  

• Qual a origem da iniciativa? A que objetivos visavam ? 

• Como são as equipes que essas empresas implantaram: quais suas 

características, o que entendem por autonomia, qual sua profundidade e 

abrangência?  

• Quais resultados foram obtidos? 

 

Em termos de método, alguns os procedimentos adotados demonstraram-se válidos, 

portanto podem ser aplicados  em outras pesquisas: a maioria do questionário, 

especialmente as questões aplicadas para “medir” o grau de autonomia das equipes; 

o tratamento estatístico adotado; a amostra empregada. 

 

Um ponto a melhorar é a forma de abordar o tema “inovação”, pois tudo indica que 

houve problemas de validade com as perguntas formuladas, impedindo resultados 

consistentes com relação a esse assunto. 

 

Outro ponto fraco desta pesquisa é o fato de contar com apenas um respondente 

por empresa. Como mencionado anteriormente, não foi possível conseguir duas 

pessoas por empresa. Outra debilidade é aspecto subjetivo da maioria das 

questões. Trata-se de encontrar o equilíbrio entre a pesquisa “ótima” e a pesquisa 

“possível”. Talvez por isso as debilidades mencionadas sejam comuns e aceitas em 

pesquisas desta escala. 

 

A crítica acima aponta para algumas possibilidades para trabalhos futuros. Há 

importante contribuição a fazer, pesquisando o tema pelo lado dos funcionários, 

diga-se, de pessoas de fora do grupo gerencial, como foi o caso desta pesquisa. 

Conforme será discutido mais adiante, o trabalho em grupos tende a se disseminar, 

com seus aspectos positivos e negativos. Entender melhor a ótica do empregado é  

um desenvolvimento inexorável.  Outros caminhos possíveis são os clássicos: 

estender a pesquisa para um universo mais amplo (uma região geográfica, ou um 
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setor específico); fazer estudo horizontal, acompanhando a evolução de 

determinados casos. 

 

 

7.2 Contextualizando a pesquisa 

 

 

Os dados demonstraram um perfil de “idade” dos projetos de equipes com 

autonomia que confirmam a percepção de autores como  Marx (1998), Mueller, 

Procter e Buchanan  (2000), Tubbs (1994), sobre um ressurgimento do interesse por 

trabalho em grupos a partir da década de 1990. Os dados revelam também uma 

curva de crescimento: a cada ano que passou, mais empresas aderiram. Outra 

constatação significativa é a diversidade de tipos de empresas encontradas, que 

demonstra que o trabalho em grupos com autonomia se dissemina :  para empresas 

de diversos setores, diversos tipos de processo, e para empresas de capital nacional 

(ou seja, não foi trazido da matriz no exterior, como é típico em empresas 

multinacionais). O conceito, pelo menos na amostra, faz história, revela um perfil que 

vai de equipes avançadas até incipientes. Não é possível extrapolar esses 

processos para além da amostra, mas é possível questionar: o que virá em seguida? 

 

Assumindo como fato a propagação do modelo Toyotista, em suas várias 

denominações e mimetismos, é justo aceitar que o trabalho em grupos com 

autonomia seguirá trajetória similar, pois é um de seus elementos constitutivos. Mas 

como será essa “autonomia” ? Alguma inferência é possível fazer, a partir do que foi 

encontrado na amostra. 

É grande a dispersão do grau de autonomia das equipes na amostra, há casos de 

bastante avançados, mas o perfil comum é outro: 

� as equipes têm autonomia avançada para decidir sobre os assuntos cotidianos 

da produção, e autonomia restrita para as atividades de gestão, seja da 

produção, seja dos aspectos de recursos humanos no âmbito da equipe; é menor 

ainda sua possibilidade para influenciar na gestão de sua unidade de negócios; 

�  a estratégia de remuneração muda pouco (em vários não muda, pois não está 

associada à implementação dos grupos com autonomia); 
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� na maioria dos casos da amostra os funcionários não tiveram o apoio do 

sindicato como porta-voz. 

 

Essas são características dos Grupos Enriquecidos. Continua válida a conclusão de 

Marx (1998), de que o esquema de Grupos Semi-Autônomos (propriamente ditos), 

ainda que apresente suas vantagens já enumeradas, traz complexidades e 

necessidades de mudança de paradigmas que a maioria da empresas (pelo menos 

as da amostra) continua não disposta a assumir.  Na nossa opinião, os Grupos 

Semi-Autônomos terão seu “nicho” de aplicação, quanto mais forem necessárias as 

características da “empresa qualificante” de Zarifian: a fluidez de papéis, a 

capacidade de aprender e antecipar, a inovação, a evolução, para lidar com a 

imprevisibilidade e complexidade dos negócios sujeitos a grande competição. Há 

elementos para acreditar que o futuro dos GSA está mais relacionado a negócios de 

gestão do conhecimento e da criatividade, e menos relacionado à indústria de 

transformação, na qual o pragmatismo e a relativa “simplicidade” do Toyotismo  já se 

tornou um paradigma. 

 

As evidências demonstram que ocorre, em parcela majoritária das empresas da 

amostra, o processo de “retaylorização” para o qual  Zarifian (1995) chama a 

atenção: a transferência parcial de atribuições dos supervisores/gerentes às 

equipes, a polivalência, e o controle externo do trabalho operário, mantido, com 

poucas modificações. No item 3.8 deste texto, além de Zarifian citamos Zilbovicius e 

Dias (2005), com o conceito de “financeirização”: alguns elementos do trabalho em 

equipes e empowerment seriam instrumentos para, sutilmente,  justificar a 

intensificação e degradação das condições de trabalho. 

 

As relações entre Toyotismo e intensificação do trabalho são objeto de estudo por 

Angelis (2005), que realizou pesquisa em 21 fábricas, pertencentes a 4 diferentes 

setores industriais no Reino Unido. O objetivo era medir o grau de implementação 

dos conceitos de Manufatura Enxuta em cada empresa, e procurar associa-lo ao 

stress dos funcionários da produção. Foram assim  entrevistando 1.391 funcionários 

da produção, e também gerentes. 
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O autor encontrou evidência empírica da correlação positiva entre o stress dos 

funcionários e determinados elementos da Manufatura Enxuta: intensificação do 

ritmo das tarefas, paradas da linha por problemas de qualidade, necessidade de 

trabalhar horas extras para atender a flutuações, etc. Encontrou correlação não-

linear entre o grau de implementação da Manufatura Enxuta, e o stress das pessoas: 

não há correlação nas fábricas onde a Manufatura Enxuta é incipiente, ou bem 

madura. O problema se mostra quando o conceito é implementado parcialmente.  

Angelis conclui que a Manufatura Enxuta pode sim produzir ambientes de trabalho 

hostis e estressantes, e conseqüentes problemas de saúde aos funcionários, bem 

como pode não causa-los. Depende como for implementado o sistema de trabalho.  

O enfoque “economizar em tudo” é sub-ótimo, pois o stress tem de ser encarado 

também como uma grande forma de desperdício. Sistemas que não respeitarem as 

condições adequadas para as pessoas, terão de arcar com o alto custo social no 

médio prazo. Por outro lado, há uma série de práticas, dentre as quais os trabalho 

em equipe, a multifuncionalidade, a autonomia para determinar a melhor forma de 

executar as tarefas, que têm correlação negativa com o stress dos funcionários da 

produção. 

 

Reproduzindo a opinião de Salerno (2003), a partir dos anos 90 percebe-se 

pronunciada redução na produção acadêmica (e no interesse) relacionada ao 

processo de trabalho: relações de trabalho  “sai de moda” (sic). Na nossa opinião, 

não deveria ser assim, pois empregadores, empregados, políticos, sindicalistas, 

consultores, todos precisam de suporte, com qualidade e visão crítica, para bem se 

adaptar a essa nova configuração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 152

8. REFERÊNCIAS 

 

 

ALRECK, P. ; SETTLE, R.: The survey research handbook , Maryland, Irwin 
McGraw-Hill, 1995 
 
ANGELIS, J. et al: The effects of just-in-time/Lean Production practices on job stress. 
In: WORLD CONFERENCE ON PRODUCTION AND OPERATIONS 
MANAGEMENT, 2, Cancún, 2004. Anais , [S.I.:s.n], 2004 
 
APPELBAUM, E.; BATT, R.: The new American Workplace – Transforming Work 
Systems in the United States, New York, ILR Press, Cornell University, 1994 
 
ARBACHE, J.S. : Inovações tecnológicas e exportações afetam o tamanho e a 
produtividade das firmas manufatureiras? Evidências para o Brasil. In: DE NEGRI, J. 
A.; SALERNO, M. S. (org.) : Inovações, padrões tecnológicos e desempenho das  
firmas industriais brasileiras, Brasília, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
2005 
 
BIAZZI JR., F. : A perspectiva Sociotécnica , 1993, dissertação (mestrado), Escola 
Politécnica da USP, São Paulo, 1993 
BORSOI FILHO, A. :  A atuação da média gerência de produção em organi zação 
industrial com foco no trabalho em grupo, 2002, dissertação (mestrado) , Escola 
Politécnica da USP, São Paulo, 2002. 
 
BERGGREN, C.: Alternatives to Lean Production: work organization in the 
Swedish auto industry, New York, ILR Press, School of Industrial and Labor 
Relations, Cornell University, 1992 
 
CARNEVALLI, J. A.: Estudo exploratório tipo Survey sobre o uso do QFD nas 
500 maiores empresas do Brasil , 2002. dissertação ( mestrado), Universidade 
Metodista de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, julho 2002 
 
CHERNS, A: Principles of Sociotechnical design revisited , London, Sage 
publications, The Tavistock Institute, 1987 ( Human Relations Series ) 
 
COHEN, S. G.: Designing effective self-managing work teams, in BEYERLEIN, M. 
M.; JONHSON, D. A. Advances in interdisciplinary studies of work teams , 
Volume 1, [S.I], Jai Press inc, 1994 
 
DANKBAAR, B. : Self-directiong work groups: an old idea but not easy to implement. 
In: SEMINÁRIO GRUPOS SEMI-AUTÔNOMOS E COMPETITIVIDADE: 
EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS E BRASILEIRAS, São Paulo, 1998, Anais . São 
Paulo, Escola Politécnica da USP, 1998 
 
DE NEGRI, J. A.; SALERNO, M. S. (org.) : Inovações, padrões tecnológicos e 
desempenho das firmas industriais brasileiras , Brasília, Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, 2005 



 153

 
DE NEGRI, Fernanda. : Padrões tecnológicos e de comércio exterior das firmas 
brasileiras. In: DE NEGRI, J. A.; SALERNO, M. S. (org.) : Inovações, padrões 
tecnológicos e desempenho das firmas industriais br asileiras , Brasília, Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada, 2005 
 
FORZA, C.: Survey research in operations management: a process-based 
perspective. International Journal of Operations and Production Management , 
Vol.22, n.2, 2002. Disponível em www.emeraldinsight.com/0144-3577.htm 
 
GERWIN, D.; KOLODNY, H. : Management of advanced manufacturing 
technology , New York, John Wiley & Sons, 1992 
 
GUIBBONS, J. D. : Nonparametric methods for quantitative analysis , New York,  
Holt, Rinehart and Winston, 1976 
 
GUIO TORRES, L. A. : A organização de trabalho em grupos sob a perspecti va 
da complexidade : estudo de caso , 2005, dissertação (mestrado), Departamento 
de Engenharia de Produção, EPUSP, São Paulo, 2005 
 
GRIMM, L. G.: Statistical applications for the behavioral social sciences , New 
York,  John Wiley & Sons, 1993 
 
HERBST, P.G.: Socio-Technical Design: strategies in multi-discipl inary 
research , London, Tavistock Publications, 1974 
 
HILL, M. :  Investigação por questionário , Lisboa,  Edições Silabo, 2002 
 
HIRATA, H. (org.): Sobre o modelo japonês , EDUSP, São Paulo, 1993 
 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Pesquisa Industrial Anual – 
PIA, edição 2004, disponível em www.ibge.gov.br, Acesso em 12 nov 2006 
 
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,  Pesquisa Industrial de 
Inovação Tecnológica , edição 2003, disponível em http://www.pintec.ibge.gov.br/, 
Acesso em 14 out 2006 
 
ICHNIOWSKI, C. et al :  What works at work: overview and assessment , New 
York, Columbia School of Business, Columbia University, 1996 
 
ISHIDA, T. : Projeto e implantação de trabalho em grupo : pesqui sa-ação para 
gestão Sociotécnica numa indústria microeletrônica , São Paulo, dissertação ( 
mestrado ) , Departamento de Engenharia de Produção, EPUSP, São Paulo, 1999 
 
JONES, G.: Organizational Theory, texts and cases , New Jersey, 3ª edição, 
Prentice Hall, New Jersey, 2001 
 
JONSON et al , Some considerations relating to the reintroduction of assembly lines 
in the Swedish automotive industry. International Journal of  Operations and 



 154

Production Management , Vol.24, n. 8, 2004, Emerald Group Publishing Limited. 
Disponível em www.emeraldinsight.com 
 
KATZENBACH, J. R. : A força e o poder das equipes , São Paulo, HBS press, 
Makron Books, 1994 
 
LAWLER, E.E. et al: Employee involvement and TQM: Practice and results in 
Fortune 500 companies , San Franciso, Jossey-Bass, 1992 
 
MARCONI, M.D.A.; LAKATOS, E.M.: Técnicas de pesquisa: planejamento de 
pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, ela boração, análise e 
interpretação de dados , São Paulo, Ed. Atlas, 4ª edição, 1999 
 
MARX, R.: Trabalho em grupos e autonomia como instrumentos de  
competição: experiência internacional, casos brasil eiros, metodologia de 
implantação . São Paulo, Atlas, 1998 
 
MARX, R.:  Análise dos projetos de implantação de trabalho em grupo na 
indústria: a questão da autonomia no chão de fábric a, São Paulo, Tese 
(Doutorado), Departamento de Engenharia de Produção, EPUSP, São Paulo, 1996 
 
MIYAKE, D. I.: A turnaround in the japanese electronics industries: the shift from 
beltconveyor line to work-cell based assembly systems to cope with increasing 
demand variation and fluctuation. In: GERPISA INTERNATIONAL COLLOQUIUM, 
13., Paris, 2005. Productive organisations, employment relationships,  
financiarisation: specificities of the automotive i ndustry ,  Paris : GERPISA, 2005 
 
MEY, W. A. : Implementação e consolidação do modelo de trabalho por 
processos através de equipes autogerenciadas em emp resa montadora do 
ramo automobilístico instalada em Curitiba: fatores  dificultadores e 
facilitadores , Curitiba, dissertação ( mestrado), Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul, Curitiba, 2001 
 
MULLER, F.; PROCTER,S.; BUCHANAN, D. : Teamworking in its context(s): 
antecedents, nature and dimensions , Human Relations , v. 53, n. 11, p. 1387-1484, 
Sage publications, The Tavistock Institute, London, 2000 
 
MOLDASCHL,M.; WEBER,W.: The three waves of industrial group work: historical 
reflections of current research on group work, Human Relations , vol. 51, n.3, p. 347-
388, Sage publications , The Tavistock Institute, London, 1998 
 
NIEPCE, William. e MOLLEMAN, Eric:  Work design issues in Lean Production from 
a Sociotechnical systems perspective: Neo-Taylorism or the next step in 
Sociotechnical design?, in Human Relations , vol. 51, n.3, p. 259-286,  Sage 
publications, The Tavistock Institute, London, 1998 
 
OHNO, Taiichi: O sistema Toyota de produção , , Porto Alegre, Editora Artes 
Médicas Sul, 1997 
 



 155

PARK, R. et al: Teamworking, some international perspectives , Queensland,  
Post Pressed, 2000 
 
PERRONS,R. K; PLATTS, K.: Outsoucing strategies for radical innovations: does 
clockspeed make a difference ?, Journal of Manufacturing Technology 
Management , Vol.16, n.8, p. 842 a 863, 2005. Emerald Group Publishing Limited, 
2005 
 
SALERNO, M S.S : Projeto organizacional em empresas Integradas, autô nomas 
e flexíveis, São Paulo, tese (Livre Docência) , departamento de Engenharia de 
Produção da Escola Politécnica da USP, São Paulo, 1998 
 
SALERNO,M.S.S : Projeto organizacional em empresas Integradas, autô nomas 
e flexíveis , São Paulo, Atlas, 1999 
 
SALERNO,M.S.S; Marx, Roberto; Zilbovicius, Mauro : Mapeamento da nova cadeia 
automobilística brasileira , artigo , Escola Politécnica da USP, Departamento de 
Engenharia de Produção, São Paulo, 2002 
 
SALERNO,M.S.S : Da rotinização á flexibilização: ensaio sobre o pensamento crítico 
brasileiro de organização do trabalho, Gestão e Produção , V.11, n.1, São Paulo, 
Atlas, 2004 
 
SEADE, Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados: (PAEP) Pesquisa da 
Atividade Econômica Paulista , edições 1996 e 2001,  site  www.seade.gov.br/, 
Acesso em: 15 out 2005 
 
SHIOBARA, E.: Projeto de mudança organizacional para implantação de grupos 
semi-autônomos: um estudo de caso , São Paulo,  dissertação (mestrado) 
Departamento de Engenharia de Produção da EPUSP, São Paulo, 2000 
 
TUBBS, S. L.: The historical roots of Self-Managing Work Teams in the twentieth 
century: an annotated bibliography, in: Beyerlein M.; Johnson D.J. Advances in 
Interdisciplinary Studies of Work Teams: Theoris of  self-managing work teams , 
Connecticut,  Jai Press, Vol. 1, p. 39-66, 1994 
 
WELLINS, et al: Inside Teams: How 20 world-class organizations are winning 
through teamwork , San Francisco,  Jossey-Bass Publishers, 1994 
 
ZARIFIAN, P.: Caderno de encargos da organização qualificante e f lexível , 
Paris,  École Nationale des Ponts et Chaussées, [s.n.], outubro, 1992 
 
ZARIFIAN, P.: Novas formas de organização e modelo da competência na indústria 
francesa.; In: WORKSHOP INTERNACIONAL IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS 
FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO, São Paulo, 1995. Anais. São Paulo: 
Escola Politécnica da USP, 1995 
 
ZILBOVICIUS, M. ; DIAS, A. V. C. : Working for value creation: some issues on 
financialization and new forms of work organization. In:  GERPISA, 13. , Paris, 2005 
Anais, Paris: GERPISA, 2005 



 156

*  a 

b 

c 

Q3 

Q2 

Q1 

ANEXO A: INSTRUÇÕES PARA INTERPRETAR UM BOXPLOT 
 
 
 
O boxplot é uma representação gráfica da distribuição de uma amostra, exibindo 

suas principais características: forma, tendência central, dispersão. Exibir o boxplot 

para uma única amostra não faz tanto sentido, pois um histograma faria melhor 

efeito. A grande utilidade é facilitar a comparação de várias distribuições. A seguir, 

uma descrição de cada elemento do boxplot. 

                                                          
a) Ponto fora da curva: ponto que esta fora do limite superior ou inferior da 

distribuição. 
b) Limite superior: abrange o maior ponto da distribuição, dentro do limite de 1,5 

vezes o tamanho da caixa, contado a partir de Q3. 
Q3:    Terceiro quartil: por definição, 75% dos pontos são menores ou iguais a este   

valor. 
Q2:     Mediana: 50% dos dados são menores ou iguais a este valor 

Q1:     Segundo quartil: por definição, 25% dos pontos são menores ou iguais a este  
valor. 

c) Limite inferior: abrange o menor ponto da distribuição, dentro do limite de 1,5 
vezes o tamanho da caixa, contado a partir de Q2. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: adaptado do Minitab 14.0 pelo autor 
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ANEXO B: CORRELAÇÃO ENTRE ITENS 
 
 
 
 
1 Inter-Item Correlation Matrix 

 

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 

Q1 1,00 ,212 ,279 ,160 ,234 ,335 ,077 ,326 ,344 ,221 ,272 ,229 ,191 ,255 ,186 ,160 

Q2 ,212 1,00 ,732 ,160 ,308 ,498 ,248 ,252 ,309 ,273 ,420 ,217 ,319 ,255 ,518 ,611 

Q3 ,279 ,732 1,00 -,033 ,090 ,442 ,105 ,046 ,236 ,143 ,337 ,031 ,281 ,298 ,521 ,516 

Q4 ,160 ,160 -,033 1,00 ,395 ,007 ,143 ,031 ,010 ,223 ,049 ,119 -,051 -,011 ,024 ,068 

Q5 ,234 ,308 ,090 ,395 1,00 ,170 ,380 ,030 ,119 ,104 ,059 ,158 ,163 -,024 ,104 ,099 

Q6 ,335 ,498 ,442 ,007 ,170 1,00 ,485 ,254 ,211 ,247 ,324 ,115 ,232 ,263 ,472 ,312 

Q7 ,077 ,248 ,105 ,143 ,380 ,485 1,00 -,014 ,051 ,186 -,007 ,020 ,164 ,167 ,255 ,052 

Q8 ,326 ,252 ,046 ,031 ,030 ,254 -,014 1,00 ,444 ,368 ,556 ,463 ,606 ,549 ,306 ,204 

Q9 ,344 ,309 ,236 ,010 ,119 ,211 ,051 ,444 1,00 ,413 ,423 ,451 ,472 ,434 ,327 ,275 

Q10 ,221 ,273 ,143 ,223 ,104 ,247 ,186 ,368 ,413 1,00 ,613 ,495 ,522 ,394 ,370 ,329 

Q11 ,272 ,420 ,337 ,049 ,059 ,324 -,007 ,556 ,423 ,613 1,00 ,678 ,624 ,672 ,583 ,392 

Q12 ,229 ,217 ,031 ,119 ,158 ,115 ,020 ,463 ,451 ,495 ,678 1,00 ,476 ,429 ,309 ,147 

Q13 ,191 ,319 ,281 -,051 ,163 ,232 ,164 ,606 ,472 ,522 ,624 ,476 1,00 ,704 ,550 ,424 

Q14 ,255 ,255 ,298 -,011 -,024 ,263 ,167 ,549 ,434 ,394 ,672 ,429 ,704 1,00 ,561 ,378 

Q15 ,186 ,518 ,521 ,024 ,104 ,472 ,255 ,306 ,327 ,370 ,583 ,309 ,550 ,561 1,00 ,668 

Q16 ,160 ,611 ,516 ,068 ,099 ,312 ,052 ,204 ,275 ,329 ,392 ,147 ,424 ,378 ,668 1,00 

Fonte: autor 
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ANEXO C: ESTATÍSTICA TOTAL POR ITEM 
 

 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q1 94,88 662,86 ,389 ,367 ,867 

Q2 96,61 624,57 ,621 ,776 ,858 

Q3 96,55 632,41 ,466 ,729 ,864 

Q4 93,73 694,40 ,116 ,313 ,874 

Q5 93,71 684,87 ,239 ,446 ,871 

Q6 95,92 630,07 ,501 ,545 ,862 

Q7 94,76 665,23 ,234 ,563 ,874 

Q8 96,86 603,75 ,519 ,623 ,862 

Q9 95,78 609,51 ,530 ,405 ,861 

Q10 94,86 629,75 ,571 ,568 ,860 

Q11 96,90 613,76 ,734 ,796 ,853 

Q12 96,61 617,49 ,497 ,581 ,863 

Q13 96,55 605,33 ,699 ,716 ,853 

Q14 97,29 592,41 ,653 ,699 ,854 

Q15 98,55 574,62 ,696 ,677 ,852 

Q16 99,33 600,51 ,544 ,633 ,861 

Fonte: autor 
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ANEXO D: CARTA CONVITE DA PESQUISA 
 
 

 
 



 160

 
ANEXO E: QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

P ro jeto  d e  p esq u isa

    "  E q u ip es  d e  tra b a lh o  c o m  au to n o m ia  n as  em p resa s  b ras ile iras  "

S im N ã o

co n sum o  n ão -d urá ve is  co mo  a lim e nto s, m e dica m en to s, co sm ético s, m ed ica me n to s, p ro d u tos d e  h ig ie n e  e  l imp e za , etc ).

O u tro s (exp lica r) _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _

1 .7 ) N úm e ro  d e  Fu n c io ná r ios  d a  u n id a d e  e m  q ue stã o :

1 .00 0 .0 01  a  5 .00 0 .0 0 0

5 .00 0 .0 01  a  3 5 .0 0 0 .0 00

3 5.0 0 0 .00 1  a  1 00 .0 0 0 .0 0 0

ma is  d e  10 0 .0 0 0.0 0 0

A d min is tra çã o

O p e ra çã o

1 .8 ) F a tu ra me n to  Bru to n o  a no  2 0 0 4, e m  re a is  (a ss in a le  co m  um  X )

D e  0  a 1 .0 0 0.0 0 0

e sp ec ia is , co n stru çã o  c iv il , in su mo s p a ra  a  in d ú stria , e tc  )

Se rv iço s e m la rg a  e sca la  (Exe mp lo : te le fo nia , b an co s d e  va re jo , su p e rme rcad o s, tran sp o rte s  e m  ge ra l, e tc) .

Se rv iço s p ro fiss ion a is , p erso n a liza d o s (E xem p lo: h o sp ita is , in s titu içõ e s de  e n s ino , b a n cos  de  in ve stim e n to , co m pa n h ia s de  se g u ro s,
b an co s co m  ate n d ime n to  p e rso na liza d o, e scr itó r ios  de  a d vo ca c ia  o u  e ng e n h ar ia , e tc) .

In dú str ia d e  p ro ce ssa m en to  co n tín u o  (E xem p lo: p e tro q u ím ica s, s id erú rg ica s, la tic ín io s , pa p e l, q u ím ica  p e sa d a, e tc) .

In dú str ia d e  ma n u fa tu ra , com  p ro d u çã o  e m  g ra n d e e sca la : (E xe m p lo : a u to-p e ça s, e le tro d o mé stico s, a u to m ó ve is , b e n s d e 

In dú str ia d e  ma n u fa tu ra  de  p rod u to s so b e n co m en d a  o u cu sto m iz ad o s, co m p ro du çã o  e m p e q ue n a  e sca la ,  (Exe mp lo : m á q uin a s 

re sp on d e n d o p e lo m e smo  lo ca l, d e ve rá  p ree n ch e r o u tro  q u e stio n á rio ) .

o  lo cal p e lo q u a l v ocê  e stá  re sp o n d en d o , po is  p o de  h a ve r o u tra s u n ida d e s d o  m e sm o g ru po  re spo n d e n do  in div id u a lm e n te ) .

Q u es tio ná rio

1.3 )  Em  ca so  afirma tivo , a s  re sp o stas a b a ixo  se  re fe re m  a  q u a l U n ida d e ?

1 .1 ) R az ão  S o c ia l:

1 .2 ) A  e mp res a p o ssu i ma is  d e u m a  U n id a d e  de  o p e ra çã o  no  B ra s il (fá b r ica , e scr itó r io, e tc)?  
(a ss ina la r co m  u m X )

1 .4 ) E n d ere ço  co mp le to :

1 .5 ) Id e n tifica çã o  do  e xe cu tivo  q ue  e stá  re sp o n de n d o  es te  q u e stio n á rio  (se  h o u ve r o u tro  e xecu tivo

1) C aracte rização  da em presa

1 .6 ) A ss in a le  co m  u m  X a  q u e  s eto r  pe r te nce  a  e mp re sa (d e ste p o n to  e m  d ia n te , to d a  ve z q ue  n o s re fe rirmo s a  e mp re sa , c on s id e re  u n ic am e n te

F u nç ão  n a  em p re sa

C on ta to  (e -ma il, te le fon e , e tc)

N o me
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a) Aberto

Total 100%

 média

100% nacional

ou misto

Mercado interno (aproximadamente)

Exportação (aproximadamente)

1.11) Esta questão e a próxima têm o propósito de medir quão inovadora a empresa é, em termos 

1.9) Natureza do Capital (assinale com um X apenas uma das alternativas por item)

ou Fechado

ou 100% estrangeiro

ou misto

c)  Natureza do capital:

b) Nacionalidade:

100% público

1.10) Destino das vendas (em porcentagem)

Quantos produtos ou serviços a empresa possui, aproximadamente

Quantos foram lançados nos últimos 12 meses

1.12) Como você classificaria a empresa com relação à frequência de criação e lançamento de 

0____________________5____________________10

novos produtos ou serviços? Observe os critérios abaixo e escreva sua nota, de 0 a 10, neste quadrinho:

lançamento de produtos (ou serviços, se for o caso).

0____________________5____________________10
         inexistente          forte

Escreva a sua nota, de 0 a 10, conforme os critérios acima, neste quadrinho:

Fique à vontade para fazer qualquer complemento ou comentário às suas respostas nesta seção:

1.13) Na sua opinião o sindicato tem, na sua empresa, uma atuação:

ou 100% privado

Não há quase 
nenhuma inovação. 

A empresa não 
considera isso 

importante.

Médio ritmo de 
inovação : a empresa 

segue as concorrentes 
nesse aspecto.

Forte ritmo de inovação: a 
empresa procura estar à frente 
da concorrência nesse aspecto
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Não 
Sim 
Esclarecimento sobre o tema "autonomia"  : muitas empresas têm reduzido os seus níveis hierárquicos, dando maior  autonomia   
para que os funcionários diretamente encarregados da operação decidam sobre as ações do dia-a-dia, incentivando as pessoas a  
trabalharem  de forma coordenada dentro de  equipes de trabalho,  eliminando ou diminuindo a necessidade de surpervisão.  
O objetivo das questões abaixo é mapear e avaliar até onde se chegou no que diz respeito a esse tipo de mudança organizacional. 

ou então  
A Empresa adotou no passado, mas abandonou esse sistema de trabalho devido a: 

a) 
b) 
c) 
d)  

2.6) Aproximadamente qual porcentagem dos funcionários trabalha em equipes com autonomia? 

resistência dos trabalhadores 
(anotar nos quadrinhos abaixo pesos de 0 a 10 para cada resposta) 

  (passe para a questão 2.2)  
2.1) A empresa adota atualmente algum esquema de equipes de trabalho com  autonomia  ? (Marque com um X) 

% de funcionários da administração que trabalham em equipes com autonomia 

2.2) No passado a empresa já adotou algum esquema de autonomia para equipes de trabalho e depois o abandonou? 

resistência dos sindicatos 
não atingiu os resultados esperados 
falta de apoio da alta administração 
resistência das gerências 
os diretores que patrocinaram o projeto deixaram a administração 
outro motivo (mencionar) 

2.3) Se a empresa  nunca  adotou nenhum esquema de equipes de autonomia, qual o motivo? 
(anotar nos quadrinhos abaixo pesos de 0 a 10 para cada resposta) 

não conhece esse esquema de trabalho 
não é boa solução para seus problemas 
não acredita que esse esquema possa trazer benefícios 
falta de apoio da alta administração 
outro motivo (mencionar) 

2.4) Há na empresa outros tipos de equipes de trabalho, mas sem autonomia no sentido que  
foi definido na carta de apresentação deste trabalho 

círculos de qualidade; 
grupos para melhoria da qualidade de vida no trabalho; 
equipes voltadas a soluções de problemas e melhorias; 
outros. Favor explicar ____________________________________ 

2.5) Há quantos anos a empresa adota equipes com autonomia? 

Se você preencheu o questionário até aqui, por favor se 
dirija  ao item 6, no final do 
questionário. 

% de funcionários da operação que trabalham em equipes com autonomia 

******************************************************************************************************************************************************** 

********************************************************************************************************************************************** 
(Apenas responda à questão 2.5 em diante caso tenha  respondido "Sim" à questão 2.1)  

  (passe para a questão 2.5)  

(Apenas preencha as questões 2.2, 2.3 e 2.4 caso te nha respondido "Não" à questão 2.1)  

A Empresa nunca adotou equipes com autonomia (assinalar com X) 

2)  Caracterização da autonomia das 
equipes 
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Fique à vontade para fazer qualquer complemento ou comentário às suas respostas nesta seção:

2.7) Qual o grau de autonomia das equipes com relação à supervisão hierárquica?

Observe os critérios abaixo e escreva sua nota, de 0 a 10, neste quadrinho:

0____________________5____________________10

2.8) A iniciativa de adotar equipes com autonomia partiu :
(anotar nos quadrinhos abaixo pesos de 0 a 10 para cada resposta)

da matriz da empresa
de um indivíduo, proprietário ou diretor
do sindicato
das reivindicações dos funcionários
foi idéia de uma consultoria

2.9) Para a implantação das equipes a empresa:

concordou, mas impôs sua participação
concordou, mas deu pouca importância
não foi consultado, e nunca se manifestou a respeito

Observe os critérios abaixo e escreva sua nota, de 0 a 10, neste quadrinho:

0________________5_________________10

2.10) Como foi a atuação do sindicato no processo de implantação das equipes com autonomia?
(anotar nos quadrinhos abaixo pesos de 0 a 10 para cada resposta)

foi contrário ao projeto

atingimento de metas individuais
atingimento de metas fixadas para cada equipe
conforme a evolução das competências individuais

outro. Explicar:

(treinamentos, multi-funcionalidade, etc)

foi o autor da idéia
outro. Explicar:

(anotar nos quadrinhos abaixo pesos de 0 a 10 para cada resposta)
2.11) Para definir a remuneração dos membros das equipes, a empresa se baseia em:

escolaridade

metas coletivas (metas do setor, da Unidade,
da empresa como um todo, etc)
função/cargo
tempo de empresa/ tempo na função

As equipes têm 
pouca autonomia: 
são controladas 
por supervisores 

diretos.

As equipes têm autonomia 
parcial: os supervisores 

tem papel de facilitadores, 
não têm função 

hierárquica.

As equipes têm autonomia 
total :não há supervisores 

diretos.

Contou apenas com 
recursos e know-how 

interno.

Contou com recursos e 
know-how interno, mas foi 
auxiliada por consultoria.

Contou apenas com a 
consultoria para conceber 

e implantar.
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Gestão das atividades do setor Nota

Fazer a interface com outros setores (PCP, RH, Compras,
Comercial), sem precisar para isso se reportar a um Supervisor ou Gerente.

Nota

Nota

Sinta-se a vontade para fazer qualquer complemento ou comentário às suas respostas nesta seção:

Planejamento do Negócio
Administrar orçamento próprio
Influenciar na direção da sua unidade de negócio

Planejar escala de férias
Reunir-se quando necessário
Influenciar na entrada e saída de membros da equipe
Participar na avaliação da equipe e seus membros
Definir necessidades de treinamento
Definir e medir indicadores de desempenho dos indivíduos/grupos

Liberar produto terminado para envio ao cliente

Gestão de RH
Escolher e formalizar lideranças internas

Definir a velocidade padrão do trabalho

Observe os critérios da "régua" abaixo e assinale sua nota, de 0 a 10, nos quadrinhos ao lado de cada questão da tabela abaixo:

0____________________5____________________10

Definir a seqüência de execução dos produtos ou serviços

Dividir as tarefas do setor entre os componentes da equipe

3) Caracterização do grau de autonomia

Acionar serviços de suporte (manutenção, qualidade, etc)
Rejeitar matéria-prima ou insumos não conformes

As equipes não 
participam.

As equipes participam 
parcialmente.

As equipes têm total 
autonomia
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Nota

Fique à vontade para fazer qualquer complemento ou comentário às suas respostas nesta seção:

4.1) Que objetivos a empresa visou ao adotar equipes de trabalho com autonomia, e como avalia seu atingimento?

Na coluna da esquerda, atribuir importância de 0 a 10 para cada objetivo listado

Na coluna da direita, estimar o grau de atingimento de cada objetivo adotado, com notas de 0 a 10

Importância

com mais liberdade
melhorar comunicação entre as equipes e os gerentes
e diretores

Objetivos da Empresa ao adotar maior
 autonomia para as equipes

maior flexibilidade/ velocidade para mudanças no
programa de produção/ troca de set-up
maior velocidade para resolver problemas rotineiros

Grau de Atingimento

aumentar a motivação, pois as pessoas trabalham 
funcionários
redução de custos devido a redução do número de 

liberar tempo dos gerentes, para se dedicarem a 
assuntos mais estratégicos

rotineiros e complexos
incentivar as pessoas a controlar a qualidade do que
fazem, dependendo menos de inspeção

maior velocidade para resolver problemas não 

cada questão da tabela abaixo:

0________________5________________10

aumento de produtividade
melhoria na qualidade dos produtos ou serviços
melhoria na qualidade de vida dos funcionários

aumento de lucros operacionais
aumento do valor das ações (se não aplicável, escrever N.A.)

       Favor encaminhar o questionário, ou quaisquer dúvidas para:  paulo.simonetti@poli.usp.br

6) Isso é tudo. Mais uma vez agradecemos sua inestimável colaboração.

outro (favor mencionar)

Fique à vontade para fazer qualquer complemento ou comentário às suas respostas nesta seção:

Resultados Obtidos
a incidência de falhas diminuiu
aumento da velocidade de lançamento de produtos/ serviços

5) Resultados obtidos devido a adoção de equipes de trabalho com autonomia

Observe os critérios da "régua" abaixo e assinale sua nota, de 0 a 10, nos quadrinhos ao lado de  

melhorar a comunicação entre as equipes e outros se- 
tores da empresa (qualidade, PCP, compras, manu-
tenção, vendas, etc)
outro (mencionar)

4) Motivos que levaram a empresa a adotar equipes de trabalho com autonomia

Resultado 
irrelevante ou 

negativo

Resultado 
razoável

Resultado além das 
expectativas


