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RESUMO 

Frente às inúmeras mudanças que vêm ocorrendo no mundo, têm chamado atenção as 

reorientações no âmbito da gestão de pessoas. Neste sentido, sugere-se que distintas tendências 

de gestão (voltada à Sobrevivência, ao Controle e ao Comprometimento) estão sendo utilizadas 

pelas empresas. Em função disso, o foco central da tese indaga se as políticas de envolvimento 

dos empregados (quando usadas de forma intensa, estratégica e combinada) fornecem um 

diferencial, podendo ser compreendidas como bases para o comprometimento e para a 

competi ti vidade organizacional. 

O que se tem verificado, sobretudo nos fundamentos teórico-empíricos relacionados às 

empresas situadas em países desenvolvidos, é que um mix de políticas de RH tem contribuído 

para reconfigurar a gestão tradicional de pessoal através da adoção da abordagem estratégica da 

Administração de Recursos Humanos integrada à estratégia da Gestão da Qualidade. A ligação 

entre ambas deve-se à orientação comum ao consentimento/comprometimento dos empregados, 

à flexibilidade e aos resultados competitivos. Isso é buscado, parcialmente, através da otimização 

do desempenho dos empregados. 

Entende-se que o desempenho desses depende da implementação de uma estratégia de 

gestão de pessoas que atue simultaneamente sob três eixos básicos, quais sejam: (1) motivação e 

incentivo, (2) capacitação e competência e (3) apoio técnico-organizacional. Para demonstrar tais 

evidências acerca das políticas de Envolvimento dos Empregados, estruturou-se uma 



problemática teórica, a qual é ilustrada, de forma simplificada, através de um Diagrama (ver p. 

161 ). Esse foi construído pelo embasamento na literatura recente (Cap. 2) e, posteriormente, 

testado com a pesquisa empírica (Cap. 4) . 

O interesse central do estudo de campo é estudar a intensidade de uso das políticas de 

envolvimento dos empregados, tendo como categorias centrais de análise as tendências de gestão 

mencionadas. Para tanto, um levantamento tipo survey realizado com representantes gerenciais 

de 142 empresas industriais do Rio Grande do Sul, retratando o período 1996-97, é analisado. 

Esse permite um estudo de caráter longitudinal, uma vez que é possível comparar certos 

resultados com os obtidos na l 3 • edição da pesquisa Indicadores da Qualidade e Produtividade

RS, efetuada em 1995 . Recorre-se às estatísticas e é feito uso de explicações teóricas para 

interpretar os resultados obtidos. 

Dos resultados encontrados, conclui-se que o mix de políticas de envolvimento dos 

empregados fornece bases para incrementar o comprometimento e a competitividade 

organizacional, o que têm sido desejado e usado por parte do empresariado. Contudo, nem todos 

os segmentos industriais se orientam pela tendência de gestão voltada ao comprometimento ou 

parecem estar preparados para a sua adoção. Faltam informações, recursos e incentivos, seja 

através de políticas públicas que permitam expandir as práticas mais modernas de gestão para os 

setores e segmentos sociais menos desenvolvidos, seja via pesquisas científicas que ratifiquem 

(ou retifiquem) a tese aqui defendida. 
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ABSTRACT 

Regarding the senes of changes that has been occurnng throughout the world, it has 

called our attention the reorientation extending to the administration of people. Concerning this 

fact, it suggests that distinct tendencies of management (Survival, Control and Compromising) 

are being used by the enterprises. Due to it, the main focus of this thesis asks whether the 

employees' involvement policies (when used intensively, strategically and combined) give a 

differential, being able to be understood as the basis for the commitment and to the organizational 

competi ti veness. 

What has been noticed, mainly in the fundaments theoretic-empiric related to enterprises 

based in developed countries, is that the Human Resources' mix of policies are contributing to 

reconfigure the traditional human management through the use of strategically approach of 

Human Resources Administration integrated to the strategy of Quality Administration. The 

connection between the both is due to the common orientation to consent/commitment of 

employees, to the flexibility and to the competitive results. It is accomplished, partially, due to 

employees' performance optimization. 

It is understood that the performance o f them depends in a strategic implementation in the 

human management that acts simultaneously on three basic axes, that are: (1) motivation and 

incentive, (2) training and competence and (3) technical-organizational support. In order to 



demonstrate such evidences conceming Employees' Involvement Policies, it has been structured a 

theoretical problematic, which is shown in a simplified way, through a Diagram (see p. 161 ). It 

was built through a recent literature ( chapter 2) and, after tested as an empiric research ( chapter 

4). 

The main interest of the field study is to study the intensity use o f employees' involvement 

policies, having as the central categories of analysis the tendencies of management mentioned 

before. To this, it has been analysed a survey made with managers' representatives of 142 

industrial enterprises of Rio Grande do Sul, for the period 1996-97. This allowed us a 

longitudinal study, as it is possible to compare certain results with the ones obtained in a research 

of the 1st issue of Indicadores de Qualidade e Produtividade RS, of 1995. It is used such 

statist ics and it is used the theoretical explanations to interpreter the results obtained. 

From the results found, the conclusion is that the mix of employees' involvement policies 

supplies basis to increment the commitment and the organizational competitiveness, which has 

been desired and used by the entrepreneurs. However, not ali industrial segments orient 

themselves to the tendency of administration conceming the commitment or seem to be prepared 

to adopt it. It is lacking information, resource and encouragement, be it through public policies 

that allow to expand means of administration more modem to the areas and segments less 

developed, by means o f scientific researches that ratify (o r rectify) the thesis hereby defended. 
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RESUMEN 

Frente a los innumerables cambios que están ocurriendo en e! mundo, han llamado la 

atención las reorientaciones en e! ámbito de la gestión de personas. En este sentido, se sugiere 

que distintas tendencias de gestión (orientadas a la Sobrevi vencia, ai Control y ai 

Comprometimiento) están siendo utilizadas por las empresas. En función de esto, e! foco central 

de la tesis indaga si las políticas de envolvimiento de los empleados (cuando usadas de forma 

intensa, estratégica y combinada) fomecen un diferencial, pudiendo ser comprendidas como 

bases para e! comprometimiento y para la competitividad organizacional. 

Lo que se ha verificado, sobre todo en los fundamentos teórico-empíricos relacionados a 

las empresas situadas en países desarrollados, es que un mix de políticas de RH han contribuído 

para reconfigurar la gestión tradicional de personal a través de la adopción del abordaje 

estratégico de la Administración de Recursos Humanos integrada a la estrategia de la Gestión de 

la Calidad. La relación entre ambas se debe a la orientación común al 

consentimiento/comprometimiento de los empleados, a la flexibilidad y a los resultados 

competitivos. Eso es buscado, parcialmente, por medio de la optimización del desempeno de los 

empleados. 

Se entiende que e! desempeno de ello depende de la implementación de una estrategia de 

gestión de personas que actue simultaneamente bajo tres ejes básicos: (1) motivación e incentivo, 

(2) capacitación y competencia y (3) apoyo técnico-organizacional. Para demostrar tales 



I 

evidencias acerca de las políticas de Envolvimiento de los Empleados, se estructuró una 

problemática teórica, la cual es ilustrada a través de un Diagrama (ver p. 161). Éste fue 

construído apoyándose en literatura reciente (Cap. 2) y, posteriormente, testado con la 

investigación empírica (Cap. 4). 

El interés central dei trabajo de campo es estudiar la intensidad de uso de Ias políticas de 

envolvimiento de los empleados, teniendo como categorias centrales de análisis las tendencias de 

gestión mencionadas. Para tanto, un levantamiento tipo survey realizado con representantes 

gerenciales de 142 empresas industriales de Rio Grande do Sul , retratando e! período 1996-97, es 

analizado. Ello permite un estudio de carácter longitudinal, ya que es posible comparar ciertos 

resultados con los obtenidos en la 1 a. edición de la investigación Indicadores de Qualidade e 

Produtividade RS, efectuada en 1995. Se recurre a las estadísticas y se hace uso de explicaciones 

teóricas para interpretar los resultados obtenidos. 

De los resultados encontrados, se concluye que e! mix de políticas de envolvimiento de los 

empleados fornece bases para incrementar e! comprometimiento y la competitividad 

organizacional , lo que ha sido deseado y usado por parte dei empresariado. Sin embargo, ni todos 

los segmentos industriales se orientan por la tendencia de gestión orientadas ai 

comprometimiento o parecen estar preparados para su adopción. Faltan inforrnaciones, recursos e 

incentivos, sea por medio de políticas públicas que perrnitan expandir las prácticas más modernas 

de gestión para los sectores y segmentos sociales menos desarrollados, sea via investigaciones 

científicas que ratifiquen (o rectifiquen) la tesis aqui defendida. 
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APRESENTAÇÃO 

"A administração do século XXI tem necessidade de um efetivo 
retomo a preocupações com o homem [ ... ] para tal, é necessário que se vá 
além dos instrumentos e das técnicas [ ... ] e que se incorpore um novo 
estado de espírito, certa sabedoria, uma nova generosidade" (Aktouf, 1996, 
p. 247). 

O princípio norteador do presente trabalho é o de que conquistar padrões mais elevados de 

competitividade empresarial requer não somente o desenvolvimento de melhorias nos processos 

produtivos e nos meios para monitorar os resultados da organização, mas exige, sobretudo, o 

melhoramento das condições para o ótimo desempenho individual, grupal e organizacional. Esse 

depende da forma como o trabalho é gerido, estando relacionado à adoção, ao gerenciamento e às 

impressões/percepções das Políticas e Práticas de Envolvimento dos Empregados, cuja iniciativá e 

o trabalho, a priori, têm como principais articuladores os representantes gerenciais, inclusive da 

área de Administração de Recursos Humanos (ARH) enquanto função de staff. 

Ademais, no Brasil, o interesse empresarial e acadêmico por conquistar o 

comprometimento 1 dos empregados também tem se mostrado emergente, apesar das muitas 

indefinições, contradições e adaptações (nem sempre bem sucedidas). Diversos também são os 

Uma conceituação pertinente é apresentada por Arthur ( 1994, p. 672), isto é, o comprometimento é um sistema 
que gera comportamentos e atitudes de vínculos psicológicos entre as metas organizacionais e as do empregado. 
Sempre que o termo Comprometimento for mencionado sem estar adjetivado, leia-se comprometimento do tipo 
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conceitos usados para definir comprometimento do quadro funcional; três, todavia, são 

consensualizados na literatura (Mowday, Porter e Steers, 1982; Bastos, 1994; Fleury, 1994; Cook 

e Wall apud Wood e Peccei, 1995): estar identificado com os objetivos, metas e valores 

organizacionais; ser prestativo, engajado e disposto a exercer esforços a favor da empresa e, 

possuir desejo de permanecer (indícios de lealdade, orgulho por pertencer) como membro da 

organização. 

Merecem ser destacados os significados que Aurélio B. de Holanda et al. (Novo 

Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, 1986), atribuem ao verbete comprometer, origem do 

adjetivo comprometimento: (1). Obrigar por compromisso. 2. Dar como garantia; empenhar. 3. 

Expor a perigo; arriscar, aventurar. 4. Pôr (alguém) em má situação, ou em situação suspeita. 5. 

Tomar compromisso, obrigar-se. 6. Assumir responsabilidade grave" (p. 442). Ou seja, na 

cultura nacional, a expressão comprometimento denota, entre outros, os significados de 

obrigação e responsabilidade perante terceiros - no caso, a empresa e/ou o grupo de trabalho 

mais próximo ao empregado . 

É importante pesquisar quais são, de fato, as políticas, práticas e procedimentos de 

envolvimento utilizados ou possíveis de serem usados para obter-se o comprometimento dos 

empregados no contexto regional, os resultados percebidos, os possíveis impasses, avanços e 

tendências que afetam os padrões de competitividade de uma amostra da indústria de 

transformação do RS. 

O estudo analisa teórica e empiricamente o uso das políticas e práticas de envolvimento 

dos recursos humanos e seus impactos, sob o ponto de vista gerencial. Tal opção não subestima a 

importância da percepção dos empregados referente à temática abordada; ao contrário, entende

se que a sondagem junto aos trabalhadores é um passo fundamental e subseqüente do estudo ora 

apresentado, uma vez que permite aprofundar as atitudes e os comportamentos afetados por 

investimentos que promovem diferentes formas de comprometimento e a competitividade 

organizacional. Infelizmente, em face das (de)limitações do estudo, não será possível 

contemplar esse foco de análise. 

Define-se, então, como norte da investigação efetuada junto a 142 empresas industriais do 

afetivo/psicológico, tal como Arthur conceitua e como tem sido explorado na maioria dos estudos relacionados. 
Uma conceituação detalhada encontra-se na nota de rodapé 33. 
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RS, o seguinte objetivo gerae (ver Hipótese Básica- HO): 

~ avaliar o uso das práticas de envolvimento dos empregados utilizadas pelas empresas 
pesquisadas, relacionando-as com as tendências de gestão da pessoas (tendência voltada à 
Sobrevivência, ao Controle e ao Comprometimento). 

Tendo em vista as três tendências de gestão (as quais são apresentadas com mais detalhes 

no Cap. 1), este trabalho se propõe especificamente a atender aos objetivos abaixo 

relacionados: 

~ analisar a importância atribuída pela amostra de 142 empresas estudadas ao objetivo/valor 
Envolvimento/Integração, associando-a com as práticas de gestão utilizadas e com os 
comportamentos dos trabalhadores observados pelos gerentes (ver H 1 ); 

~ conforme tipologia proposta (ver Figura 5), descrever os níveis de complexidade das políticas 
de envolvimento usadas, durante o período 96-97, pela amostra investigada; 

~ sondar quais são as principais políticas e práticas usadas para o comprometimento e 
desempenho organizacional; 

~ analisar a política considerada mais importante pelos gerentes entrevistados, apresentando a 
associação dessa com os comportamentos de comprometimento dos trabalhadores (H2); 

~ investigar a associação entre o uso das políticas do mix de Envolvimento e a evolução da 
participação das empresas no mercado (ver H3); 

~ comparar a evolução do uso das principais políticas de envolvimento em 73 empresas que 
participaram das duas edições da pesquisa (1994-95 e 1996-97) (ver H4). 

Para fundamentar a proposição básica de pesquisa, no caso: se as políticas de 

envolvimento dos empregados fornecem as bases para o comprometimento e para a 

competitividade organizacional numa amostra de empresas da indústria de transformação do RS, 

revisa-se a literatura, buscando-se aprofundar e esclarecer uma série de questões pendentes (ver 

p.67). 

Como orientação epistemológica, faz-se uso da análise objetiva do que existe, seguida das 

alternativas do que pode vir a existir. Sob o paradigma da Complexidade3
, busca-se, então, 

Dos objetivos, geral e específicos, do estudo são derivadas hipóteses encontradas no Apêndice Metodológico 
(Anexo I) . A leitura das suposições teóricas é recomendável. Visa facilitar a compreensão do estudo como um 
todo, e, em particular, a composição da estrutura da capítulo 3. 

3 O paradigma da Complexidade (Chanlat, 1995) permite a aglutinação de alguns modos de pensamentos 
(Consciência Mítica: Escola de Relações Humanas -organização informal- e teorias da liderança -Likert, 
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analisar primeiramente o uso das políticas de envolvimento empregatício (via estudo quantitativo 

de natureza exploratória-descritivo). E, depois, adota-se uma perspectiva que até bem pouco 

tempo poderia ser considerada desproposital e desconectada em função da abordagem adotada na 

pesquisa empírica, mas que hoje se encontra em fase de aceitação, apesar de ser incipiente no 

meio acadêmico. Isto é: uma visão que não se ampara especificamente numa ou noutra 

abordagem teórica (no caso, apenas positivista), mas que parece apropriada à análise das 

possíveis soluções para a gestão de Recursos Humanos, visando uma sociedade melhor. 

Para caracterizar o ensaio de teorização elaborado é importante, preliminarmente, definir 

certos elementos que compõem o framework a ser estudado. Pretende-se explorar o debate atual 

sobre a temática Políticas de Envolvimento, apresentando seus prós e contras, as questões mal ou 

pouco respondidas, suas controvérsias e as sínteses de alguns resultados de pesquisas pertinentes. 

Assim sendo, segue a organização temática dos capítulos porvir: 

(1) define o PROBLEMA DA PESQUISA através de indicações da relevância do tema 
escolhido: políticas de envolvimento dos empregados para o comprometimento e para a 
competitividade organizacional. Mais especificamente, são levantados alguns aspectos que 
( des)estruturam a questão do comprometimento organizacional nos dias de hoje, os quais 
sugerem a diversidade das tendências de gestão de Recursos Humanos. Ainda, nesta seção, 
são apresentados conceitos-chave da Gestão voltada ao comprometimento e é feita uma 
breve reflexão acerca da gestão empresarial no Brasil e no Estado do Rio Grande do Sul; 

(2) resgata conhecimentos multidisciplinares, mas com ênfase nas teorias organizacionais, para 
articular uma revisão da literatura especializada, com uma lógica interna que percorre do 
pensamento clássico ao contemporâneo. Em particular, os FUNDAMENTOS TEÓRICO
EMPÍRICOS ACERCA DA MUDANÇA NA GESTA-O DE RH: do controle ao 
comprometimento dos empregados é constituído com o fito de interligar dois esquemas 
paradigmáticos aparentemente distintos mas que se corroboram quando analisados sob o 
conceito em questão. Daí surge a necessidade de apresentar uma Perspectiva histórica 
acerca das formas de obtenção do controle desenvolvidas no sistema capitalista, 
reconstituindo O Legado Teórico do Envolvimento e do Comprometimento Organizacional 
e, posteriormente, apresentando a discussão sobre o discurso e a prática empresarial, com 
foco na questão dos valores, para então demonstrar sua aplicabilidade através de uma 
revisão de conceitos e estudos recentes realizados em diferentes contextos sobre: 
comprometimento e uso das políticas de envolvimento. Em seguida, é tratada a associação 
entre a GQT (Gestão da Qualidade Total) e a ARH (Administração de Recursos Humanos) 
e são identificadas algumas das "novas" políticas que derivam dessa associação renovada 
de abordagens. 

Das ligações desse repertório genérico pode-se, enfim, elaborar uma Tipologia Preliminar 

McGregor e outros; Pensamento Sistêmico: Fayol, Taylor e estudiosos do Planejamento Estratégico e Espírito 
Pragmático: produção flexível, Adhocracia, assim como supera a questão das relações grupais e do 
individualismo, propondo a "indivi.duação" através da prática, de valores, da razão de ser e, do conhecimento). 
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para o Envolvimento dos Empregados e apresentar o Diagrama Teórico do Estudo; 

(3) explícita os Aspectos Metodológicos do estudo, indicando: o Desenho da Pesquisa , no 
caso, a abordagem e a estratégia de investigação (do tipo survey); o Plano de 
Amostragem, a conjuntura econômica nos momentos da pesquisas e o Plano de Coleta de 
Dados, isto é, os métodos de coleta e a caracterização dos sujeitos da pesquisa (setores, 
perfil das empresas e dos entrevistados); o Plano de Tratamento e Interpretação dos 
Dados; as Hipóteses da Pesquisa; a Operacionalização das Variáveis e Notas Finais 
sobre a Metodologia e as Limitações da Pesquisa,· 

(4) apresenta a ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PESQUISA, organizado de forma a 
responder, principalmente, aos objetivos e hipóteses do estudo, sob a seguinte estrutura: 
( 1) visão da conjuntura econômica do período pesquisado; (2) análise do objetivo 
valorativo Integração e Envolvimento, associando-a com as práticas de gestão de pessoas 
e os impactos percebidos com o uso destas; (3) descrição das variáveis que compõem o 
mix de políticas de envolvimento; ( 4) análise da principal política de envolvimento e dos 
comportamentos correlacionados; (5) associações entre diversidade de tendência de gestão 
e de posicionamento no mercado; (6) análise comparativa dos resultados das amostras 
coletadas no período 1995 e 1997. 

(5) relata as CONSIDERAÇÕES FINAIS, nas quais distinguem-se quatro tópicos, quais 
sejam: (a) síntese, (b) conclusões, (c) recomendações de políticas empresariais e públicas 
para a gestão de pessoas na indústria do RS e ( d) sugestões para uma agenda de pesquisas 
futuras . 

( 6) compõe o Apêndice da tese, especificando: ( 1) os Instrumentos da Pesquisa; (2) as 
Instruções para o Treinamento dos Entrevistadores; (3) o Glossário dos Termos usados 
no questionário e, (4) algumas das tabelas da pesquisa analisada no Capítulo 4. 

Cabe, ainda, esclarecer que o estudo encontra-se integrado à pesquisa Indicadores da 

Qualidade e Produtividade RS, coordenada pelo Prof. Dr. Roberto Ruas, com apoio financeiro do 

IELIFIERGS, SEBRAE-RS e PPGA!UFRGS. A autora participou da equipe de coordenação nas 

duas edições do estudo ( 1995 e 1997). Os Relatórios Técnicos da pesquisa deram ênfase à questão 

dos indicadores e aos procedimentos de Qualidade e Produtividade. Apresentam apenas análises 

univariadas e bivariadas, estimulando o interesse em efetuar uma exploração diferente teórica e 

estatisticamente nos bancos de dados disponíveis. No tocante à exploração das variáveis 

concernentes à ARH, os relatórios indicaram a distribuição de freqüência das seguintes variáveis: 

uso de plano de RH, nível médio de escolaridade, planos de treinamento, uso de beneficios, com 

destaque às formas de reconhecimento. Na comparação entre as duas pesquisas (94-95 e 96-97) 

relativa ao tema da tese, destacou-se como aspectos favoráveis, no caso: a redução da rotatividade, 

a formulação de critérios mais rigorosos de seleção, o uso de sistemas de sugestões e de 

comunicação interna e o uso de indicadores de RH. 
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INTRODUÇÃO 

O presente estudo visa ampliar os conhecimentos no campo da Administração de Recursos 

Humanos, mais particularmente sobre políticas de gestão das pessoas utilizadas no cenário da 

competitividade4 empresarial do RS. A própria escassez da literatura nacional específica acerca de 

tal problemática, juntamente ao crescente interesse percebido por pesquisadores estrangeiros, pelo 

empresariado e pelos governantes, revelam claramente a relevância da produção desse 

conhecimento, social e cientificamente útil. 

Busca-se, portanto, oferecer contribuições no sentido de apresentar o estado da arte sobre 

Administração Estratégica de RH, desvendar a realidade quanto ao uso das políticas de RH nas 

empresas industriais gaúchas, bem como apontar sugestões e divulgar resultados que poderão 

auxiliar na melhoria das práticas relacionadas . 

A presente tese é uma continuidade aos estudos realizados pela autora. Na dissertação de 

mestrado (Antunes, 1994) intitulada " Atitudes Gerenciais quanto à Participação dos 

Trabalhadores na Gestão da Qualidade" foi possível apresentar um comparativo sobre os 

condicionantes e as implicações da Gestão Participativa e uma série de estratégias inovadoras 

implantadas numa empresa metal-mecânica e noutra calçadista (RS). Ambas empresas apontaram 

para uma mudança do modelo de gerenciamento das pessoas, tendendo para o modelo 

participativo. Constatou-se que o significado primeiro dessa forma de gestão encontra-se 

UFRGS 
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associado ao conceito de "Envolvimento do Funcionário" . Observou-se, ainda, que essa não 

chegou a afetar significativamente a estrutura de poder, de autoridade e de controle do 

gerenciamento, tampouco afetou o processo de tomada de decisões importantes ou ocorreu uma 

repartição mais igualitária dos lucros obtidos nas empresas estudadas. Contudo, os entrevistados 

acreditavam que numa época de crise econômica é quando se faz mais necessário incrementar as 

políticas de Recursos Humanos a fim de garantir a sobrevivência, a eficiência e a consolidação 

das empresas num cenário mais competitivo. 

Portanto, é provável que a denominação "Gestão Participativa," tão usada pelas empresas 

brasileiras e gaúchas, não represente exatamente a realidade de seu uso. A insuficiência 

terminológica frente à complexidade da realidade empresarial mostra o quanto é pertinente adotar 

uma nomenclatura mais precisa, tal como Envolvimento do Empregados. Essa nova terminologia, 

utilizada na literatura estrangeira atual refere-se à reunião de diferentes políticas, práticas e 

procedimentos de Administração de Recursos Humanos usadas (e integradas ao) no contexto da 

Gestão da Qualidade Total e de outros programas voltados à competitividade5
. O mix de políticas 

de envolvimento pode oscilar em termos de amplitude: num grau incipiente, sendo relativo 

apenas ao repasse vertical de informações; em níveis mais complexos abrangendo a participação 

nos resultados financeiros e no processo decisório . Sem dúvida, estes achados instigaram o 

presente estudo. 

As principais razões do interesse pelo tema são explicadas por se tratar, em primeiro lugar, 

de um assunto contemporâneo e relevante; somado à superficialidade com que o tema vem sendo 

tratado na literatura nacional. É comum a menção por parte dos autores de que envolvimento, 

participação e comprometimento são fundamentais para a competitividade, mas a discussão se 

encerra antes de ser aprofundada, cedendo lugar a aspectos mais operacionais da Qualidade (ver 

por exemplo, Campos, 1990 e 1992; Barros, 1991 e 1992; Holland, 1993; Castro, 1993) ou 

simplificações tautológicas, clichês com poucas evidências concretas. 

Em segundo plano, porque existe uma possibilidade de que diversificadas políticas e 

práticas de envolvimento estejam sendo utilizadas pelas empresas na tentativa obter vantagens 

competitivas através das pessoas. Essa tem sido uma sugestão bastante recomendada pela literatura 
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citada acima e pelos especialistas e consultores em Qualidade Total e em outros programas de 

competitividade, apesar das fracas orientações e esclarecimentos. Não se sabe a extensão e as 

implicações dessas práticas nas empresas brasileiras, particularmente nas situadas no RS. 

Outro aspecto é que na literatura estrangeira também transparecem as indefinições e o 

pouco entendimento sobre os mecanismos pelos quais o envolvimento empregatício tem sido 

construído. Alguns estudos realizados recentemente, por pesquisadores norte-americanos e ingleses 

da área de RH, confirmam essa assertiva e demonstram a necessidade de novas investigações, 

justificando, por exemplo, que: 

)o> há um "impressionismo" em muitos escritores ao abordarem o impacto da Gestão da 
Qualidade nas atitudes dos empregados, o que mostra uma lacuna sobre a temática da ARH 
para a compreensão da nova realidade empresarial. Mais especificamente, Wood e Peccei 
(1995 , p.52) afirmam que pouco há sobre a definição dos aspectos da GQT mais efetivos para 
a construção da consciência da qualidade. Apesar de diversos escritores estarem tratando o 
impacto da gerência da qualidade nas atitudes dos trabalhadores, há "impressionismo" nestas 
discussões. Ainda prevalece o fraco entendimento dos mecanismos pelos quais essa tem sido 
conduzida. Politicamente, tal entendimento é relevante, porque mais do que a adoção de 
" novas" práticas e iniciativas de gestão, é fundamental uma reflexão avaliativa acerca de seus 
possíveis impactos; 

)o> as melhorias na comunicação e as equipes de trabalho, abordadas como essenciais na 
literatura de GQT, não são mencionadas sob diferentes condições de organização do trabalho. 
Melhorias contínuas poderiam favorecer o envolvimento do funcionário na tomada de 
decisões. Contudo, a magnitude disso é muito pouco discutida. Afinal, trata-se de baixo grau 
de envolvimento centrado na tarefa ou mais uma forma de "empowerment"/responsabilização, 
de participação e de tomada de decisão? (Hill e Wilkinson, 1995, p.l3); 

)o> como foi dito, a literatura prescritiva de Qualidade Total trata de temas como educação, 
treinamento, comunicação e trabalho em equipe, entretanto, a questão da seleção, avaliação de 
desempenho e remuneração não são abordadas. Os autores destacam que essas omissões 
podem refletir " uma divergência fundamental sobre a relativa importância das contribuições 
individuais e sistemáticas para o desempenho" (Waldman, 1994 apud Hill e Wilkinson, 1995); 

~ Snape, Wilkinson, Marchington e Redman ( 1995, p.42-51) revisam as implicações da 
Administração de Recursos Humanos na Gestão da Qualidade, mostrando-a como questão 
central para a implantação. Snape et ai. (1995 , p.42-51) aproveitam para mostrar que a 
literatura de Qualidade reconhece isso, mas trata com poucos detalhes o como criar a cultura 
da qualidade e com alguns fundamentos vagos a necessidade de liderança, educação e 
reconhecimento. Os autores criticam o unitarismo implícito na literatura da Qualidade. Uma 
vez que esse enfatiza a abordagem top-down de implantação e subestima as dificuldades em 

O conceito de competitividade adotado aqui refere-se a capacidade da empresa de formular e implementar 
estratégias concorrenciais , que lhe permitam ampliar ou conservar, de forma duradoura, uma posição sustentável 
no mercado (Ferraz, Kupfer, Haguenauer, 1995). 
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obter comprometimento da Gestão da Qualidade na presença de uma cultura de relações 
industriais pluralista. Nesse caso, a perspectiva dos trabalhadores e de seus sindicatos pode ser 
difícil de ser ignorada. 

Portanto, efetuou-se um estudo de modo a encontrar e a compilar informações, revisar 

alguns aspectos centrais e atuais e outros que não sofrem a rápida ação do tempo, ou seja, 

aquelas diretrizes que não envelhecem, apenas são redescobertas de tempos em tempos pela 

necessidade humana, ganhando novos contornos. O propósito foi o de investigar essa temática de 

tal maneira que se conseguisse desenvolver uma sistematização de informações acerca do 

contexto industrial gaúcho relacionado ao tema apresentado e, também, uma tentativa de 

teorização com base na análise estatística e no estado da arte das práticas de gestão de pessoas. 

Na investigação apresentada mais adiante explorou-se também um campo de análise pouco 

estudado na linha de pesquisa sobre comprometimento organizacional , no caso: aspectos 

observados coletivamente nas empresas privadas. 

Espera-se que o presente estudo permita revelar a importância da gestão de RH frente à 

Gestão da Qualidade e também da área de RH, haja vista que a mesma vem sendo suplantada por 

outras (Planejamento, Produção, e em especial pelo Departamento da Qualidade etc .), ou talvez 

sub-utilizada em seu potencial. Tal argumento é defendido por Snape, Wilkinson, Marchington e 

Redman ( 1995, p.42-5l ), quando afirmam que as técnicas de envolvimento dos empregados têm 

sido vistas como importante alavanca da mudança organizacional, especialmente na implantação 

do GTQ, todavia a gerência tem caído na armadilha de ignorá-las. 

As observações apresentadas até aqui tiveram o intuito de indicar a visão da autora sobre o 

assunto escolhido; assim como de definir o tema, os objetivos, a questão/proposição básica da 

pesquisa, a abordagem epistemológica (ver também Cap. 3), a estrutura temática do estudo e a 

relevância do tema. Estas preliminares são os fios condutores da problematização do tema, a qual é 

exposta no Capítulo 1. 
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1 POLÍTICAS DE ENVOLVIMENTO EMPREGATÍCIO, 
COMPROMETIMENTO E COMPETITIVIDADE 

As temáticas "globalização da economia" e "novo paradigma" têm sido exaustivamente 

tratadas nas publicações recentes, servindo para justificar de forma muitas vezes indistinta 

quaisquer fenômenos empresariais contemporâneos. A problemática do estudo, então, trata 

brevemente dessas e dá destaque às transformações em curso no que diz respeito à administração, 

particularmente à gestão das e com as pessoas. Essa é entendida preferencialmente como um meio 

(partic ipatório-participativo dirigido por políticas e práticas de gestão) para construir um contrato 

implícito e explícito de trabalho baseado no compromisso entre as partes da relação capital

trabalho. E, por conseguinte, é também um dos caminhos para enfrentar o ambiente competitivo. 

Contudo, esse não é a único na práxis de gerir pessoas no trabalho . 

1.1 O Novo Contexto do Trabalho e a Gestão de Pessoas: condições para o 
comprometimento organizacional ou para seu desfacelamento? 

No cenário atual, uma "nova" proposta político-econômica de sociedade e de empresa se 

solidifica a cada dia que passa. Diferentemente da conjuntura de crescimento estável do pós

guerra, quando havia por exemplo condições de garantir empregos estáveis, aumentos reais nos 

salários e forte poder dos Estados e da sociedade civil organizada coletivamente, hoje o quadro 

mundial é outro. 

Busca-se hoje, sob uma ideologia neoliberal , a "liberdade" comercial e empresarial, a 



" modernização" produtiva, a flexibilizaçãd nas relações e gestão do trabalho. Passa a imperar a 

necessidade de desregulamentação econômica e de constituição de um mercado global, com 

chances de livre mobilidade das empresas transnacionais. A bandeira da globalização é usada para 

explicar este processo de mudanças, sobretudo de ordem econômica, que envolve o mundo. No 

entanto, a era da globalidade evidencia processos particulares e diferenciados na sociedade em 

geral e nas formas de viver e trabalhar. 

Da mesma forma que os artigos apresentados na coletânea organizada por Barroso ( 1999), 

o sociólogo Boaventura de Sousa Santos (2000, p. 20) ousa ao interpretar diferentemente o 

processo de globalização. Conceitua-o como não sendo algo universal, único e oposto do local, 

mas sim que há "formas de globalizações contraditórias: a globalização hegemônica7
, levada a 

cabo por grupos sociais e classes dominantes, e a globalização contra-hegemônica, levada a cabo 

por grupos sociais e classes dominados ou subordinados" . Ademais, o autor faz uma reflexão 

interessante sobre a reinvenção da tensão entre regulação e emancipação, indicando as "novas 

possibilidades, utópicas mas realistas, de emancipação" (p. 20). Trazendo esta arena de discussão 

para o ambiente empresarial contemporâneo ~ que se dá início a reflexão propriamente dita da tese: 

a diversidade das tendências de gestão das pessoas. 

No âmbito interno das empresas estão em pauta questões que repercutem direta ou 

indiretamente na sociedade. Uma delas é a denominada "crise do taylorismo/fordismo" e, em 

conseqüência, o surgimento, a partir do final dos anos 70 e início dos 80, do candidato ao novo 

modelo de desenvolvimento: o "liberalismo produtivista" (Lipietz, 1991 , p.23). Formas inovadoras 

de organização e controle do trabalho relacionadas a esse modelo contribuem para sedimentar uma 

visão de mundo que prega, dentre outras coisas, o comprometimento com a empresa percebido por 

6 Entendida aqui como a nova forma de regulação empresarial, transferindo o controle do uso do trabalho da esfera 
pública representada pelas negociações coletivas e do Estado para a privada, conforme as especificidades da 
empresa. Deddeca (2000, p. 5) exemplifica as formas de regulação através das práticas de flexibili zação (que não 
deixam de ser políticas de envolvimento): (I) das funções do trabalho pela polivalência, (2) da jornada de 
trabalho pelo banco de horas e (3) da remuneração pela participação nos resultados. No Japão estas surgiram no 
início dos anos 80, enquanto que nos Estados Unidos e Europa são mais recentes . Cabe destacar que essas têm 
estimulado e ampl iado os acordos por empresas, significando "a internacionalização de toda forma de utilização 
do trabalho no interior das empresas, ampliando a utilização privada das relações de trabalho". 

Gramsci ( 1973), diferentemente de Marx, ao tratar da superestrutura aborda a sociedade política, onde se 
concentra o poder repressivo da classe dirigente e a sociedade civil, formada por associações privadas. Nessas 
busca-se obter o consentimento dos governados, a persuasão e o consenso convivem de forma simultânea com a 
repressão e a violência (sociedade política) , garantindo a manutenção da estrutura de poder (Estado) de forma 
hegemônica, ou seja, através da preponderância de uns sob outros. 
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meio do interesse, engajamento e apoio de todos para superar os concorrentes do mercado mundial. 

Sentimentos de defesa pela pátria passam a ser substituídos e focalizados numa esfera menor, seja 

pela empresa seja pelo indivíduo em si , talvez sob uma perspectiva mais cosmopolita em face da 

mundialização (internacionalização sócio-cultural , acesso a tecnologia de informação etc.) . Isso 

ocorre através de diversos meios de integração (ideológica, material e emocional) do indivíduo 

com a empresa e com as imposições do mercado, indo do controle disciplinar até a negociação 

entre as partes, atingindo os trabalhadores enquanto seres individuais em detrimento do coletivo. 

As empresas passam a ter maior poder hegemônico sobre a determinação da natureza das 

relações de trabalho, buscando paradoxalmente construir relações de " parcerias" com seus 

empregados. Em face ao fraco crescimento econômico e ao desemprego, sindicatos dos 

trabalhadores vêem-se fragilizados, o mercado de recursos humanos (abundante em candidatos 

des/semi-qualificados ao trabalho inteligente) passa a enfrentar condições passivas em termos de 

poder de barganha com o mercado de trabalho (esse cada vez mais enxuto, com evidente escassez 

de vagas disponíveis pelas empresas, e exigente no que tange ao perfil do profissional super

homem). 

Em particular, as empresas do capitalismo global que compõem o mercado de trabalho 

primário apontam para a passagem de uma ética protestante, característica da sociedade industrial, 

para uma ética social, encontrada na sociedade pós-industrial. Valores identificados por traços de 

excessivo individualismo, independência, parcimônia, trabalho árduo e acúmulo de propriedade 

(Basi I e Cook, 1978, p. 78-79) passam a ser reorientados e até mesmo combinados (ou quem sabe 

mascarados) com o interesse do senso de pertencença8
. Nesse caso, o senso de identidade com a 

família é substituído pela identificação com pessoas "semelhantes e contemporâneas", não pelo 

que elas têm mas pelo que são (p.80), talvez pelo que elas fazem. Essa mudança, ainda em período 

de gestação, de ética requer o envolvimento "numa atividade ou causa para o bem da sociedade" , 

proporciona um sentimento de comprometimento moral e um meio de auto-realização (p.80), bem 

como constrói uma relação de compromisso entre os diferentes atores das organizações 

contemporâneas. O significado do trabalho está sendo repensado, segundo Odenwald e Matheny 

( 1996, p. 45): 

8 A palavra Pertencença origina-se do latim pertinescere, incoativo de pertinere. Ser parte de, dizer respeito, ter 
relação, referir-se, reportar-se, concernir; ser devido ou merecido; caber (Buarque de Holanda Ferreira, 1986, p. 
1317). 
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" ... do exercício de uma atividade enfadonha em troca de um contracheque 
para o sentimento de gratificação decorrente da realização de um trabalho 
dotado de significado ... Uma vez que os empregos vêm e vão, mais pessoas 
começarão a se perguntar: 'Qual é o meu trabalho na vida? Qual a minha 
contribuição para a sociedade?"' 

Afora isso, novas incumbências à sociedade civil, atribuições tidas como do Estado (p. ex. 

saúde e educação do trabalhador, capacitação profissional, responsabilidade social com o meio 

ambiente, trabalho voluntário aos desfavorecidos etc.) passam a ser totalmente ofertadas ou 

subsidiadas de forma parcial pelas organizações empregadoras. Portanto, ao se modificar uma das 

partes da relação capital-trabalho, a outra obrigatoriamente tende a se alterar. Os trabalhadores 

revêem suas atribuições e responsabilidades individuais e coletivas; em alguns casos assumem o 

compromisso parcial, em outros total pelo encaminhamento de sua trajetória de vida profissional e 

pessoal. 

Essas são algumas das evidências e perspectivas que vêm se consolidando 

internacionalmente, a partir dos anos 80. Outras referem-se às mudanças nas estratégias de gestão 

do trabalho, as quais englobam um conjunto de práticas gerenciais que determina a visão do 

negócio, a missão, os valores e filosofia, as políticas e diretrizes e a estrutura organizacional para 

sobreviver no mercado competitivo (Brumer, 1996). Em face da grande pressão sofrida pelas 

organizações, ocorre a necessidade de mudanças denominada reestruturação produtiva. Tais 

mudanças envolvem freqüentemente a eliminação de postos de trabalho e 

reorganização/racionalização dos processos produtivos, as quais afetam os empregados e inclusive 

suas percepções sobre a empresa e a relação que com essa estabelecem. Algumas das práticas 

organizacionais que atingem diretamente os trabalhadores não são novas (como treinamento e 

desenvolvimento, por exemplo), mas seu uso simultâneo, integrado e racional propicia uma visão 

de conjunto, gerando uma impressão de novidade e até mesmo proporcionando melhores condições 

para que todos focalizem seus esforços para o negócio principal da empresa. 

No âmbito interno das organizações, a reestruturação produtiva operacionaliza-se 

mediante um conjunto de princípios e técnicas que requer, dentre outras coisas, o envolvimento e 

comprometimento de todos os participantes da organização. A reestruturação estende-se também 

à cadeia de clientes e fornecedores. Assim, todas as relações sociais e produtivas intra e inter-
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organizacionais são impactadas com a nova ordem. 

Enquanto processo administrativo, os seus primeiros registros podem ser encontrados na 

forma de gestão inaugurada no Japão pós-Guerra, sobretudo os princípios e técnicas relacionados 

à Gestão da Qualidade Total e a Produção Just-in-Time, ainda que a essas não se limitem. 

Embora a experiência japonesa seja a que maior difusão encontrou na economia ocidental , não se 

consubstancia em único registro na literatura. Exemplos como o da Suécia, Estados Unidos, 

Reino Unido, Alemanha, Itália, entre outros, também têm merecido lugar de destaque em termos 

de reestruturação produtiva e administração dos recursos humanos. 

Nesses casos bem sucedidos de novas formas de gestão, constata-se que são necessários 

novos requisitos quanto à seleção, recrutamento, educação, avaliação de desempenho e sobretudo 

qualificação da mão-de-obra empregada. Tem sido unanimidade entre os autores a afirmativa de 

que, para obter êxito, a nova forma de gestão requer um conjunto de trabalhadores dotados de: 

método de trabalho, criatividade, raciocínio paralelo, conhecimento específico associado à visão 

globallgeneralista, intuição, capacidade de participar com idéias e atuar em grupo, facilidade de 

adaptação à mudança, iniciativa, espírito empreendedor etc. Nesse contexto, ao invés de se 

contrapor, o subjetivo compõe e integra com o objetivo, constituindo uma nova totalidade 

indispensável ao perfil do trabalhador contemporâneo. 

Na busca de resultados demonstrativos de eficácia, eficiência e efetividade, as práticas das 

empresas têm evidenciado que o sistema de gestão das pessoas é um fator-chave para a 

competitividade. Nota-se, por exemplo, a redução do uso das regras e técnicas tradicionais típicas 

da gestão burocratizada, centralizada e autocrática e a reconstrução da forma de gerenciamento, 

sendo esta orientada à flexibilidade, ao participacionismo e às "políticas de emoção" (como por 

exemplo, a Telet, empresa de telecomunicações do RS, as denomina), também conhecidas por 

práticas de bem-estar social. A princípio, poderia-se supor que tais aspectos geram condições 

mais favoráveis de vida tanto aos empregados como às empresas (ver por exemplo, Band9
, 1997, 

p.l 08). Será? 

Não são poucas as inquietações emergentes nesse sentido. O que as organizações têm 

feito para melhorar a qualidade de vida no trabalho? Otimizar os padrões das relações sociais? 

William Wiggenhom, vice-presidente da Motorola, previu: " Os anos 80 foram a década da qualidade de nosso 
produto. Os anos 90 serão a década da melhoria da qualidade de nosso pessoal" . 
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Estimular a capacitação dos empregados? Aumentar o desempenho dos profissionais? Reter seu 

capital intelectual, pessoal qualificado que representa alto valor agregado para a empresa e é de 

ara o trabalho? O que a Academia tem contribuído frente ao 

processo de mudanças organizacionais? 

A título de exemplo, uma publicação classificada entre os dez melhores livros de 1998, 

pela Revista Business Week, de autoria de Sennett ( 1999) questiona as conseqüências pessoais do 

novo modo de produção: o capitalismo flexível. O sociólogo as aponta como mais uma forma de 

opressão, de "corrosão do caráter". Em sua lógica argumentativa usa depoimentos de executivos 

e empregados para demonstrar que as virtudes estáveis (integridade, lealdade, confiança, 

comprometimento e ajuda mútua) que orientavam o significado do trabalho, da carreira e das 

relações sociais estão correndo o risco de desaparecer, senão desaparecendo, em nome da 

flexibilidade. No entanto, é preciso reconstruir o senso, o caráter de comunidade e do indivíduo 

como forma paradoxal de enfrentar a economia orientada pelo valor que prega o "sem 

comprometimento a longo prazo". 

"Como decidimos o que tem valor duradouro em nós numa 
sociedade impaciente, que se concentra no momento imediato? Como se 
podem buscar metas de longo prazo numa economia dedicada ao curto 
prazo? Como se podem manter lealdades e compromissos mútuos em 
instituições que vivem se desfazendo ou sendo continuamente 
reprojetadas? Estas são as questões sobre o caracter imposto pelo novo 
capitalismo flexível" (Sennett, 1999, p. 10-11). 

É certo que esta é uma época de indefinições e carrega consigo um potencial de alteração 

do status quo que não pode ser menosprezado. Contudo, isso gera esforços ainda maiores para 

compreender e aprimorar o que vem sendo planejado e construído na realidade empresarial. 

Aktouf descreve essa inquietação: 

"A era da qualidade e da criatividade, porém, estende suas exigências 
e mostra que todos os empregados devem ser comprometidos, ativos e 
pensantes. A administração tradicional não está para tal preparada e, o 
que é mais grave, não está armada, nos planos conceptual e teórico, para 
compreender, em justa medida, o quadro de incertezas e confusões que se 
armam ... " (Aktouf, 1996, p.236-237- grifos nossos) . 
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Uma grande dificuldade para determinar políticas de gerenciamento das pessoas, 

conduzidas de forma racional e estratégica, é a incerteza dos tempos atuais e dos possíveis 

resultados, a médio e longo prazo, advindos dessas. Contraditoriamente, a própria incerteza do 

momento impõe a necessidade de (re)formulação de planos gerenciais voltados ao 

acompanhamento das tendências dos novos tempos. Vê-se iniciativas voltadas à implantação de 

uma série de políticas e práticas de RH dirigidas à obtenção da participação/comprometimento 

dos funcionários para com os objetivos organizacionais (Ulrich, 1998 e 2000) , em especial 

aqueles relacionados às inovações e às melhorias organizacionais (à Gestão da Qualidade Total, 

por exemplo). Tais iniciativas têm buscado, ainda de forma incipiente, através de uma escolha 

dita "racional" (pela gerência), alterar intencionalmente as atitudes e comportamentos dos 

empregados. 

O que se percebe nas organizações contemporâneas é um interesse crescente em 

aumentar a capacitação profissional dos seus agentes produtivos, a responsabilidade, a liberdade 

e a expressão do pensamento, a possibilidade de certa "autonomia" individual, de auto

realização, de reconhecimento pelos esforços (ver por exemplo, Green, 1999), entre outros 

aspectos que sugerem talvez a valorização de uma nova ética no capital e no trabalho e que 

requerem uma nova visão estratégica e de gerenciamento do negócio e dos trabalhadores. É claro 

que o despertar gerencial à relevância da Administração de Recursos Humanos possui sólidas 

razões, como esclarece, por exemplo, Guest ( 1988). O pesquisador apresenta algumas 

justificativas para tanto, tais como: 

)> a vantagem competitiva obtida através da diferenciação ou focalização e da qualidade (Porter, 
1985 apud Guest, 1988); essa é buscada pela qualidade do serviço e depende da qualidade e 
do comprometimento dos empregados; 

)> a minimização de custos, incluindo cuidadosa seleção e treinamento, menor turnover e 
absenteísmo e controles reduzidos; 

)> a realização de mudança exigindo um novo clima nas relações de trabalho. A redução do 
controle burocrático também facilita a inovação; 

)> a imagem da companhia, a posição de vanguarda na administração de recursos humanos pode 
fornecer à empresa vantagens no mercado através de uma imagem de responsabilidade social e 
qualidade, assim como pode atrair recrutados de alta qualificação (ou com potencial para tal); 

)> os modelos de excelência; a literatura sobre as melhores companhias mostra os impactos das 
práticas de Administração de Recursos Humanos para a competitividade destas; 
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~ colapso da Administração de Pessoal; o fracasso da Administração dos Departamentos de 
Pessoal para inovar na política de pessoal e para contribuir para a busca de vantagem 
competitiva propõe um radical repensar da função. 

Muitos outros estudiosos do tema (Galbraith e Lawler III, 1995; Ledford Jr., 1995; 

Mohrman Jr. E Lawler UI, 1995; Milkovich e Boudreau, 2000; Marras, 2000; McLagan e Nel, 

2000 entre outros) vêm ratificando tais justificativas desde então e apresentando evidências da 

realidade concreta. 

De forma mais ampla, os condicionantes que reforçam a relevância que a Administração 

de Recursos Humanos vem adquirindo estão atrelados às mudanças macroambientais e internas 

às organizações. Suas origens e impactos diversificados afetam a sociedade global, tanto no 

escopo estrutural-institucional, como no tecnológico e sócio-comportamental. Fatores 

institucionais, do tipo mudança da legislação (referente à Gestão Participativa e à Distribuição 

dos Resultados/Lucros 10
, Balanço Social obrigatório), e aspectos estruturais, por exemplo: a 

interdependência dos mercados, o agravamento da problemática social e a preocupação 

ecológica etc.; assim como novas características organizacionais (produção por processo em 

pequenos lotes/especialização flexível, flexibilidade funcional e numérica, gestão ambiental 

entre outras impulsionadas pela reestruturação produtiva) têm passado a interferir nas formas de 

organização, de gestão e de relações do trabalho, atingindo também o ser individual. 

A forma de gestão de pessoas supramencionada busca contribuir na redução de 

problemas refletidos nos índices de produtividade, absenteísmo, rotatividade, sucatas e 

retrabalho, na desmotiva ão manifesta elo trabalho (verificada em sondagens de opiniões e 

através da percepção gerencial). Para isso são usados diversos canais de envolvimento dos 

empregados, os quais têm permitido à gerência compreender e apreender os conhecimentos 

orgânicos, as atitudes e os comportamentos dos trabalhadores, bem como têm reduzido a pressão 

sindical (Antunes, 1994). As práticas e políticas de RH também podem facilitar a implementação 

de mudanças organizacionais e operacionais por meio da rápida adaptação/flexibilidade das 

empresas num ambiente turbulento, o que vem a reforçar cada vez mais a adoção das novas e 

otimizadas formas de gerenciamento de pessoal (Bowen e Lawler III, 1992), bem como a 

10 
" . .. A distribuição de lucros no Brasil é já fez parte das Constituições de 1946, 1967 e 1988) a Medida Provisória 
instituída pelo ex-presidente Itamar Franco recolocou o assunto em foco e vem sendo reeditada sistematicamente 
(atualmente MP no. 1.982-68, de 9 de março de 2000)" (Marras, 2000, p. 272) . 

38 



necessidade de aperfeiçoamento constante das habilidades e capacidades dos empregados. 

Usando um argumento proposto por Elster ( 1988) adaptado à temática de interesse aqui 

abordada, questiona-se: "Por que os empregados aceitariam participar de reformas cujos 

resultados estão envoltos em incerteza? Por que aceitariam ser cobaias em experimentos cujos 

beneficios poderiam chegar muito depois, se é que vão chegar?" ( 1988, p.l59). Esse 

questionamento assume outra dimensão se for considerada a ameaça de desemprego que paira 

sob os trabalhadores em decorrência da reestruturação do trabalho, o que é mais uma faceta da 

sociedade atual que corrobora com a tese da diversidade de gestão. 

Mas parafraseando Basil e Cook ( 1978, p.l49): "A produtividade veio a ser reconhecida 

não simplesmente como resultado inevitável da estruturação das atividades e da coerção ou das 

recompensas econômicas por si só, mas, também, como dependendo da boa vontade do recurso 

humano em querer cooperar." Mas como isso pode ser conseguido? Conquistando, cativando a 

vontade, o interesse e estimulando a capacidade das pessoas? De que forma? 

De fato, as inúmeras mudanças que vêm ocorrendo no cenário econômico, político, 

tecnológico e sócio-cultural do mundo têm sofrido influências das decisões empresariais, ao 

mesmo tempo que também têm promovido respostas ao comportamento e às condições de vida 

societal. Dessas respostas, evidencia-se a premência dos empregados estarem comprometidos com 

suas organizações, o que conduz a uma necessidade preliminar, ou seja, a das empresas 

instrumentalizarem-se para promover e gerenciar este tipo de comportamento. Nesse sentido, as 

publicações gerencialistas mais recentes têm sido assertivas; uma ilustração do discurso 

institucionalizado é demonstrada a seguir: 

"Funcionários comprometidos o ajudarão a competir com mais 
eficácia em períodos prósperos e a reagir a condições adversas. Eles o 
ajudarão a obter uma sensibilidade e conseguir níveis de qualidade e de 
produtividade que seus concorrentes o invejarão: eles farão seu trabalho 
como se possuíssem a empresa. Mais do que tudo, no entanto, funcionários 
comprometidos darão o melhor de si para você mesmo quando não estiver 
olhando e muitas, muitas tarefas atuais são feitas longe dos olhos vigilantes 
de uma equipe de supervisão" (O'Reilly e Chatman apud Dessler, 1996, 
p.22-23). 

Mas a questão-chave: como criar o comprometimento organizacional? Continua sendo uma 
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incógnita. Muitos estudos na linha do comprometimento são voltados a medir o grau e identificar 

os componentes/tipos de comprometimento (ver por exemplo, Mondaw, Steers e Porter, 1982; 

Meyer e Aleen, 1997; Medeiros e Enders, 1998). Sabe-se que receitas e fórmulas de sucesso 

aplicáveis a qualquer contexto cultural não funcionam. Mesmo obtendo-se o comprometimento 

pretendido ou seus níveis extremados entre o corpo funcional, isso não é suficiente para atingir o 

sucesso empresarial (tecnologia, recursos financeiros etc. também são necessários). A experiência 

da IBM 11 é uma comprovação de tal afirmação, podendo ser até mesmo perigoso comprometer 

excessivamente as pessoas com a empresa, uma vez que corre-se o risco de afetar o pensamento 

divergente, gerador de novas idéias, o que propicia a alienação. 

Tamayo et alli (2000, p. 1 0), ao estudarem a relação entre os valores do empregado e o 
comprometimento organizacional afetivo, concluíram que esse: 

" ... parece atender motivações de conservação do status quo, de 
procura do bem-estar coletivo e de obtenção de status social, de prestígio e 
de controle de pessoas e recursos. Finalmente, ele é incompatível, do ponto 
de vista motivacional, com a busca de novidade, de mudança e de 
desafios". 

Talvez esteja faltando, como muitos pesquisadores concluíram (Wood e Albanese, 1995; 

Meyer e Allen, 1997), estudos mais aprofundados para o entendimento desse fenômeno, seja em 

termos conceituais (da identificação das diferentes formas de envolvimento), seja a respeito das 

condições necessárias para criar e gerenciar o comprometimento e seus impactos no trabalhador e 

no trabalho. 

Uma questão intrigante que se apresenta no novo contexto empresarial, aonde, por 

exemplo, tem ocorrido enxugamento de pessoal e eliminação de postos de trabalho, é quanto à 

possibilidade de trazer a tona a discussão sobre a necessidade do comprometimento. Existem 

condições reais para tanto? Ou o comprometimento, a lealdade do empregado está se tomando algo 

11 A citação a seguir ilustra a situação da IBM: "Historicamente, o comprometimento e a IBM têm caminhado lado 
a lado e, todavia, as vendas, os lucros e o seu quinhão de mercado têm diminuído rapidamente nos últimos anos. 
Seus funcionários , penso eu, eram tão comprometidos nos anos 80 quanto nos 90, bem como nos anos anteriores 
(embora esse comprometimento possa começar a diminuir se as práticas em que se baseava, tais como segurança 
no emprego e pensões polpudas, continuarem a diminuir). Entretanto, um forte comprometimento não salvará 
uma estratégia centrada durante muito tempo em computadores de grande porte nem suplantará as ineficiências 
inerentes a uma equipe com excesso de pessoal ou de um processo lento de aprovação de produto" (Dessler, 
1996, p. XV-XVI). 
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ultrapassado em face do conceito de empregabilidade, no qual empregado e empregador devem 

atuar com flexibilidade, buscando responder rapidamente às suas próprias necessidades, interesses 

de acordo com as vantagens oferecidas pelo mercado de trabalho? Ou quem sabe o 

comprometimento entendido enquanto vantagem competitiva é mais uma moda passageira? Um 

discurso não praticado? Apesar das incertezas inevitáveis relacionadas a esse tema, existem uma 

série de reflexões estimulantes acerca da problemática. Meyer e Allen ( 1997), de forma análoga à 

Guest ( 1988), abordam alguns aspectos que cabe destacar, quais sejam: 

(1) o fato de que é inerente aos seres humanos desenvolverem alguma forma de 
comprometimento, o que influencia comportamentos, inclusive no trabalho; 

(2) o valor da compreensão do modo pelo qual o próprio comprometimento desenvolve e 
influencia a natureza das relações entre a organização e os empregados; 

(3) as organizações terão maiores chances de antecipar e gerenciar o impacto da mudança, 
se entenderem quando e como desenvolver o comprometimento dos empregados; 

(4) no ponto de vista organizacional é vantajoso ter uma força de trabalho comprometida, 
apesar que isso também pode demandar investimentos; 

(5) sob o prisma do retorno que os empregados comprometidos podem receber das 
empresas, além do emprego e salário, os autores sugerem a oportunidade de realizar 
um trabalho importante e desafiador, de interagir com pessoas interessantes, aprender 
novas habilidades e desenvolverem-se como pessoas. 

No presente estudo parte-se do pressuposto de que o comprometimento organizacional, 

assim como a competitividade empresarial são prováveis respostas de uma determinada tendência 

de gestão, a qual é construída por uma visão estratégica, pelo uso mais intensivo e investimentos 

em políticas de envolvimento empregatício. De modo geral, entende-se que os comportamentos de 

comprometimento organizacional, manifestos em sua forma final pelo desempenho eficiente do 

empregado, são resultantes de um processo que envolve uma gama de questões. Alguns aspectos 

são fatores situacionais ou individuais 12
, enquanto outros ~ncontram-se relacionados à gestão do 

trabalho, em especial à Administração de Recursos Humanos. Chama-se a atenção, então, para esta 

12 Considera-se que faz parte da natureza humana a diferença individual, a qual sugere que não há receitas 
aplicáveis a todos, até porque cada um traz consigo uma bagagem exclusiva: sua história de vida no trabalho e 
fora dele . Contudo, todo ser humano encontra semelhanças inegáveis frente ao seu próximo, no caso, necessita 
de motivos para viver, trabalhar, precisa se relacionar e sentir respeito e dignidade, ser valorizado enquanto 
pessoa humana. Já as organizações, por mais distintas que sejam, têm em comum o fato de serem sistemas 
sociais que requerem a articulação de interesses mútuos para sua existência (Davis e Newstrom, 1992). 
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dimensão de análise, a qual não tem sido estudada de forma aprofundada na linha de pesquisa 

Comprometimento Organizacional (que se ocupa mais da análise dos indivíduos que das práticas 

organizacionais). 

É nesse último escopo que recai uma das delimitações do problema aqui proposto; eis que 

contrariamente ao que se constata em boa parte da literatura específica (sobre Gestão da Qualidade, 

por exemplo), a gestão das pessoas, nesta virada de século apresenta tendências bastante 

paradoxais e complexas. Fombrun e Harris ( 1999), por exemplo, mostram que a gestão estratégica 

dos recursos humanos pode se configurar através de posturas competitivas do tipo "fortaleza" ou 

" federativa", as quais apresentam práticas de gestão diferenciadas, ou seja, requer " novos tipos de 

habilidades, novas maneiras de motivar os empregados e novos contratos psicológicos" (p. 261 ). 

Ademais, o comprometimento organizacional talvez seja facilmente reconhecido como uma teoria 

esposada em muitas empresas ditas modernas, vanguardas; mas e a teoria em uso pelas mesmas, 

será que tem acompanhado o discurso? 

Outro aspecto relevante é que as empresas transnacionais, diferentemente das 

multinacionais que caracterizaram os anos 60 e 70 por reproduzirem as relações de trabalho das 

matrizes, fazem uso de diversos contratos de trabalho de modo a obter vantagem competitiva 

também através da força de trabalho e da estratégia adotada em relação a essa. 

" ... além de fabricarem diferentes partes do produto em diferentes 
países, o fazem sob contratos de trabalho variados . Onde lhes é conveniente, 
utilizam mão-de-obra familiar e pagam por peça; outras vezes, contratam nos 
moldes convencionais de trabalho - com estabilidade, beneficios e garantias. 
Em outros países preferem ainda utilizar mão-de-obra em tempo parcial, 
com contratos mais precários ou terceirizando parte de suas atividades; ao 
fazê-lo, transferem para terceiros a responsabilidade da contratação e das 
relações com trabalhadores que, de outra forma, estariam sob sua ordem e 
responsabilidade" (Dupas, 1999, p. 15). 

Ou seja, sugere-se que há uma diversidade de tendências de gestão de pessoas na era do 

capitalismo flexível/global e da economia neoliberal, conforme é demonstrado a seguir. 
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1.2 A Diversidade de Tendências na Gestão de Pessoas: da Sobrevivência ao 
Comprometimento 

A importância de ser competitivo, tanto individualmente como na esfera coletiva (enquanto 

equipe de trabalho ou como empresa, grupo empresarial e complexos/pólos industriais), e obter 

lucro conduz a uma revisão das estratégias de gestão de RH. Em linhas gerais, entende-se que para 

atingir a competitividade é necessário otimizar o desempenho dos trabalhadores. Mas por quê? A 

interrogação encontra uma resposta simplificada no senso comum da literatura: é para obter a 

melhor produtividade e qualidade e ao mesmo tempo, o menor custo possível , desconsiderando o 

que não agrega valor ao produto ou serviço. Nessa mesma lógica, entretanto, a questão de como 

alcançar bons padrões de competitividade (de acordo com certas especificidade empresariais e 

setoriais) conduz a suposições heterogêneas. 

Constata-se, pois, que diferentes tendências na gestão de pessoas são praticadas. Estratégias 

de gestão, como a Gestão da Qualidade e a Reengenharia, assim como políticas e práticas do tipo 

polivalência, multifuncionalidade, terceirização (outsourcing) e subcontratação, downsizing (corte 

de pessoal), rigthsizing, demassing (eliminação de cargos de gerência de nível médio) entre outras, 

indicam contrapontos relacionados à forma de gerenciamento dos recursos humanos adequada às 

características dos novos tempos. 

Não raro, contudo, encontra-se na literatura especializada em ARH indicações acerca de 

uma tendência para uma "estratégia universal de Recursos Humanos" (ver p. ex. , Toledo, 1999, 

p.3 5; Walton, 1985). De fato, uma estratégia ofensiva de RH tem sido usada por um determinado 

segmento empresarial facilmente reconhecido através de campanhas de marketing e de estudos 

acadêmicos que relatam os casos de sucesso, identificam-se as maiores e melhores empresas para 

se trabalhar. Essas têm difundido amplamente suas práticas de gestão de pessoas como forma de 

conquistar o cliente interno e externo. Para tanto, cabe aos profissionais de Recursos Humanos 

vários pápeis: o de parceiro estratégico, o de especialista administrativo, o de defensor dos 

funcionários e o de agente de mudanças (Ulrich, 1998; Ulrich, 2000) 

McLagan e Nel (2000) recentemente confirmaram a premissa de uma estratégia genérica de 

ARH. Os pesquisadores, a partir de um estudo com mais de 200 organizações, advogam uma 

necessidade conhecida pela humanidade há no mínimo 220 anos, ou seja, a do uso de um novo 
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código genético empresarial orientado pela autoridade participativa e pelo envolvimento dos 

funcionários. Segundo os autores, tal necessidade se deve às evidências reais de que, apesar dos 

avanços do homem, ainda existem problemas para por em prática esta estratégia de gestão. Para 

ilustrar vale citar o resultado de um estudo de mil empresas da revista Fortune, patrocinado pela 

Association for Quality and Participation. Em tal pesquisa observou-se que mais de 70% delas 

possuíam uma estratégia formal de envolvimento dos funcionários , mas somente 13% das pessoas 

que trabalhavam nas empresas pesquisadas foram atingidas por tais estratégicas participativas 

(McLagan e Nel , 2000, p. 11). 

Outros aspectos divergentes têm sido abordados. Alguns teóricos analisam a possibilidade 

da função e área de Recursos Humanos estar com seus dias contados, correndo o risco de 

desaparecer da estrutura organizacional em função de não gerar resultados e sim custos para a 

organização e mais trabalho para os gestores (Oliveira, 1999; Milkovich e Boudreau, 2000; 

Marras, 2000). Outros (p. ex., Orlickas, 1998) visualizam a consultoria (interna e externa) de RH 

como solução para todos os males (redução de custo, tempo, incômodos com pessoal, maior 

eficiência e eficácia), tendo suas atividades terceirizadas para experts e sta.ffs no assunto. Outros 

reforçam a necessidade de todos os gestores se apropriarem dos conhecimentos multidisciplinares 

da ARH e usá-los no dia-a-dia de trabalho para a composição de equipes de alto desempenho 

(Band, 1997). Apesar das disparidades das posições, identifica-se um único pilar que parece 

sustentá-las, no caso: a idéia de uma gestão de pessoas muito mais estratégica, voltada aos 

resultados organizacionais 13
, com possibilidade de vir a ser uma unidade de negócio na empresa 

desde que saiba capitalizar recursos e envolver as pessoas para atingir os objetivos organizacionais. 

Nesse sentido, as ambivalências, as diversidades entre o real e o ideal transparecem. 

Simplificadamente, usando um continuum para ilustrar as tendências de gestão das pessoas 

conforme o uso de políticas de envolvimento empregatício, poder-se-ia sugerir a inexistência de 

práticas de ARH, identificar a precarização das condições e gestão do trabalho e da vida daqueles 

que vivem do trabalho. No outro lado, entretanto, haveria uma situação inversa, como se procurará 

demonstrar adiante. 

Isso não significa dizer que um extremo seja estratégico e o outro não, tampouco que um 

13 Segundo Truss ( 1996, p. 26 apud Oliveira, 1999, p. 247), da London Business School, os altos executivos das 
1.000 empresas da Times acreditam que no ano 20 I O a função de recursos humanos estará mais estratégica e 
alinhada à administração de pessoas e aos objetivos globais do negócio. 
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gere resultados e o outro não. Mas sim que estes pólos contrários de tendências de gestão tomam 

sustentável e, por enquanto, são compatíveis com o sistema do capitalismo flexível orientado pela 

política econômica neoliberal. Uma interrogação em termos de cenário futuro faz-se pertinente: se 

houver uma mudança na política nacional e internacional, sobretudo dos países dependentes como 

foi sugerido no Fórum Social Mundial (ocorrido em janeiro de 2001, Porto Alegre), como ficaria a 

amplitude deste continuum? É bem provável venha a sofrer alterações significativas. 

Voltando ao que existe hoje cabe frisar que cada modelo de gestão contribui a seu modo, 

um adotando uma estratégia mais adaptativa, defensiva, conservadora e de controle; outro com 

uma estratégia mais ofensiva, prospectiva, competitiva e de comprometimento. A grosso modo, 

entende-se que a diversidade e as contradições das tendências de gestão de RH fazem parte da 

própria dinâmica que alimenta a economia globalizada e desigual. 

"As contradições inerentes a cada estratégia levam a gerência a 
procurar flexibilizar seus modelos e a procurar estratégias diferentes para 
grupos diferentes de trabalhadores. Também a estimula a adotar padrões 
orientados pela lógica do tipo centro/periferia não apenas em uma empresa, 
mas também entre empresas, entre países e entre áreas sócio-econômicas 
distintas dentro de um país. Tendo em vista o lucro, a longo prazo, 
trabalhadores das economias centrais e periféricos são diferenciados de 
acordo com a importância de suas qualificações e capacidades. Por exemplo, 
os trabalhadores das economias centrais podem ser tratados em termos de 
autonomia responsável, enquanto os trabalhadores dos setores periféricos 
prescindíveis ficam mais vulneráveis às formas de controle direto" 
(Thompson, 1983, p. 134). 

1.2.1 A Tendência da Gestão voltada à Sobrevivência: a precarização do trabalhador 

Na primeira situação, fruto sobretudo do subdesenvolvimento organizacional, da 

exploração do homem no trabalho e dos programas de racionalização orientados exclusivamente à 

redução de custos através de cortes de pessoal, ocorre a multiplicação do número de excluídos 

socialmente. São atores coadjuvantes, nesta tendência, os subempregados, trabalhadores 

temporários, prestadores de serviços não-qualificado que atuam em seus próprios domicílios ou até 

daqueles que se vêem obrigados a enfrentar a situação de desemprego aberto
14 

(mercado informal). 

14 Expressão utilizada para definir aqueles que procuram emprego mas não o encontram no mercado de trabalho 
formal. 
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Em decorrência do referido modo de gestão, intensifica-se a cnse social e a desigualdade 

econômica. Os pertencentes às camadas menos favorecidas da sociedade são os que mais sentem, 

não conseguindo acompanhar a velocidade das mudanças no mundo do trabalho, sem assegurarem 

ora a condição de empregabilidade ora as condições de vida no trabalho. 

Supõem-se que as organizações que fazem uso da tendência à Sobrevivência contribuem 

para que as empresas possuidoras de imagens externas e internas identificadas com a proposta de 

comprometimento tenham condições de racionalizem seus quadros, mas com um propósito 

diferenciado, estrategicamente proativo. O que parece acontecer é que enxugando sua estrutura 

(downsizing15
), qualificando o quadro de pessoal, usando de forma combinada as políticas de 

envolvimento e até mesmo a externalização dos trabalhos mais simples, as mesmas conseguem 

obter resultados mais competitivos e melhorar a suposta qualidade de vida no trabalho. Mas se é 

real a tendência que Naisbitt ( 1994, p. 5-6) sugere, no caso, de: 

"Quanto maior a economia mundial, mais poderosos são os seus 
protagonistas menores [ ... ) As grandes empresas e a "economia de escala" 
tiveram sucesso no mundo comparativamente estável das quatro décadas que 
precederam os meados dos anos 80. Agora, porém, apenas as pequenas e 
médias empresas - ou as grandes empresas que se reestruturam como redes 
de empreendedores - sobreviverão a ponto de serem viáveis na virada para o 
próximo século." 

Então, daqui para frente a atenção à gestão de RH das micro, pequenas e médias empresas 

deverá ser redobrada, até porque é notadamente significativo o volume de pessoas e empresas que 

atuam no segmento contra-hegemônico da economia globalizada. É possível que as grandes 

empresas (empresas-rede, transnacionais, nacionais, familiares e outras) estimulem práticas de 

dominação e de controle exógenas ao seu ambiente organizacional. Tal fato pode estar ocorrendo 

devido a pressão por acumulação financeira, talvez alimentem indiretamente a precarização das 

relações de trabalho nas empresas subcontratadas e terceirizadas. Supõe-se que fatores como o 

poder (econômico, político etc.) e o saber tecnológico-organizacional ("fazer mais com menos") 

15 Os cortes de pessoal e a contenção da oferta de emprego têm se tomado cada vez mais freqüentes desde os anos 
80. Na década passada, o ramo industrial foi o mais atingido nos países de Primeiro Mundo. Na década de 90, a 
racionalização tem ocorrido mais nas empresas fabricantes de alta tecnologia e de bens de consumo e nas do 
ramo de serviços. (Tomasko, 1992, p. XV). 
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dessas empresas ou mesmo o reflexo de suas inovações na gestão repercute externamente, uma vez 

que ampliam o mercado periférico de trabalho ao excluir os menos habilitados. Ademais, as 

empresas subcontratadas racionalizam os custos das primeiras ao operarem com base num exército 

de subempregados, que as suprem quando necessário, caracterizada como mão-de-obra flutuante 

por ser composta de trabalhadores pouco e/ou nada qualificados. O que leva a crer que pouco a 

pouco uma nova problemática referente às condições de competitividade e de vida em sociedade 

está se consolidando. 

De fato, o mercado de trabalho formal 16
, mundial e brasileiro, tem sofrido um acentuado 

enxugamento. Somando-se a isso, a minimização do Estado nas relações trabalhistas e outros 

aspectos da sociedade liberalista, oferecem condições oportunas à gestão com base na tendência de 

Sobrevivência. O índice de desemprego cresce na maioria dos países e a oferta de trabalho 

industrial é reduzida, apesar da expansão do ramo de serviços. Além disto, vale lembrar que: 

"A cada novo momento de ampliação do desemprego, as empresas 
exigem uma nova flexibilização das relações de trabalho, no sentido de se 
reapropriarem do controle do uso do trabalho em detrimento da esfera 
pública, dos sindicatos, da política pública do Estado" (Dedecca, 2000, p.5). 

Nesse segmento, denominado de tendência à Sobrevivência, provavelmente encontram-se 

empresas numa fase anterior à gestão baseada no controle (enfoque taylorista-fordista), talvez 

apliquem o modelo de Rotinização do Trabalho 17
. Segundo Fleury e Vargas (1983, p. 91 ), este 

esquema de organização do trabalho caracteriza-se por não permitir a formação de grupos de 

trabalho; separar o planejamento da execução da tarefa até um nível conveniente; não estabelecer a 

maneira ótima de produzir; não proceder à seleção e ao desenvolvimento científico do trabalhador 

e não usar recompensas monetárias como fator motivacional para aumentar a produtividade. 

16 De acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), mais de 700 milhões de pessoas estão 
desempregadas ou precariamente empregadas (Altvater In Heller atai., 1999, p. 111 ). 

17 Fleury e Vargas ( 1983, p.92-93) distingue três diretrizes básicas do esqu.ema de Rotinização do Trabalho, quais 
sejam: (a) na criação de uma estrutura organizacional de apoio à produção cujo porte é proporcional à incerteza 
das tarefas da empresa. Isto permite que os cargos no setor de produção sejam estruturados e formalizados até o 
ponto em que é possível a utilização de mão-de-obra desprovida de conhecimentos sobre o processo e sobre o 
produto; (b) a Rotinização implica o estabelecimento de tarefas simples individualizadas que permitam a 
substituição, temporária ou permanente, do operário; (c) a Rotinização implica a criação de um sistema 
hierárquico para a supervisão das tarefas, eliminando a necessidade de contato entre os operários para a 
coordenação do fluxo produtivo. 
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Talvez as mtcro e pequenas empresas, subcontratadas pelas de grande e médio portes, 

ofereçam os piores salários, péssimas condições de trabalho e não garantam os direitos individuais 

e coletivos de seus trabalhadores. É provável que as empresas sob a tendência da Sobrevivência 

também não adotem procedimentos da Gestão da Qualidade, tampouco invistam em 

profissionalização, capacitação, motivação e incentivo (por exemplo, remuneração estratégica) de 

seu quadro de forma sistemática e planejada. Sem os programas de envolvimento dos empregados, 

a base para consolidar o comprometimento esperado e a competitividade deste segmento de 

empresas pode ser frágil em função da existência de um possível círculo vicioso (baixos salários, 

baixa qualificação, baixa produtividade etc.). 

1.2.2 A Tendência da Gestão voltada ao Controle: o custeamento do trabalhador 

Arthur ( 1994, p. 672) declara que o objetivo do sistema de controle dos recursos humanos 

é promover a redução de custos de trabalhos diretos ou melhorar a eficiência através do reforço à 

complacência do empregado, com base em regras e procedimentos específicos e no oferecimento 

de recompensas de acordo com critérios de produção mensuráveis. Em outras palavras, seguem 

as orientações da Administração Científica (ver p. ex. Taylor, 1985). 

Sugere-se que as empresas identificadas por tal tendência de gestão estimulem um 

comportamento de comprometimento baseado no sentimento de obrigação e de agradecimento, 

em face da natureza de suas políticas de RH. Como é sabido, a cultura organizacional 18 do RS, 

desde o período da imigração alemã e italiana, tem sido alicerçada em valores caracterizados por 

fortes laços sociais. Alguns desses denotam traços de autoritarismo, em certos casos até de 

paternalismo; outros retratam comportamentos e atitudes de politização e solidariedade19 entre as 

pessoas no ambiente e na relação de trabalho, oriundos possivelmente das relações sócio

culturais dos colonos que desenvolveram economicamente a região. Portanto, a influência da 

18 "A cultura corportativa ou organizacional é o sistema de ações, valores e crenças compartilhadas que vão 
surgindo numa organização e guiam o comportamento dos seus membros" (Schermerhom, Hunt e Osbom, 1999, 
p. 206). Robbins (2000, p. 288) defini cultura organizacional como "um sistema de significados partilhados pelos 
membros de uma organização distinguindo-as das outras". 

19 A cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, vem sendo chamada de Capital Mundial da 
Solidariedade em face da gestão pública municipal e estadual, ambas reconhecidas internacionalmente (por 
exemplo, via orçamento participativo, sede do Fórum Social Mundial e outras experiências coletivas) . 
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cultura trazida pelos imigrantes tanto pode favorecer à continuidade da tendência de gestão 

voltada ao controle, mas também pode ser fonte de transmutações emancipatórias. 

A tendência de gestão caracterizada pelo controle provavelmente seja encontrada em 

predominância entre as empresas do RS. É possível que sejam organizações que possuem uma 

organização tradicional do trabalho. Também podem ser adeptas da Administração de Pessoal, 

situando-se num estágio intermediário de gestão, no caso, são mais desenvolvidas que as 

classificadas pela Tendência de Sobrevivência; no entanto, ainda não atingiram as condições para 

conquistarem o comprometimento desejável de sua força de trabalho. 

1.2.3 A Tendência da Gestão voltada ao Comprometimento: o investimento no 
trabalhador 

Ao contrário da tendência organizacional voltada à Sobrevivência das empresas, este 

cenário sugere a excelência na gestão e a busca da relação de confiança e comprometimento entre 

empresa-empregado. Indo ao encontro das novas demandas dos processos e relações de trabalho, a 

organização procura criar laços de lealdade, cooperação, integração e aprendizagem entre os seus 

integrantes. Uma das estratégias mais freqüentes, no caso, tem sido a implantação e expansão de 

procedimentos da Gestão da Qualidade associadas às políticas e práticas de envolvimento dos 

empregados. Fleury et al. ( 1995), por exemplo, justificam que no Brasil: 

" ... a mão-de-obra operacional começou a ser considerada peça importante do 
processo de mudanças nas empresas. Ora, esta mão-de-obra sempre foi 
considerada um recurso abundante, barato, facilmente substituível e portanto 
pouco merecedora de investimento em treinamento e capacitação 
profissional. Mudar este padrão cultural vigente e as relações de poder a ele 
associadas propiciou à área de recursos humanos um campo de atuação que 
ela não vivenciara então. Entre as políticas para gestão de pessoal, 
desenvolvidas pela área, assume particular relevância aquelas ligadas ao 
treinamento e desenvolvimento, ao sistemas de comunicação e à participação 
dos empregados." (Fleury et al. , 1995, p.215-216) 

De modo geral, a tendência de uma gestão voltada à obtenção do comprometimento dos 

empregados caracteriza-se pela utilização de políticas e práticas de Administração de Recursos 

Humanos (ARH). Um dado que insinua essa possibilidade é que 70% das empresas americanas que 
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implantam programas de Gestão da Qualidade Total (GQT) nos dois anos seguintes têm visto seus 

programas fracassarem em face da concentração de esforços e investimentos em produtos e 

processos e da importância subestimada à gestão dos recursos humanos (Junqueira, 1995 apud 

Fernandes 1996, p.22 e p.l 03). 

Outra evidência empírica que exemplifica e sinaliza a observação anterior foi encontrada 

num estudo efetuado com 62 fábricas de automóvel em diferentes países do mundo. MacDuffie 

( 1995 apud Meyer e Allen, 1997, p. 81) demonstrou que o uso de práticas de ARH (voltadas para o 

enfoque da aprendizagem, ênfase em habilidades interpessoais no processo de seleção, 

compensação relacionada ao desempenho, baixo diferencial de status e treinamento extensivo) era 

associado com níveis mais altos de produtividade e qualidade, particularmente quando integrado 

com sistemas de trabalho (por exemplo, uso de grupos de trabalho, envolvimento de empregado no 

controle de qualidade) e estratégias de produção. Com base nisso, MacDuffie enfatizou a 

importância de práticas de ARH que podem ser consistentes e compatíveis com a lógica 

organizacional mais ampla. 

Dessler (1996), pesquisador (há quase três décadas) do tema comprometimento, realizou 

uma enquete junto a empresários, executivos, professores de administração, gerentes de Recursos 

Humanos, entre outros, para identificar empresas americanas que lhes vinham "à mente quando 

pensavam em funcionários dedicados" (p. 10). Ele também investigou fontes secundárias e 

confirmou a repetição de determinados nomes de empresas. Dediciu-se então por investigar dez 

empresas, quais sejam: Ben & Jerry's Ice Cream; Delta Air Lines; Federal Express; Goldman, 

Sachs & Company; IBM; Mary Kay Cosmetics; J. C. Penney; Publix Supermarkets; Satum 

Corporation e Toyota Manufacturing, U.S.A. Por meio de entrevistas com os empregados e 

análise de documentos (tipo políticas e procedimentos da Administração de Recursos Humanos), 

chegou a seguinte conclusão: 

"Finalmente, encontrei oito práticas de grande comprometimento 
que apareciam e reapareciam na conduta dos negócios de cada uma das 
dez empresas por mim estudadas. Na verdade, eram conjuntos de práticas, 
cada conjunto composto de ações administrativas específicas e concretas, 
as quais classifiquei da seguinte forma: valores people-first- as pessoas em 
primeiro lugar, diálogos de mão dupla, comunhão, mediação 
transcendental, contratação baseada em valor, segurança, recompensas 
extrínsecas palpáveis e realização. Uma coisa que tomou-se cada vez mais 
óbvio, à medida que meu estudo prosseguia, foi a criação do 
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comprometimento que (sic) requereria um programa administrativo 
abrangente, composto de um pacote de práticas administrativas 
concretas e políticas de pessoal. Na falta de tal programa, os resultados 
de esforços relativamente unidimensionais, como programas de aumento 
de qualidade ou planos de incentivo, estão fadados ao fracasso" (p. 11, 
grifos nossos) . 

Lawler UI ( 1995) é outro especialista em Administração de RH que defende uma 

proposta similar. Pode-se então insinuar que o comprometimento organizacional não se "compra 

pronto" ao se contratar vários profissionais com um determinado perfil, mas, sobretudo, que se 

constrói administrativa e humanamente, culminando no que é chamado de organizações de alto 

envolvimento. Tal expressão refere-se às organizações que " empregam uma variedade de 

elementos estruturais congruentes para reforçar e facilitar o envolvimento empregatício, 

incluindo toda uma gama de partilhas inovadoras de poder, partilha de informações, 

fortalecimento de habilidades, recompensas e práticas relacionadas de recursos humanos. Os 

exemplos mais conhecidos são as novas fábricas ' vitrine ' construídas pela Procter & Gamble, 

General Mills, Anheurser-Busch, Digital Equipment Corporation, Mead, entre muitos outros" 

(Ledford, 1995, p. 125). 

Mais especificamente, Ledford ( 1995, p. 127) faz declarações quanto aos resultados 

conquistados por meio desta tendência de gestão : 

"Os dados disponíveis também sugerem que as organizações de alto 
envolvimento são de modo geral muito eficientes ( .. . ). Estudos internos da 
Procter e Gamble, General Foods e General Mills mostraram que suas 
fábricas de alto envolvimento são 20 a 40 por cento mais produtivas que as 
unidades de comparação. Um estudo de 96 organizações de alto 
envolvimento (Leadford, Cummings e Wright, 1992) demonstrou que cerca 
de três quartos suplantaram suas indústrias numa variedade de mensurações. 
Dados de desempenho intenso de uma seção da amostragem demonstraram 
que as organizações de alto envolvimento suplantaram suas indústrias no 
retorno de vendas numa média de 532 por cento e no retorno de investimento 
numa média de 3 88 por cento". 

Estima-se, portanto, que as grandes empresas e as pertencentes aos setores mais avançados 

no Brasil e em particular no RS utilizem mais intensamente as políticas de envolvimento 

empregatício, caracterizadas na literatura como práticas de gestão voltadas ao alto 

comprometimento. Marras (2000, p.21 ), por exemplo, declara que as grandes empresas em busca 

51 



de promoção de sua imagem são as geradoras e patrocinadoras das mudanças na administração de 

RH. 

" Essas (as grandes empresas), em diversas oportunidades, acabaram 
por patrocinar estudos e pesquisas na área acadêmica que fizeram com que 
houvesse uma valorização de novas posturas de comando como forma de se 
conseguir otimizar os resultados produtivos das organizações" (Marras, 
2000, p.21 ). 

É provável que essas atinjam um seleto mercado de trabalho, considerado " primário" por 

ser composto por uma força produtiva mais qualificada e escolarizada. Ao mesmo tempo em que 

se defrontam com a realidade de gestão das empresas praticantes da Tendência à Sobrevivência, 

podem ser indiretamente beneficiadas pelas ações das últimas. 

Enfim, estima-se que os investimentos em práticas de envolvimento dos empregados gerem 

condições no ambiente de trabalho para o comprometimento organizacional, o que favorece ao 

atingimento das metas, objetivos e resultados competitivos; fornecendo alimentação paralela ao 

sistema de envolvimento empregatício (ver Figura 1). 

Programa de 
Envolvimento 
dos Empregados 

Comprometimento 
Organizacional 

Figura 1: A Dinâmica do Envolvimento Empregatício 

Objetivos e 
Resultados 
Organizacionais 

1.3 Aspectos Conceituais da Gestão voltada ao Comprometimento e questionamentos 
quanto às suas aplicações 

Constata-se na literatura recente que vários conceitos vêm sendo desenvolvidos e somados 

nesse sentido, contribuindo para formatar a " nova" tendência de gestão observada nas 

organizações. O que parece estar por trás desses conceitos é, fundamentalmente, a necessidade de 

melhorar cada vez mais o desempenho pessoal e da empresa, talvez ameaçando até o próprio posto 
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de trabalho daquele que, em alguma medida, contribui para a inovação tecnológica e 

organizacional da empregadora. É pertinente, portanto, resgatar alguns desses conceitos: 

Employeeship, Empowerment e Employee Involvement. 

Employeeship significa o empenho pessoal realizado para a sobrevivência e 

desenvolvimento da empresa, sobretudo " orientado para as metas nas três áreas de sucesso da 

empresa", ou seja, nas relações, na produtividade e na qualidade. Esse conceito resgata elementos 

que retratam o bom empregado, comparando-o com o "bom amigo" e com o " bom cidadão" 

(Moller, 1996, p. 22), uma vez que em todos esses papéis sociais demonstrações do tipo 

responsabilidade, lealdade e iniciativa são importantes. Da atitude individual com essas qualidades 

origina-se um comportamento a princípio individual , posteriormente grupal indicando a existência 

de uma cultura de employeeship. Tal cultura ao envolver a todos, inclusive conciliando interesses 

inter-departamentais e inter-classes sociais (capital e trabalho), pode expandir-se ao nível 

organizacional e até societal. Mas para isso é necessário revisar as correlações de forças e o poder 

das pessoas para executarem e (re)criarem seu trabalho. 

O conceito de Empowerment (atribuir poder/responsabilidade às pessoas) parte da 

concepção de que as pessoas são dotadas de poder. O poder pessoal reside especialmente nos 

conhecimentos e na automotivação. Esse conceito defende a tese de que é necessário "permitir que 

o poder aflore" (Blanchard, Carlos e Randolph, 1996, p.29). Isto é provocado inicialmente pela alta 

hierarquia, que assume um novo papel : o de orientar, facilitar e servir (ao invés de ser servida) seus 

empregados. O Empowerment é construído à medida em que as pessoas são informadas sobre suas 

responsabilidades, adquirem autoridade correspondente às suas responsabilidades, os padrões de 

excelência são estabelecidos, recebem treinamento compatível para atingirem a tais padrões, além 

de informações e conhecimentos, feedback sobre o seu desempenho, reconhecimento sobre suas 

realizações, demonstrações de confiança, permissão para errar e tratamento com dignidade e 

respeito (Tracy, 1994). Boaventura de Sousa Santos (2000, p. 112), ao discorrer sobre a nova ética, 

ainda contra-hegêmonica, cita as palavras de Jones ( 1985, p. 185) possíveis de serem aplicadas ao 

novo ambiente de trabalho, no caso: a responsabilidade fundamental está em criar a possibilidade 

de haver responsabilidade". Quem é o principal artífice disso? Os gestores, sem dúvida. 

Tal como a motivação, a autora da presente tese acredita que não se trata de uma questão 

individual, mas sim algo que ocorre porque o indivíduo interage e compartilha com outros, sendo 
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agente do imaginário coletivo. A responsabilidade é gerada por algo e/ou por alguém. Trata-se, 

portanto, de um processo psicossocial. 

"O novo principio da responsabilidade reside na Sorge, na 
preocupação ou cuidado que nos coloca no centro de tudo o que acontece e 
nos toma responsáveis pelo outro, seja ele um ser humano, um grupo social, 
a natureza etc.; esse outro inscreve-se simultaneamente na nossa 
contemporaneidade e no futuro cuja possibilidade de existência temos de 
garantir no presente. A nova ética não é antropocêntrica, nem individualista, 
nem busca apenas a responsabilidade pelas conseqüências imediatas. É uma 
responsabilidade pelo futuro" (Boaventura de Sousa Santos, 2000, p. 112). 

Como desenvolver a responsabilidade, o " empoderamento" em situação de trabalho? Com 

políticas e práticas de gestão, com a teoria em uso e não somente no discurso. Para tanto, é 

necessário a adoção de um programa de Employee Involvement. Neste sentido, publicações 

recentes advogam por exemplo que: 

"Estimular o envolvimento dos empregados é uma idéia que todo 
mundo apoia. Envolver as pessoas na estruturação de suas funções e fornecer 
a elas o treinamento e as ferramentas necessários para um desempenho 
eficiente é uma fórmula aprovada para a melhoria da qualidade e da 
produtividade. O objetivo é motivar as pessoas a serem criativas e 
produtivas. Dar a elas a possibilidade de sentirem-se orgulhosas do trabalho 
que realizam" (Milkovich e Boudreau, 2000, p. 477). 

O termo Employee Involvement, refere-se aos programas de Envolvimento dos Empregados 

baseados em práticas, procedimentos e políticas de Administração de Recursos Humanos (p. ex.: 

formas de recompensa, treinamento, educação, comunicação, programas participativos do tipo 

esquemas de sugestões) utilizadas principalmente nas empresas praticantes de procedimentos da 

Gestão da Qualidade. Marchington et al.( 1992, p. ix) explicam que o termo Employee Involvement 

é usado para indicar as iniciativas gerenciais voltadas à encorajar o comprometimento. Esse pode 

ser percebido, como já foi dito, mediante demonstrações de: ( 1) identificação com a organização; 

(2) boa vontade, disposição para exercer esforços a favor da empresa e (3) desejo de manter-se 

como membro da organização (Wood e Peccey, 1995, p. 54). A síntese de Oakland (1989 apud 

Wilkinson, 1993) justifica a importância dos programas de Envolvimento na medida em que se 
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entende que todos, do topo à base, devem estar envolvidos, pois as pessoas representam a fonte de 

idéias, inovação, perícia, experiência, conhecimento e cooperação para a ~mplementação das 

idéias. 

" Difícil é traduzir esse ideal em prática. Uma organização pode estar 
disposta a proporcionar as habilidades necessárias, mas estará disposta a 
confiar, a delegar responsabilidade e autoridade para a tomada de decisões 
em nome da empresa? O controle das decisões significa poder, e a maioria 
das pessoas não gosta de abrir mão dele. Os administradores e chefes podem 
achar que a maneira mais eficiente de realizar uma tarefa é tomar a decisão e 
fazer acontecer, em vez de colocar outras pessoas no processo. Os 
empregados também podem ficar meio desconfiados do interesse da chefia 
nessa colaboração se isto não combinar muito com o comportamento do 
passado. Portanto, ainda que o envolvimento dos empregados seja uma 
excelente idéia, sua prática não é das mais fáceis" (Milkovich e Boudreau, 
2000, p. 4 77). 

Employee Involvement: Programa de 
Envolvimento dos Empregados 

Gestão do 
Comprometimento 

Empowerment: empoderamento e 
responsabilização 

Employeeship: relações do trabalhador
Cidadão, da empresa-cidadã em relação 
ao trabalhador e à sociedade em geral 

Figura 2: Relações Conceituais da Gestão do Comprometimento Organizacional 

A operacionalização desses conceitos e de tantos outros (causadores de desconfiança ou 

estranhamento aos estudiosos, trabalhadores e gerentes mais céticos), como energização e 

sensibilização, autonomia responsável, autocontrole, autodesenvolvimento pressupõe uma 

mudança da gestão das pessoas. A forma tradicional de gerenciamento humano, conhecida como 

Administração de Pessoal, é portanto transformada, dando lugar à abordagem de Administração 

Estratégica de Recursos Humanos (AERH). A área e a função de Pessoal tendem a renovarem-se, 
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as diretrizes das políticas de gestão de pessoal passam a integrar-se à estratégia global da 

organização por meio de uma abordagem proativa, compartilhada e construída com o apoio de todo 

o quadro gerencial (esse segmento ampara sua visão estratégica nas opiniões, interesses e 

necessidades dos seus subordinados), ao invés de ser ditada pelo especialista de Pessoal. Contudo, 

a transição entre a tendência convencional e a inovadora de gestão de RH é complexa. A amplitude 

dessa mudança e a extensão dos limites que caracterizam uma forma de gestão da outra também 

são difíceis de serem definidas. 

Identifica-se a premissa de busca e conquista de padrões de produtividade e outros 

resultados de desempenho competitivos para sobreviver no mercado; ao mesmo tempo observa-se 

que é preciso operacionalizar a premissa envolvimento empregatício para obtenção do 

comprometimento dos empregados e conseqüente geração de resultados. Tão importante quanto ter 

uma força de trabalho integrada e motivada para se auto-sustentar, auto-superar e superar a 

concorrência é encontrar respostas rápidas e menos dispendiosas à empresa, talvez implicando na 

precarização das condições de trabalho e vida, talvez retrocedendo nas conquistas e direitos do 

trabalhador (direito a férias, 13° salário, licença maternidade) com a flexibilização das relações de 

trabalho. Em geral, busca-se repensar e reestruturar as estratégias de gerenciamento. Mas mesmo 

entre as empresas em processo de modernização nas formas de gestão, aparecem dúvidas. Algumas 

delas são: 

( 1) se os empregados beneficiados por políticas de RH mais agressivas, como p. ex.: 
recebimento de beneficios extra-salariais, de treinamentos e de apoio financeiro para a 
educação formal, tendem a ter efetivamente comportamentos mais comprometidos com a 
empresa em que trabalham ou; 

(2) se a ameaça da perda do emprego faz com que se tornem relativa e/ou temporariamente 
"mais produtivos", mais agradecidos e dependentes com as práticas, talvez paternalistas, 
dessas empresas; ou ainda, 

(3) se a pressão pela melhoria constante dos padrões de desempenho (controlada na maioria 
das vezes por impessoais índices de indicadores) gera comportamentos contrários ao que 
se é esperado, isto é, de descontentamento e de descomprometimento. 

É claro que podem coexistir graus distintos de satisfação e de comprometimento entre as 

pessoas num mesmo sistema de trabalho, representando para uns "conforto, segurança e 

satisfação" e para outros frustração, ansiedade, impotência e medo (Moscovici, 1995, p. 3). Mas 
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como não se realizou um estudo qualitativo e dirigido aos empregados é impossível avaliar esses 

aspectos. Outros fatores são contemplados mais adiante (ver Cap. 4), os quais estão em parte 

relacionados com a posição de Moscovici ( 1995, p.9) acerca do questionamento se as pessoas 

trabalham "melhor e mais felizes" atualmente. Ela declara: "A resposta, para a maioria, é NÃO. A 

qualidade de vida não acompanhou a velocidade do avanço tecnológico, definhando 

gradativamente". O acirramento da competição produz, segundo a autora, stress, labormanía 

( workaholics) etc. 

Outros estudiosos renomados, como Kanter ( 1997), também têm levantado essa 

problemática. A autora numa análise mais detalhada acerca do "novo local de trabalho" vivenciado 

por uma " nova força de trabalho" traz elementos interessantes a essa discussão. Diz ela que: 

"Se for mal gerenciada, a reestruturação pode facilmente fazer com 
que as pessoas se sintam indefesas, ansiosas, assustadas, embaraçadas, tolas, 
estafadas, céticas, hostis ou magoadas. Reestruturar produz assim uma janela 
de vulnerabilidades, um tempo quando a exposição à doença é aumentada 
precisamente ao mesmo tempo em que o corpo corporativo está 
temporiamente enfraquecido. Isto ameaça não só a produtividade atual como 
também a base para o futuro, a credibilidade da organização, culminando em 
uma crise de comprometimento e uma necessidade de as pessoas 
reafirmarem sua condição de membros da equipe. Toda vez que a base do 
relacionamento funcionário-empresa muda é necessano um 
recomprometimento. É especialmente irônico que mais comprometimento 
seja necessário no momento mesmo em que a própria base para o 
comprometimento será enfraquecida" (Kanter, 1997, p.50). 

A estudiosa alerta sobre a possibilidade da perda potencial de comprometimento durante a 

reestruturação. Para que a organização pós-empresarial assuma uma nova forma e busque 

oportunidades de crescimento, ao mesmo tempo em que elimina custos, é necessário manter o 

comprometimento no decorrer da mudança. Para tanto, a análise das práticas de gestão envolvem o 

reconhecimento de que a forma como é tratada a fase de transição-..da reestruturação faz uma 

diferença nos resultados desejados e no tipo de comprometimento conquistado (Kanter, 1997, 

p.7 1). 

Para a compreensão da nova organização de trabalho é preciso que se dê atenção à natureza 

do próprio local de trabalho e como ele está mudando. A redução da segurança do emprego pode 

produzir ansiedade quanto à carreira, o que leva a mais trabalho para mostrar que se é 
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insubstituível, afirma Kanter ( 1997, p. 278). Isso não significa necessariamente que o 

comprometimento desejado deixe de existir, mas que outra forma de comprometimento pode 

manifestar-se. O binômio "oportunidade-sobrecarga", explica Kanter, não é um fenômeno 

exclusivo da gerência ou pessoal administrativo. Os operários nos locais de trabalho considerados 

de alto comprometimento enfrentam problemas semelhantes devido às estratégias de "fazer mais 

com menos". 

Meyer e Allen ( 1997) também abordam a discussão em tela ao defenderem a tese de que o 

estudo do comprometimento não é algo antiquado. As organizações não estão desaparecendo, estão 

mais enxutas, declaram os pesquisadores. E devido a esse fato aqueles empregados que 

permanecem na empresa após a reestruturação adquirem um papel mais amplo em termos de 

responsabilidades, de habilidades, de capital humano, ou seja, devem ser comprometidos. Mas 

quais são os impactos disso? 

No 3° Encontro Nacional de Psicologia do Trabalho (ocorrido em Gramado, 1995), 

Moscovici afirmou que o trabalhador brasileiro revolta-se porque a qualidade de vida que lhe é 

acenada na fábrica não é a mesma encontrada em casa. Desse conflito, conseqüências graves vêm 

sendo apontadas por psicólogos do trabalho; tais como delinqüência, roubo na empresa e 

desperdício de materiais. Numa publicação recente (Moscovici, 1996), defende a idéia de que as 

"equipes dão certo" para contrapor o que se tem constatado nas últimas décadas em empresas de 

todos os portes, no caso: excesso de individualismo, desagregação, alcoolismo e uso de drogas. 

Algumas dessas indagações estimularam o presente estudo, conforme é demonstrado mais adiante. 

Enfim, pode-se inferir que as práticas de gestão de RH estão sendo revistas. Isso aponta a 

necessidade de se repensar a forma e o conceito de gerenciamento humano nesta virada de século. 

Estariam os novos conceitos de gestão sendo utilizados pela indústria de transformação do RS 

como pressupõe a literatura especializada internacional? 

1.4 E a Tendência de Gestão de Pessoas na indústria nacional e gaúcha? 

A grosso modo, uma tendência mundial já pode ser observada no cenário nacional e 

regional. Trata-se da perda dos direitos dos trabalhadores, a partir de novas relações e papéis do 

Estado, empresas e sindicatos. Sob a influência da economia globalizada, são feitos ajustes na 
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conjuntura nacional tomando-se cada vez mais evidente os efeitos do atual modelo econômico 

vigente. Sampaio Jr. (2000, p.7) mostra que de 1992 a 1998: 

" .. . o rendimento médio do trabalhador brasileiro retomou ao nível de 
renda do início da década; a taxa de desemprego praticamente duplicou, 
atingindo uma de cada cinco pessoas entre a população com idade ativa nas 
grandes metrópoles [ .. . ] Como a renda média gerada pela economia 
brasileira é cerca de 1/5 daquela produzida nas economias centrais, a opção 
pelo estilo de vida que prevalece nos países desenvolvidos implica, 
necessariamente, a intensificação da distância entre os ricos e pobres, 
aprofundando o abismo entre os brasileiros que têm acesso ao progresso 
tecnológico de última geração e a grande massa da população excluída dos 
confortos mais elementares da vida moderna." 

Apesar dos problemas estruturais enfrentados no País (desemprego20
, baixo nível de 

escolaridade etc.), das "novas" tendências do mundo do trabalho (como a empresa virtual, o 

trabalho 'a domicílio, etc.) e das grandes desigualdades encontradas (subemprego com exploração 

do trabalho das minorias sociais que representam maioria na verdade: crianças, mulheres, pessoal 

pouco qÜ~Iificado e anafalbeto funcional etc.) em termos de organização e gestão do trabalho, 

existem alguns indícios contrários, os quais estimulam a disputa acirrada por oportunidades de 

emprego.' Certas empresas do País têm buscado construir uma relação de parceria, cooperação e 

confiança com seus empregados. 

Moreira, economista do BNDES e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 

anali sa que a situação industrial do Brasil na década de 90 e declara que. 

"A produtividade do trabalho cresceu entre 4,5 a 7% ao ano, segundo 
diferentes estimativas, o que coloca o desempenho da indústria brasileira em 
um patamar superior ao da "nova" indústria americana ( 4% ao ano, no 
período 90-99). [ ... ] Nesse novo padrão de crescimento, o principal fator de 
dinamismo não é mais o investimento em capital fixo . A produtividade e o 
investimento em capital humano são cada vez mais importantes. Como se 
sabe, a educação teve um papel extremamente secundário no antigo regime, 
evidenciado pelo baixo grau de qualificação da nossa mão-de-obra" (Moreira 
In Exame Melhores e Maiores/ julho, 2000, p. 50). 

20 "Cálculos moderados permitem estimar que aproximadamente 40% dos brasileiros em idade de trabalho 
encontram-se subempregados, vivendo em atividades que concedem baixíssima remuneração, ou simplesmente 
desempregados" (Sampaio Jr. , 2000, p. 8). 
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Estima-se que a utilização de políticas e práticas de RH cresçam nas empresas brasileiras, 

asstm como vem acontecendo nos países do Primeiro Mundo. Um fator importante dessa 

apreciação refere-se à origem das políticas de envolvimento, pois são traçadas e posteriormente 

implantadas via uma iniciativa top-down (Roesch e Antunes, 1995). No caso, dependendo, em sua 

essência, de uma necessidade e decisão da alta gerência que está atrelada aos resultados potenciais 

para a competitividade da empresa. Em razão disso, pode estar ocorrendo a passagem de uma 

tendência de gestão baseada no Controle para uma orientada ao Comprometimento (Walton, 1985), 

alterando relativamente o modelo de gerenciamento humano nas empresas. Contudo, cabe lembrar 

que outro segmento de empresas pode estar crescendo significativamente, no caso, o estrato de 

empresas que adotam a tendência de gestão aonde impera a necessidade de Sobrevivência. Não se 

descarta a possibilidade de tal segmento também vir a adotar uma visão estratégica de gestão de 

RH, principalmente se houver incentivos e apoio por parte das instituições governamentais e 

empresanats . 

Entende-se que as empresas mais CO!llpetitivas estão alterando, gradualmente, os padrões 

motivacionais como forma de aumentar a satisfação e a vontade de trabalhar, e em decorrência 

alteram-se as capacidades, as habilidades e as atribuições dos cargos (ver, por exemplo, Roesch e 

Antunes, 1990). Paralelamente, surgem preocupações relativas ao meio ambiente externo, tanto 

fisico quanto sócio-político, econômico e tecnológico. 

Pragmaticamente, entende-se que a competitividade brasileira depende de investimentos na 

conscientização, preparação e educação profissional do trabalhador a fim de que participe e 

comprometa-se com sua organização (Barros, 1991, p.27). Isso se justifica uma vez que na última 

década, depois de um período de grande carência de recursos para desenvolver tecnologia de ponta 

ou mesmo para transferência de tecnologia, houve uma significativa renovação tecnológica com 

altos investimentos em maquinários. Para o bom desempenho do novo parque industrial brasileiro, 

para o uso eficiente da nova capacidade instalada é oportuno uma abordagem também moderna de 

gestão de pessoas. Faz-se necessário que o trabalhador entenda e participe do novo processo de 

trabalho. 

Em termos de tecnologias organizacionais usadas no trabalho industrial para melhorar as 

condições de competitividade destacam-se as ferramentas (dentre elas: grupos de CCQ ' s e de 
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PDCA's, CEP, Kanban, Kaizen, Manufatura Celular etc.) que favorecem o envolvimento dos 

empregados no patamar da comunicação e da solução de problemas via sugestões, outros 

mecanismos associados à Gestão da Qualidade podem estar sendo incorporados para reforçar o 

comprometimento com os objetivos empresariais, tais como: incentivos financeiros e canais de 

participação direta ou indireta . 

Alguns resultados de pesquisas efetuadas no Brasil na década de 90 consubstanciam o 

problema da presente tese ao demonstrar certas fragilidades e pontos oportunos à gestão de 

Recursos Humanos (RH). Outra releitura possível de ser feita é que as lacunas encontradas em 

nosso contexto empresarial representam desafios (ainda pouco explorados, sob uma ótica 

estratégica) à competitividade nacional e regional. Um documento preparado para a li Reunião 

de Avaliação Estratégica denominado Os Impactos do PBQP - Programa Brasileiro para a 

Qualidade e Produtividade - sobre as Empresas ( 1992) mostra, por exemplo, que apesar do 

escopo abrangente da pesquisa efetuada em 19 Estados da Federação com 993 empresas - 43% 

pertencentes ao setor industrial, o único aspecto considerado sobre ARH foi o treinamento. Neste 

âmbito, verificou-se que o investimento é muito baixo. Somente 6,3% das empresas investiam 

mais de US$ 300,00 por funcionário, a cada ano21
• Quase a metade da amostra ( 44,3%) investia 

até US$ 50,0022
. Sendo que 4 7,1% das empresas pesquisadas treinou em Qualidade e 

Produ ti v idade de O a 25% do quadro de pessoal, durante o período de 1990 a 1992 (esse foi o 

resultado mais significativo). Não obstante, os pesquisadores alertaram para o seguinte: 

"Outros estudos sobre a questão de RH e implantação de programas 
de Q&P em empresas industriais mostram que as empresas mais avançadas 
estão hoje integrando o treinamento com o planejamento de necessidades, 
derivado do planejamento estratégico. A avaliação da eficácia do 
treinamento é feita a partir dos indicadores de Q&P. O treinamento tem 
não apenas características técnicas como também comportamentais e, na 

2 1 Outro fator agravante neste sentido é exposto por Segundo Fleury, A. e Fleury, M. T. ( 1995, p. 152): o 
investimento em educação formal feito Estado brasileiro é bastante baixo. Conforme dados da Unesco em 1991 , 
as despesas com educação no 1· e 2" graus (US$ 1.000) no Brasil foi de I 0.718 .500 enquanto que no Japão foi de 
134.832.480. Em termos de despesas com educação : estudante/ano, o Japão investiu 5.223 ,5 e o Brasil, 320,0. 

22 "A revista Business Week calcula que as 500 empresas americanas gastaram cerca de 44 bilhões de dólares em 
treinamento em 1997. A revista Exame revela que, segundo pesquisa do Saragota Institute de São Paulo, as 500 
maiores empresas brasileiras listadas por Maiores e Melhores gastaram em 1997 cerca de 650 milhões de dólares 
em treinamento, Em 1996, esse investimento foi de 580 milhões de dólares . O investimento per capita no 
treinamento de executivos vem crescendo, segundo o Saragota Institute: em 1995, R$ 900,00, em 1996, R$ 
1.300,00 e em 1997, R$ 1.860,00" (Chiavenato, 1999, p. 298). 
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medida em que resulta em maior qualificação e envolvimento dos 
funcionários, requer que as empresas repensem as suas estruturas de cargos 
e salários. Este argumento demonstra o caráter sistêmico das mudanças 
associadas à Q&P, as quais, como visto acima, só foram identificadas por 
relativamente poucas empresas"(p. 14). 

Nas conclusões dos autores foi apontado que: 

"A questão dos Recursos Humanos é uma das mais críticas no 
avanço para Q&P. A maioria das empresas não consegue, ainda, visualizar 
o caráter prioritário de desenvolvimento de Recursos Humanos para se 
evoluir em direção a Q&P. A sensibilidade e a propensão para investir em 
RH ainda é baixa" (p. 22). 

Numa perspectiva mais favorável, o Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira -

Uma Visão empresarial (1993, p. 7), elaborado pelo CNI, com base em questionários 

respondidos por 660 representantes de empresas, afirmou que: 

"Os gastos com "engineering" e treinamento de pessoal são os que 
apresentam maior crescimento em 1992 quando comparados com o 
período de 1987-89 ( ... ). As projeções assinaladas pelas empresas, para o 
período 1993-95, revelam a continuidade de incremento nesses fatores, 
enquanto os dispêndios com assistência técnica e vendas deverão manter 
suas atuais participações". 

Em pesquisa realizada em 16 estados do Brasil , com 1.3 56 empresas representantes de 

todos os setores industriais (BNDES, CNI e SEBRAE, 1996) sobre questões referentes à 

Qualidade e Produtividade, alguns dados sobre a força de trabalho e as práticas de RH foram 

levantados. Constatou-se que existe uma grande heterogeneidade no grau de escolaridade dos 

trabalhadores, sendo essa intermediária se comparada com o nível encontrado na agricultura e no 

setor terciário. Os setores mais avançados como química, material elétrico e de comunicações e 

borracha, apresentam uma força de trabalho com maior escolaridade do que os setores tradicionais 

(madeira, mobiliário e vestuário, calçados e artefatos de tecido), que contam com poucos 

empregados com nível superior de educação. 
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O treinamento é basicamente on the job, sendo praticado por 78% do total da amostra 

(BNDES, CNI e SEBRAE, 1996, p. 25). Contudo, poucas empresas avaliam "os conhecimentos 

e habilidades necessários para o desempenho das tarefas quando treinam seus empregados", no 

caso, somente "14% utilizam em alto grau e 27% em médio grau este tipo de prática" (p. 26). 

Um dado promissor é que apenas 11 % das empresas não realizam quaisquer formas de 

treinamento (p .25). Segundo os pesquisadores, nos setores tradicionais há menor incidência de 

programas de treinamento e o nível de escolaridade dos trabalhadores é baixo, o que pode ser um 

obstáculo para a elevação da competitividade empresarial. 

Os beneficios e incentivos demonstram ao empregado que ele merece tratamento 

diferenciado para os problemas de ordem pessoal e profissional não interfiram na produtividade 

(ver Cap. 4). Na referida pesquisa constatou-se que os mais comuns nas empresas são : vale

transporte (85% das empresas pesquisadas ), auxílio-refeição ( 61 %) e planos de saúde (54%). 

Previdência privada e participação nos lucros são menos usuais, sendo oferecidos principalmente 

pelas empresas de grande porte e dos setores mais avançados (BNDES, CNI e SEBRAE, 1996, 

p. 9). Poucos também são os incentivos para a participação em sugestões, isto é, para solução de 

problemas e para geração de inovações. O setor que mais se destaca nesse aspecto é o de material 

de transporte . Em termos de porte, o grande utiliza mais tais práticas. Entretanto, somente 5% 

das empresas não oferece qualquer tipo de beneficio aos trabalhadores (p. 26). As grandes 

empresas destacam-se também por concederem seguro de vida e creche aos filhos dos 

empregados. Os setores tradicionais indicaram os maiores índices de oferecimento de prêmio por 

produtividade, talvez confundidos por pagamento por peça, supõem os pesquisadores. Enfim, 

observa-se que os setores tradicionais investiram menos nas políticas de RH (treinamento e 

educação, desenvolvimento gerencial, beneficios e incentivos, comunicação e metodologias de 

solução de problemas, p. ex.) do que os considerados dinâmicos . 

De forma geral, observa-se a clara diferenciação entre os impactos sofridos pela classe 

trabalhadora e empresarial na última década. 

"O emprego industrial no Brasil, em 1998, era 50% do emprego 
industrial de 1989. Os salários, em 1998, eram 30% menores do que os 
salários de 1989. A participação da massa salarial no produto industrial 
estava 23% abaixo do que era em 1989. Isto é, em dez anos, existe um claro 
empobrecimento dos trabalhadores em termos de emprego, de salário, de 

63 



• 

participação dos salários no produto industrial" (Dedecca, 2000, p. 5) 

Já para o empresariado, os anos 90 representaram a " década da recuperação", quando 

foram lançadas "as bases de uma Nova Economia no Brasil" (Rossetti In Exame Melhores e 

Maiores/ julho, 2000, p. 33) . 

"Não há como não enxergar a correlação saudável entre a abertura 
da economia e a produtividade da indústria de transformação. No período 
1975-1979, ainda em pleno milagre econômico, a produtividade expandiu
se 2,46% ao ano. Nos anos 80 proativamente estagnou, com variação anual 
de 0,53%. Mas nos anos 90, como um dos marcos mais expressivos da 
Nova Economia, evoluiu 5,45% a cada ano, mais do que a variação 
acumulada em toda a década anterior" (Rossetti In Exame Melhores e 
Maiores/ julho, 2000, p. 33). 

"Os dados do Brasil para o período 1990-1999 são reveladores . Na 
indústria de transformação, houve redução de 40,6% no número de horas. 
O índice do pessoal ocupado caiu 37,7%. Mas o volume efetivo da 
produção não caiu. Contrariamente, aumentou 13 ,3%. Em conseqüência, a 
produtividade, expressa pelo volume de produto realizado por hora 
trabalhada na produção, aumentou substantivamente. Em relação aos 
padrões de 1989, a produtividade alcançada em 1999 foi 71,6% maior" 
(Rossetti In Exame Melhores e Maiores/ julho, 2000, p. 36). 

Outros aspectos que corroboram para o entendimento do cenário industrial brasileiro 

podem ser observados numa pesquisa feita , em 1997 pela Fundação Dom Cabral , de Belo 

Horizonte. Participaram as 500 maiores empresas do país, destas foi selecionada uma 

amostragem (significativa estatisticamente) composta por 146 empresas. Do referido segmento 

amostrai observou-se que 90,4% realizaram downsizing ; 85,6% programas de qualidade total ; e 

80,1 %, estavam em busca de benchmarks (Exame Melhores e Maiores/ julho, 2000, p. 38). 

As informações acima mostram a complexidade das novas formas de gestão das pessoas e 

dos resultados esperados com o seu uso . Poder-se-ia dizer, em poucas palavras, que a lógica atual 

das empresas industriais brasileiras é a seguinte: redução do número de horas de trabalho 

(através da tecnologia e racionalização/simplificação do processo produtivo) e do volume de 

empregos oferecidos. Em função disso, as pessoas que conseguem se manter no mercado são 

obrigadas a serem mais produtivas, o que, em certos casos (há controvérsias nas estatísticas), as 

leva a um ganho no salário real (ver Tabela 1). 
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Tabela 1: Desempenho dos Indicadores da Indústria Brasileira na Década de 90 
ANO PESSOAL HORAS SA LARI O MASSA PRODUÇÃO PRODUTIVIDADE 

OCU PADO T RAB ALH ADAS INDUST RI AL SA LARI AL 199 1= 100 (5) 1989= 100 (6) 
JUL/94= 100 ( I ) JUL/94= 100 (2) REA L (4) (3) 

1990 123 ,7 120,8 102,4 96,0 
1991 114,0 108,4 100,0 104,6 
1992 106,7 101 ,8 100,0 100,0 95 ,9 106,8 
1993 102,8 102,3 111,3 107,3 103,7 115,3 
1994 100,3 101,2 121 ,4 114,2 111,8 126,7 
1995 98,8 100,5 132,0 122,3 113 ,7 130,3 
1996 90,2 91,0 139,3 117,8 115,0 140,9 
1997 86,6 87,7 146,9 119,3 119,1 151 ,7 
1998 82,1 81 ,2 153,6 111,4 115 ,2 160,2 
1999 77,1 71 ,7 150,8 111 ,3 113,3 171 ,6 
Fontes : (1) e (2) Fiesp. (3), (4) , (5) e (6) IBGE (Exame Melhores e Maiores/ julho, 2000, p. 38). 

Cabe fri sar que a indústria gaúcha possui algumas especificidades que a distingue das 

encontradas em outras regiões brasileiras. Tais especificidades podem de certa forma fortalecer a 

problematização exposta anteriormente. Castilhos e Passos ( 1998) discriminam, no caso: 

~ predomínio de pequenas e médias indústrias, o que dificulta o acesso a tecnologia e a 
financiamentos; 

~ forte vinculação entre o setor industrial e o agropecuário, sendo que o último foi afetado pelo 
Mercosul e pela produção do Cerrado Setentrional repercutindo nos resultados de toda cadeia 
produtiva gaúcha; 

~ escassez de empresas multinacionais e estatais de porte ligadas às empresas locais; 

~ a estrutura industrial do RS é caracterizada como tradicional em termos de tecnologia (em 
outras palavras, faz uso de tecnologia madura) e diversificada no que tange à sua produção. 
Complexos industriais do setor metal-mecânico, coureiro-calçadista e agroindustrial agregam 
e sugerem a cooperação entre empresas de pequeno e médio porte situadas em determinados 
espaços geográficos em especial , na Região da Grande Porto Alegre, de Caxias do Sul e do 
Vale do Rio dos Sinos (p. 61 ), bem como demonstram importantes especializações (por 
exemplo, vinhos, artigos de cutelaria), refletidas pela boa oferta no mercado nacional e pelo 
volume de exportações (p . 62); 

~ produtos alimentares, mecânica, metalúrgica, vestiário e calçados, fumo e química são os que 
prevalecem, correspondendo a aproximadamente 60% da produção industrial ; 

~ excluindo a indústria química, os demais setores são os que mais empregam mão-de-obra, ou 
seja, fazem uso intensivo da força produtiva (p. 52); 

65 



)> " ... os salários pagos pela indústria gaúcha são comparativamente inferiores aos das demais 
regiões mais (sic) industrializadas do País, compensando os menores índices de 
produtividade." (p. 60); 

)> melhor qualificação da mão-de-obra em relação ao resto do país (p. 60). Este aspecto merece 
duas observações: primeiro, a qualificação é fruto do modo pela qual a indústria local 
desenvolveu-se, ou seja, as empresas de pequeno porte "que procuraram avançar a partir de 
práticas e de soluções próprias, requereu a existência de trabalhadores com habilidades 
específicas para executar tarefas típicas do paradigma tecnológico vigente, facilitadas pelo 
maior nível de escolaridade da força de trabalho do Estado" (p. 63). A segunda observação é 
que apesar da qualificação da força de trabalho ter contribuído para o desenvolvimento de 
importantes segmentos industriais, " .. . presentemente, não tem representado uma real vantagem 
competitiva para a indústria do Rio Grande do Sul" (p . 63), pois a estrutura industrial vigente é 
voltada principalmente para produtos de menor valor agregado, fazendo pouco uso de mão
de-obra qualificada. Contudo, há de considerar-se que a estrutura industrial gaúcha encontra
se em plena fase de transição. 

Para ilustrar qualitativamente o interesse empresarial do sul do país (Roesch e Antunes, 

1995), cita-se o caso de uma empresa industrial reconhecida como vanguarda em gestão de RH. 

Verificou-se, por exemplo, o uso sistemático de levantamentos de atitudes dos empregados como 

parte da estratégia de Administração de RH. Por meio de uma sondagem foram identificadas, por 

exemplo, as principais características da mão-de-obra e para cada uma delas foram traçadas 

determinadas políticas de envolvimento. Para a baixa instrução, promoveram treinamento, 

ofereceram Supletivo e aplicaram o Programa de Certificação aos empregados treinados. 

Detectaram valores importantes para gerir a qualidade na empresa, tipo o orgulho e o espírito 

cooperativo próprio do homem do campo (origem predominante dos operários); para tanto, a 

área produtiva foi reestruturada possibilitando o trabalho em grupo, e também foi implantado um 

esquema visando evitar que as peças não-conformes saíssem da fábrica, no caso passaram a 

expô-Ias em locais visíveis de cada célula de manufatura, o que em certa medida provocou o 

constrangimento nos mais desatentos. Esse é só um dos casos de empresas que usam (às vezes de 

forma distorcida e rudimentar) estratégias de envolvimento dos empregados no cenário 

empresarial gaúcho. 

Das evidências empíricas mencionadas pode-se questionar se as empresas de médio e, 

sobretudo, de grande porte da indústria de transformação do RS, por seu efeito multiplicador, 

não estariam promovendo uma alteração mais ampla na forma de gestão das empresas 

(fornecedoras e clientes) com quem se relacionam. Ou estariam estas, simultânea e 
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oportunamente, alimentando, conforme sugerido, tendências distintas de gestão de RH, 

configurando desta forma a dialética das práticas "modernas" e "tradicionais" de gerenciamento 

das pessoas. 

As características do macroambiente e do contexto específico das empresas 

possivelmente contribuam na diversidade das tendências de gestão de pessoas na indústria de 

transformação do RS. Enfim, buscou-se a partir desta problematização apresentar as principais 

orientações da tese. O foco de atenção da tese é de que a forma de envolver e, portanto, de 

comprometer os empregados é diferenciada de acordo com a tendência de gestão. Espera-se que, 

conforme a abordagem adotada pelas empresas, haja uma variação na utilização dos recursos de 

envolvimento e nos comportamentos de comprometimento. A variabilidade do uso das políticas 

de RH tipifica a tendência de gestão das pessoas e as condições de competitividade, as quais 

podem estar associadas aos perfis setoriais da indústria gaúcha. 

Conforme foi mencionado, a discussão teórica apresentada a seguir visa fundamentar a 

proposição básica de pesquisa. Para tanto, aborda algumas questões-chave, quais sejam: 

( 1) Historicamente, como a questão do controle/comprometimento tem sido abordada ao longo 
do desenvolvimento da empresa capitalista? 

(2) Como a teoria organizacional tem debatido a questão do envolvimento dos empregados 
conforme as tendências de gestão voltada ao controle e ao comprometimento? 

(3) O que significa Envolvimento dos Empregados sob uma abordagem de Administração 
Estratégica de Recursos Humanos? O que constrói a Gestão baseada no 
Comprometimento? Qual sua relação com a Gestão da Qualidade? Que políticas e práticas 
são usadas para conquistar o envolvimento dos empregados? E quais resultados se espera 
com o uso dessas? 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICO-EMPÍRICOS ACERCA DA MUDANÇA 
NA GESTÃO DE PESSOAS: do controle ao comprometimento dos 
empregados 

"O cidadão médio não pode deixar de ficar perplexo, sobretudo sendo 
sociólogo, ou seja, uma espécie de portador e elaborador, segundo a 
definição gramsciana, do senso comum renovado, entre uma realidade 
pensadamente numerada ("há três milhões de desempregados") e alguns 
difusores ou trivilizadores dos saberes sociais que lhe dizem e repetem 
impenitentemente que o trabalho está a acabar, embora os acidentes de 
trabalho aumentem, bem como os prejuízos para a saúde do emprego 
inexistente ... " (Castillo, 1998, p. 131 ). 

Tanto o estudo como a aplicação do conhecimento acerca do comportamento (de 

des/comprometimento, no caso) e do desempenho das pessoas no trabalho fazem uso de um 

arcabouço científico de natureza multi e transdisciplinar. Considera-se, então, necessário recorrer 

a mais de uma perspectiva de análise; tangenciando, à medida do possível, uma leitura histórico

sociológica e outra organizacional. Dá-se início ao capítulo, revisando as discussões que, direta 

ou indiretamente, tratam da evolução conceitual e operacional das políticas de envolvimento e do 

comprometimento organizacional (ainda que em certos casos utilizem outras denominações com 

o mesmo teor); tendo como pano de fundo o desenvolvimento histórico da sociedade capitalista. 

Esta abordagem preliminar (seção 1) tem o propósito de contextualizar os axiomas e 

experiências organizacionais subseqüentes (seção 2), demonstrando a influência de questões 

sociais, políticas, econômicas e tecnológicas no ambiente e no momento histórico. O sentido 



básico desta reflexão é o de tentar identificar as problemáticas que estimularam (e ainda 

estimulam) as diferentes tendências de gestão. Ao abordar as questões explicitadas anteriormente 

(ver p. 67), o presente capítulo tem, também, o intuito de: (1) fortalecer e aprofundar conceitos; 

(2) fundamentar a concepção teórica adotada pela autora e, (3) apresentar resultados de pesquisas 

empíricas, demonstrando o que tem sido verificado, refutado e, ainda, algumas dúvidas que 

patram. 

2.1 A Transmutação dos Mecanismos de Controle das Pessoas no Trabalho: breve 
perspectiva histórico-sociológica do sistema capitalista 

O presente tópico apresenta uma releitura das diferentes fases do capitalismo sob uma 

ótica que aborda a questão do comprometimento dos trabalhadores. Recupera-se a idéia 

defendida anteriormente, no caso, de que o comprometimento organizacional é algo socialmente 

criado pelas organizações e pessoas que nela trabalham de acordo com o contexto e momento 

histórico em que se encontram. Em outras palavras, o contexto influencia e é influenciado pelas 

ações das empresas e dos seus atores sociais. 

Diferentemente das organizações tradicionais, as empresas contemporâneas caracterizadas 

como competitivas (para atingir os objetivos e metas planejadas de lucratividade, produtividade, 

entre outros) buscam estabelecer um contrato implícito e explícito de trabalho, de relações sociais 

e produtivas, baseado no consentimento. Daí a necessidade de oferecer, em troca, aos 

empregados condições que atendam às suas necessidades, direitos e aspirações. Com essa 

orientação influenciam a percepção destes em relação ao trabalho e à empresa, alteram a forma 

de gestão da própria organização e garantem maior contribuição para si e para seus empregados. 

Mas esse desenho de contrato nem sempre foi assim, tampouco é algo instituído em toda e 

qualquer organização, região ou país nos dias de hoje; inclusive, numa única empresa pode-se 

encontrar distinções relativas à situação do mercado de trabalho e à tendência de gestão das 

pessoas, o que afeta a relação capital-trabalho. Ademais, os mais céticos, a exemplo do que 

alertam Milkovich e Boudreau (2000, p. 34), poderiam contra-argumentar: 

"Existem sinais de que os entendimentos implícitos baseados na 
tradição e na confiança mútua estão desaparecendo nos Estados Unidos e no 
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porvtr. 

mundo todo. As mudanças nas relações de trabalho são inseparáveis da 
contínua restruturação endêmica da sociedade e da economia [ ... ] Os 
desdobramentos trazidos pelas mudanças nos contratos de emprego para os 
trabalhadores e seus dependentes e talvez para a sociedade como um todo 
têm sido praticamente ignorados. Talvez, os profissionais de RH precisem 
ajudar os indivíduos a mitigar os crescentes riscos e custos que têm que 
enfrentar. Serão necessárias mais inovações na área de RH." 

Não são poucas as alterações que aconteceram no último século e que· se msmuam no 

2.1.1. Ajustes no capitalismo e as inflexões no comprometimento organizacional: a velha 
ordem 

Para melhor entendimento dos ajustes e reajustes na gestão de pessoas é interessante 

resgatar as diferentes fases da sociedade capitalista. E, em cada um delas , tentar relacionar as 

características influenciadoras na conformação do comprometimento (ou consentimento, como os 

marxistas chamam). Um conceito elucidador da presente discussão é o do controle, eis que esse 

assume várias faces de acordo com o contexto histórico e força, em jogo, de seus atores sociais. 

O controle é aqui definido como a habilidade dos capitalistas e/ou gerentes de obter dos 

trabalhadores um comportamento desejado no trabalho (Edwards, 1979). 

A noção de consentimento ajuda a caracterizar a moderna tendência de controle 

empresarial. Como foi visto, o movimento de reestruturação da economia e das empresas 

enfraqueceu em muito a organização sindical e as formas conscientes (coletivas e individuais) de 

resistência dos trabalhadores (ver por exemplo, Ramalho, 1995; Posthuma e Lombardi, 1997; 

Leite et ai., 1997). Simultaneamente, a gerência contemporânea tem investido na conquista da 

atitude e comportamento de comprometimento (afetivo). Contudo, deve-se deixar claro que a 

orientação para o comprometimento está embutida tanto nas velhas como nas "novas" estratégias 

de controle gerencial. O diferencial refere-se à abordagem usada. Essa indica um provável 

enriquecimento dos elementos que criam e fazem (re)despertar o comprometimento 

organizacional do tipo afetivo, os quais têm sido contemporizados frente às variáveis externas e 

internas da organização. 

Visando a maior compreensão da noção de comprometimento/consentimento, Littler 
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( 1990, p. 64-65) explica que o controle gerencial exercido sobre os trabalhadores pode ser 

classificado em dois tipos. Um deles mostra uma dialética entre o controle e a resistência e o 

outro refere-se à natureza dual da relação de controle gerencial, ou seja: "tratar o trabalho como 

mercadoria ou como não-mercadoria" . 

No primeiro tipo, a gerência busca alcançar os objetivos organizacionais e a lucratividade 

por meio da organização do trabalho e do controle, sendo prerrogativas predominantemente 

gerenciais . A relação de controle econômico é central no processo de acumulação de capital e nas 

relações sociais de trabalho. Assim sendo, as pressões gerenciais atingem também " os interesses 

econômicos e sociais dos trabalhadores que, em conseqüência, resistiriam ao controle." 

(Ramalho, 1991 , p. 32). Poder-se-ia dizer que quanto maior o controle direto entre trabalhadores 

esclarecidos e qualificados maior a resistência; nesse segmento o mais indicado é o controle 

indireto (ou o direto obtido por consentimento). O outro tipo de conceituação de controle 

gerencial questiona o trabalho como sendo ou não uma mercadoria. 

"A relação entre gerente e operário não seria uma relação de mera 
troca econômica, mesmo sendo a base material chave para a acumulação; 
pelo contrário, "precisamente porque o capital tem que continuamente 
revolucionar a produção e dentro dela o papel do trabalhador, ele não pode 
confiar apenas no controle e na coerção. Em algum nível, a cooperação dos 
trabalhadores, seus poderes criativos e produtivos, e seu consentimento 
precisam ser utilizados" (Thompson, 1990, p.l O 1 apud Ramalho, 1991, p. 
32). 

Neste sentido, Burawoy (1979, p. 12) alerta para que o entendimento do processo de 

trabalho não se limite à análise do conflito e da resistência, não menospreze a diferença de 

interesses, tampouco ignore as questões ideológicas. A análise precisa abarcar também a 

compreensão do que ocorre para a produção do consentimento. Uma questão essencial para isso, 

diz o autor, é que os interesses dos trabalhadores são produzidos e reproduzidos em formas 

particulares ( 1985, p. 29). Dependem de situações de mercado de trabalho, mercados de produtos, 

mudanças tecnológicas e resistência operária, particularmente no que tange ao controle 

(Friedman 1990, p. 34; Thompson, 1983, p. 134). 

Burawoy ( 1985) e outros autores (por exemplo, Ramalho, 1991, p. 32; Hemandez e 

Caldas, 2000) frisam que o fenômeno a ser analisado é a não resistência ao capital por parte dos 
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trabalhadores. Mesmo com oposição de interesses, tem ocorrido algo que a mmimiza. As 

estratégias gerenciais desempenham, em tal escopo, um papel fundamental. 

Friedman ( 1990) analisa o controle no processo de trabalho em termos de estratégias 

gerenciais. ( 1990, p. 32). Distinguindo a força de trabalho do trabalho em si, explica que com 

trabalhadores maleáveis, o trabalho não precisa ser especificado no contrato de emprego 

(Ramalho, 1991, p. 33 ), mas isso não ocorre em situação inversa. Devido a tais pressupostos, 

Friedman nomeia duas estratégias entendidas "como duas direções ao longo das quais os 

principais gerentes podem se movimentar, em vez de dois rígidos sistemas de autoridade dos 

quais os gerentes escolheriam à vontade" para manter a autoridade de sua função (Friedman, 

1977, p. 107), no caso: 

);> a Autonomia Responsável: na qual o gerente busca se beneficiar da maleabilidade dos 
trabalhadores, entende-os como não-alienados e tenta convencê-los de que os objetivos 
empresariais são também deles. Esses recebem concessões do tipo responsabilidade, status, 
supervisões de pouca importância; incentivos ideológicos para serem leais à empresa; 

);> Controle Direto: em que o gerente, ao conceber os trabalhadores como máquinas, procura 
reduzir as possibilidades e impactos da "vontade independente dos trabalhadores" , 
minimizando a responsabilidade desses. Os mecanismos, para tanto, estão implícitos no 
trabalho, mais especificamente no desenho do cargo, planejamento e coordenação/supervisão 
rígida das atividades produtivas. Também são usadas ameaças de coerção, punições em 
dinheiro e/ou demissão, tal como prescreve a Administração Científica de Taylor (Friedman, 
1990, p. 32) . 

Ao revisar uma das teses ma1s discutidas nos anos 70, a de Braverman (sobre a 

degradação, desqualificação e desumanização do trabalhador no sistema capitalismo centradas na 

divisão entre a concepção e execução do trabalho), Burawoy ( 1979) chama a atenção para 

aspectos além dos objetivos, destacando também os "subjetivos" (políticos e ideológicos) que 

afetam a questão do controle empresarial. Essa é vista como um jogo. 

" .... "jogo" do qual os trabalhadores também participam; através desse 
"jogo" se expressa o "consentimento" dos trabalhadores face às relações 
capitalistas de produção. Para ele, o jogo advém da luta dos trabalhadores 
com a gerência pela definição de regras e é a forma de adaptação à 
privação inerente ao trabalho. O consentimento é gerado no processo de 
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trabalho ao fundar a organização das atividades de trabalho na premissa de 
que, apesar de restritas, essas atividades oferecem aos trabalhadores 
escolhas reais. O jogo é constituído de regras informais com o objetivo de 
criar espaço e tempo, controlar ganhos e tomar o trabalho mais interessante 
(Thompson, 1983, p. 160). 

A tese de Burawoy (1979, p. 86) é de que o jogo pode ser estimulado, iniciado pelos 

trabalhadores, mas, é regulado (pela força ou coercitivamente, quando há transgressões), pela 

gerência. Cabe a essa ditar as normas e definir a dinâmica do jogo (Friedman, 1990, p. 40): 

"O próprio ato de jogar um jogo produz e reproduz às regras e ao 
desejo de alcançar certos resultados. Assim, ninguém pode jogar xadrez e 
ao mesmo tempo questionar suas regras e objetivos. Jogar o jogo gera a 
legitimidade das . condições que definem suas regras e objetivos. Que 
condições são essas no contexto do trabalho capitalista se não as relações 
de produção?" (Burawoy, 1985, p. 38). 

"O consentimento tanto assegura como obscurece a geração de mais 
valia. O jogo é a garantia do capitalismo" (Burawoy, 1979, p. 80). 

Burawoy ( 1979) exemplifica as relações de produção com o jogo do making out, no qual 

busca-se produzir o máximo ("fazer mais com menos" na linguagem atual), usar esforços 

elevados, gerando uma alta taxa de mais valia (que é desejadamente sem limites). Os empregados 

reorganizam suas relações e atividades para produzir lucro, muitas vezes fugindo do 

convencional, das formalidades. "Mestres e gerentes de produção arbitram o jogo, formulando 

justificativas para o desrespeito às regras formais por parte de "seus meninos" diante da 

hierarquia da gerência (Friedman, 1990, p. 41 ). A ideologia que se forma não é manipulável pelos 

agentes dominantes e socializadores, haja vista que é produzida pela experiência vivida com base 

na criação de interesses, os quais geram conflitos. Os interesses são, portanto, criados e não 

simplesmente concedidos. Burawoy argumenta que o jogo do making out não faz discriminações 

sociais. Todos jogam, ocupando posições diferenciadas, é claro. 

"Como o jogo ocorre dentro de padrões de indulgência da gerência, 
até o engodo no trabalho em larga escala pode ser aceito, desde que o 
relaxamento das regras traga beneficios compensatórios em termos de mais 
controle e de maior integração do trabalhador. Isto se junta a outro ponto: 
de que o padrão dos jogos e das práticas cria um padrão distinto de 

UFRGS .. 
('; iniGtrat;ão • Btb\~ eca 

Escola de P.. m 

73 



conflito. Tensões no acerto da autonomia do trabalhador com relação a 
questões de tempo de trabalho e de remuneração podem ser uma 
conseqüência do controle gerencial, mas são freqüentemente 
experimentadas como obstruções da parte de outros trabalhadores" 
(Thompson, 1983, p. 161). 

Atualizando idéias marxistas, inclusive as do próprio Marx (197 5), que advogam a 

inerente oposição de interesses entre capital e trabalho, a desqualificação do trabalhador 

(Braverman, 1980), a resistência entre outros pontos, Burawoy ( 1990, p. 5) reflete sobre a 

capacidade do capital em fazer concessões à classe trabalhadora. Questiona também a dificuldade 

da formação da consciência de classe dos trabalhadores, quando estes encontram-se desprovidos 

das concessões do capital. De fato, tais questões continuam oportunas para se pensar o hoje. 

Milkovich e Boudreau (2000, p. 44) declaram: 

" ... contrariamente às aspirações do movimento operano do século XIX, 
foram os capitalistas de todo o mundo que se uniram, e não os operários. 
Pelo contrário, enquanto o capital se globalizou, o operariado localizou-se e 
segmentou-se." 

Burawoy (1990, p. 5) explica que, 

" ... a classe operária e seus aliados, em vez de coveiros do capitalismo se 
transformaram em seus salvadores. A obtenção de concessões, facilitada 
pela democracia eleitoral, reequilibra o capitalismo ... 

Considera-se que o processo de trabalho afeta as lutas da classe operária, tratando-se de 

um processo político e de produção. Simultaneamente ao momento em que ocorrem as relações 

produtivas, também há a regulação por distintos aparatos políticos e ideológicos (Burawoy, 1978. 

p. 8). 

Nas diferentes fases do capitalismo, observa-se mudança de ajustes nas estratégias de 

controle-consentimento (e de autonomia responsável controlada) . Dos regimes despóticos evolui

se para os hegemônicos; esses talvez combinados com os contra-hegemônicos, tal como o 

descrito na Tendência de Gestão voltada a Sobrevivência (conforme Cap. 1). 
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Resgatando a história, constata-se que durante o século XIX, nos EUA, o capitalismo 

competitivo (Edwards, 1979; Thompson, 1983, p. 145; Friedman, 1990, p. 37) fez uso do 

controle simples. Assim, caracterizou-se por ser assistemático, baseando-se em incentivos e 

sanções arbitrárias econômicas e extra-econômicas. Os trabalhadores dependiam (da boa 

vontade) dos empregadores. Nesta estratégia, distingue-se o controle empresarial relacionado ao 

carisma do proprietário/gerente e o controle hierárquico, tal como se vê hoje nas funções de 

comando das organizações profissionalizadas, com mais ênfase nas ainda verticalizadas. Vale 

também lembrar que o líder carismático23
, muito presente nesta fase pré-capitalista, é o perfil 

supra-valorizado tanto na literatura como no meio empresarial atual. 

No início do século XX, sob a emergência do capitalismo monopolista, as empresas 

passam a enfrentar maior resistência dos trabalhadores. Possivelmente como resposta, os mestres 

foram sofisticando os meios de controle sobre o trabalho. Surgiram os sindicatos de empresa e a 

administração científica do trabalho (taylorismo). 

"Tudo isso estimulou, mais do que abrandou a resistência operária. 
No entanto, os empregadores aprenderam com as experiências da fracassada 
gerência científica dessa fase, eles aprenderam a importância da separação 
entre concepção e execução e a necessidade de estabelecer procedimentos 
formais para canalização das reivindicações e apelações dos operários. 
Aprenderam que era melhor governar pela lei do que pelo capricho" 
(Edwards, 1979, p. 104). 

O capitalismo monopolista24
, analisado por Braverman (1980), fragmentou e 

23 Os líderes carismáticos têm sido apontados como agentes de mudanças e sensíveis ao ambiente (líderes 
transformacionais). Caracterizam-se por possuírem autoconfiança, visão, serem dotados de integridade, 
competência, consistência, lealdade, franqueza etc . Promovem estímulo intelectual, oferecem consideração 
individualizada, além de alta confiança e credibilidade ao pessoal com quem trabalham. Estudos recentes 
mostraram que: "os funcionários que consideravam seus gerentes confiáveis sentiam-se significativamente mais 
otimistas e apegados ao seu trabalho e às organizações que aqueles que tinham baixa credibilidade em seus 
gerentes" e "indivíduos que informavam que o gerente era honesto, competente e inspirador tendiam 
significativamente a possuir um forte senso de trabalho em equipe e compromisso com a organização, 
comparados aos que tinham opinião contrária sobre seus gerentes" (Robbins, 2000,.p. 403-404). 

24 
" .. . Braverman sustenta que o capitalismo atingiu um estádio monopolista que é caracterizado pela concentração 
econômica e pelo domínio dos mercados, por parte de um número reduzido de grandes empresas. A 
administração das empresas é controlada por gestores profissionais que pretendem maximizar o seu controle, 
mantendo-as deste modo mais competitivas. Neste sentido, e de acordo com o autor, a gestão científica de Taylor, 
no princípio do século proporcionou aos gestores um instrumento útil para a sua causa, possibilitando eliminar do 
processo de produção, o trabalho de improviso, onde a concepção de uma determinada tarefa estava separada da 
sua execução. De acordo com Braverman e os seus defensores, as tecnologias de informação (TI) permitiram que 
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especializou o trabalho industrial e inseriu a dinâmica de desqualificação do trabalhador. A 

aplicação das técnicas da gerência (por exemplo, o desenho dos postos de trabalho, mecanização 

e automação) visam, para ele, assegurar a subordinação real do trabalhador. Sugere, ainda, que a 

separação entre a concepção e a execução das tarefas da produção é o principal vetor da 

organização e do controle do processo de trabalho. 

"Toma-se fundamental para o capitalista que o controle sobre o 
processo de trabalho passe das mãos do trabalhador para as suas próprias. 
Esta transição apresenta-se na história como alienação progressiva do 
trabalhador com relação ao processo de produção; para o capitalista, 
apresenta-se como o problema da gerência" (Braverrnan, 1980, p. 59). 

Burawoy (1983 , p. 601) denomina de regimes despóticos aqueles vividos, sobretudo, 

durante a fase do capitalismo competitivo e início do monopolista. Contudo, tais regimes 

ainda existem na sociedade atual, variando o uso das táticas de coerção no trabalho conforme as 

condições conjunturais e estruturais. 

Nos regimes dessa natureza, o controle simples evoluiu para o controle estrutural 

(subjacente à estrutura tecnológica). Conhecido pelo aporte do controle técnico, a contribuição 

de Ford (com a esteira na linha de montagem) afetou a divisão social do trabalho e a 

avaliação/supervisão do mesmo, sendo essas transferidas para a máquina (Friedman, 1990, p. 38). 

Após os anos 1930, o controle técnico foi sendo suplantado pelo controle burocrático, o 

qual perrneia a estrutura sócio-organizacional (Edwards, 1979, p. 112). Para Edwards (1979, p. 

132), o controle burocrático é exercido via regras e normas da empresa, que dirigem o 

comportamento dos envolvidos de todos os níveis mediante regras impessoais que abarcam a 

rotinização das atividades gerenciais, a segmentação do trabalho e a imposição dos compromissos 

e promoções (Thompson, 1983, p. 14 7). 

Diferentemente do controle técnico (que tem estruturas definitivas de premiações e 

sanções), o controle burocrático busca "atrair a lealdade do operário através de sanções positivas 

e através do estabelecimento de uma hierarquia graduada de beneficios disponíveis para 

empregados "responsáveis" e "confiáveis"" (Littler e Salaman, 1984, p. 61 ). 

o taylorismo se estendesse a novas áreas . Deste modo, a desqualificação passou a ser uma tendência dominante" 
(Kovács In O & T, dez.96/jun.97, p. 146 ). 
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2.1.2. Ajustes no capitalismo e as inflexões no comprometimento organizacional: a nova 
ordem 

Com a crise do fordismo , no final dos anos 70, mudanças econômicas, políticas e sociais 

ocorreram nos quatro cantos do mundo, inaugurando um reajuste no sistema: o capitalismo 

flexível, global. Para superar a crise, a base técnica e organizacional da produção foi 

reestruturada, as concepções neoliberais substituíram as concepções social-democratas e o 

mercado passou a ser o meio de regulação social. 

"Neste contexto, a noção de conflito perde a legitimidade e o que 
passa a importar é a cooperação que viabiliza a produtividade e a 
competitividade que, por sua vez, supostamente solucionariam o conjunto 
de problemas que, segundo tal concepção, são comuns a todas as classes e 
camadas sociais." (Kovács In O & T dez.96/jun.97, p. 20) 

Um novo sistema de trabalho passou a operar visando o enriquecimento do trabalho. A 

integração entre a concepção e execução teve de privilegiar a força de trabalho qualificada, 

escolarizada e, as empresas passaram a cooperar entre si (via redes, fusões etc.). 

"Embora cunhado com nomes diferentes - especialização flexível, 
para Piore e Sabe! (1984 ); produção enxuta, para Womack et ali i ( 1992); 
sistemafatura, para Hoffman e Kaplisky ( 1988) - o novo sistema industrial 
(pós-fordista) se caracterizaria para todos esses autores pela superação da 
organização fordista do processo de trabalho e sua substituição por uma 
nova forma de organização baseada no envolvimento dos 
trabalhadores com os objetivos empresariais" (Kovács In O & T, 
dez.96/jun.97, p. 20- grifos nossos). 

Pode-se dizer que com o controle burocrático e outros tipos de controle impessoais e 

mais sutis (grupal, através de indicadores e metas de desempenho, de instrumentos estatísticos, 

da automação e robotização ); hoje presente na fase de capitalismo flexível (conforme 

denominado no Cap. 1), os ' regimes hegemônicos ' passaram a se fazer presentes, substituindo 

parcialmente (e com variações) o uso da coerção pelo consenso. Burawoy entende que tais 

regimes promovem um equilíbrio de poder, limitando a gerência no uso do autoritarismo e 
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possibilitando aos trabalhadores chances de construir relações de trabalho efetivas, buscando 

também o lucro capitalista. 

"Num 'regime hegemônico' plenamente desenvolvido pode-se 
encontrar a coordenação de interesses econômicos dos trabalhadores e dos 
capitalistas através da dependência dos primeiros com relação segundos. 
Isto quer dizer que os trabalhadores cooperam com o capital para manter 
seus empregos quando os lucros estão crescendo. Ao mesmo tempo, no 
local de trabalho, os trabalhadores são indivíduos com direitos e obrigações 
definidos pelo regime de produção. O consentimento pressupõe o uso da 
força que, em última instância permanece ao nível da produção, através do 
direito dos empregadores de empregar e demitir. Num " regime 
hegemônico", a aplicação da força é um si objeto de consentimento. 
Trabalhadores individuais são disciplinados ou demitidos por violações do 
código do regime, mas eles podem apelar contra o empregador. Neste caso 
a lei se aplica, mas em caso de demissão a regra do lucro é a que se aplica" 
(Ramalho, 1991 , p. 39). 

Kovács associa as novas tecnologias e a qualificação com tipo de controle exercido no 

capitalismo contemporâneo. 

"Sendo assim, parece-nos que a relação existente entre novas 
tecnologias e níveis de qualificação contínua a ser uma peça fundamental 
para o debate destas questões. A introdução das novas tecnologias parece 
ter vindo acentuar uma das características mais importantes da organização 
capitalista, ou seja, a crescente monitorização e controle dos 
trabalhadores por parte da gestão" (Kovács In O & T, dez.96/jun.97, p. 
147- grifos nossos). 

Serra (In O & T, dez.96/jun.97, p. 154) atribui à polivalência de competências dos 

trabalhadores, a possibilidade de uso extenso e flexível do trabalho de produção e de manutenção 

do sistema, os quais são proporcionados pela cooperação entre grupos. Empregados qualificados 

e polivalentes permitem às empresas adotar a estratégia de Autonomia Responsávee5
; essa é 

25 "Este conceito ( ... ) refere-se a uma estratégia que permite ao trabalhador um campo razoável de utilização das 
suas qualificações e competências, confiando nelas para utilizar a sua responsabilidade, ou seja, no interesse da 
organização. Esta forma de organização do trabalho implica uma estrutura de controle que minimiza o controle 
das tarefas, dando mais importância a um controle ideológico. O processo de controle utiliza uma ideologia que é 
incutida durante o processo de formação , ocorrendo de modo quase imperceptível para os formandos . Esta 
ideologia baseia-se na idéia de comunidade profissional, onde os superiores são encarados como peritos em vez 
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incompatível com uma força de trabalho desqualificada. 

Hoje, com o capitalismo flexível, o comprometimento afetivo ganha lugar de destaque em 

relação aos demais (apesar dos outros elementos do comprometimento manterem-se presentes), 

devido aos vínculos psicossociológicos necessários para se manter e ocupar o espaço de trabalho 

e às novas formas de organização do trabalho (grupos semi-autônomos, equipes flexíveis, 

estrutura hierárquica achatada, comunicação intensa etc.). 

Como a história do sistema capitalista tem mostrado, os interesses da empresa e dos 

trabalhadores já passaram por fases nas quais era mais fácil definir as distinções de interesses 

entre e intra-classes. Contudo, à medida em que a modernização da sociedade, da política, da 

economia e do modo de produção vêm ocorrendo, verifica-se uma tendência a buscar construir 

uma relação de trabalho que tenha mais eqüidade, especialmente com aqueles trabalhadores que 

pertencem ao mercado regular de trabalho e possuem grau considerável de escolaridade. 

Neste sentido, os representantes das empresas alocam recursos, mobilizam pessoas, 

tendem a estimular a troca de idéias e a criação de um senso comum, de objetivos partilhados de 

trabalho e, sobretudo, correm atrás daquilo que pode atrair, reter e desenvolver os profissionais 

desejados. Já os empregados desenvolvem parcerias e dão significado ao que a empresa os 

oferece em troca de seus esforços produtivos. Passam, então, a construir a sua própria maneira de 

ver a realidade através de valores, símbolos, normas, crenças, e principalmente por práticas de 

gestão do trabalho e de recursos humanos etc. Nesse processo de construção da realidade, 

interesses são (re )criados, articulados e legitimados no cotidiano do trabalho através da gestão de 

pessoas, sem afetar estruturalmente as bases das relações de trabalho capitalistas, conforme é 

mostrado a seguir. 

"Numa perspectiva marxista, apesar das transformações que estão a 
ocorrer no processo produtivo, não se pode falar de ruptura e da 
emergência de novos modelos de produção no contexto de uma nova era. O 
modelo taylorista-fordista continua a ser dominante, uma vez que, apesar 
das mudanças tecnológicas e organizacionais introduzidas, não há ruptura 
nos principiOs que fundamentam a organização e funcionamento das 
empresas nem no conteúdo das relações sociais de trabalho. Estes 

de controladores punitivos, e numa orientação para uma tarefa comum que reside na unidade de propósitos e que 
desmistifica a divisão hierárquica. Esta ideologia também é expressa e reforçada pelo sistema de relações 
industriais que são caracterizadas por um estilo de cooperação" (Serra In O & T,, dez .96/jun.97, p. 154). 
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continuam a ser determinados pela lógica do modo de produção capitalista" 
(Kovács e Castillo, 1998, p.2). 

2.1.3 As relações de trabalho e as políticas de RH que fazem a nova ordem capitalista 
acontecer e suas inflexões no comprometimento 

As relações de trabalho na sociedade capitalista são (ou foram até bem pouco tempo) 

explicadas comumente pelo clássico tripé composto por atores sociais que buscam estabelecer 

relações de troca. As empresas, os trabalhadores organizados coletivamente e o Estado atuam 

exercendo relações de forças específicas conforme o momento histórico vivido. Hoje, verifica-se 

um desequilíbrio nessa relação através da hegemonia (de um segmento, talvez) da classe 

empresarial. Os sindicatos dos trabalhadores encontram-se alijados deste processo já há mais de 

uma década, inclusive nos países com forte tradição sindical. Simplificando a nova relação de 

trabalho pode-se parafrasear Milkovich e Boudreau (2000, p. 39): 

"Os empregados dedicam esforço e muitas idéias contributivas aos 
interesses de seus empregadores. Estes, por sua vez, retribuem com 
salários, beneficios e serviços. Outras formas de recompensa podem fazer 
parte dessa troca: oportunidade de treinamento, um bom ambiente de 
trabalho, status social, o sentimento de pertencer ao grupo e a sensação de 
realização. Se os empregados e os empregadores criam convicções a 
respeito de suas obrigações mútuas, é preciso haver um contrato 
psicológico baseado nessas expectativas." 

Faz parte do novo trabalho gerencial estabelecer e legitimar o contrato psicossológico. Tal 

espécie permite com que o trabalhador além de produzir também controle, pense sobre e atue 

proativamente na resolução dos problemas de seu próprio trabalho e do grupo a que pertence. 

Portanto, é preciso que ocorra um acordo entre as partes (com políticas, práticas afins etc.), 

cabendo ao capital facilitá-lo. 

Obviamente, isso se dá em função de interesses e necessidades de sobrevivência diante de 

um mercado competitivo. A nova lógica do controle gerencial está embutida na filosofia, 

políticas e práticas gerenciais do acordo, as quais mobilizam o trabalhador para uma nova atitude 

diante do trabalho, além de incentivar, capacitar e apoiar no uso de novas tecnologias. Esse 

aparato inovador da gerência influencia nas atitudes e comportamentos dos trabalhadores a favor 
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da competitividade por meio da obtenção do melhor desempenho do trabalhador, afetando as 

relações de emprego de maneiras diversas (ver Quadro I) . 

O "acordo" Antigo O novo "acordo" 

Empregado Empregador Empregado Empregador 
Lea ldade Estabilidade Desenvo lver competências Apoio para o 

necessárias desenvolvimento das 
habilidades 

Trabalhar duro Aumentos estáveis e Ap licá- las com eficácia Reconhecimento das 
previstos contribuições 

Fazer o trabalho direito Segurança financeira Ser flexíve l às atribuições Pagamento justo - e a 
de tarefas poss ibilidade de partilhar 

do sucesso da empresa 

Fonte: Milkovich e Boudreau (2000, p. 34). 

Quadro 1: Mudanças no acordo empresa-empregado 

Alguns exemplos são as mudanças do conceito de emprego vitalício para o emprego a 

longo prazo (por exemplo na Nissan e Toyota) , ademais os japoneses têm passado a adotar 

sistemas de recompensas e promoções orientados mais pela avaliação do desempenho do que pela 

antiguidade na empresa (Milkovich e Boudreau, 2000, p. 42). Outra alteração no cenário mundial 

refere-se à estabilidade no emprego numa única empresa para o compromisso com a carreira, 

levando o indivíduo a buscar experiências em várias organizações (Bridges, 1994; Tonelli, 2000). 

Na Europa, a preocupação tem sido em controlar o aumento dos custos com pessoal. Nos 

Estados Unidos, segundo Kovács e Castillo ( 1998, p. 12) ainda persistem características do 

modelo mecanicista-burocrático de organização (deficiências de comunicação, barreiras entre 

unidades produtivas por divisões hierárquicas e funcionais, falta de motivação dos trabalhadores, 

res istência à mudanças, conflitos, entre outros), mas o uso de políticas de envolvimento tem 

cresc ido e as estimativas futuras são positivas (ver por exemplo, Ledford Jr. , 1995, p. 13 8-144). 

Milkovich e Boudreau (2000, p. 34) apresentam os resultados de um estudo com empregadores 

americanos, o qual indica que: 

" ... os trabalhadores "continuam tão comprometidos com as empresas 
como há cinco anos, a estabilidade no emprego continua a mesma e a 
rotatividade neste mesmo período se manteve de constante para 
menor. Assim, quaisquer que sejam as notícias sobre as novas 
tendências ... lembre-se que sua aplicabilidade não é universal" (grifos 
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nossos). 

As empresas do Leste Europeu tentam adaptar-se aos objetivos capitalistas de lucro e 

participação no mercado. A Alemanha, reconhecida por sua forte tradição em co-gestão e 

negociação coletiva, faz uso de práticas unilaterais (por exemplo, os comitês de empresa são 

informados sobre as decisões, sobretudo de natureza tecnológica, depois, então, exercem 

influência sobre as conseqüências destas. A França no início dos anos 80 teve o apoio dos 

empregadores e da Lei Auroux ( 1982) para promover a participação direta dos trabalhadores 

(grupos de expressão, conselhos de oficinas, círculos de qualidade, grupos de progresso, grupos 

de resolução de problemas etc.), mas " o entusiasmo atenuou-se em geral e verifica-se agora a 

sufocação da expressão direta, logo que esta tomou uma forma institucionalizada" (Milkovich e 

Boudreau, 2000, p.41 ). 

Kovács e Castillo ( 1998, p. 127) relatam um estudo internacional comparativo feito pela 

Fundação Européia para Melhoria de Condições de Vida no Trabalho. No referido estudo 

evidencia-se que a modernização das empresas portuguesas, diferentemente do verificado em 

outros países da CE, tem sido feita sem o envolvimento dos trabalhadores, especialmente na fase 

do planejamento da introdução de novas tecnologias26
. O que caracteriza a situação de Portugal é 

que o envolvimento das pessoas ocorre na fase de implementação das mudanças e nas suas 

formas menos desenvolvidas (informação, consulta). Raramente as formas mais desenvolvidas de 

envolvimento, tais como a negociação e decisão conjunta, são usadas. As projeções para o 

desenvolvimento futuro dessas, feitas pelos empregadores e seus representantes, não são 

otimistas: não desejam promovê-las. 

"Estes resultados relacionam-se com o reduzido desenvolvimento da 
relações industriais em Portugal e, por conseguinte, com a falta de tomada 
de consciência dos beneficios do envolvimento dos trabalhadores, já 
comprovados em países com sistemas de relações laborais mais 
desenvolvidos, como é o caso da Alemanha, Dinamarca ou Suécia" 
(Kovács e Castillo, 1998, p. 127). 

26 "As informações recolhidas pelo nosso inquérito parecem confirmar essa situação. A forma mais desenvolvida 
da participação, ou seja, a negociação, existia apenas em 6% das empresas, 30% refere à utilização da consulta e 
a maioria (64,5%) recorre à informação como principal forma de envolvimento dos trabalhadores" (Kovács e 
Castillo, l998, p. 129). 
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De acordo com Milkovich e Boudreau (2000, p. 33-34): 

"Tradicionalmente, empresas japonesas e alemãs garantem a seus 
funcionários emprego vitalíc io em troca de contínuo aumento da 
produtividade, de aprendizado e de relações pacíficas (ou seja, sem greves, 
com aceitação de qualquer tarefa que venha a ser designada pela empresa) . 
Já nos Estados Unidos, os acordos são mais variados. A Hewlett Packard e 
a 3M oferecem condições semelhantes àquelas de seus concorrentes da 
Alemanha e do Japão. A Microsoft e aGE oferecem uma oportunidade de 
contribuição e bom desempenho, mas não uma carreira. Nestas últimas, a 
estabilidade fica por conta do empregado, em função de sua capacidade de 
aprendizado e contribuição para os resultados da empresa" . 

No que tange à influência dos sindicatos na gestão de pessoas e, sobretudo, no uso de 

políticas de envolvimento, verifica-se uma situação no mínimo ambígua. Ao mesmo tempo em 

que é comum localizar na literatura argumentos de que a abordagem do Envolvimento 

Empregatício e do Alto Comprometimento não são modelos anti-sindicais de gestão (ver por 

exemplo, Ledford Jr., 1995, p. 123), é reconhecido que essas dificultam as organizações dos 

trabalhadores e que algumas empresas as adotam justamente por tal motivo. Por outro lado, é 

sabido que em países onde os sindicatos dos trabalhadores são atuantes e parceiros dos gestores, 

participando, discutindo, planejando e monitorando a aplicação das políticas de envolvimento, os 

resultados em termos de melhorias tanto para o capital como para os trabalhadores são evidentes. 

Essa relação depende, sem dúvida, do apoio do Estado e dos órgãos legislativos de cada nação. 

"Os sindicatos e movimentos trabalhistas diferem muito de país 
para país. E essas diferenças influenciam a administração de RH. A Europa 
é altamente sindicalizada [ ... ] as legislações francesa, belga e alemã exigem 
a criação de conselhos de trabalhadores. As leis, especificamente, variam 
muito entre os vários países europeus, mas, comparando-se com os Estados 
Unidos, a influência desses conselhos e sindicatos na administração de RH 
é muito significativa. A União Européia tem um compromisso de manter o 
papel dos parceiros sociais, como são chamados os sindicatos e os patrões" 
(Milkovich e Boudreau, 2000, p. 44 ). 
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Ademais, os autores relatam os resultados de uma pesqutsa feita junto a 1.200 

profissionais de 12 países com o objetivo de determinar as práticas e metas na administração de 

recursos humanos que ajudam na competitividade empresarial. Pode-se perceber no Quadro 2 que 

apesar das prioridades sempre diferentes entre os países pesquisados, possuem um fio condutor 

similar baseado em políticas de Envolvimento Empregatício. 

"Nos Estados Unidos, 87% dos entrevistados concordam que 
"recompensar o funcionário pelo serviço ao cliente" era a prioridade 
máxima. Na Alemanha e na França, o mais importante era "identificar 
precocemente os funcionários de maior potencial". Já para os japoneses, 
"comunicar diretrizes do negócio, problemas e planos" foi o tema 
prioritário" (Milkovich e Boudreau, 2000, p. 42). 
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PAIS POLITICAS DE RH PARA A COMPETITIVIDADE 
Estados (1) Recompensar o funcionário pela qualidade do serviço ao cliente 
Unidos (2) Comunicar diretrizes do negócio, problemas e planos 

(3) Recompensar o funcionário pelos ganhos em produtividade/lucros 
(4) Recompensar o funcionário por inovações e criatividade 
(5) Implementar sistemas de remuneração com participação de ganhos 
(6) Identificar precocemente os funcionários de maior potencial 

Canadá (1) Comunicar diretrizes do negócio, problemas e planos 
(2) Recompensar o funcionário pela qualidade do serviço ao cliente 
(3) Facilitar o envolvimento do empregado 
(4) Identificar precocemente os funcionários de maior potencial 
(5) Requerer treinamento contínuo 
(6) Requerer flexibilidade do empregado (tarefas, locais de trabalho 

etc .) 
México (1) Recompensar o funcionário por inovações e criatividade 

(2) Recompensar o funcionário pela qualidade do serviço ao cliente 
(3) Identificar precocemente os funcionários de maior potencial 
(4) Facilitar o envolvimento do empregado 
(5) Comunicar diretrizes do negócio, problemas e planos 
(6) Requerer treinamento contínuo 

França (1) Identificar precocemente os funcionários de maior potencial 
(2) Comunicar diretrizes do negócio, problemas e planos 
(3) Recompensar o funcionário pela qualidade do serviço ao cliente 
(4) Requerer flexibilidade do empregado (tarefas, locais de trabalho 

etc.) 
(5) Enfoque nos aspectos filosóficos e no desempenho individual 
(6) Requerer auto-aprendizagem e melhorias dos empregados 

Japão (1) Comunicar diretrizes do negócio, problemas e planos 
(2) Identificar precocemente os funcionários de maior potencial 
(3) Enfoque nos aspectos filosóficos e no desempenho individual 
(4) Requerer auto-aprendizagem e melhorias dos empregados 
(5) Recompensar o funcionário pelos ganhos em produtividade/lucros 
(6) Recompensar o funcionário por inovações e criatividade 

Alemanha (1) Identificar precocemente os funcionários de maior potencial 
(2) Comunicar diretrizes do negócio, problemas e planos 
(3) Recompensar o funcionário por inovações e criatividade 
(4) Recompensar o funcionário pela qualidade do serviço ao cliente 
(5) Requerer flexibilidade do empregado (tarefas, locais de trabalho 

etc.) 
(6) Ênfase no desenvolvimento de gerentes e no treinamento 

Quadro 2: As metas prioritárias de RH em diversos países 

Fonte: Milkovich e Boudreau (2000, p. 43) baseados em dados da IBM/TPF&C Study (1992) 
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Numa tentativa de leitura das metas prioritárias dos países citados (haja vista que eles são 

propagadores de melhorias e inovações), estima-se que as políticas evidenciadas correspondem a 

estímulos para o estabelecimento do comprometimento múltiplo. O vínculo afetivo do empregado 

com a empresa pode ser reforçado com o uso do recurso comunicacional, por exemplo. O 

compromisso instrumental é otimizado, recorrendo-se sobretudo às recompensas materiais. E 

comprometimento normativo dá-se, especialmente, com investimento em treinamentos e 

identificação dos empregados com "potencial" para corresponderem ao que as empresas desejam. 

É lógico que há variações destes elementos do comprometimento conforme a percepção das 

pessoas, a cultura organizacional e local etc., mas a mensagem central de cada política de 

envolvimento é clara. Também são claros os ajustes que estão ocorrendo nas relações de trabalho 

e nas políticas de gestão de pessoas. Tais ajustes estão sendo difundidos e já fazem parte do 

cenário global. Entretanto, é impossível generalizá-los, seja por país seja por empresas ou pessoas 

2.1.4 Considerações parciais acerca da transmutação na Gestão das Pessoas no trabalho 
do sistema capitalista 

"Ainda assim, todas (metas de ARH) se inserem no contexto social, 
legal e econômico próprio de cada país ou região. Analisadas em conjunto, 
elas traduzem um relacionamento social e trabalhista específico. O 
entendimento dessas relações é útil para administrar as pessoas em 
qualquer lugar do mundo" (Milkovich e Boudreau, 2000, p. 42) . 

O posicionamento ora esposado leva à reflexão da influência dos fatores conjunturais e 

estruturais, dos aspectos internos e externos da organização que definem o tipo de gestão de 

pessoas a ser adotado. De fato , há dúvidas a esse respeito na literatura. Alguns defendem a 

independência dos fatores externos à empresa para a adoção da Autonomia Responsável I Gestão 

do Envolvimento Empregatício I Comprometimento I Consentimento no capitalismo flexível; 

outros advogam ao contrário, conforme demonstrado nas citações abaixo. 

" ... a evidência das transformações industriais na Alemanha, durante 
os finais da década de 70 e princípios da década de 80, não nos deixam 
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dúvidas de que as mudanças ao nível dos mercados e tecnologias levaram à 
criação de uma produção mais flexível, que envolve um enriquecimento 
dos cargos, o aumento de autonomia e de qualificação para um número 
significante de indivíduos" (Kovács In O&T, dez.96/jun.97, p. 155). 

"O consentimento criado no local da produção é independente de 
fatores externos como escola, religião ou família, diz Burawoy. Também é 
independente das condições de mercado. Os fatores externos porém, não 
são irrelevantes. A consciência que se forma fora do local de produção, na 
verdade, possibilita, dentro de limites restritos, a tradução das relações na 
produção (a organização das tarefas do trabalho) em atividades que geram 
consentimento" (Burawoy, 1979, p. 156 apud Friedman, 1990, p. 42) . 

Considera-se que tanto as causas da Gestão de Pessoas quanto do uso propriamente dito 

das políticas de envolvimento dos empregados devem perpassar por uma discussão acerca dos 

reais interesses e necessidades (extrínsecas e intrínsecas) individuais e coletivas dos diversos 

atores que compõem a relação capital-trabalho. É interessante observar a natureza das diversas 

práticas de gestão das pessoas, assim como de suas possíveis implicações em termos de 

beneficios sociais, culturais e políticos, econômicos e tecnológicos e possíveis desvantagens. 

Obviamente, que em função dos objetivos desta tese, não foi possível esgotar tal discussão mas 

apenas pontuar alguns aspectos centrais. Desta discussão, associando-se o que foi discutido com a 

questão da gestão das pessoas e sobretudo do comprometimento, pode-se inferir que: 

)> a forma de regulação predominante na primeira fase capitalista (capitalismo competitivo, 
típico dos regimes despóticos) é estimulada pelo sentimento de necessidade. Nessa, as 
recompensas e punições conduzem à criação de um comprometimento instrumental, face à 
necessidade e dependência dos trabalhadores-aprendizes em relação aos mestres e donos do 
capital; 

)> já no início do século XX, com o capitalismo monopolista, tal tipo de comprometimento é 
refinado (uma vez que não deixa de existir) com outras orientações dedicadas ao senso de 
obrigação com as normas e regras da organização, impostas principalmente pelo controle 
técnico vigente (taylorismo-fordismo). É bem provável que junto à vivência do 
comprometimento instrumental, o comprometimento normativo tenha-se feito fortemente 
presente, como também se faz na nova ordem capitalista; 

)> na fase do capitalismo flexível (regime hegemônico), os mecanismos de coerção são 
substituídos pelo consenso, pelo seguimento das normas e regras impessoais (controle 
burocrático). A tecnologia organizacional, a qualificação e a polivalência contribuem para 
regular a "autonomia responsável" dos trabalhadores. O fato de participar do processo 
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produtivo não apenas executando o trabalho dá uma nova perspectiva ao comprometimento 
organizacional (somada as já relacionadas), estimulando o vínculo psicossociológico dos 
envolvidos. O comprometimento afetivo parece ser o "caminho do meio" (como dizem os 
orientais) na nova relação de trabalho. Apesar disso, outros tipos de comprometimento 
coexistem na organização contemporânea, supõe-se. 

2.2 O Legado das Teorias Organizacionais para o Envolvimento e do Comprometimento 
Organizacional 

O estado-da-arte da gestão de RH indica que está ocorrendo a passagem do Modelo de 

Controle para o de Comprometimento (Walton, 1985; Wood e Albanese, 1995; Snape, 

Wilkinson, Marchington e Redman, 1995; Band, 1997; Albuquerque, 1999; McLagan e Nel, 

2000, p. ex.). Ert:~ outras palavras, significa o esgotamento da Administração de Pessoal e sua 

substituição pela Administração Estratégica de Recursos Humanos. Existem indícios 

demonstrando, desde os anos sessenta, a obsolescência do modelo tradicional de gestão, bem 

como o uso de esquemas inversos e, em certos casos, até readaptados das formas clássicas de 

gestão. 

No Modelo de Controle, CUJO grande percursor foi Taylor, impera a necessidade de 

ordem, controle, divisão do trabalho em pequenas tarefas, cargos fixos, entre outros fatores que 

serão expostos mais adiante. Já no Modelo de Comprometimento, observa-se a importância de 

cargos mais amplos (requerendo multifuncionalidade e polivalência), enfatiza-se a conveniência 

da delegação de responsabilidades individuais (autocontrole) para auxiliar no processo de 

mudança organizacional, destaca-se a necessidade do achatamento da estrutura hierárquica, da 

coordenação e controles horizontais (em grupo) mais de acordo com a perícia do que com a 

posição ocupada formalmente etc. (Walton, 1985). 

Roesch ( 1996, p.43) explica que esta tendência de Gestão de Recursos Humanos tem sido 

divulgada, a partir dos anos 80, na literatura anglo-saxônica sob a denominação Modelo de 

Comprometimento. Tal proposta de gestão surgiu como resposta à ameaça japonesa em razão do 

aumento da competitividade e da globalização dos mercados e também devido à crise e recessão 

que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha viviam na época. Tal modelo apresenta fundamentos 

aparentemente contrários à forma de gestão tradicional (taylorista-fordista), amparando-se em 

Novas Formas de Organização do Trabalho (NFOT) e na Administração Estratégia de RH. 
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Possivelmente, a base do estágio de transição do Modelo de Controle para o de 

Comprometimento dos RH seja amparada por políticas de envolvimento dos empregados, que 

incluem tecnologias organizacionais; constituindo assim uma nova filosofia empresarial 

participativa e uma cultura ou consciência da qualidade (Wood e Peccei, 1995, por exemplo). 

Cabe lembrar que a Estratégia de Comprometimento ou mesmo sua fase de 

transitoriedade não exclui o controle (Clark, 1993 apud Wood e Albanese, 1995; Antunes, 1994, 

Vieira, 1996). De fato, o que ocorre são outros tipos de controle: o autocontrole, o controle 

grupal e o controle numérico através de cartas estatísticas, indicadores etc. Daí a sua diferença da 

Estratégia de Controle, que se utiliza basicamente do controle externo, direto, supervisionado 

pela chefia, especialmente na fase de inspeção final do trabalho, conforme foi relatado na seção 

anterior. Apesar de continuar, o tipo de controle é reorientado situacionalmente: da obediência e 

obrigação passa-se a buscar a identificação dos empregados com os objetivos organizacionais e a 

responsabilidade (autonomia responsável), o compromisso, consentimento destes mediante 

vínculos subjetivos e instrumentais com a empresa. 

Neste período de transição percebe-se, ainda, uma mudança da ética, o que não significa 

somente coisas novas: Nas palavras de Basil e Cook (1978, p.76): "Talvez a ética social terá, 

necessariamente, de abarcar muitas da virtudes motivacionais da ética protestante, a fim de 

produzir os excedentes econômicos necessários para implantar a ética social e alcançar a 

abundância dos estágios societais". E é isso o que se verifica analisando a herança deixada pelas 

teorias administrativas (e ainda aplicável) na gestão das organizações atuais. 

No termo do século XX, retomam-se pois alguns dos pressupostos da Administração 

Científica, combinados com os da Escola de Relações Humanas, da Escola Sócio-Técnica, do 

Desenvolvimento Organizacional, entre outros, para recolocá-los em prática com o uso de 

ferramentas modernas de administração, como é o caso dos princípios e técnicas da indústria 

japonesa e da sueca (filosofia de trabalho cooperativo, grupos de trabalho e de solução de 

problemas etc.) que vem se propagando mundialmente nas organizações. 

2.2.1 Uma revisão da Gestão de Pessoas: dos Clássicos aos Contemporâneos 

Do taylorismo estão sendo resgatadas certas noções pelos gurus da Qualidade (Deming, 
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p. ex.), tais como: a preocupação com normas e padronizações, produtividade, seleção de mão

de-obra adequada, treinamento com base numa metodologia/científico, responsabilidades 

compartilhadas (Taylor in Merril, 1960, p.l 03) e "espírito de cooperação íntima e cordial entre a 

direção e os trabalhadores" (Taylor, 1985 , p.ll9). A questão do aumento salarial ou mesmo da 

gratificação através de prêmios (p.1ll ) conforme a produtividade também foi mencionada por 

Taylor, ( 1856-1915), pois isso envolveria a ambição pessoal e serviria como incentivo ao 

trabalho. 

A necessidade de "estímulo especial ou incentivo" foi apontada, por Taylor, como uma 

forma do patrão obter a iniciativa de seus empregados. O estímulo visava induzir o operário a 

usar o máximo de sua capacidade física e mental, sua iniciativa. Inclusive, Taylor defendia que: 

"Todo o estímulo, contudo, deve ser dado a ele (operário), para 
sugerir aperfeiçoamentos, quer em métodos, quer em ferramentas. E 
sempre que um operário propõe um melhoramento, a política dos 
administradores consistirá em fazer análise cuidadosa do novo método e, 
se necessário, empreender experiência para determinar o mérito da nova 
sugestão, relativamente ao antigo processo padronizado. E quando o 
melhoramento novo for achado sensivelmente superior ao velho, será 
adotado como modelo em todo o estabelecimento. Conferir-se-á honra ao 
trabalhador por sua idéia e ser-lhe-á pago prêmio como recompensa" 
(Taylor, 1985, p.116). 

Taylor esperava que fosse conquistada a "máxima prosperidade para a companhia e para 

o empregado" (1985 , p.30) . Parece que, em parte, a dita "revolução da atitude mental" que 

produz resultados para ambas as partes (Taylor in Merril, 1960, p. 78) é uma orientação que está 

sendo retomada no discurso e nas práticas das empresas modernas. Verifica-se isso através de 

planos (por exemplo, de saúde, de aposentadoria complementar, campanhas de limpeza e 

organização do ambiente físico de trabalho) que contribuem para a "recuperação social dos 

trabalhadores" (Ruas, 1992), assim como para o envolvimento dos mesmos, o que favorece as 

condições de competitividade da empresa. A denominação usada hoje para dizer o mesmo 

enunciado proposto por Taylor é a "relação ganha-ganha" (Mohrman, Tenkaki, Lawler UI e 

Ledford Jr., 1995, p. 41). Também constata-se, nos princípios tayloristas, a noção de identidade 

de interesses entre empregados e empregadores, tal como defende a visão neo-unitarista da GQT. 

Os princípios tayloristas foram bem acolhidos, sendo refinados por Henry Gantt, Frank e 
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Lilian Gilbreth, e sobretudo por Henry Ford. Tais princípios passaram a ser aplicados no chão

de-fábrica. A gratificação diferenciada foi aceita por aliar esforço à recompensa. E a 

produtividade e a eficiência na fabricação foram otimizadas (Bateman e Snell, 1998, 50-51). 

Ainda no início do século outras teorias organizacionais propuseram formas de 

gerenciamento humano que estão sendo reconsideradas. Nesse sentido, cabe destacar, por 

exemplo, o trabalho de Fayol ( 1841-1925). Esse engenheiro definiu catorze princípios de 

administração (Fayol in Merril, 1960; Aktouf, 1985); dos quais convém ressaltar: a igualdade 

entre autoridade e responsabilidade, a unidade de direção27
, a subordinação do interesse 

particular ao interesse geral, a eqüidade/remuneração conveniente à empresa e aos 

trabalhadores/distribuição dos lucros, a estabilidade do pessoal, a iniciativa e a união do pessoal. 

Sem dúvida, esses não foram descartados pelo gerenciamento contemporâneo voltado ao 

envolvimento dos empregados. Contrariamente, entretanto, percebe-se que, por exemplo, a 

unidade de comando (controle de apenas um chefe), a centralização e a hierarquia já não são 

mais tão importantes na passagem do modelo empresarial de Controle para o de 

Comprometimento dos recursos humanos. 

A necessidade do envolvimento, cooperação e satisfação dos empregados no ambiente de 

trabalho passou a ser mais fortemente defendida a partir do final da década de 20, quando então 

deu-se início a pesquisa de Elton Mayo, Roesth1isberger e Dickson na Western Electric 

Company e Hawthorne Works, em Chicago (Mayo in Merril, 1960, p. 417). Nesses experimentos 

(de 1927 a 1932) foram demonstradas a importância das condições de trabalho, mais 

precisamente da iluminação (Aktouf, 1985), da "liberação emocional", da capacidade de 

associação daqueles que convivem diariamente no trabalho e de colaboração com o grupo e com 

a gerência (Mayo in Merril, 1960). 

Foram apontados também aspectos relevantes relacionados à organização informal, tais 

como: o grupo de trabalho, a comunicação livre, os "sentimentos de reconhecimento, 

participação e crescente autoconsideração" (Carvell, 1982, p.67) . O conhecimento sobre as 

necessidades e motivações dos indivíduos modificaram a concepção de trabalhador, entendendo

o como um elemento importante na organização. A empresa passou a ser entendida como um 

27 Unidade de Direção é diferente da Unidade de Comando. A primeira refere-se a um plano para um grupo de 
atividades, enquanto a segunda significa o recebimento de ordens de comando de somente um chefe (Fayol in 
Merril, 1960, p. 224). 
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sistema social. Enfim, a ênfase dada ao fator social no trabalho fez com que fossem buscadas 

novas formas de aumentar a produtividade, essa entendida como conseqüência da elevação do 

moral dos trabalhadores e da diminuição da tensão na relação capital-trabalho obtidas, por 

exemplo, através de dinâmicas de grupo e de canais de comunicação. 

As pesquisas coordenadas por Mayo introduziram a linha humanista na Administração, 

dando início à Escola de Relações Humanas orientadas pela Sociologia Industrial e preparando 

"o terreno para o movimento Behavorista" (Lodi, 1971, p. 68; Aktouf, 1986, p. 95). 

Distintamente ao princípio taylorista relativo à não-participação dos operários no planejamento, 

defendiam que a ausência da participação dos trabalhadores na definição de metas causava mais 

indiferença e resistência do que dedicação e produtividade dos empregados (Hampton, 1983, 

p.144). Entretanto, em estudos posteriores, a tese defendida pelos humanistas acerca da 

correlação entre produtividade/desempenho e satisfação no trabalho/liderança participativa foi 

cientificamente refutada em face dos baixos índices estatísticos encontrados (ver Perrow, 1972, 

p. 99). Etzioni , por exemplo, mostrou que as relações humanas melhoraram as condições de 

trabalho, porém não o tomaram satisfatório (apud Lodi, 1971, p. 71 ). Apesar disso, aspectos 

humanos como atualização, identificação e autonomia do pessoal (Lawler UI e Porter apud 

Perrow, 1972) não perderam totalmente sua relevância, mas passaram a ser vistos como parte de 

um todo composto, também, de mudanças tecnológicas e econômicas. 

Assim como Taylor, os estudiosos da Escola de Relações Humanas também enfatizaram 

a responsabilidade individual. Particularmente, Roethlisberger e Dickson (apud Séguin e 

Chanlat, 1992) trataram de explicar a organização industrial como um sistema técnico e social, 

sendo este último composto por uma organização formal e informal cujas implicações resultam 

na colaboração ou não das pessoas para com a organização. Segundo os autores, as mudanças na 

organização técnica ou na organização social influenciam-se mutuamente, podendo gerar o 

"desequilíbrio" do sistema organizacional. Parece que tal preocupação sócio-técnica também é 

reconhecida na práxis de gestão atual. 

Já a Organização Burocrática, identificada por Weber como um tipo ideal, pode ser 

analisada sob três aspectos: (1) o político, que é a manifestação do sistema dominante, (2) o 

sociológico, enquanto organização social e (3) o administrativo, " como um aparato capaz de 

manter rigoroso e racional controle de todo processo de operações organizacionais" (Lakatos, 
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1997, p. 80). Na dimensão administrativa, a organização burocrática expressa, dentre outras 

coisas, um sistema de dominação racional-legal na medida em que determina claramente regras e 

normas administrativas, define atribuições e abrangência dos cargos, formaliza a hierarquia, 

estabelece critérios para seleção e aproveitamento de pessoal e regula o funcionamento das 

organizações, além disso a dominação carismática contribui na eficiência organizacional. Hoje 

em dia, contudo, parte do modelo burocrático de organização tende a mostrar-se inadequado face 

a sua rigidez, centralização, inflexibilidade e elevada formalidade. 

A idéia em voga é desburocratizar o máximo possível, sem perder os controles. De fato, 

as formas de controle/dominação têm se tomado mais eficientes e sutis, sobretudo no que se 

refere à quantificação do processo e dos resultados. A expressão "o que não pode ser medido não 

pode ser controlado, gerenciado, portanto, não pode ser melhorado", tomou-se um dos chavões 

mais usados pelos especialistas da Qualidade. O controle impessoal (Crozier, 1963), 

característico do modelo burocrático, tende a ajustar-se no atendimento das novas formas de 

gestão de recursos humanos. Tanto é que, nas empresas inovadoras, não se admite mais 

encontrar os culpados dos erros cometidos no trabalho, mas sim buscar as falhas, os "gargalos" 

dos processos, suavizando assim a margem ou a idéia de conflitos psicossociais nas relações de 

trabalho. 

W eber ( 1979), ao entender que a sociedade não é algo ·exterior e superior ao indivíduo, tal 

como os positivistas, sugere que ação social deve ser o objetivo de estudo das ciências sociais. O 

conjunto de ações individuais permite pois a compreensão da sociedade. Quando as ações sociais 

são significativas tem-se então relações sociais. Para Weber, diferentes tipos de ação sociais 

orientam os indivíduos, no caso: ação tradicional (hábito/costume), ação afetiva (afetos e estados 

sentimentais), racional com relação aos valores (crença um valor, independente do resultado 

deste na realidade) e racional com relação aos fins (cálculo racional voltado aos fins e meios). 

Neste sentido, pode-se relacionar o comprometimento organizacional com uma ação social dos 

indivíduos em relação ao trabalho e à organização, sendo que a relação social enquanto atores 

sociais destes pode variar de acordo com o tipo-ideais propostos por Weber. 

Na transição da Escola Clássica, Follet destacou-se, sendo a pioneira na análise da 

motivação humana acerca de valores individuais e sociais. Para ela, a administração deveria 

integrar as pessoas e a coordenação de suas atividades. Propôs, para tanto, quatro princípios: 
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contato direto, planejamento, relações recíprocas e processo contínuo de coordenação. A 

estudiosa também sugeriu que o líder mantivesse a cooperação e a coesão do grupo ao invés de 

demonstrar seu poder pessoal (F ollet in Merril, 1960; Lo di, 1971 ). Não há como questionar a 

contemporaneidade de Follet. Essa concepção é adequada à gestão voltada ao comprometimento. 

Com relação à teoria Behaviorista, a ênfase recaiu como o próprio termo sugere sobre as 

forças comportamentais. Através das contribuições da Psicologia Industrial passou-se, então, a 

considerar que a pessoa busca a forma mais satisfatória de realizar o trabalho ao invés da melhor 

maneira de executar a tarefa, como pregava a Escola Clássica. Seus principais representantes são 

Douglas McGregor, Chester Barnard, Herbert Simon e Rensis Likert. 

McGregor ( 1960), por exemplo, ao teorizar sobre o modo pelo qual a administração das 

pessoas é conduzida nas empresas, retratou o contraste entre os dois nortes da administração 

através da Teoria X e da Teoria Y. Numa organização orientada pela Teoria X, o trabalho é tido 

como desagradável, impessoal, punição para uns e recompensa para outros que se identificam 

com o modelo tradicional de comando. Já na empresa identificada com as premissas da Teoria Y, 

o que predomina é o estilo de administração participativo. Nessa visão, o autor defendeu pontos 

como: ( 1) descentralização e delegação; (2) ampliação do cargo e maior significação do trabalho; 

(3) participação e administração consultiva e (4) auto-avaliação do desempenho. McGregor deu 

uma contribuição relevante, distinguindo a satisfação das necessidades básicas obtidas através de 

fatores extrínsecos e o atingimento das necessidades sociais e do ego (Bergamini, 1986). Talvez 

a Teoria X e a Teoria Y sejam um dos embriões dos modelos de Controle e de 

Comprometimento da Administração de Recursos Humanos propostos por Walton (1985). 

Barnard ( 1938) ressaltou a necessidade de satisfação dos desejos dos indivíduos para que 

se possa alcançar, com maior eficiência, os propósitos da organização, criando assim uma teoria 

da cooperação, cuja base é a ação dos grupos sociais no sentido de superar as limitações 

biológicas e individuais. Ele definiu a organização como "um sistema de atividades ou de forças 

de duas ou mais pessoas, conscientemente coordenadas", onde deve existir capacidade de 

comunicação e disposição de cooperar para um propósito comum. As funções do executivo estão 

diretamente relacionadas aos elementos da organização e pressupõem uma idéia atual e bastante 

valorizada, isto é: a participação do indivíduo em todas as dimensões da atividade produtiva. 

Cabe ao executivo, além de assegurar os serviços essenciais dos indivíduos através do adequado 
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recrutamento e seleção, manter as pessoas cooperando com seu empenho máximo para atingir os 

propósitos da organização como meio de atingir os seu próprios objetivos individuais. E para 

isso, o autor salienta a manutenção das comunicações como auxílio da organização informal. 

Numa visão de organização como um sistema aberto e complexo, a contribuição de 

Bamard é válida em aspectos como: o entendimento da liderança enquanto elemento para a 

cooperação, fator estratégico e determinante da sobrevivência da organização. Vale destacar que 

Bamard sofreu a influência da Escola de Relações Humanas e até da própria Teoria Clássica, mas 

principalmente influenciou as que o sucederam como o Estruturalismo, Teoria Geral dos Sistemas 

e a Abordagem Contingencial, quando considera o inter-relacionamento da organização com o 

contexto ambiental e com as pessoas (Lodi, 1971 , p. 89). 

Simon (1965) procurou mudar a concepção de um homem passivo, cumpridor de ordens, 

cujo único estímulo ao trabalho são os incentivos econômicos e sanções diversas, contrapondo-a 

com a noção do empregado como tomador de decisão (que percebe, avalia, raciocina, decide, e 

que encontra satisfação inerente aos seus próprios atos). Para tanto, ressaltou aspectos como 

cooperação, comunicação (também horizontal e informal), aprendizagem e racionalidade 

(instrumental , funcional obviamente). A necessidade, percebida por Simon, de distribuir o 

processo decisório por toda a organização deve-se à compreensão de que seus objetivos só podem 

ser atingidos mediante processos muito complexos, em que participam muitas pessoas, e nos 

quais novas decisões precisam ser tomadas a cada avanço (do tempo e do detalhamento). A 

complexidade dos processos decisórios e as limitações inerentes à capacidade humana são fatores 

que restringem as possibilidades das decisões ao ficarem a cargo de poucas pessoas, o que se 

contrapõe aos princípios de Taylor e de Fayol e transparece timidamente na Gestão Participativa 

de hoje, uma vez que as decisões, em especial as de natureza operacional, passam a ser delegadas 

aos empregados. 

Likert ( 1961) apresenta pesqmsas mostrando que os supervisores orientados para o 

trabalho eram menos eficientes do que os orientados para os empregados. Propôs também uma 

classificação dos sistemas de administração das organizações humanas que varia de uma forma 

autoritária a uma participativa (autoritário forte, autoritário benevolente, participativo consultivo, 

participativo de grupo). A última, segundo o autor, apresenta maior chance de otimização da 

produtividade, das relações de trabalho e da rentabilidade em relação às demais formas. O 
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enfoque (ao qual a teoria de Likert enquadra-se) do Desenvolvimento Organizacional (DO), de 

mudança e de capacidade adaptativa da organização frente ao ambiente, foi aquele que, dentre 

todas as teorias administrativas, mais ressaltou a importância da participação dos trabalhadores. 

Da mesma forma, a Escola Neoclássica (Drucker) resgata alguns dos antigos postulados 

da Escola Clássica dando uma roupagem de inovação e adaptação à mudança. A pessoa e as 

questões ambientais são consideradas com pragmatismo a fim de possibilitar a eficácia da 

organização, ou seja, o alcance dos objetivos organizacionais. 

2.2.2 A Questão Motivacional: muitas teorias, resultados nem tantos 

No tocante ao comportamento humano, um legado bastante difundido na literatura 

contemporânea, em especial nas publicações da Gestão da Qualidade, foi a contribuição dos 

cientistas sociais Maslow e Herzberg. Eles trataram dos fatores de satisfação pessoal que 

atendem às necessidades humanas. 

A teoria da Hierarquia das Necessidades Humanas (de Maslow apud Hampton, 1983 , p. 

40) tentou mostrar que o comportamento humano é influenciado por certas necessidades, na 

ordem: fisiológicas, de segurança, de afeto, de estima e de auto-realização. Conforme são 

satisfeitas as necessidades básicas, criam-se outras superiores, que passam então a determinar um 

novo comportamento humano. À medida que o indivíduo (ou em nível macro, a sociedade) vai 

se desenvolvendo, as necessidades primárias (fisiológicas e de segurança) passam a ser 

controladas e alcançadas. Assim sendo, de forma gradativa e hierarquizada, as necessidades 

secundárias ganham preferência. Cabe lembrar que, por se tratar de uma conquista individual, 

nem todos atingem os níveis mais elevados das necessidades apontadas por Maslow. É destacado 

que as necessidades humanas são complementares, não se excluem. As necessidades secundárias 

requerem um ciclo motivacional mais longo do que as necessidades primárias. Várias críticas e 

readaptações da teoria da Hierarquia das Necessidades foram feitas . Exemplos são as hierarquias 

reformuladas por Porter e por Alderfer (apud Hampton, 1983, p. 52). 

A teoria Motivacional de Herzberg abordou também os fatores externos ao indivíduo, 

diferenciando-se nesse sentido da teoria de Maslow. Herzberg enfatizou o ambiente e o trabalho 

em si para que exista satisfação no cargo. Os fatores motivacionais (intrínsecos ao conteúdo do 
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cargo ou à natureza das tarefas) são: realização, reconhecimento, responsabilidade, crescimento e 

trabalho desafiante. Os fatores higiênicos (extrínsecos ao cargo) dependem da política da 

empresa, do tipo de chefia, das condições de trabalho, dos beneficios, dos salários e do trabalho 

limitado. Herzberg (apud Megginson et al., 1986, p. 319) concluiu que esses últimos não 

motivam o trabalhador, mas apenas reduzem a insatisfação no trabalho. Portanto, a satisfação no 

cargo advém do conteúdo e/ou das atividades desafiadoras (fatores motivadores), com tal intuito 

é que o autor sugeriu a técnica de Enriquecimento de Cargos. Herzberg destacou que os 

investimentos empresariais nos fatores higiênicos são mais comuns do que nos fatores 

motivadores. 

A teoria da Expectativa28 apresenta uma abordagem diferente das citadas ao tentar 

compreender como que as pessoas são motivadas, isto é, por suas próprias expectativas e 

necessidades (Hampton, 1983, p. 58-61 ). A idéia é de que alguns comportamentos são possíveis 

de serem previstos em razão das preferências individuais e da percepção probabilística de que 

certos esforços conduzirão ao alto desempenho. A motivação ocorre na medida em que o 

indivíduo busca atingir ao esperado como resultado das suas escolhas e necessidades. Supõe-se 

que melhorias nos fatores que afetam a motivação para o trabalho conduzem à melhoria na 

motivação e no desempenho (Campbell, Dunnete, Lawler e Weick in Natemeyer, 1978, p. 41-42; 

Megginson et al., 1986, p. 322). 

Pode-se, então, inferir que em circunstâncias nas quais os administradores adotam formas 

de reconhecimentos do tipo programas de premiação (financeira ou simbólica), além de 

divulgarem e sensibilizarem os empregados para o recebimento dos beneficios, haverá um 

reforço nas expectativas que potencializam melhores resultados . É claro que o resultado final 

dependerá também do grau de necessidade dos empregados em receber reconhecimento por seus 

esforços somado, como já foi dito, às expectativas de retomo conforme seu desempenho. Isso 

pode contribuir para gerar comportamentos de comprometimento favoráveis à competitividade 

empresarial. 

28 Também conhecida como Teoria ou Modelo de Expectância, foi desenvolvida por Victor H. Vroom, na obra 
Work and Motivation, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1964 e refinada por Lyman W. Porter e Edward 
Lawler III na publicação intitulada Managerial Altitudes and Performance. Homewood, lli : Dorsey Press and 
Richard D. Irwin, Inc. 1968. Segundo Da vis e Newstrom, 1992, p. 72): "Vroom explica que a motivação é um 
produto de três fatores: do quanto uma pessoa deseja uma recompensa (valência), sua estima da probabilidade 
que o esforço resultará num desempenho bem-sucedido (expectância) e a estimativa de que aquele desempenho 
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Neste sentido, vale resgatar a obra de Skinner (1973), em especial a Teoria do 

Condicionamento Operante inspirada nas pesquisas de Pavlov (idéia de condicionamento) e de 

Thorndike (importância da recompensa do comportamento adequado) e a Teoria do Reforço. O 

reforço foi classificado, por Skinner, em tipos, no caso: ( 1) positivo e negativo e; (2) 

primários/necessidades físicas ou fisiológicas e secundários/necessidades de ordem psicológica. 

"Skinner faz pensar, também, que o reforço positivo deve ser a 
principal preocupação com relação à pessoa que trabalha. Ele será capaz de 
estruturar hábitos comportamentais desejáveis. Portanto, elogios e 
recompensas são mais eficazes do que punições. Punido, o indivíduo que 
trabalha extinguirá um comportamento, deixará de atuar de determinada 
forma, mas, em compensação, poderá desenvolver qualquer outro 
comportamento indesejável até que ocorra novo reforço negativo" 
(Bergamini , 1996, p. 72). 

Cabe ainda destacar uma importante diferença que tem sido motivo de confusões na 

literatura sobre motivação humana e que perpassa pela discussão das políticas de envolvimento. 

Bergamini (1986, p. 3-8) distingue o conceito de "Movimento" do conceito de "Motivação", 

resgatando a contribuição de Maslow e de McGregor acerca dos fatores extrínsecos e intrínsecos 

da motivação. A psicóloga lembra que o Movimento é condicionado por determinantes que se 

encontram no meio ambiente, são fatores externos aos indivíduos, como incentivos do tipo 

"horário flexível, férias antecipadas, condições de trabalho, atribuição de bônus, programas de 

beneficios, aumentos salariais por mérito, vagas no estacionamento" (p. 6) e treinamento. Mais 

precisamente, ela define: 

"O Movimento é, por conseguinte, toda a ação que aparece e tem 
continuidade enquanto está sendo reforçada positivamente, ou desaparece 
e se extingue quando não recompensada positivamente ou punida" (p. 5). 

Enquanto a Motivação origina-se de "potenciais internos e próprios à pessoa" (p. 4). 

Nesse caso, então, é necessário compreender de forma particularizada as características 

resultará no recebimento da recompensa (instrumentalidade). Esses relacionamentos são apresentados na seguinte 
fórmula: Valência X Expectativa X Instrumentalidade = Motivação". 
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individuais. Com base nas necessidades e expectativas próprias de cada um, pode-se oferecer 

condições de suprir os fatores de satisfação. Um exemplo disso, fornecido pela autora, é o 

aproveitamento das habilidades, capacidades e expectativas de pessoas que desejam um trabalho 

com maior complexidade através de sua realocação. 

Alguns equívocos sobre a motivação são expostos por Robbins (2000, p. 341 ). Para fins 

de fundamentação teórica da tese interessa destacar dois, quais sejam: 

{ 

"Mito: A motivação é específica do indivíduo. 

Fato: A motivação é específica à situação" e; 

{ 

"Mito: Um trabalhador motivado é um funcionário de alto desempenho. 

Fato: O elevado desempenho do funcionário requer habilidade e apoio, além da motivação". 

A priori, entende-se que as políticas de envolvimento buscam contemplar tanto o 

Movimento (através do treinamento e recompensas materiais, por exemplo), como também a 

Motivação para o trabalho (por meio de possibilidades de crescimento educacional, aumento de 

responsabilidades, reconhecimento simbólico, realocação etc.). Além dos dois fatores 

mencionados, também são identificados outros a posteriori. 

De forma geral, entende-se que as políticas de Envolvimento requerem uma variedade de 

elementos motivacionais, os quais não são passíveis de exaurimento por uma única teoria 

consagrada. É condição básica que a gestão tradicional de pessoas satisfaça os fatores higiênicos 

(necessidades primárias). Isto é indiscutível. Mas também é preciso que a gestão estratégica de 

RH a partir da condição básica atue sob a plataforma motivacional, desenvolvendo de fato os 

fatores motivadores (de Herberg). 

Além disso, as políticas de envolvimento geram resultados motivacionais, configurados 

via gestão estratégica de RH (voltada ao comprometimento). Marras, neste sentido, argumenta 

que há três ações que a Administração Estratégica de RH deve implementar visando a 

motivação, no caso: 

99 



"1. estimular os trabalhadores a atingir seus objetivos pessoais e 
profissionais; 
2. não desmotivá-los com ambientes, condições ou políticas inadequadas e; 
3. propiciar condições financeiras, físicas e psicológicas a ponto de 
permitir atingir um nível médio de qualidade de vida muito próximo do 
desejado" (Marras, 2000, p. 271 ). 

Ademais, se há de fato uma "crise motivacional" mundial (crise econômica, social e de 

valores que afeta a motivação para o trabalho - e os resultados - em todas as categorias 

profissionais), como apregoa Lévy-Leboyer (1994), é necessário pensar acerca de uma nova 

perspectiva do trabalho humano. É oportuno acionar os comandos daquilo que pode potencializar 

a remotivação humana para o trabalho e garantir um futuro melhor da humanidade. Para encerrar 

o tópico, uma mensagem que corrobora com a motivação tanto de estudar a temática Políticas de 

Envolvimento como de aplicá-las na situação de trabalho, uma vez que essas sedimentam o 

processo motivacional dos indivíduos conforme a situação de trabalho. 

" ... o verbo motivar não pode existir sem complemento. Os 
responsáveis por empresas, cometem, dentro do mesmo espírito, o erro de 
solicitar pessoal "motivado" como se isso significasse uma qualidade 
permanente e distribuída de forma homogênea; não existe o pequeno gênio 
da motivação que transforma cada um de nós em trabalhador zeloso ou o 
condena a ser o pior dos preguiçosos. Em realidade, a desmotivação não é 
nem um defeito de uma geração, nem uma qualidade pessoa, ela está 
ligada a situações específicas. Um indivíduo motivado aqui será 
indiferente em outro lugar" (Lévy-Leboyer, 1994, p. 43). 

2.2.3. Outros aspectos relativos à Gestão do Comportamento e ao Comprometimento 
Organizacional 

Nos anos 50, outros pesquisadores da Universidade de Michigan (Katz, Maccoby e 

Morse) estudaram o comportamento dos supervisores de uma companhia de seguros e chegaram 

a seguinte conclusão: os supervisores com alta produtividade eram caracterizados como 

centralizados nos empregados, ou seja, percebiam as relações humanas como o aspecto 

primordial de seus trabalhos; enquanto que os supervisores com baixa produtividade eram 

centralizados na produção (Carvell, 1982, p. 70). Nas décadas de 50 e 60, então, o interesse de 
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estudiosos acerca dos processos de grupo, dos métodos de supervisão e de tomada de decisões 

tomou-se mais intenso. Novas tentativas teóricas foram realizadas abrangendo temas ligados aos 

aspectos sociais do trabalho, como estilos de liderança na indústria, no comércio, em instituições 

militares, entre outras. 

Teóricos como Selznick, Deutch e Krauss, K. Lewin, Argyris, Jaques e Lupton 

(Tavistock Institute ), Crozier, Mintzberg também contribuíram para a expansão das idéias de 

liderança, de organização social e técnica do trabalho (ver p. ex. Aktouf, 1985; 1986), que de 

certa forma auxiliam na geração de comportamentos de comprometimento nos trabalhadores. No 

entanto, dada a sua especificidade, optou-se pelo não aprofundamento em tais fundamentos 

teóricos. 

2.2.4. Considerações parciais sobre o legado das teorias organizacionais na Gestão das 
Pessoas voltada ao Comprometimento 

Segundo conclui Aktouf ( 1986, p.81) ao rev1sar a teoria organizacional, "o elemento 

humano é o aspecto crucial e último da organização de todos os tempos, dos postulados mais 

mecanicistas" (de Taylor à Skinner, Herzberg e Me Clelland ... ) aos mais remotos. Boa parte da 

teoria gerencial e comportamental produzida desde o início deste século auxilia na compreensão 

do enfoque atual adotado para "influenciar", regular-emancipar o comportamento das pessoas, 

obtendo o compromisso conforme o estilo de liderança e de gestão. O que se pode perceber da 

contribuição das diferentes teorias administrativas é que a organização contemporânea 

reaproveita certos conceitos e estereótipos de homem na busca de uma nova racionalidade, tanto 

instrumental como substantiva. 

Convém salientar que o "paradigma", segundo a concepção de Burrell e Morgan ( 1979), 

dominante nas teorias organizacionais que abordam a questão da participação, envolvimento e 

comprometimento/identificação dos empregados com a empresa é o positivista. Nesse enfoque 

enquadram-se várias escolas de pensamento, desde as teorias clássicas, as neoclássicas até as 

mais contemporâneas da Administração, inclusive no tocante aos aspectos comportamentais, 

típicos da escola de Relações Humanas, da Sociotécnica e da Behaviorista, conforme o quadro 

abaixo. 
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Quadro 3: Releitura do Legado das Teorias Organizacionais com foco no envolvimento e o comprometimento dos empregados 

~ Nom1as, padronização e produtividade 
~ Seleção de mão-de-obra adequada ao cargo/ tipo de trabalho 
~ Treinamento específico/científico 
~ "Responsabilidades compartilhadas", "espírito de cooperação íntima e cordial entre direção e trabalhadores" 

Taylor ~ Aumento salarial ou gratificação através de prêmios conforme produtividade (ambição pessoal -incentivo ao trabalho para 
obter a " iniciativa" e sugestões dos empregados 

~ Máxima prosperidade para a empresa e empregado (revolução: atitude mental que produz resultados para ambas as partes) 
=>"relação ganha-ganha" e recuperação social ' 

~ Noção de identidade de interesses => visão neo-unitária da GQT. ' 

~ Igualdade de autoridade e responsabilidade 
Fayol ~ Unidade de direção (planejamento) 
Princípios da Adm. ~ Subordinação do interesse particular ao geral 

I 
~ Equidade de remuneração conveniente à empresa e ao trabalhador/distribuição dos lucros. 
)> Condições de trabalho 
~ Liberação emocional 

Elton Mayo )> Capacidade de associação/colaboração com o grupo e com a gerência 
Hawthome ~ Organização informal: ênfase em dinâmicas de grupo e comunicação livre, sentimentos de reconheci mento, participação e I 

crescente auto-considerªção para elevação do moral dos trabalhadores e diminuição da tensão da relação capital-trabalho. 
~ Participação dos operários no planejamento 
~ Responsabilidade individual 

I 
Escola de Relações ~ Correlação entre produtividade/desempenho e satisfação no trabalho/liderança participativa => tese refutada pelos baixos 
Humanas índices estatísticos 

~ Melhoraram as condições de trabalho, não o tomaram mais satisfatório (Etzioni). 

~ Desburocratizar, aumentando os controles (quantificação do processo e resultados=> "o que não pode ser medido não 
pode ser melhorado" 

Weber- organização ~ Controle impessoal (não buscar culpados e sim falhas, "gargalos" do processo, suavizando a margem de conflitos 
burocrática psicossociais. 
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);> Integração das pessoas e coordenação das atividades 
Follet );> Princípios: (I) contato direto; (2) planejamento; (3) relações recíprocas; (4) processo contínuo de coordenação 

);> Líder: manter a coesão do grupo ao invés de demonstrar seu poder pessoal. 
);> A pessoa busca a forma mais satisfatória de realizar o trabalho ao invés da melhor maneira de executar a tarefa 
);> Alguns representantes dessa Escola: 
);> McGregor: Teoria X e Teoria Y (embrião do Modelo de Controle e Comprometimento). Defendeu a descentralização e 

delegação, ampliação do cargo e maior significação no trabalho, participação e administração consultiva e auto-avaliação 
de desempenho. Distinguiu a satisfação das necessidades básicas sociais e do ego. 

Teoria Behavorista );> Barnard: ressaltou a necessidade de satisfação dos desejos dos indivíduos para alcançar os propósitos da organização, 
criando uma teoria de cooperação: ação dos grupos sociais supera as limitações biológicas e individuais. As funções do 
executivo devem: buscar assegurar os serviços essenciais dos indivíduos através de adequado recrutamento e seleção; 
manter as pessoas cooperando em seu empenho máximo, manutenção das comunicações com auxílio da organização 
informal. A Liderança é um elemento de cooperação, um fator estratégico e um determinante da sobrevivência da 
organização. I 

);> Simon: defendeu a concepção do empregado como tomador de decisões, ressaltando aspectos como cooperação, 
I 

comunicação, aprendizagem e racionalidade. 
);> Likert: (DO) ao propor uma classificação dos sistemas de administração (autoritário forte, autoritário benevolente, 

participativo consultivo e participativo de grupo), defendeu o último por entender que apresenta maior chance de 
otimizaç_ão da ~rodutividade , das relações do trabalho e da rentabilidade em relação as demais. 

);> Drucker: combina postulados da Escola Clássica com a questão da inovação e da adaptação à mudança. A pessoa e as 
Escola Neoclássica questões ambientais são consideradas com _Qragmatismo a fim de possibilitar a eficácia da organização. 

);> Maslow: Hierarquia das Necessidades Humanas 
);> Herzberg: Fatores de Higiene (extrínsecos ao cargo) e Motivação (intrínsecos) 
);> Vroom: Teoria da Expectativa- motivação ocorre na medida em que o indivíduo busca atingir o esperado das suas 

Teorias motivacionais escolhas e necessidades 
);> Bergamini: distingue o conceito de "Movimento"(fatores externos ao indivíduo- determinados pelo ambiente) do de 

"Motivação". 

Outros teóricos );> Selznick, Deutch e Krauss, K. Lewin, Argyris, Jaques e Lupton (Tavistock Institute), Crozier, Mintzberg ... 
defensores da );> Síntese: "O ELEMENTO HUMANO É O ASPECTO CRUCIAL E ÚLTIMO DA ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS 
liderança participativa, TEMPOS, DOS POSTULADOS MAIS MECANISCISTAS (de Taylor à Skinner, Herberg e McClelland ... ) AOS MAIS 
da organização social REMOTOS" (Aktouf, p.8 l , 1986) 
(e técnica) do trabalho u 

PARADIGMA DA COMPLEXIDADE 

---- ---
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Os grandes balizadores dos programas de envolvimento dos empregados, no entender de 

Marchington, Goodman, Wilkinson e Ackers ( 1992), podem ser segmentados assim: 

~ COOPERAÇÃO E CONFLITO foram temas tratados pela Escola de Relações Industriais. 
Sendo que a idéia central era desenvolver um plano que pudesse ajudar a prevenir ou 
minimizar o conflito no nível individual e coletivo (por exemplo: negociação). A 
interdependência de grupos com interesses distintos poderia produzir acordos, consensos que 
dariam maior ordem e estabilidade no trabalho e que gerariam cooperação com o processo de 
mudança; 

~ ENVOLVIMENTO REAL como sinônimo de CONTROLE NAS DECISÕES. Essa 
abordagem refere-se à Sociologia do Trabalho de natureza crítica e é bastante restrita 
empiricamente, pois supõe a transferência total do controle da gerência para os empregados; 

~ SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES e QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO: essas 
linhas teóricas foram desenvolvidas pela Psicologia Organizacional e Industrial, nos EUA. A 
tese defendida (e refutada) era de que os graus mais altos de envolvimento dos funcionários 
(comunicação, informação, sugestões e decisões) levam a mais altos níveis de satisfação em 
vários aspectos da vida no trabalho (Escola de Relações Humanas) e, 

~ ENVOLVIMENTO E COMPROMETIMENTO PARA A ORGANIZAÇÃO: É defendida 
pela literatura contemporânea de Administração Estratégica de RH (especialmente do Reino 
Unido e dos EUA). A tese proposta é de que a auto-motivação, o auto-interesse, o 
envolvimento e o comprometimento obtidos por contribuições afetivas, cognitivas e materiais 
levam a comportamentos mais positivos no trabalho, incluindo níveis mais altos de 
desempenho para a competitividade empresarial e para o desenvolvimento da sociedade 
(Walton, 1985; Wood e Peccei, 1995, O'Brien, 1995, entre outros) . Robbins (2000, p. 360) 
declara que: "A lógica subjacente é que ao envolver os trabalhadores nas decisões que os 
afetam e aumentar sua autonomia e controle sobre suas vidas profissionais, eles se tomarão 
mais motivados, mais comprometidos com a organização, mais produtivos e satisfeitos". 

De certa forma os dois primeiros enfoques foram abordados na pnme1ra sessão do 

capítulo. Os dois últimos foram tangenciados no tópico seguinte. Em razão da complexidade do 

último enfoque tentar-se-á rastrear e discutir um pouco mais acerca das principais formas de 

envolvimento dos empregados implantadas e defendidas pelos teóricos das Ciências 

Administrativas ao longo do último século. Muitas dessas formas, apesar de serem encaradas 

como novas na realidade organizacional, foram propostas em tempos bastante remotos. O que 

permite perceber que o período que interliga o modelo de Controle ao de Comprometimento pode 

não significar somente coisas novas . 

A citação abaixo relativa à crise da teoria crítica, ajusta-se à problemática da gestão de 
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pessoas nesta virada de milênio. Sob a abordagem do comprometimento e envolvimento buscar

se-á ensaiar o uso do paradigma da complexidade: 

" a complexidade da nossa pos1çao transicional : que pode resumir-se 
assim: enfrentamos problemas modernos para os quais não há soluções 
modernas. Segundo uma posição, que podemos designar por pós
modernidade reconfortante, o facto de não haver soluções modernas é 
indicativo de que provavelmente não há problemas modernos, como 
também não houve antes deles promessas da modernidade. Há, pois, que 
aceitar e celebrar o que existe. Segundo outra posição, que designo por 
pós-modernidade inquietante ou de oposição, a disjunção entre a 
modernidade dos problemas e a pós-modernidade das possíveis soluções 
deve ser assumida plenamente e deve ser transformada num ponto de 
partida para enfrentar os desafios da construção de uma teoria crítica pós
moderna" (Boaventura de Sousa Santos, 2000, p, 29). 

Sob tal provocação é que se faz a reflexão a seguir, procedida de uma pesqmsa 

"moderna" e de conclusões talvez uma pouco "mais modernas" ao se analisar a herança deixada 

pelas teorias administrativas, ainda aplicável, na gestão das organizações atuais. Assim sendo, a 

revisão da literatura organizacional, dos clássicos aos contemporâneos, resgata o fio condutor da 

construção do modelo de Administração de Recursos Humanos, também chamado de Modelo de 

Comprometimento. 

Considerando a revisão teórica apresentada já se pode adotar alguns conceitos e 

elementos que auxiliam na construção de esquema teórico que orientará o estudo empírico. 

Destacam-se os seguintes aspectos-chave: 

);;> no que diz respeito aos modelos de Controle e de Comprometimento propostos por Walton 
( 1985): o primeiro está identificado com os pressupostos clássicos da teoria organizacional 
(Taylor, Fayol, Mayo etc.), enquanto que o Modelo de Comprometimento relaciona-se mais 
estreitamente com a Abordagem Sociotécnica, com o Desenvolvimento Organizacional (DO); 

)> outra analogia baseia-se na similitude da Teoria X (de McGregor) frente ao Modelo de 
Controle e a Teoria Y diante do Modelo de Comprometimento no que tange à visão de 
homem, de gestão e de relações de trabalho sugeridas. O foco de atenção da tese é de que a 
forma de envolver e, portanto, de comprometer os empregados é diferenciada de acordo com a 
tendência de gestão. Espera-se que, conforme a abordagem adotada pelas empresas, haja uma 
variação na utilização dos recursos de envolvimento e nos comportamentos de 
comprometimento; 

105 



~ quanto às teorias motivacionais, resgata-se especialmente a diferenciação entre "Movimento" 
e "Motivação" (Bergamini, 1986, p. 3-8) e os "Fatos" ao invés dos "Mitos" (Robbins, 2000, p. 
341 ). Conforme será demonstrado mais adiante, adotou-se esses termos na constituição de um 
dos pilares do modelo conceitual construído para a presente proposta de tese. Certas políticas 
de envolvimento poderão ser associadas a estes propósitos, como, por exemplo, formas de 
reconhecimento e pesquisa de opinião junto aos empregados. 

Enfim, os meios de envolvimento dos empregados, apesar de encarados como novos, de 

mostrar-se visível a diferença entre a organização taylorista-fordista e a flexível, foram propostos 

teoricamente em tempos bastante remotos. O inédito é a reformatação desses, o uso conjunto das 

práticas que reestruturam o modelo, a tendência de gestão, acompanhado, da disseminação em 

diferentes contextos organizacionais, a modernidade legitimada no contexto dito pós-moderno. A 

seguir são levantadas algumas premissas que indicam como esse tema vem sendo tratado. Mais 

especificamente, serão apresentados conceitos e questões empíricas acerca do Modelo de 

Comprometimento. 

2.3 Um Conceito Renovado de Gestão das Pessoas: o Envolvimento dos Empregados 

O conceito Envolvimento dos Empregados (Envolvimento Empregatício) é um termo 

relativamente novo, surgido durante os anos 80, na Inglaterra, o qual tem demonstrado a mais 

recente manifestação dos empregadores para encontrarem caminhos participativos de 

gerenciamento (Marchington et al. , 1992). E é em função, principalmente, de tal aspecto que se 

optou por investigar as opiniões dos dirigentes ao invés da dos trabalhadores diretos . O interesse 

contemporâneo pelo envolvimento dos recursos humanos pode ser caracterizado pelos seguintes 

traços: 

~ está mais dirigido ao indivíduo, para incrementar seus esforços e para assegurar maior 
comprometimento e identificação com a organização do que orientado à representação 
coletiva; 

~ tem sido patrocinado pela gerência, sem grande pressão e/ou iniciativa dos empregados e 
de seus sindicatos; 

~ oferece um maior volume de informações através da gerência, o que requer maior 
disposição para comunicar e em alguns casos proporciona certa influência aos 
empregados; 

106 



~ contrasta com a noção de "Democracia Industrial" em face de não pretender afetar a 
estrutura de poder e de tomada de decisões organizacionais e, 

~ permite maior reconhecimento da contribuição dos empregados para a empresa. 

Observa-se, pois, um forte interesse gerencial em atingir a subjetividade dos empregados 

a fim de obter os resultados esperados pelas empresas. O referido interesse é demonstrado pelo 

investimento em várias práticas voltadas à sensibilização dos recursos humanos. Dentre as formas 

mais simples até mais complexas de envolvimento dos funcionários, destacam-se: ( 1) a relação 

informal entre superior e subordinado, (2) o acesso e a troca de informações (normalmente 

seguindo a lógica piramidal), (3) a consulta/participação em sugestões (especialmente as relativas 

às tarefas)e, em menor grau de importância, (4) a influência na tomada de decisões; seja de forma 

direta ou indireta. 

O interesse contemporâneo pelo envolvimento dos recursos humanos tem demonstrado 

uma forte e renovada tendência empresarial, tanto é que nos EUA já existe até o cargo de 

Director ou Manager of Employee Involvement. O termo "Envolvimento Empregatício" surgiu 

recentemente em obras americanas traduzidas para a língua portuguesa (ver p. ex. Galbraith e 

Lawler III et ai., 1995; Band, 1997). Neste escopo, uma caracterização importante e utilizada 

como norte para a tese é, no caso: 

" o envolvimento empregatício é uma propriedade dos sistemas 
organizacionais, não dos indivíduos. O envolvimento se reflete na maneira 
pela qual as empresas são estruturadas e administradas, não simplesmente 
nas crenças e nas atitudes dos empregados isoladamente" (Ledford Jr., 
1995, p. 121). 

"O envolvimento do funcionário se tornou um termo abrangente e 
conveniente para cobrir diversas e conhecidas técnicas, contemplando, por 
exemplo, a administração participativa, empowerment, democratização do 
local .de trabalho e participação acionária do funcionário. Definimos 
envolvimento do funcionário como um processo participativo que utiliza a 
competência total dos funcionários e se destina a encorajar o maior 
comprometimento com o sucesso da organização" (Robbins, 2000, p. 360). 

Lawler III (1995) argumenta que o Envolvimento Empregatício depende de quatro 

107 



fatores, no caso: da extensão do poder29
, do acesso às informações, das recompensas pelo 

desempenho e das habilidades técnicas e sociais. O autor sugere mecanismos que canalizam a 

participação e sistemas organizacionais que apoiam ou limitam o comprometimento. É na 

utilização conjunta desses que se encontra a diferenciação da forma de gestão frente às práticas 

tradicionais. Apesar dos pesquisadores visualizarem boas perspectivas da tendência ao 

gerenciamento baseado nas práticas de Envolvimento dos Empregados, uma vez que as empresas 

que o utilizam estão tomando o trabalho mais satisfatório e têm adquirido melhores condições de 

competitividade, acreditam que essa nova maneira de gerir não poderá ser aplicada em qualquer 

empresa (dependendo da tecnologia, do estilo de liderança etc.). 

Ledford Jr. (1995, p. 125) descreve três tipos de Envolvimento Empregatício observados 

nas empresas americanas. O primeiro, retratando uma abordagem mais limitada e usual , é o 

Envolvimento por Sugestão. Esse confere o poder de sugerir mudanças sem que haja 

participação nas tomadas de decisões. Os grupos de CCQ's são um dos meios para obter tal tipo 

de envolvimento. O segundo tipo, Envolvimento por Função, possibilita que o trabalho seja 

efetuado por meio de equipes ou via valorização individual da função , alterando-se, portanto, o 

projeto e a proposta de trabalho. Essa passa a ser mais participativa. O terceiro é o tipo mais 

complexo e difícil de ser implementado, e recebe a denominação de Alto Envolvimento. Para 

que a organização seja considerada como tal é preciso que util ize tanto o Envolvimento por 

Sugestões como por Função, além de envolver seus empregados na administração do negócio. 

Provavelmente, as empresas industriais do RS já estejam utilizando algumas das práticas 

de Envolvimento Empregatício. Estima-se que as mais simples sejam as mais utilizadas em nosso 

cenário empresarial, o que garante a concentração do poder decisório e as prerrogativas gerenciais 

sob um clima de participacionismo. 

Segundo Ledford Jr. (1995), nos Estados Unidos, alguns sinalizadores mostram que o 

movimento pelo Envolvimento Empregatício ainda se encontra em fase inicial. As evidências de 

tal afirmação são as seguintes: 

~ a maioria das empresas ainda não sabe como implementar o Envolvimento Empregatício 

29 Ledford (1995, p. 121) chama a atenção dizendo que o conceito de Envolvimento Empregatício ao tratar sobre o 
poder como mais profundo que o de empowerment, uma vez que trata da distribuição do poder decisório e das 
diferentes formas de responsabilidade (empowerment) fornecidas ao empregado. 
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eficientemente; 

~ poucas adotam práticas de Envolvimento Empregatício em toda a organização e, 

~ há uma escassez de organizações caracterizadas como de Alto Envolvimento. 

Apesar disso, os pesquisadores estimam que o Envolvimento Empregatício crescerá a partir 

dos anos 90, pois as forças que conduziram à adoção dessas práticas nos anos 80 continuarão. No 

caso, a busca de desempenho para maior competitividade, a necessidade de adaptabilidade, 

flexibilidade organizacional crescente para a mudança, a reação da força de trabalho (maior 

eficiência, maior aperfeiçoamento, menos gerentes e equipes de stafJ), a velocidade acelerada na 

tomada de decisões, o achatamento dos custos administrativos juntamente com a redução da 

estrutura organizacional, a ênfase no trabalho especializado em organizações automatizadas e 

possuidoras de produtos e serviços complexos e também de tecnologias de capital elevado, 

necessitando um novo perfil de profissional e de empresa, são fatores importantes na adoção dessa 

estratégia de gestão (Ledford Jr., 1995 ., p. 138-144) que conduz ao comprometimento. 

Segundo Wood e Peccei (1995, p.54), o comprometimento organizacional pode ter um 

efeito positivo para a conscientização da Qualidade. Os pesquisadores argumentam que a boa 

vontade individual para exercer esforços a favor da organização provavelmente faz com os 

empregados tentem efetuar o trabalho com qualidade e dêem sugestões para melhorias do 

trabalho. Os empregados mais comprometidos talvez também dêem maior consideração aos 

objetivos da qualidade e aos valores da organização. Mas para isso é necessário que ocorra uma 

transição relativa ao modelo de gestão de pessoas, conforme algumas especificidades indicadas 

nos tópicos que seguem. Faz-se preciso colocar em prática o novo discurso gerencial. 

2.4 Discurso versus Práticas de Envolvimento 

Um reflexão axiológica30 acerca do potencial de mudanças no mundo do trabalho neste 

milênio se inaugura. Será (im)possível que ocorra uma mudança no status quo, na valorização do 

trabalho e do trabalhador numa época em que o emprego toma-se cada vez mais escasso? Ou isso 

30 As informações contidas nesta seção foram construídas especificamente para a tese, as quais foram apresentadas 
pela autora no 24. Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração (ANPAD) em 
setembro/2000. 
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significa apenas mais uma retórica necessária aos reajustes do capitalismo na era modernidade, 

sob o pseudo-rótulo de "pós-modernidade"? Dentre as indagações referentes ao cenário produtivo 

atual, uma delas por seu caráter central e acima de tudo provocativo, conceme ao compreender e 

buscar descobrir um ("novo") sentido ao trabalho como algo urgente e, porque não, concreto? 

Reparafraseando os filósofos, justifica-se a importância disto: 

"A compreensão não é mera intelecção. Quando o ser humano 
compreende algo, faz este algo penetrar dentro de si, toma este algo parte 
de si, dentro do horizonte dos seus conhecimentos, de suas experiências, de 
sua sensibilidade, de sua cultura" (Girardi e Quadros, 1980, p.59). 

Em outras palavras, a compreensão pode levar ao envolvimento/distanciamento, o que 

simplistamente conduziria ao (des)comprometimento. Dessa forma, entende-se que essa é uma 

das necessidades que sempre existiu mas que hoje toma-se premente para o trabalho produtivo. A 

compreensão dos novos elementos relacionados ao trabalho abarca sobretudo o repensar dos 

valores contemporâneos a fim de encontrar uma resignificação conceitual e empírica para o labor 

e para a vida. Pensar os valores individuais, sociais e organizacionais vigentes e necessários ao 

nosso futuro enquanto humanidade, cidadãos e seres produtivos é então o leitmovit. 

Considerando a importância dos valores no mundo contemporâneo, cabe então destacar 

quais os que são centrais nesta virada de milênio. Nesse sentido, Kovács e Castillo (1998, p. 15) 

apontam a influência crescente da "elite global", a qual é composta por industriais, homens de 

negócios e gestores de empresas, bem como aos consultores e agentes de formação . Segundo os 

autores: 

" ... os principais valores dessa elite relacionam-se com a competitividade 
numa economia global: advogam a prioridade à qualidade, diversificação, 
inovação, desburocratização, desmantelamento do Estado-Providência, a 
utilização dos recursos humanos como meios da melhoria da 
competitividade e a substituição do taylorismo-fordismo pelo toyotismo." 
(grifos nossos) 

Contudo, tendo-se em vista a existência de uma cnse mais profunda do que a mera 

reestruturação do capital, denominada também de crise do fordismo e do neoliberalismo; como 

sugere Antunes (1999, capa do livro), faz-se necessário discutir "o entendimento das mutações 

em curso no mundo operário (o que) nos obriga a ir além das aparências". 
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Buscar estimular a reflexão sobre uma prática responsável de gestão é propósito 

valorativo do tópico. Em função disso, trata-se de apresentar algumas considerações preliminares 

sobre os valores atuais voltados ao trabalho e ao trabalhador. 

2.4.1 A ambigüidade dos valores contemporâneos: um desafio para a prática voltada ao 
comprometimento organizacional 

A complexidade, incertezas e surpresas da vida dentro e fora do trabalho provocam (ou 

deveriam provocar) a reflexão do ser humano sobre sua própria existência, promover seu auto

conhecimento e a tentativa de desvendar o território onde vive, seus múltiplos aspectos (sócio

econômicos, políticos, sócio-culturais etc.) e suas relações. No ambiente empresarial, o pensar 

das problemáticas pertinentes leva ao embate, ao confronto entre as diferenças de um discurso 

gerencial, via de regra altruísta, e de práticas organizacionais, muitas vezes predatórias. 

Na retórica empresarial prega-se qualidade, redução de desperdícios, produtividade, 

comprometimento e motivação com e na empresa. A prática usual das organizações, no entanto, 

não acompanha as palavras pregadas. Desvenda-se a enorme desigualdade entre os representantes 

do capital e demais empregados, o medo do desemprego, as formas mais sofisticadas de 

flexibilização, ou melhor, de exploração do trabalho humano (por exemplo, terceirização, 

subcontratação, trabalho temporário, entre outras), a intensificação do ritmo do trabalho e das 

doenças profissionais etc. Miséria, exclusão, luta pela sobrevivência convivem, simultânea e 

paradoxalmente, com competição, crescimento dos resultados empresariais frutos da mais valia, 

com executivos e alguns profissionais bem sucedidos e supra-valorizados no mercado de 

trabalho. 

"Em Portugal, também, os recursos humanos são hoje considerados 
centrais (pelo menos ao nível do discurso) . No entanto, a forma como se 
integram na organização, a forma como participam (ou não) não é muito 
distinta da que podia ser encontrada no passado, quer fosse perspectivada 
de acordo com a corrente de racionalidade científica e burocrática típica do 
taylorismo e do fordismo, quer de acordo com a corrente de racionalidade 
baseada no modelo das relações humanas e da gestão. Os sistemas de 
valores e de representações embora não sejam estáticos, não mudam de 
forma brusca e acelerada, pelo contrário, têm uma evolução lenta. Assim, 
só com as alterações das condições históricas, sociais, políticas, 
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econômicas e culturais se vai alterando a forma como a participação dos 
trabalhadores se processa. Cada sociedade, cada país, tem as suas próprias 
condições de desenvolvimento" (Marques, Dez. 96/jun. 97, p. 100). 

As desigualdades, contradições e paradoxos encontrados na situação e no ambiente de 

trabalho brasileiro faz com que se tome cada vez mais difícil descobrir um sentido positivo para o 

trabalho e para as relações sociais de produção; faz também com que pareça piegas 

(principalmente, para os empregados mais intelectualizados) o discurso gerencial. Diante dessa 

confusão, desse caos que é o mundo do trabalho atual, a finalidade última da vida (a felicidade) 

corre o risco de se perder num discurso vago e inconsistente, caso este não acompanhe ações. 

Faz-se, então, necessário reconstruir os valores ligados ao trabalho e desmistificá-los mediante 

ações concretas da empresa, as quais atingem direta e indiretamente os homens que a constróem. 

Neste sentido, são diretivas e taxativas: 

"Constitui um dos maiores desafios às novas funções da gestão de 
recursos humanos resgatar os valores nobres associados ao desempenho de 
atividades produtivas. O progresso das formas de exploração da mão-de
obra exibe um viés de tal forma contaminado pela perspectiva de 
exploração da força de trabalho que tal possibilidade mostra-se não apenas 
como estranha, mas talvez como fora de contexto. Nesse sentido, a 
recuperação do valor epistemológico, social, econômico, político e cultural 
do saber no trabalho reflete o amadurecimento da gestão de recursos 
humanos e a busca de alternativas de caráter não paliativo para as questões 
organizacionais, tão comuns a ponto de serem quase automaticamente 
desacreditadas pela mão-de-obra" (Ferreira et ai., 1999, p. 117). 

Como já foi dito (no Capítulo 1 ), diferentemente da visão positivista, Gramsci ( 1973 apud 

Freitag, 1986), em li Materialismo Histórico, ao teorizar sobre as superestruturas e os Aparelhos 

Ideológicos do Estado defende que na sociedade política há um poder repressivo da classe 

dirigente; enquanto que na classe civil, constituída de associações privadas, "essa mesma classe 

busca obter o consentimento dos governados, através da difusão de uma ideologia unificadora, 

destinada a funcionar como o cimento da formação social" (apud Freitag, 1986, p. 37). 

Neste sentido, observam-se certas orientações gerenciais voltadas ao consentimento. Na 

literatura de Administração, em particular de Recursos Humanos, a problemática do 

consentimento/comprometimento ainda é recente, apesar de ser uma preocupação secular em 

112 



outros campos de conhecimento (por exemplo, Kant, Lukács, Durkheim, Weber e Marx). Como 

novas indicações às organizações, especialistas no assunto prescrevem a prática de uma 

"Liderança baseada em Valores" para reconstruir o compromisso, o desempenho e a 

produtividade do empregado (Kuczmarski e Kuczmarski, 1999), sugerem "Valores First People" 

para obter maior competitividade (Dessler, 1996); outros, numa visão mais analítica e cética, 

questionam as proposições das atuais relações de trabalho, buscando entender as bases filosóficas 

e sociológicas dessas (ver por exemplo, Antunes, R., 1999). 

É bastante difici1 localizar estudos sobre Administração de Recursos Humanos que 

apresentem uma abordagem não positivista, sendo escasso o material de consulta. Numa obra 

recente, escrita por Kuczmarski e Kuczmarski ( 1999), é resgatado o conceito durkheimniano para 

analisar prescritivamente (de forma funcionalista) o que as organizações contemporâneas vêm 

enfrentando. Segundo os autores, trata-se de anomia31
. Eles consideram que isso vêm causando 

inúmeros impactos sobre a condição emocional e produtiva dos empregados. Desorientação 

pessoal, falta de sentimentos de pertencer a um grupo coeso, alienação, atitudes de 

"encasulamento" manifestas através de meios que "protegem" o indivíduo de envolver-se no 

trabalho, demonstrando sua indisponibilidade frente à organização, através, por exemplo, de 

faltas por doenças, chegar tarde ou ir embora cedo, não aceitar o convite para almoçar, falar mal 

do chefe para defender-se de críticas futuras (p . 45-46), são alguns dos impactos. Tais 

conseqüências afetam a eficácia da empresa. Conforme os autores, a reversão dessa cnse vai 

depender das organizações e sobretudo da liderança dessas, ou seja, da ênfase dada "à 

compreensão das necessidades dos indivíduos e das necessidades coletivas dos grupos" (p. 44). 

Em suas pesquisas foram encontrados dez fatores que diminuem a anomia. 

1. Lacuna entre os valores da gerência e os dos empregados na mesma organização; 

31 Em 1895, Émile Durkheim, utilizou o termo anomia para explicar a falta de solidariedade na sociedade industrial 
da época. O trabalho especializado e individualizado levava à separação e ao isolamento dos indivíduos e à falta 
de sentimentos de dependência. Ele denominou divisão anômica do trabalho o isolamento dos indivíduos e falta 
de estímulo por fazer parte de um grupo comum, interagir com outros. Isso separa a organização, enfraquece o 
estabelecimento de normas pelo grupo e gera, por decorrência, a anomia. Em sua obra As Regras do Método 
Sociológico ( 1971 ), evidencia sua concepção quanto às normas e os valores, no caso, estes independem das 
vontades individuais, sendo desenvolvidos por uma sociedade ou grupo social em certo momento histórico. 
Tratam-se, portanto, "de coisas exteriores" e coercitivas aos indivíduos, que são intemalizadas, reproduzidas e 
perpetuadas na sociedade. 
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2. Teoria e prática: dependendo das normas e valores, podem atuar como forças negativas 
que agem para criar tensão entre a gerência e os empregados; 

3. Feedback, recompensas e reconhecimentos insuficientes; 

4. Falta de confiança para delegar geram frustações ; 

5. Pouca satisfação no trabalho devido a auto-estima individual/a percepção de valor 
pessoal. 

6. Ensino e tutoreamento mm1mo para transmitir conhecimento sobre normas e valores 
para os empregados e aumentar o feedback e a satisfação no trabalho; 

7. Valores pessoais desconectados dos da organização; 

8. Impacto e crescimento profissional mínimos; 

9. Falta de compromisso com os valores: Muitas organizações estão se esforçando para 
criar normas e valores, mas não têm tido êxito em demonstrar compromisso com os 
valores. Exemplo: expressam compromisso com o progresso e com o desenvolvimento 
profissional, ma~ fazem pouco para incutir confiança nos empregados, providenciar 
treinamento ou pagar cursos de desenvolvimento. 

1 O. Liderança sem valores: A liderança da organização não transmite os valores que a 
empresa defende. 

Depreende-se do estudo citado a relevância que assume os valores na gestão das pessoas e 

da organização. Santos (1999, p. 38) analisa a gestão da cultura organizacional por meio dos 

valores organizacionais. Conforme o autor, os valores refletem os elementos mais abstratos da 

cultura organizacional e os mais visualizáveis. Na literatura de Administração, pôde-se recuperar 

um conceito filosófico: "de valor com respeito a nós", conforme é demonstrado na citação 

abaixo. 

"Tradicionalmente, a cultura organizacional refletia valores dos 
fundadores e executivos da alta administração das empresas. A maior 
autonomia dos funcionários, proporcionada pela criação de unidades de 
negócios e pela maior participação das áreas funcionais na geração de 
vantagens competitivas, estende-se também a criação de valores dentro 
da organização. Assim, busca-se, de forma descentralizada, a criação dos 
valores que sempre favoreceram a coordenação do trabalho dentro da 
empresa e a gestão estratégica de negócios." (Santos, 1999, p. 39, grifos 
nossos). 

Dessa forma, institui-se a cultura da mudança (que é lenta, não imposta mas descoberta e 

compartilhada) nas organizações em processo de modernização. Os valores norteiam a filosofia e 
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• 

o comportamento organizacional, contribuindo para a mudança ou a conservação do que existe. 

Santos (1999, p.39) denomina valores organizacionais em identificação como a empresa, gestão 

do trabalho, processo de comunicação e valorização e respeito aos funcionários . De forma similar 

a Kuczmarski e Kuczmarski ( 1999), o autor entende que: 

" ... os valores expostos não significam normas cujo cumprimento possa ser 
exigido dos funcionários, mas orientação de comportamentos e atitudes, 
que são reforçados pelos exemplos do corpo gerencial e pelas atividades de 
gestão de recursos humanos" (Pettigrew, 1989, 151-152 apud Santos, 
1999, 39). 

Estimulados por essa discussão multidisciplinar e, sobretudo, com a idéia de reforço dos 

valores através de práticas de gestão de Pessoas é que se expõe os resultados sintetizados da 

pesquisa realizada junto às 142 empresas representantes da indústria gaúcha (no Capítulo 4) e que 

se aprofunda, no tópico abaixo, alguns aspectos teóricos acerca da aplicabilidade da Gestão do 

Comprometimento. 

2.5 Discussões sobre a Aplicabilidade da Estratégia de Gestão voltada ao 
Comprometimento 

Na literatura especializada, o modelo de Comprometimento da ARH é priorizado em razão 

de que o modelo de Controle (taylorista-fordista) pode ser inapropriado para os requerimentos 

atuais de flexibilidade e qualidade dos serviços e produtos. Entende-se, então, que a 

competitividade provocada pela globalização da economia e pela política econômica neoliberal 

dos governos, assim como pelas crescentes exigências dos clientes, faz com que ocorra uma 

necessidade de flexibilizar as organizações em termos tecnológicos e humanos. Por isso, toma-se 

cada mais necessário comprometer os empregados (Guest, 1987 apud Snape, Wilkinson, 

Marchington e Redman, 1995, p. 42-51). 

Contudo, é colocado em debate se todas as organizações, ou no mínimo as empresas 

privadas, devem seguir a Estratégia de Comprometimento proposta por Walton (1985). Será que 

esta é uma estratégia de relevância universal ou especialmente aplicável aos novos processos 

industriais? Questionam Wood e Albanese (1995). 

Walton (1985) entendia que o Modelo de Controle poderia permanecer adequado ao ramo 
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mais tradicional de manufatura, mas que "os beneficios econômicos e humanos, do 

comprometimento do trabalhador se estenderiam não somente para a indústria de processo 

contínuo, mas para a manufatura tradicional". Tal debate também é enfocado por Snape, 

Wilkinson, Marchington e Redman (1995, p. 42-51). Na análise da questão, o aspecto 

contingencial da ARH é visto como uma estratégia apropriada em face da relatividade conforme 

a natureza do produto, o mercado e demandas dos consumidores, o estágio do ciclo de vida do 

produto, a fatia de mercado, a estrutura dos custos e da organização. Walton sugenu que as 

contingências favorecem a estratégia de ARH com base no Comprometimento. 

Outro ponto importante é que Walton dá considerável valor aos fatores internos da 

organização, da mesma forma que Braverman e Burawoy (ver seção 2.1). O autor exemplifica 

com os seguintes aspectos: fllesofia gerencial, interesse dos acionistas e características da mão

de-obra) . No seu entender, esses seriam os fatores determinantes para a implantação da Gestão do 

Alto Comprometimento. Num estudo anterior elaborado por Beer, Spector, Lawrence, Mills e 

Walton (1984) , no entanto, são destacados fatores externos e situacionais, tais como: composição 

do mercado de trabalho e estrutura do sindicato. Wood e Albanese (1995) chegam num consenso 

a esse respeito , declarando que um modelo universal de comprometimento deveria tratar também 

dos fatores externos. 

Cabe, ainda, considerar que o moderno e o tradicional são aspectos naturais que 

demonstram a diversidade e indicam a evolução dos tempos atuais. Um exemplo disso são os 

setores que se diferenciam tecnológica e organizacionalmente. Pode-se supor, além do sugerido 

por Walton (1985), que o desenvolvimento de um setor levaria gradualmente a mudanças no 

outro, eliminando, portanto, o setor arcaico em razão de sua debilidade tecnológica, baixa 

produtividade, fraca escolaridade e salários insuficientes. Hoje, entretanto, constata-se que há 

"atividades 'modernas' também em setores 'atrasados ' e atividades ' tradicionais ' nos setores 

urbanos e industrias" (Valle, p. l, s.d.). Ademais, os setores avançados podem ter como parceiros 

subcontratados os mais tradicionais, aproveitando-se das condições legitimadas (e contrárias as 

que possuem) desses para fortificar seu diferencial competitivo. Uma leitura otimista e 

consensualizada na literatura é que essa associação inter-empresas e setores pode resultar na 

multiplicação das mudanças. Outras lentes para analisar tal associação podem apontar para o 

inverso, isto é, para a expansão das desigualdades que (re)alimentam o sistema de produção 

capitalista. 
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Enfim, o interesse em obter o máximo comprometimento dos empregados 

(independentemente ou não das fases de desenvolvimento do setor e das organizações), mediante 

uma estratégia de gestão de RH, caracteriza-se pela aplicabilidade de quatro dimensões propostas 

por Sisson ( 1990 apud Wood e Peccei, 1995), no caso: 

(1) a adoção da abordagem estratégica de Administração de Recursos Humanos e de políticas 
e práticas de pessoal integradas com toda a estratégia de negócio da organização; 

(2) dar ênfase ao comprometimento e ao exercício da iniciativa; 

(3) ter gerentes de linha, e não gerentes de pessoal (especialistas), uma vez que esses passam 
a ser os responsáveis por problemas de recursos humanos e, 

( 4) compreender que se trata de uma abordagem individualista, possivelmente não sindical, 
para as relações industriais. 

A idéia de maximizar o comprometimento da força de trabalho tem sido objeto recente de 

debate e estudo de pesquisadores estrangeiros e nacionais, como é demonstrado no subitem 

abaixo. 

2.5.1 Os Estudos sobre o construto Comprometimento 

Os estudos sobre comprometimento consideram tanto a análise do indivíduo como da 

organização. As publicações nessa linha vem se desenvolvendo rapidamente, nos últimos anos, 

em decorrência das novas formas de gestão. O tema está sendo considerado como um dos 

requisitos essenciais para o sucesso da organização. Tal construto tem sido relacionado 

principalmente com a identificação dos empregados com os objetivos organizacionais (Teixeira, 

1994, p. 268). 

Segundo Brandão e Bastos ( 1994 ), para a maioria dos estudiosos, o comprometimento 

está associado aos laços psicológicos entre os empregados e a organização. Meyer e Allen 

( 1997), pesquisadores do tema desde o início dos anos 80, também o tratam enquanto estado 

psicológico, sendo que tal estado pode ser reativo (comportamental) ou pró-ativo (atitudinal, em 

face das percepções, expectativas das condições futuras de trabalho dentro de uma organização). 

Para Bastos (1994, p. 293), o uso científico do termo comprometimento significa " adesão, 

um forte envolvimento do indivíduo com variados aspectos do ambiente de trabalho". Hulin 
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( 1991 apud Bastos, 1994, p. 294) trata-o como um conjunto de fenômenos comportamentais e 

atitudinais voltados à compreensão da adaptação e persistência do indivíduo em relação ao 

trabalho. 

Cabe salientar a meta-análise realizada por Bastos (1993). O autor revisa a literatura 

sobre comprometimento organizacional, "construto intensamente investigado a partir dos anos 

setenta no estudo do comportamento microorganizacional" . Ao reconstituir essa linha de 

pesquisa a partir das principais abordagens conceituais e estratégicas adotadas, o autor fornece 

um framework abrangente, cuja formação dá-se com o apoio de diferentes disciplinas que 

contribuem para a compreensão e operacionalização do comportamento organizacional. As 

vertentes mais significativas deste construto são: 

~ enfoque "afetivo/atitudinal": é baseado sobretudo nas teorias de Etzioni32 e Buchanan, 
pressupondo que o comprometimento refere-se à identificação e envolvimento do 
indivíduo com a organização (Mowday, Porter e Steers, 1982); 

~ enfoque "instrumental": aonde há um envolvimento calculativo que move as ações de 
acordo com as recompensas e os custos (Becker apud Bastos, 1992). A teoria da 
expectativa (ver nota de rodapé 25) poderia auxiliar ao entendimento desta abordagem; 

~ enfoque "sociológico": entende o apego do trabalhador como fruto do controle do 
empregador e da subordinação do subalterno, o que estabelece a legitimidade das 
relações de autoridade (Halaby, 1986); 

~ enfoque "normativo": a análise organizacional é baseada no sistema cultural e em suas 
pressões normativas, enquanto a análise individual centra-se na motivação 
instrumental , sobretudo nos sistemas de recompensas (Weiner e V ardi, 1990); 

~ enfoque "comportamental" : é orientado não somente pelas verbalizações, mas também 
na consistência entre atitudes e comportamentos indicativos de comprometimento 
(Salancik, 1987). 

O destaque dado a essas categorizações é importante na medida que mostra uma gama de 

abordagens de diferentes naturezas. Atualmente, estão sendo combinadas entre si para a 

formação de tipologias de comprometimento. 

Meyer e Allen ( 1997), após uma revisão aprofundada nas pesqmsas anglo-saxônicas, 

32 Etzioni ( 1974, p.33) classifica a natureza das organizações em "coercitivas e utilitárias ou normativa", as quais 
têm o padrão dominante de consentimento como "o elemento básico do relacionamento entre os indivíduos que 
exercem poder e os subordinados e, também, o elemento central da estrutura organizacional" (apud Lakatos, 
1997, p. 24). 
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também concluem que o comprometimento é um construto multifacetado e reconhecem sua 

complexidade de análise. Os pesquisadores apontam para vários sentidos nos quais pode ocorrer 

o comprometimento: no local de trabalho, com relação à profissão/ocupação, carreira, gerência, 

grupo de trabalho, sindicato e até mesmo fora do trabalho, sendo que esse também afeta o 

comportamento no trabalho. 

Outro ponto destacado refere-se ao pequeno consenso constatado na literatura acerca da 

natureza do conceito de comprometimento, o que dificulta o entendimento e o tratamento 

científico do mesmo. Em razão das inúmeras definições encontradas para esse construto, Meyer e 

Allen ( 1997) analisaram e concluíram, após uma meta-análise, que seria possível agrupá-las em 

três grandes temas, no caso: 

1. como uma orientação para a organização; 

2. um reconhecimento dos custos associado à organização e, 

3. uma obrigação moral para permanecer na organização. 

Ao observarem tais temas, os estudiosos sumarizaram os componentes do 

comprometimento em três33
: (a) afetivo (identificação e envolvimento com a organização), (b) 

instrumental (consciência dos custos relacionada ao propósito de deixar a organização) e; (c) 

normativo (sentimento de obrigação em continuar no emprego). Tal modelo denominado de Três 

Componentes do Comprometimento Organizacional foi validado em pesquisas realizadas no 

Brasil atingindo empregados da indústria, comércio e serviços (Medeiros e Enders, 1998). Como 

será demonstrado mais adiante, o interessante ao identificar diferentes formas de 

comprometimento é que as mesmas geram comportamentos distintos (absenteísmo, intenção de 

sair etc.) nos empregados. 

Vários estudos com o objetivo de medir o nível de comprometimento na organização 

foram realizados durante os anos 90, no Brasil. Borges Andrade, Cameschi e Xavier ( 1990) 

33 Os termos usados na obra original são: "affective", "continuance" e "normative commitment", os quais 
retratam estados psicológicos distintos, simplicados respectivamente pelas expressões "want do stay", "have do 
stay" e "ought to stay", quer dizer, significam aspectos demonstrativos que os empregados querem ficar, tem que 
ficar ou devem ficar na organização (Meyer e Allen, 1997, p.93). Os pesquisadores sugerem tais construtos para 
serem aplicáveis somente ao ambiente organizacional. Optou-se por traduzir o construto "continuance 
commitment" por "comprometimento instrumental" (ao invés de comprometimento por continuidade) dada a sua 
similitude conceitual com a expressão usada por Becker (apud Bastos, 1992). 
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pesqu1saram a EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); Brandão (1991) 

investigou a UFBA (Universidade Federal da Bahia); Dias (1993) mediu esse construto na 

EMA TER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural); Gama (1993) aplicou na 

Fundação João Pinheiro; Teixeira (1994) pesquisou uma empresa de prestação de serviços etc . O 

que se constata é que tais estudos focalizam fatores individuais, tais como os demográficos, e os 

relacionados ao vínculo do indivíduo com a organização em instituições públicas. 

2.5.2 Evidências empíricas acerca do uso das Políticas de Envolvimento dos Empregados 

Este tópico aborda achados de pesquisas referentes aos Programas de Envolvimento. 

Primeiro, são apresentadas as· condições específicas de uso das principais políticas ligadas à 

gestão com tendência ao Comprometimento; em segundo plano, destaca-se os preditores mais 

conhecidos do comprometimento; em terceiro lugar, são abordados estudos que demonstram a 

ligação entre Gestão da Qualidade Total (GQT) e a Administração de Recursos Humanos (ARH) 

e, posteriormente, passa-se a comentar isoladamente as políticas de envolvimento dos 

empregados utilizadas no contexto da GQT. Por fim, é esboçada uma tipologia para avaliar os 

programas de envolvimento dos empregados, indicando (ainda que preliminarmente) as possíveis 

tendências de gestão. 

2.5.2.1 A especificidade das Políticas de Envolvimento dos Empregados 

Resultados de pesquisas mostram que práticas relacionadas à Estratégia de 

Comprometimento da ARH vêm crescendo desde 1986, na Inglaterra (Storey, 1992). Tais 

práticas têm sido centradas na seleção, treinamento, trabalho em equipe, grupos de solução de 

problemas, autocontrole da qualidade produzida e descrição flexível dos cargos. 

Wood e Peccei (1995, p. 52) investigaram uma fábrica de alimentos de médio porte, no 

Norte da Inglaterra, que implantou a GQT no início dos anos 90. A empresa possuía os seguintes 

programas: introdução de novos métodos de comunicação (comunicação cascata, briefings) , 

cursos de treinamento novos, avaliação individual e esquema de sugestões. Os pesquisadores 

investigaram as opiniões de uma amostra de 75% empregados da empresa (trabalhadores de 

linha, gerentes e supervisores). A conclusão do estudo é que nem todos os elementos no 
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Norte da Inglaterra, que implantou a GQT no início dos anos 90. A empresa possuía os seguintes 

programas: introdução de novos métodos de comunicação (comunicação cascata, briefings), 

cursos de treinamento novos, avaliação individual e esquema de sugestões. Os pesquisadores 

investigaram as opiniões de uma amostra de 75% empregados da empresa (trabalhadores de 

linha, gerentes e supervisores). A conclusão do estudo é que nem todos os elementos no 
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programa da fábrica de alimentos tinham um igual impacto nas atitudes dos empregados. 

Briefings de comunicação e esquemas de avaliação foram considerados mais importantes que os 

outros elementos no reforço para a conscientização da qualidade (p. 61 ). Esquemas de sugestões 

também tiveram um impacto, ainda que em segundo plano. 

Mohrman, Tenkasi, Lawler III e Ledford Jr. ( 1995, p. 26-41) apresentaram o resultado de 

um survey em 1000 companhias americanas pesquisadas em 1992 (500 empresas de serviços e 

500 indústrias) sobre o uso de políticas e os impactos dos programas de envolvimento dos 

empregados orientados para iniciativas de melhorias organizacionais. As políticas investigadas 

envolvem transferência de poder, informação, conhecimento e habilidades, desempenho 

orientado por recompensas para toda a organização. Essas buscam aumentar o envolvimento dos 

empregados para o êxito da organização, assim como criar condições nas quais os empregados 

passam a ser vistos como parceiros "empoderados". Os construtos investigados dividem-se em 

três, no caso: (1) a extensão do uso de várias práticas de GQT, (2) os beneficios da GQT, e (3) a 

relação das características organizacionais para o seu uso. Sinteticamente, os resultados 

encontrados foram os seguintes: 

)> em razão da falta de consenso na literatura sobre o significado e as práticas de GQT, foram 
testadas treze práticas entre os respondentes, quais sejam: times de melhoria da qualidade, 
conselhos da qualidade, planejamento cross-functional, auto-inspeção, exposição do 
empregado direto aos clientes, colaboração com fornecedores nos esforços para qualidade, 
entregas Just-in-Time, células de trabalho, melhorias das ferramentas como uso de técnicas 
de controle estatístico do processo pelos empregados de primeira linha, simplificação de 
processo, reengenharia, sistemas de medidas como satisfação do cliente e monitoramento dos 
custos da qualidade. Dessas práticas, apenas duas não foram relacionadas nos dois principais 
clusters da análise (monitoramento dos custos da qualidade e colaboração com fornecedores 
nos esforços para qualidade), sendo tratadas como práticas separadas. Um cluster agregou 
fatores que podem tanto ser utilizados por empresas prestadoras de serviços como de 
manufatura. Enquanto o outro cluster selecionou apenas práticas orientadas à produção 
industrial; 

)> quanto aos resultados percebidos foram estimados oito, os quais apresentaram-se fatorados 
em três escalas: 

1. resultados de desempenho direto do processo de trabalho (produtividade, qualidade de 
serviço ou produto, serviço ao cliente e rapidez de resposta ao cliente); 

2. desempenho da companhia (lucratividade e competitividade - reputação no mercado pela 
qualidade e responsabilidade com o cliente); 

3. resultados para os empregados (satisfação e qualidade de vida no trabalho). 
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> com relação às características organizacionais, as mesmas foram distinguidas da seguinte 
forma: 

l. Manufatura ou serviço: era esperado que a indústria fizesse o uso mais intensivo das 
práticas de GQT, entretanto, verificou-se que algumas são mais utilizadas pelas empresas 
de serviços (p. ex. práticas orientadas para o cliente), enquanto outras são mais comuns 
nas fábricas (p. ex. processo de melhorias). 

2. Ambiente do Negócio: Dada a natureza orientada para melhoria contínua da GQT, era 
esperado que o uso mais alto entre companhias de ambientes difíceis de negócios. Assim, 
foi examinado o nível de competição e de pressão de desempenho como rapidez, 
contenção de custos, qualidade, ciclos de vida do produto mais curtos e necessidade de 
adaptação para mudanças sendo relacionadas ao uso da GQT. 

3. Redução do tamanho e dos níveis da empresa: 47% das empresas tinham reduzido o 
tamanho e 72% tinham removido uma camada nos últimos 1 O anos. 

4. Porte: as grandes firmas estão mais aptas para experimentar a divisão das atividades e 
dos problemas de processos, assim como para implantar inovações orientadas ao processo 
e para acessar recursos de apoio às inovações. Entretanto, a grande empresa também tem 
maiores dificuldades de processo que podem causar relutância para seguir adiante com a 
mudança, podendo gerar desencorajamento e abandono da implementação. 

5. sindicalização: não é relacionada com a adoção da GQT. 

Os pesquisadores afirmam que a adoção da GQT parece ser uma proposição de 

"ganha/ganha" para todos. Empregados estão se beneficiando de seus aumentos de envolvimento 

e da implantação de processos de trabalho que dão mais controle sobre o desempenho. Melhores 

desempenhos no trabalho e bons resultados para a empresa repercutem em beneficios para 

gerentes e trabalhadores. 

Em síntese, o estudo com 1000 empresas americanas apresentou um dado relevante ao 

mostrar que 80% utilizam alguma forma de envolvimento. Poucas usam práticas de partilha de 

poder (grupos participativos), o que faz com que a autoridade de decisão dos escalões superiores 

mantenha-se inalterada. Convém lembrar que os resultados dessas empresas, contudo, são mais 

competitivos se comparados com as empresas tradicionais . (Ledford Jr, 1995, p. 127). 

2.5.2.2 Os principais preditores do Comprometimento 

Como foi mostrado anteriormente, o comprometimento é um construto multidimensional. 
../ 

Lpor abarcar muitos fatores que unem o empregado à organização e vice-versa, pesquisas têm 

apontado, predominantemente, uma série de evidências favoráveis a ambos. 

Wood e Albanese (1995) realizaram um estudo exploratório, em 1990, investigando uma 
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amostra de 135 fábricas , na Grã-Bretanha, sobre o uso do modelo de comprometimento 

destinado aos trabalhadores da produção. Os autores mostraram que a ARH tem sido discutida 

sob diferentes perspectivas relativas à Estratégia de Comprometimento. Ao testar 

estatisticamente, através da Análise de Regressão Múltipla, os elementos que compõem as 

teorias de Administração de Recursos Humanos, verificou-se que os fatores internos da 

organização consubstanciam-se nos principais preditores do nível de comprometimento, o que 

sustenta o universalismo de Walton mais que o argumento contingencial dos teóricos da 

competição (que tratam dos fatores externos como mudança no mercado dos produtos e de 

ordem tecnológica) , como exposto no tópico 2.4 da tese. Outro aspecto importante é a 

inexistência de relação entre o tamanho da organização (medida pelo número de empregados) e a 

adoção de políticas de RH (Jackson, 1989 apud Wood e Albanese, 1995), o que contradiz o 

encontrado por Mohman, Tenkasi, Lawler III e Ledford Jr. (1995, p. 26-41). A análise dos 

pesquisadores indica, também, que a Estratégia de Comprometimento não é acompanhada por 

um sistema particular de pagamento (pagamento por mérito individual ou distribuição dos 

lucros) . 

O comprometimento tem sido um construto usado como preditor da rotatividade, 

absenteísmo (Mowday et ai., 1982) e do desempenho no trabalho (Bastos, 1992; Fleury, 1993, 

Meyer e Allen, 1997). As políticas de RH (de promoção, de treinamento e remuneração) têm 

apresentado correlações positivas com esse construto ambém o trabalho em equ1pe, a 

descentralização e a hierarquia reduzida mostram-se como preditores favoráveis ao 

comprometimento. Entretanto, destacam-se, também, algumas correlações menores e/ou 

negativas, especialmente quanto à autonomia, ambigüidade, conflito, sobrecarga do papel. Fleury 

(1994, p. 25-34) também verificou como nulas as correlações entre comprometimento e 

características organizacionais do tipo tamanho. O indicador de rotatividade, apesar de ser o mais 

citado na literatura especializada, é um dos que apresenta resultados mais duvidosos, sendo 

associado a variáveis comportamentais como, por exemplo, desejo de permanecer, de se esforçar 

etc. , o que pode levar a conclusões enganosas (Bastos, 1992, p. 295). 

Arthur (1994), num estudo mais pontual, usa dois tipos de identificação taxionômica de 

sistemas de recursos humanos (controle e comprometimento) e testa a proposição estratégica de 

recursos humanos. Essa especifica a combinação de políticas e práticas de RH na previsão de 

diferenças no desempenho e turnover em minifábricas de aço americanas. As siderúrgicas com 
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sistemas de comprometimento tinham maior produtividade, menor refugo e mais baixo turnover 

dos empregados do que aquelas que adotam sistemas de controle. A conclusão do autor é de que 

o sistema de Recursos Humanos modera o relacionamento entre turnover e desempenho da 

manufatura. 

O estudo de Arthur (1994) testa empiricamente hipóteses de desempenho organizacional 

por meio da perspectiva de Administração de RH, perspectiva essa apresentada como nova, 

estratégica e integradora de teorias e conceitos no nível macro, baseada a priori em dois tipos de 

sistemas de RH (controle e comprometimento). As hipóteses que orientaram sua pesquisa são 

baseadas na literatura recente, quais sejam: 

);> sistemas de recursos humanos e desempenho da manufatura: ( 1) fábricas com sistemas de 
comprometimento dos RH teriam melhor desempenho na manufatura do que fábricas com 
sistemas de controle de recursos humanos; 

);> sistemas de recursos humanos e rotatividade: (2) o turnover seria mais alto nos sistemas de 
controle de RH do que nos de comprometimento; 

);> turnover e desempenho da manufatura: (3) haveria uma forte relação negativa entre o nível de 
turnover e desempenho da manufatura, especialmente mais forte nos sistemas de 
comprometimento de RH do que nos de controle. 

A novidade desse artigo é vista no sentido de suprir uma das carências da literatura, ou 

seja, ao invés de somente apresentar tipologias conceituais, fornece taxionomias de estratégias de 

RH, empírica e estatisticamente testáveis (análise de regressão, teste T, correlação). O autor 

desenvolveu e aplicou nessa pesquisa uma técnica de análise por cluster conforme as 

características do sistema de RH e as condições organizacionais (segmenta as empresas em seis 

clusters agrupados em duas categorias: "redutores de custos" (abordagem de controle) e 

" maximizadores de comprometimento" (abordagem de comprometimento). Sua contribuição 

confirma a necessidade de desenvolver futuras pesquisas com base empírica sobre a nova 

perspectiva organizacional e de Administração de Recursos Humanos. 

Lima (1994), numa visão mais crítica, mostra os resultados de uma pesquisa referente aos 

impactos das políticas de ARH sobre a subjetividade dos empregados numa grande empresa 

brasileira do setor metalúrgico. Tal empresa representa, além da importação "fiel" das práticas 

gerenciais japonesas que, ao invés de usar somente o corpo dos trabalhadores (como 
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antigamente), atingem também a vida psíquica e social dos mesmos, o exemplo da nova cultura 

empresarial que vem se expandindo consideravelmente no Brasil e no mundo. Essa cultura 

engendra uma forte relação de dominação, e não de democratização como se poderia supor, 

segundo a autora. Constata, também, que antigas idéias que embasaram as teorias da 

administração (Teoria da Escola de Relações Humanas, Teoria Estruturalista e Comportamental) 

estão sendo resgatadas e enriquecidas com o aporte da Psicologia e da Sociologia através das 

políticas de Recursos Humanos. Essas têm sido reconhecidas e bastante aceitas pelas empresas 

ditas inovadoras. A autora traz algumas contribuições importantes no sentido de: 

~ levantar algumas das políticas mais relevantes adotadas por empresas que seguiram o modelo 
japonês de administração no Brasil; 

~ questionar o discurso empresarial ao indicar que sua prática remete ao participacionismo, a 
busca de consenso e de harmonia de interesses individuais e organizacionais (racionalidade 
instrumental); 

~ confirmar sua hipótese de que os impactos dessas políticas diferem segundo a categoria 
profissional , a história pessoal e o perfil psicológico; 

~ outra constatação-chave é de que tais políticas têm efeito catalisador e amplificador de 
distúrbios da subjetividade e intersubjetividade. 

A autora pondera tanto os aspectos negativos (segundo ela, predominantes) quanto os 

positivos em duas dimensões: na psicológica e na sociológica. Na primeira, destaca aspectos 

como rivalidade, idealização da empresa/redução da capacidade de questionar e criticar a 

empresa, instrumentalização das relações interpessoais e, na segunda, aponta para o processo de 

exclusão e auto-exclusão da vida do trabalhador. 

.::::::::; Meyer e Allen ( 1997), com base nos três componentes, traçados para compreender o 

comprometimento, apresentam considerações refinadas. Eles demonstram que dependendo do 

componente de comprometimento, as conseqüências do comportamento se diferenciam. Os 

empregados, por exemplo, com grande comprometimento afetivo sentem-se como parte da 

organização, tendo, portanto, maior motivação e desejo de contribuir do que aqueles que 

possuem fraca ligação emocional com a empresa. 

Já o mesmo não ocorre com os empregados ligados pelo vínculo do comprometimento 

instrumental. Esses permanecem na empresa em razão do entendimento de que os custos, caso 
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saiam, são altos; por isso não se pode esperar que eles contribuam muito. O comprometimento 

instrumental , declaram os pesquisadores , não apresenta relação ou se encontra negativamente 

relacionado com a freqüência no trabalho e outros indicadores. Uma exceção é mencionada ao 

desempenho no trabalho quando esse determina a retenção do emprego. 

No tocante aos empregados com comprometimento normativo acentuado (sentimentos de 

obrigação e dever), esses terão motivação para se comportarem adequadamente e realizarem o 

que é certo para a organização. Então, o comprometimento normativo é relacionado 

positivamente a comportamentos como desempenho no trabalho, freqüência e cidadania 

organizacional34 
.. Contudo, é improvável que esses tenham o mesmo entusiasmo e envolvimento 

dos que possuem comprometimento afetivo. Cabe, ainda, ressaltar que, segundo estudos 

desenvolvidos pelos autores, mais atenção tem sido dada ao enfoque afetivo e ao instrumental do 

comprometimento. 

eyer e Allen ( 1997) declaram ainda que as percepções representam um papel 

importante no desenvolvimento do comprometimento dos empregados para a organização. Por 

exemplo, empregados que acreditam que as organizações são encorajadoras tendem a se tornar 

afetivamente comprometidos. Os que reconhecem que fizeram investimentos significativos que 

seriam perdidos caso deixassem a companhia, desenvolvem comprometimento instrumental. Os 

que pensam que é esperada lealdade deles tornam-se comprometidos normativamente. Portanto, 

para gerenciar o comprometimento nas organizações é necessário influenciar as percepções dos 

empre ados. As percepções são afetadas por ações concretas e gerenciáveis baseadas em 

políticas e práticas que indicam o interesse da empresa por sua força de trabalho. 

Uma questão que surge ao revisar a literatura e ao detectar os prós e os contras desta nova 

forma de gestão é a seguinte: existe uma medida certa, adequada do grau de comprometimento 

dos empregados? Segundo Randall ( 1987 apud Fleury, 1994, p. 31 ), níveis altos de 

comprometimento organizacional (comprometimento cego) podem ser indesejáveis, uma vez que 

afetam a capacidade criativa e obstaculizam a mudança. 

34 Cidadania organizacional é um termo que "reflete comportamentos cooperativos e engajados que vão além das 
atividades específicas das tarefas, incluindo: (I) ajudar os outros; (2) compartilhar e criar novas idéias; (3) ser 
confiável; ( 4) defender e promover as metas da organização" (Moorman, Blakely, 1995 apud Milkovich e 
Boudreau, 2000, p. I 02). Organ e Ryan ( 1995) demonstraram que os empregados com mais alto grau de 
satisfação no trabalho e com percepção da ética na organização têm mais comportamentos de cidadania (apud 
Milkovich e Boudreau, 2000, p. 103). 
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Parece que tal fenômeno é semelhante ao estresse, haja vista que certos especialistas 

recomendam um nível moderado, de forma que o indivíduo não seja completamente absorvido 

pela organização, o que conduziria à alienação. Para Fleury (1993), o desafio é encontrar 

alternativas para construir novas relações de trabalho, nas quais o indivíduo se compromete 

conscientemente com o projeto da organização, uma vez que isto implica em seu auto

desenvolvimento. 

Outros pesquisadores (p . ex. Bastos, 1993), no entanto, têm defendido a tese de que os 

níveis mais altos de comprometimento são benéficos, seja para o empregado seja para a 

organização. Sem entrar no mérito dessa discussão, pois não é o objetivo, passa-se a considerar, 

independente do grau de envolvimento e comprometimento, quais são as políticas e práticas de 

Envolvimento dos Empregados e da Gestão da Qualidade que podem gerar, como resultado, 

comportamentos de comprometimento e, portanto, condições propícias à competitividade 

empresarial. 

{i.s.2.3 O que dizem os estudos recentes sobre a associação entre a GQT e a ARH? 

Inicia-se o tópico ressaltando os princípios, depois destaca-se brevemente os aspectos 

técnicos e operacionais da nova forma de gestão multifacetada. 

Qual a relação entre Gestão da Qualidade Total (GQT) e Administração de Recursos 

Humanos (ARH)? Uma questão central parece conduzir essa associação, no caso: como obter o 

interesse e a contribuição dos empregados para atingir os objetivos cada vez mais ambiciosos 

traçados pelas empresas? Como os gerentes podem desenvolver as condições propícias não só no 

âmbito técnico-operacional, mas, também, psicossocial e econômico para o incremento da 

competitividade empresarial? Seria através do envolvimento, da sensibilização e satisfação dos 

funcionários? É nisso que os estudiosos da área estão apostando. Diversas pesquisas, realizadas 

principalmente no exterior, têm detectado aspectos favoráveis à gestão de RH, conforme é 

exposto adiante. 

"Homens mobilizados e satisfeitos fazem a diferença e [ .. . ] somente 
sobreviverão as empresas que souberem utilizar seus recursos humanos, 
tão bem como sua tecnologia e seu capital" (Crozier, 1985 apud 
Fernandes, 1996, capa do livro) . 
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Alguns especialistas chegam a declarar literalmente que os gurus da Qualidade foram 

" ingênuos" sobre o comportamento humano, talvez influenciados pelas lentes com que observam 

o mundo, ou seja, pela formação predominantemente tecnicista (engenharia, estatística etc.). 

Ledford Jr. (1995, p. 122) ilustra tal constatação reportando-se aos ensinamentos de Crosby. Ele 

supunha que os empregados seriam motivados a melhorar a qualidade se lhes fosse dito 

claramente o que deveria ser feito e como fazê-lo. Isso se mostrou necessário, porém não 

suficiente. 

Diversas pesquisas realizadas, principalmente no exterior, têm detectado aspectos que 

salientam a importância da gestão de ARH diante de programas de melhorias para a 

competitividade, conforme é exposto adiante . 

Hill e Wilkinson (1995, p. 13), ao associarem a GQT com a ARH, enfatizam a importância 

dos recursos humanos e mostram como essa integração pode ser realizada na prática. Para tanto, 

exemplificam através da necessidade de educação, de treinamento, de reconhecimento e de 

mudança cultural (Wilkinson, 1994 apud Hill e Wilkinson, 1995, p. 13). No entendimento dos 

autores, o requisito de criar comprometimento para a qualidade e para a flexibilidade faz com que 

boa parte da estratégia empresarial volte-se à questão da administração dos recursos humanos 

(Hill e Wilkinson, 1995, p. 13). Portanto, afirmam eles, não há razão para separar GQT e ARH 

como estratégias distintas. 

Guest (1992 apud Hill e Wilkinson, 1995, p. 13) defende que a ARH é fortemente ligada 

à GQT através do treinamento. Em suas palavras, "a necessidade para a Gestão da Qualidade 

Total ligada e integrada com a ARH é crescentemente reconhecida" (Guest apud Hill e 

Wilkinson, 1995). Certos autores afirmam que o comprometimento dos empregados frente às 

metas organizacionais é conquistado por meio de mudanças nas políticas de Recursos Humanos, 

visando com isso o aumento do interesse dos empregados. Tal reorientação é sugerida, por 

Snape, Wilkinson, Marchington e Redman (1995, p. 42-51), como parte da implementação da 

GQT e mais especificamente para o desenvolvimento da cultura da Qualidade. 

Ainda, segundo esses estudiosos (p. 48), a GQT apresenta uma mensagem esperançosa, 

oferecendo oportunidades de auto-atualização para a mudança. São estimulados, também, o 

autocontrole, a responsabilidade e a autonomia. Com isso pretende-se conquistar empregados 

altamente motivados e comprometidos com suas organizações. 
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A literatura da Qualidade que trata da temática Administração de Recursos Humanos é 

extremamente vaga. Preocupa-se em propagar associações entre a Gestão da Qualidade e a 

importância do homem. Expressões como "crescimento", "desenvolvimento", "valorização" e 

" reconhecimento do ser humano" são facilmente encontradas. Umeda ( 1996), fugindo à regra, 

trata da associação entre a GQT e a Administração de Recursos Humanos no Japão. Segundo o 

autor: 

"Nas empresas, o objetivo da administração de recursos humanos é 
o de desenvolver pessoas úteis para a organização, tomando-as satisfeitas 
com as condições do trabalho e com perspectivas de crescimento. Portanto, 
é muito importante descobrir a capacidade de cada empregado, 
desenvo lvê-la, promover a sua utilização acompanhada de avaliação de 
desempenho individual e retribuir pelo trabalho efetuado em função do 
resultado da avaliação"(p. 2-3). 

A integração entre a filosofia (os princípios) e as técnicas da Qualidade constitui a 

"cultura da qualidade", o que busca contribuir para o clima de "envolvimento" dos empregados, 

como aconselha Campos ( 1992, prefácio). Willians et a!. (1993 apud Snape, Wilkinson, 

Marchington e Redman, 1995, p. 44) sugeriram cinco métodos principais usados pela gerência 

nas tentativas de mudança cultural para a qualidade, quais sejam: 

~ mudar as pessoas na organização através de recrutamento seletivo e de programas de 
demissão (enxugamento), com ênfase na seleção de pessoas com atitudes desejadas, bem 
como com habilidades técnicas e experiências; 

);> mover (rodízio) pessoas dentro de novos cargos para romper com sub-culturas; 

~ suprir empregados com treinamento e com o modelo gerencial apropriado com a cultura 
desejada; 

~ treinar empregados em novas habilidades, influenciando suas atitudes de trabalho 
(descongelar certas atitudes para facilitar a mudança); 

~ mudar o ambiente de trabalho, as políticas de RH e o estilo de gerenciamento geral. 

Menos especifico, Campos ( 1992) declara aos empresários e gerentes que: 

"[ ... ] todos devem estar envolvidos. TODOS. Para isto é necessário 
Emoção. Reveja suas políticas de recursos humanos e proponha uma 
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Visão de Futuro compartilhada por todos. Estamos todos no mesmo barco 
e temos que sobreviver (Campos, 1992, prefácio). 

No entanto, poucas indicações têm sido sistematizados sobre como e sobre o que tem 

sido feito para envolver os empregados. O que mais se tem conhecimento, no Brasil, são casos 

isolados de empresas que se destacam pela adoção de políticas estratégicas de RH por 

descobrirem que "só é excelente quem estende a excelência à qualidade de vida dos 

trabalhadores" e por reconhecerem que "felicidade é sinônimo de produtividade", como 

acreditam a IBM, DuPont, Dow, Método, Xerox e Johnson & Johnson (Exame, 08/06/94; 

Chiavenato, 1996, p. 162-163). 

Analisando os princípios da GQT, verificam-se certas similitudes e algumas contradições 

frente à proposta de ARH. Segundo Marchington, Goodman, Wilkinson e Ackers (1992, p. 4), 

nos textos sobre Qualidade os aspectos humanos têm recebido diferentes tratamentos . 

Levantando alguns deles, os autores mostram, por exemplo, que Crosby e Juran defendem um 

papel mínimo dos empregados para a realização de melhorias contínuas. Crosby é mais explícito 

ao afirmar que o executivo de RH "poderia ser o arquiteto da cultura corporativa: da cultura de 

melhoria contínua" (Bowen e Lawler III, 1992, p.34). A principal participação dos trabalhadores 

ocorre no sentido de comunicarem problemas para a gerência ou profissionais da Qualidade. 

Deming divulga a importância de técnicas estatísticas, sendo que para o uso dessas são 

necessários investimentos em treinamento, assim como reconhecimento e mudanças no trabalho 

" para a criação de relações de alta confiança" (apud Bowen e Lawler III, 1992, p. 4). Vale 

destacar, dos 14 pontos de Deming, aqueles ligados à ARH, quais sejam: (1) instituir 

treinamento, (2) romper barreiras entre departamentos para construir equipes de trabalho, (3) 

eliminar o medo do local de trabalho, os trabalhadores deveriam sentir como se fossem chefes 

( 4) criar condições para que tenham orgulho do trabalho e (5) instituir um programa de educação 

e auto-aperfeiçoamento (p . 30-31). Mais adiante, os autores comentam que Feigenbaum sugere a 

necessidade dos empregados entenderem "o que a gerência está tentando fazer" , sendo que a 

melhoria deve-se à participação de cada um, a qual é estimulada através de grupos de trabalho. 

Ishikawa destaca o cliente interno e frisa a importância do envolvimento do empregado, embora 

questione a viabilidade disso nas empresas ocidentais. 

Apesar das limitações da estratégia de Gestão da Qualidade, algumas delas transcendem à 
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estratégia em si, pois encontram-se atreladas à estrutura do sistema de produção capitalista, no 

caso, reproduzem certas condições de desigualdade na distribuição do poder e das riquezas. Pode

se dizer, no entanto, que a organização do trabalho sob tal enfoque conduz ao aumento da 

responsabilidade pela qualidade, proporciona certo autocontrole, autonomia, criatividade para 

identificar e sugerir melhorias, maior cooperação entre todos , o que pressupõe relações sociais 

mais próximas e o aperfeiçoamento da comunicação entre as pessoas (Marchington, Goodman, 

Bowen e Ackers, 1992, p. 4-6). A conclusão dos autores após analisarem a literatura de GQT e 

elaborarem estudo de casos em empresas que adotaram essa estratégia é de que "se a GQT tem 

sido implementada como uma política, certamente requererá um reexame das políticas de pessoal 

existentes" (p.18). Também são importantes os esquemas de avaliação, políticas de pagamento, 

particularmente bônus que recompensam mais o volume produzido do que qualidade obtida. 

Contudo, o pagamento relacionado ao desempenho individual pode influir contra os ideais de 

cooperação e de equipes de trabalho defendidos nos princípios da GQT. 

Simmons, Shadur e Preston ( 1995), por exemplo, ao apresentarem um estudo de caso de 

uma multinacional australiana vencedora do prêmio de Qualidade (AQA, 1994), a Tubemakers, 

demonstram a relação entre GQT e a ARH através do uso de práticas de RH. Essas são: 

);> planejamento de ARH: ligando a ARH com o planejamento organizacional global ; 

);> envolvimento dos empregados: especialmente traçado para obter o empowerment e 
participação dos trabalhadores frente aos propósitos de melhorias contínuas da GQT; 

);> desempenho gerencial: o qual inclui sistemas de reconhecimento e de recompensa - a 
intenção da GQT é aumentar os referidos sistemas para sustentar a melhoria organizacional 
contínua; 

);> educação e treinamento; 

);> políticas voltadas ao bem-estar e moral dos empregados; 

);> comunicação. 

Os autores chamam atenção ao processo e à realização da integração da GQT e da ARH. 

Também ressaltam que há custos substanciais associados a esses programas de mudança no todo 

da organização. Os custos com a ARH incluem processos mais complexos de tomada de decisão, 

comprometimento voltado ao crescimento e estabilidade de emprego, o que pode ser difícil de ser 

sustentado (Lengnick-Hall e Lengnick-Hall, 1988, p. 455) . Similarmente, críticas sugerem que 
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programas de GQT podem envolver a elaboração de procedimentos burocráticos concentrados 

sobre o sistema interno, assim como o uso extensivo de recursos humanos e financeiros (Harari, 

1993). 

Outras relações ambivalentes entre a GQT e a estratégia de ARH são tratadas por 

Simmons, Shadur e Preston (1995, p. 75). Eles argumentam que a avaliação do desempenho é 

um aspecto-chave na ARH, apesar de que, na GQT, sua utilidade é questionada. Igualmente 

acontece com a questão das formas de recompensa. Os mesmos pesquisadores mostram certas 

contradições relacionadas aos sistemas baseados em padrões (Albrecht, 1990 apud Simmons 

Shadur e Preston, 1995), os quais tendem a enfatizar o controle do trabalho, a padronização final 

e a desencorajar a flexibilidade e o trabalho em parceria (Berggren, 1992 apud Simmons et al., 

1995). 

Não obstante, aspectos referentes à equtpe de trabalho e à flexibilização podem ser 

incorporados no desenho dos cargos por meio, por exemplo, da rotação de cargos, do trabalho 

em grupo, da multifuncionalidade e da polivalência. Em função disso, surge a necessidade de 

revisão da forma como os cargos eram descritos, pois não é mais tão importante a completa 

padronização ou a descrição muito específica deles. Na medida em que certas tarefas ou 

procedimentos são compartilhados e compreendidos como desnecessários por aqueles que 

executam e coordenam o trabalho, os mesmos podem ser abandonados, o que reduz a resistência 

dos empregados e promove a flexibilidade das atividades . A descrição de cargos mais amplos 

também pode fornecer maior liberdade ao trabalho, uma vez que despenderá menor tempo em 

atividades desnecessárias. 

Snape, Wilkinson, Marchington e Redman (1995, p.42-51), ao tratarem das implicações 

nos Recursos Humanos na GQT, apontam para a "noção de comprometimento recíproco". No 

caso, a organização atua sobre as necessidades do indivíduo para sua satisfação no trabalho e 

auto-atualização e em troca recebe o comprometimento com os objetivos organizacionais. Para 

isso são traçadas as políticas de Envolvimento, o foco de interesse desta proposta de tese. 

Os estudiosos de ARH sugerem ainda que a GQT contém um unitarismo implícito, 

assumindo que qualquer uma das partes da relação capital-trabalho tem interesses e valores 

comuns, supondo que a prerrogativa gerencial é aceita automaticamente como legítima. A 

participação do empregado no desenho do trabalho e o envolvimento com a tarefa para o alcance 
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das metas traçadas podem ser "aceitos" pelos empregados, mas também podem intensificar o 

trabalho pela eliminação dos tempos improdutivos e pelo aumento da auto-fiscalização e do 

controle realizado pelo grupo de trabalho (Dawson e Webb, 1989; Delbridge, 1992 apud Snape 

etal. , 1995, p.42-51). 

Sob a ótica mais técnica, a Gestão da Qualidade Total tem sido entendida como um 

processo que pnonza a melhoria contínua, sendo orientado ao cliente, aos produtos e aos 

serviços (Plamer e Saunders, 1992 apud Simmons, Shadur e Preston, 1995, p. 75). Segundo 

Simmons et ai. ( 1995), tal definição, ao focalizar internamente os processos e externamente os 

vários grupos de clientes da organização, disfarça os relacionamentos mais específicos que existe 

entre a GQT e ARH. Ambas estratégias defendem a visão da organização como um todo. Tanto 

autores da ARH (p. ex. Guest, 1989, Schuler, 1992) como da GQT (Deming, 1986) sugerem que 

políticas e práticas individuais poderiam ser ligadas à estratégia global da organização. 

Em particular, as práticas de ARH estão implícitas no atendimento da satisfação do 

cliente interno. Sendo que o comportamento organizacional, na GQT, é repercutido no 

atendimento dos interesses dos clientes externos. Também esse foco ao contexto externo condiz 

com os pressupostos do modelo de ARH (Simmons, Shadur e Preston, 1995). 

Outros pesquisadores preferem adotar a distinção entre aspectos hard e soft dos 

programas de GQT, sendo esses entendidos como elementos interdependentes (Wilkinson et ai., 

1991, 1992 apud Rees, 1995, p. 99). Os aspectos hard referem-se às técnicas de produção 

quantitativas, como Controle da Qualidade e Just-in-Time. Os aspectos soft (ou mais 

qualitativos) do programa de GQT consistem, segundo Ress, em: 

);> uso de políticas no estilo da ARH para gerar comprometimento para qualidade; 

);> disseminação de uma ideologia gerencial que reforça os conceitos da mudança cultural, 
melhorias contínuas e satisfação do cliente. Pode ser que a organização opte por enfatizar os 
aspectos soft ou os hard, dependendo do código de conduta, dos seus propósitos (Webb, 1995, 
p. 124 apud Ress, 1995, p. 99). 

A seguir são tratadas, de forma mais específica, o uso das políticas de envolvimento 

conforme resultados de pesquisas. 
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2.5.2.4 Políticas para comprometer os empregados 

Meyer e Allen ( 1997) apresentam uma revisão de pesquisas sobre os vínculos entre as 

práticas de gestão e o comprometimento. Em função disso, observam que as pesquisas ainda são 

muitos recentes e possuem várias limitações, as quais servem como um ímpeto para desenvolver 

outras pesquisas nesta área. A maioria dos estudos sobre a influência das práticas de gestão 

abordam o comprometimento afetivo dos empregados. As razões principais da predominância 

desse enfoque devem-se a aspectos como: ( 1) o desenvolvimento muito recente dos modelos 

multidimensionais de comprometimento e de suas medidas e (2) o comprometimento afetivo ser 

considerado a forma mais desejável pelas organizações. 

Contudo, as práticas de gestão podem também influenciar comprometimento do tipo 

instrumental e normativo dos empregados, entre outros. Ou seja, as mesmas práticas podem 

produzir diferentes formas de comprometimento, dependendo de como são percebidas. Por 

conseguinte, Meyer e Allen ( 1997) ponderam que os esforços para nutrir uma forma de 

comprometimento podem conduzir inadvertidamente ao desenvolvimento de outra. 

Práticas específicas de ARH, como treinamento, poderiam conduzir a formas diferentes 

de comprometimento. Empregados que recebem treinamento e particularmente buscam uma 

oportunidade de crescimento, poderiam perceber que a organização os estima como indivíduos 

(sensação de apreço) e então desenvolveriam um comprometimento afetivo mais forte . Essa 

mesma oportunidade de treinamento poderia conduzir ao desenvolvimento de comprometimento 

instrumental se fosse percebida como provedora de habilidades específicas que contribuem à 

obtenção de vantagens financeiras pela própria empresa. Já empregados que estão atentos com a 

despesa de treinamento ou apreciam as habilidades que eles adquiriram poderiam desenvolver 

uma sensação de obrigação (comprometimento normativo), isso os reteria na organização. 

Podem ser estimados aspectos semelhantes para outras práticas de administração (por exemplo, 

compensação, promoção, enxugamento do quadro de pessoal) . Em suma, o que mats os 

pesquisadores chamam atenção é para o fato de que as práticas de gestão podem afetar o 

comprometimento. 

Como foi visto, há evidências na literatura de que as políticas e práticas de RH têm um 

papel significativo para facilitar a implementação e a continuidade da GQT. O empregado 

necessita entender o processo de melhorias contínuas e deve estar envolvido de forma ativa, 
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somente assim terá condições de agir pró-ativamente, inclusive em épocas de crises. Por isso, as 

técnicas e práticas de envolvimento dos empregados têm sido vistas como uma importante 

alavanca da mudança organizacional (Snape, Wilkinson e Redman, 1995, p. 49). 

É recente o estudo empírico dos vínculos entre práticas de ARH e comportamentos de 

comprometimento dos empregados. Segundo Meyer e Allen ( 1997), os pioneiros35 nessa linha de 

pesquisa foram Ogilvie ( 1986) e Gaertner e Nollen ( 1989). Os resultados da revisão dos estudos 

mostram que o comprometimento afetivo (enfoque predominante nas pesquisas) dos empregados 

é relacionado às percepções que esses possuem das práticas de ARH. Considerando isoladamente 

as práticas de ARH, vale apresentar algumas constatações teóricas e empíricas. 

Plano de RH I Planejamento da Administração Estratégica de Recursos Humanos 

Segundo Schuler ( 1992), o planejamento da ARH é caracterizado "como um processo 

pelo qual a gerência determina como a organização irá mover-se de seu estado atual para suas 

posições desejadas em termos de recursos humanos" . O Plano de RH necessita ser desenvolvido 

no contexto da estratégia organizacional (Nankervis, Compton e McCarthy, 1992 apud 

Simmons, Shadur e Preston, 1995, p. 77). O objetivo é formar uma visão estratégica das 

necessidades de RH para o futuro da organização através de planos que envolvam as atividades 

de recrutamento, desenvolvimento de carreira, planejamento de sucessão e saída de empregados 

etc., tanto a longo como a curto e médio prazo. 

Chiavenato (1999, p. 59) declara que: 

"O planejamento estratégico de RH refere-se à maneira como a 
função de RH pode contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais 
e, simultaneamente, favorecer e incentivar o alcance dos objetivos 
individuais dos funcionários." 

A perspectiva estratégica adotada pela empresa definirá as características de gestão de 

35 As obras originais podem ser encontradas através das seguintes referências: 
OGILVIE, J. R. The role of human resource management practices in prediction organizacional commitment. 

Group & Organization Studies, li , 335-359, 1986. 
GAERTNER, K. N. & NOLLEN, S. D. Career experiencies, perceptions of employment practicas, and 

psychological commitment to the organization. Human Relations, 42, 975-991, 1989. 
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pessoas. Nesse sentido, vê-se que organizações com uma visão estratégica conservadora tendem a 

adotar políticas de RH diferenciadas daquelas que atuam sob uma estratégia mais prospectiva. O 

quadro abaixo é elucidador da presente argumentação. 

Area Estratégica de RH Estratégia Conservadora e Estratégia Prospectiva e 
Defensiva Ofensiva 

Fluxo de Trabalho ~ Produção e fi ciente ~ Inovação 
~ Ênfase no controle ~ Flexibilidade 
~ Descrições de cargos explícitas ~ Classes de cargos 
~ Planejamento detalhado do cargo ~ Planejamento vago do cargo 

Admissão ~ Recrutamento interno ~ Recrutamento externo 
~ DRH decide sobre a seleção ~ Gerente decide sobre seleção 
~ Ênfase nas qualificações técnicas ~ Adequação da pessoa à cultura 
~ Processo formal de admissão e ~ Processo informal de admissão e 

de socialização de soc ialização 

Desligamentos de Funcionários ~ Demissões voluntárias ~ Dispensas 
~ Congelamento de admissões ~ Recrutamento quando necessário 
~ Apoio continuado aos demitidos ~ Demitidos sem apoio 
~ Política de preferência à ~ Nenhum tratamento preferencial 

readmissão 

A vali ação de Desempenho ~ Padronização da avaliação ~ Avaliação "customizada 
~ Avaliação como meio de ~ Avaliação como 

controle desenvolvimento 
~ Foco estreito ~ Avaliação multiproposital 
~ Dependência exclusiva do ~ Múltiplas entradas para 

superior avaliação 

Treinamento ~ Treinamento individual ~ Treinamento em equipe 
~ Treinamento no cargo ~ Treinamento externo 
~ Treinamento específico ~ Treinamento genérico para 
~ Comparar habilidades flexibilidade 

~ Construir habilidades 

Recompensas ~ Salário fixo ~ Salário variável 
~ Salário baseado no cargo ~ Salário baseado no indivíduo 
~ Salário baseado na antigüidade ~ Salário baseado no desempenho 
~ Decisões centralizadas sobre o ~ Decisões descentralizadas 

salário 

Fonte: Adaptado de: GÓMEZ-MEJÍA, L.; BALKIN, D.; CARDY, R. Managing Human 
Resources, Englewood Cliffs, NJ, Pretice-Hall , 1995, p. 89 (apud Chiavenato, 1999, p. 
60). 

Quadro 4: Comparação de Estratégias de RH com Estratégias Empresariais 

Recrutamento e Seleção 

Recrutamento interno e externo (dando atenção especial aos anúncios apropriados) e 

seleção passam a buscar empregados com características comportamentais e atitudinais conforme 

a cultura da empresa e, sobretudo, da Qualidade (por exemplo: atitude para solução de problemas 

e trabalho em equipe, cooperação e independência de pensamento, indivíduos com habilidades 
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para o raciocínio matemático necessário para operar processos estatísticos (Controle Estatístico 

do Processo, Análise de Pareto etc.). 

Segundo Bowen e Lawler 111 (1992, p. 34-35 .), o processo de seleção não é novo. Ainda 

são utilizadas as práticas tradicionais do tipo testes de habilidades, de personalidade, entrevistas, 

mas o que difere "é a ênfase na cultura da organização orientada para qualidade como o resultado 

desejado da seleção". Portanto, durante a seleção são testadas as habilidades necessárias para 

atuar num ambiente de qualidade, visando garantir que o candidato escolhido tenha "capacidade 

para aprender e aplicar tais métodos". 

Outro aspecto importante citado pelos autores é que, similarmente às companhias 

japonesas, as fábricas americanas de Alto Envolvimento têm fornecido aos empregados, durante 

a fase de seleção, uma previsão realista do trabalho a ser feito e dos comportamentos esperados, 

encorajando a auto-seleção. O que tem contribuído para produzir uma força de trabalho mais 

estável. 

Meyer e Allen ( 1997, p. 70) afirmam que provavelmente o atributo mais estudado das 

práticas de recrutamento organizacionais é a precisão da informação provida aos recrutados. 

Segundo os pesquisadores, foram oferecidas várias explicações teóricas (ver p. ex. Breaugh, 

1983; Wanous, 1980, 1992; Wanous & Colella, 1989 apud Meyer e Allen, 1997). Primeiro, 

quando empresas fornecem informações precisas, os candidatos podem melhor determinar se o 

trabalho satisfará suas necessidades específicas. Por conseguinte, os que continuam no processo 

de seleção e aceitam a oferta de trabalho deveriam provavelmente encontrar trabalhos 

sati sfatórios. Segundo, baixando as expectativas dos candidatos, é menos provável que suas 

expectativas sejam frustradas. Terceiro, os que são informados sobre os aspectos menos 

desejáveis de seus trabalhos futuros terão a oportunidade de prepararem-se para enfrentar os 

problemas. É provável que indivíduos que escolheram o emprego sejam mais comprometidos. 

Finalmente, organizações que estão dispostas a honrarem os compromissos com os candidatos 

podem ser percebidas como encorajadoras por seus empregados. 

Marras (2000) faz uma distinção importante nesse escopo. Ao diferenciar a gestão tático

operacional da estratégica no processo seletivo, entende que a primeira busca "colocar a pessoa 

certa no lugar lugar certo" referindo-se ao limites das funções e cargos; enquanto que a segunda 

preocupa-se em "colocar a pessoa certa na empresa certa" (p. 261). 
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"Não mais há a preocupação simplesmente com os limites do cargo, mas o 
parâmetro de avaliação é a comparação entre indivíduo e a empresa. 
Busca~se agora, a resposta às seguintes perguntas: 

~ É o candidato ideal para a nossa organização? 
~ O candidato tem o perfil cultural próximo ao da companhia? 
~ Em que medida o seu sistema de valores aproxima~se do da empresa?" 
(Marras, 2000, p. 261 ). 

Outro aspecto relativamente novo no processo de recrutamento e seleção diz respeito ao 

perfil dos canditatos. Na gestão de pessoas tradicional (voltada ao Controle), a ênfase é na 

experiência profissional do candidato. Na perspectiva de administração estratégica de RH (gestão 

voltada ao comprometimento), a potencialidade é priorizada ao invés da experiência durante a 

escolha do candidato ideal (Marras, 2000). O autor estima que alguns aspectos passarão a 

adquirir maior influência nos processos seletivos estratégicos de RH, quais sejam: 

"- Maior preocupação, nas entrevistas, com as questões ligadas às raízes 
dos indivíduos; seus laços de comprometimento e atingimento de 
resultados nos núcleos sociais em que vive (igreja, clube, família, empresa 
etc.). 
- Análise profunda dos níveis de quociente de inteligência (Q.I.) e 
emocional (Q.E), avaliando situacionalmente os diversos graus de 
raciocínio e relacionamento com o mundo exterior. 
-Os aspectos natos e o estilo de liderança praticado pelo candidato. 
- Traços específicos, como nível de agressividade voltado para processos 
produtivos, controle e resistência às pressões, flexibilidade técnica e 
política, coragem decisória e nível de intuição, são fortes determinantes de 
bons candidatos no modelo estratégico de RH. 
- Nível motivacional (energia interior) elevado, preferencialmente já 
situado no campo da auto-realização ou em busca dela. 
- Forte presença de ambição, como alavanca propulsora da persistência 
necessária para atingir objetivos pessoais e organizacionais de dificil 
realização" (Marras, 2000, p. 262). 

A vai i ação de Desempenho 

A A vali ação de Desempenho é um instrumento gerencial usado para mensurar os 

resultados do empregado em termos de desempenho36 individual e/ou grupal "em período e área 

específicos (conhecimentos, metas, habilidades etc.)" (Marras, 2000, p. 173). Em função das 

36 " Desempenho humano é o ato ou efeito de cumprir ou executar determinada missão ou meta previamente traçada. 
É diretamente proporcional a duas condições do ser humano: o 'querer fazer ' , que explicita o desejo endógeno 
de realizar (a motivação), e o 'saber fazer', isto é, a condição cognitiva e experiencial que possibilita o indivíduo 
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críticas acerca da subjetividade inerente ao processo avaliativo, as práticas de avaliação tem sido 

remodeladas. O método de avaliação 360°, por exemplo, reforça o compromisso de ação 

conjunta ao oferecer um sistema decisório não mais unilateral , centralizado unicamente na figura 

do superior hierárquico, e mais participativo tanto no que se refere ao processo como aos 

resultados da avaliação (Marras, 2000, p. 181). 

Também indicadores de desempenho explícitos tem sido usados, removendo a inspeção 

do controle de qualidade para aumentar sentimentos de responsabilidade e de envolvimento. Tal 

prática tem sido introduzida sistematicamente no chão-de-fábrica do Reino Unido, pretendendo 

construir um processo mais transparente onde exista menor abuso por parte dos superiores. 

Resultados de pesquisas têm mostrado que pode haver uma relação positiva entre o uso de 

políticas de avaliação e o desempenho para a qualidade (Snape et a!., 1994 apud O'Brien, 1995, 

p.114). A avaliação de desempenho é usada para: 

"determinar níveis de recompensa, validar testes, auxiliar o 
desenvolvimento de carreira, melhorar comunicações, e para facilitar o 
entendimento das atribuições do trabalho" (Bowen e Lawler III, 1992, p. 
36). 

Gil (1994) elenca outras finalidades deste instrumento gerencial, no caso: definir o grau 

de contribuição do empregado para a empresa, identificar se o nível de qualificação é o 

requerido, analisar o retomo dos programas de treinamento em termos de desempenho, promover 

o autoconhecimento e autodesenvolvimento do empregado, obter informações acerca dos perfis 

dos ocupantes dos cargos, subsidiar decisões de remuneração e promoção e informações relativas 

aos " planos de ação para desempenhos insatisfatórios" (p. 85). 

Apesar das inúmeras justificativas favoráveis ao seu uso, críticas não faltam. De acordo 

com Deming ( 1986, p.1 02 apud Simmons, Shadur e Preston, 1995), há muitos aspectos 

negativos gerados pela avaliação de desempenho, ou seja: 

);;> nutre desempenho a curto prazo, anula o planejamento a longo prazo, constrói medo, destrói 
o trabalho em equipe, aniquila concorrência e políticas; 

realizar com eficiência e eficácia alguma coisa" (Marras, 2000, p. 173). Milkovich e Boudreau (2000, p. 98) 
entendem que "o desempenho do empregado é o grau de realização das exigências do seu trabalho" . 
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~ pode deixar as pessoas mordazes, desesperadas, desanimadas, com sentimento de 
inferioridade, deprimidas, imprestáveis para o trabalho nas semanas anteriores ao recebimento 
de uma avaliação, enfim causa redução dos padrões da qualidade etc. 

"E. Edwards Deming, um especialista em qualidade cujos 
ensinamentos moldaram várias organizações no Japão e no restante do 
mundo, considera a avaliação de desempenho como uma das sete pragas 
que assolam as práticas administrativas norte-americanas .. . Ele a vê como 
uma "loteria, em que os valores avaliados emanam de fatores externos ao 
controle do indivíduo; portanto, a avaliação de desempenho é um mal que 
deve ser erradicado da face da terra" (Milkovich e Boudreau, 2000, p. 98). 

Contudo, muitas das grandes organizações possuem alguma forma de avaliação de 

desempenho e há evidências apontando aspectos positivos das avaliações de desempenho na 

produtividade e qualidade (Shadur et a!. , 1994 apud Simmons, Shadur e Preston ( 1995, p. 79). 

Um sistema bem desenhado e compatível com a GQT poderia conter os seguintes elementos : 

~ identificar e reconhecer a qualidade dos processos e não exatamente dos resultados; 

~ focalizar a realização do indivíduo, da equipe e da empresa; 

~ melhorar o desempenho futuro através do planejamento de desempenho, preparação e 
aconselhamento; 

~ prover f eedback qualitativo aos empregados; 

~ recompensar o melhoramento pessoal e não exatamente avaliar o desempenho do parceiro. O 
pagamento relacionado ao desempenho poderia ser ligado a tais variáveis se o sistema de 
remuneração fosse voltado a motivar empregados através do alcance das metas do programa 
de GQT (Simmons, Shadur e Preston, 1995, p. 79). 

Considerando que a avaliação de desempenho determina o futuro do avaliado na empresa, 

pois julga a atitude, o resultado e a capacidade para o exercício da função, sua importância é 

significativa num programa de envolvimento. Esse procedimento objetiva utilizar os resultados 

na administração de recursos humanos visando possibilitar o "crescimento dos avaliados, 

rodízio, premiação, promoção etc."(Umeda, I 996, p. 41 ). O autor comenta, também, que o 

resultado da avaliação serve de instrumento para gerenciar os recursos humanos no tocante "à 

educação e treinamento, aumento salarial , ( ... ) concessão de abonos, transferência, nomeação ao 

cargo de chefia e destituição do mesmo" (p. 44). Mas, conforme Bowen e Lawler III (1992, p. 
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37) concluem, a avaliação de desempenho representa a área mais conflituosa entre o que ocorre 

nas empresas e as práticas recomendadas. 

Yuki e Tracey ( 1992 apud Milkovich e Boudreau, 2000) partem da idéia de que a 

avaliação de desempenho é uma ferramenta para influenciar pessoas (avaliador e avaliado). 

Assim sendo, os pesquisadores investigaram as táticas usadas pelos executivos com diferentes 

grupos e propósitos. 

"Para conseguir o comprometimento do empregado com a tarefa, o 
apelo encorajador e a consulta têm efeito positivo, enquanto a pressão traz 
efeitos negativos. Para obter o comprometimento dos colegas, o apelo 
encorajador, a consulta, a persuasão racional e os intercâmbios têm efeitos 
positivos, mas a coalizão e a autoridade têm efeitos negativos . Já para 
obter o comprometimento dos superiores, a persuasão racional e o apelo 
encorajador têm efeitos positivos. Os resultados das avaliações dos três 
grupos sobre a eficácia do executivos foram influenciados pela persuasão 
racional. Para parecer competente, seja racional. Para obter 
comprometimento, seja encorajador" (Yuki e Tracey, 1992 apud 
Milkovich e Boudreau, 2000, p. 116). 

Silva (2000, p. 195) relaciona o envolvimento e o comprometimento com o conhecimento 

e o respeito a opinião dos avaliadores e avaliados. A autora entende que: 

"a sensibilização, conscientização, entendimento e aceitação por 
parte de todos são condições essenciais para se construir o 
comprometimento e garanri, assim, seu pleno funcionamento e sucesso, 
um que que os envolvidos, reconhecendo sua importância para a 
organização e para suas aspirações pessoais, se sentirão integrados ao 
sistema de avaliação de desemepnho e responsáveis por ele." 

Sistemas de Recompensa 

O uso estratégico dos Sistemas de Recompensa, também denominados de Remuneração 

Estratégica/Variável, serve como mecanismo para captar, reter e motivar empregados 

qualificados, especialmente em mercados competitivos. Há controvérsia na literatura relativa aos 

sistemas de pagamento. Alguns afirmam que tal incentivo pode não determinar o 

comprometimento do empregado para com a qualidade. Deming ( 1986), por exemplo, opõe-se 

ao incentivo financeiro. Para ele o reconhecimento é mais importante que a recompensa. Outros 

têm questionado a posição de Deming, sugerindo que o pagamento, assim como a seleção e a 

avaliação de desempenho, pode e deve ser parte da implantação da GQT para construir a cultura 
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da qualidade (ver, p. ex., Hill e Wilkinson; Wood e Peccei, 1995). 

Cabe ressaltar a consideração de Hill e Wilkinson (1995), no caso: 

"O alinhamento da ênfase na literatura prescntJva da GQT em 
educação e treinamento, comunicação, times de trabalho e envolvimento, 
com o pensamento contemporâneo sobre ARH é óbvio. Porém, as questões 
de ARH de seleção, de avaliação de desempenho e de remuneração não 
são abordadas; realmente, há antipatia pela avaliação de desempenho e 
pela remuneração baseada no desempenho em boa parte da literatura 
prescritiva (Snape et ai. , l995a; Simmons et ai., 1995). Tem sido sugerido 
que estas omissões e diferenças podem refletir uma discordância 
fundamental sobre a importância relativa de contribuições sistemáticas e 
individuais para desempenho (Waldman, 1994). Para os gurus de 
qualidade, desempenho organizacional e efetividade de empregado 
provavelmente dependam menos de fatores individuais e mais de atributos 
dos sistemas, nos quais a maioria dos indivíduos não pode afetar 
diretamente, então políticas de ARH com foco no desempenho individual 
são menos relevantes" (p. 13 ). 

Incentivos baseados no desempenho grupal encoraJam o trabalho da equtpe. Já o 

pagamento baseado em habilidades estimula o indivíduo a alargar suas próprias capacitações. 

Essas formas apresentam-se consistentes com a GQT e podem substituir incentivos mais 

tradicionais (Bowen e Lawler 111, 1992, p.4 7). Os sistemas de pagamento têm focalizado os 

indivíduos, contrapondo-se à ênfase em responsabilidades coletivas, relações horizontais e 

aprendizagem proposta pela GQT (Bowen e Lawler 111, 1992, p. 3 7). Os gurus e estudiosos da 

GQT, exceto Schonberger, têm discutido muito pouco a questão de pagamento associada à GQT. 

Já os defensores da Abordagem de Alto Envolvimento (leia-se Envolvimento Empregatício ou 

Modelo de Comprometimento) têm apoiado a idéia de substituir o pagamento baseado em 

mérito37 por pagamento baseado em habilidades38 ou por competências39
. O que se discute na 

37 Remuneração por Mérito, segundo Milkovich e Boudreau (2000) "baseia-se no desempenho individual, sua 
mensagem traz um destaque à individualidade; os empregados fazem diferença para a organização, e esta 
diferença é valorada e reconhecida por meio de aumentos salariais" (p. 415), orientando também as decisões de 
promoção. Os autores apresentam o resultado de um estudo de 1995 em 2400 empresas, mostrando que o 
pagamento por mérito é o mais usado (93% das empresas norte-americanas estudadas), seguido de bônus 
individuais (49%), prêmios especiais de reconhecimento (51 %), participação nos lucros (24%) e a remuneração 
de grupos ( 19%) (Hewitt, 1995 apud Milkovich e Boudreau, 2000, p. 416). 

38 Remuneração por Habilidade é " um sistema que recompensa fundamentalmente avanços no setor cognitivo dos 
trabalhadores, avaliando o desenvolvimento de conhecimentos adquiridos e das respectivas habilidades ou bloco 
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literatura de ARH é que a pnmetra forma de pagamento poderia ser melhor explorada, po1s 

sistemas de pagamento baseado em mérito colocam uma forte ênfase no desempenho do 

indivíduo, quase sempre criando situações competitivas e conflituosas entre os colegas de 

trabalho. 

A GQT tem tentado abandonar o sistema de recompensa baseada em mérito, mas também 

não tem sugerido outra alternativa para isso. Os autores da abordagem de Envolvimento dos 

Empregados têm sugerido planos de participação nos lucros40 e resultados41
. , abertura do capital 

social/venda de ações42 da empresa aos empregados e recompensas conforme o desempenho 

de habilidades previamente fixadas com metas em cada etapa do sistema. Conforme o trabalhador avança no seu 
nível de habilidade, avança também progressivamente em termos de recompensa financeira. É um sistema ainda 
pouco praticado no mercado, pois está fortemente atrelado a um programa de treinamento e desenvolvimento 
profissional fundamental para a prática desse tipo de remuneração, que exige investimentos consideráveis por 
parte da empresa (Marras, 2000, p. 272). Wood Jr. e Picarelli Filho ( 1999, p. 45) explicam que este sistema de 
remuneração " desloca o foco do cargo ou função para o indivíduo. Assim, as habilidades ou bloco de habilidades 
passam a determinar a base da remuneração. Aplica-se preferencialmente a organizações que passaram por 
processos de mudanças e adotaram estruturas baseadas em grupos multifuncionais" . 

39 " Competências são o conjunto de habilidades, conhecimentos, capacidades, características comportamentais e 
outros atributos que, na combinação correta e dentro do conjunto certo de circunstâncias, predizem o desempenho 
superior" (Flannery et ai. 1997, p. I 07). A Remuneração por Competências é relacionada à formação e 
capacitação dos empregados, sendo mais usada para o nível gerencial , enquanto que a Remuneração por 
Habilidade se aplica mais ao nível operacional. Wood Jr. e Picare! li Filho ( 1999, p. 45) prevêem que a primeira 
poderá se tomar "obrigatória para empresas que operam em ambientes muito competitivos e para as quais a 
capacidade de inovação é fator crítico de sucesso". 

40 Participação nos Lucros depende do volume de lucros alcançado pela empresa num determinado período, 
independentemente dos resultados individuais ou grupais. Marras (2000) conceitua como sendo "um sistema que 
permite contemplar com uma parcela em espécie a todos os funcionários da empresa, em função dos dados da 
lucratividade levantada pela empresa no fim de determinado período. Ou seja, se a empresa obteve lucro em 
certo período, parte dele será distribuído aos empregados eqüitativamente. Esse modelo recebe muitas críticas, 
principalmente por parte dos trabalhadores e respectivos sindicatos, pois o resultado final não depende somente 
do esforço dos trabalhadores em produzir, mas resulta também da gestão global da empresa e de possíveis 
' manipulações' contábeis" (p. 273). 

41 Participação nos Resultados refere-se à concessão de incentivos financeiros conforme os resultados atingidos de 
forma pré-estabelecida, por exemplo, metas de qualidade, produtividade etc. Maiores detalhes nesse respeito são 
encontrados em Becker ( 1998, p. 43-4 7). Marras (2000, p. 273) afirma ser " essa a forma mais praticada pelas 
organizações no mercado brasileiro da atualidade. Objetiva vincular o desempenho à produtividade e à qualidade 
dos resultados organizacionais, estimulando o trabalhador na busca da otimização do seu trabalho e das metas a 
que se propôs alcançar conjuntamente com a empresa. A empresa estabelece parâmetros mensuráveis de metas a 
serem atingidas e os empregados recebem uma gratificação periódica, em função do atingimento dessas metas, 
proporcionalmente" . 

42 Participação Acionária ocorre quando a remuneração se dá por meio de concessão de ações da empresa. 
Normalmente é mais aplicada aos níveis estratégicos da empresa (cúpula, gerentes, diretores, vice-presidentes, 
presidentes), visando tomá-los "sócios do negócio e, portanto, muito mais comprometidos e com possibilidade de 
obter lucros com o 'jogo' dessas ações" (Marras, 2000, p. 272). 
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coletivo
43

, visando errar uma razão financeira para envolver os empregados no negoc1o e, 

portanto, melhorar o comprometimento (instrumental) e o desempenho organizacional (Bowen e 

Lawler III, 1992, p. 38). 

Vale destacar a polêmica questão acerca da participação nos Lucros e nos Resultados 

Nesse sentido, o estudo de Becker ( 1998) traz uma contribuição importante ao analisar as 

práticas de quatro empresas no sul do Brasil e de empresas industriais investigadas na pesquisa 

Indicadores de Qualidade e Produtividade- RS. A autora observou que há uma predominância de 

sistema de Participação nos Resultados sobre o de Lucros. Outro aspecto é que apesar das 

empresas apontarem uma série de razões para a adoção dos sistemas de incentivo financeiro 

voltadas aos trabalhadores (p. ex. "motivar, incentivar, retribuir, estimular, aumentar a qualidade 

de vida etc ." - p. 158), verificou-se que esses sistemas estão vinculados, sobretudo, aos objetivos 

estratégicos da empresa, tais como redução de custos, lucratividade e produtividade. 

No tocante ao envolvimento dos funcionários, foi constatado que "as empresas só 

começaram a aproximar o funcionário do processo de negociação das regras do Plano, depois da 

edição da Medida Provisória44
, que por sua vez, exige a criação de uma Comissão de 

Negociação" (p. 151-152). Contudo, a participação dos trabalhadores tem ocorrido diretamente 

com os empregadores, ou seja, os representantes sindicais não têm participado da negociação. 

A pesquisadora mostra também contribuições geradas pelos programas de Participação 

nos Lucros e Resultados (p. 157-158), quais sejam: (1) reforçam alguns procedimentos 

verificados nas novas formas de gestão e organização do trabalho, (2) recompensam o novo 

perfil de trabalhador e (3) criam vínculos de interesse entre a empresa e os empregados, isto é, 

geram o comprometimento organizacional. Entretanto, como na Medida Provisória não há 

43 Flannery et ai. ( 1997, p. 13 I) declaram que: "a remuneração baseada em equipes começou apenas recentemente a 
ganhar aceitação. Entretanto, o uso de equipes continua a crescer, e o mesmo deve ocorrer com o uso de 
programas que o apóia. Uma pesquisa da Hay, feita em 1994 com Participantes de Conferências de 
Remuneração, com mais de 500 empresas, por exemplo, descobriu que, enquanto apenas três por cento possuíam 
programas de remuneração por equipes funcionando antes de 1992, nove por cento começaram aplicá-los a partir 
de então e outros 39 por cento estavam considerando tais planos" . 

44 " A lei determinando a participação direta do trabalhador nos Lucros da empresa existe em nossa Constituição 
Federal desde 1946. Entretanto a ausência de regulamentação em lei ordinária desobrigava as empresas a 
praticarem este sistema. No final do ano de 1994, uma Medida Provisória editada pelo governo (e suas 
constantes reedições) passou a exigir que as empresas adotassem, de fato , esta estratégia de gestão. Apesar de 
não serem influenciadas pela Medida Provisória, pois todas as empresas investigadas implantaram Planos de 
Participação antes da primeira edição desta norma, observa-se que todas elas procuraram adequar seus Planos às 
novas exigências" (Becker, 1998, p. 162). 
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"nenhum dispositivo" (p. 57) referente às punições para as empresas que não adotam essas 

práticas, pode-se questionar a amplitude da uti lização delas no contexto nacional. Becker ( 1998) 

sugere que possivelmente "uma das intenções do governo seja primeiramente de proporcionar 

um tempo para as empresas se adequarem as novas regras impostas pela Medida Provisória" (p. 

57). 

Meyer e Allen ( 1997, p. 77) concluíram que, embora a atenção dada ao exame dos efeitos 

da administração de salário e dos beneficios no comprometimento tenha sido relativamente 

escassa, uma prática de compensação que recebeu um pouco mais análise foi o uso de planos de 

distribuição de ações da empresa. Os pesquisadores citam alguns estudos45 (por exemplo, 

Buchko, 1992, 1993; Florkowski & Schuster, 1992; Tucker, Nock, & Toscano, 1989; Wetzel & 

Gallagher, 1990) que indicam o vínculo entre o comprometimento organizacional e sistemas 

relacionados de compensação. 

Binotto (2001, p. 137) declara que: 

"A remuneração estratégica pode tomar transparente o vínculo entre 
o desempenho individu·al ou grupal e a recompensa para o incentivo à 
melhoria contínua. Pode também haver um compartilhamento da 
organização com os colaborados no que se refere a perdas e ganhos 
financeiros e à possibilidade de transformar custo fixo em custo variável, 
sem causar mudanças no salário base dos empregados". 

Para finalizar, vale reparafrasear as conclusões de Flannery et ai. (1997, p. 136-137) 

acerca dos preceitos básicos da remuneração dinâmica: 

"1 - A remuneração é principalmente um questão de pessoas. Isto significa 
motivá-las. Significa remodelar e refocalizar seus comportamentos e 
aceitar novos valores . 
2 - A remuneração é uma das ferramentas principais de comunicação de 

45 Tais estudos podem ser localizados por meio das seguintes referências: 
BUCHKO, A. A. Employee ownership, attitudes, and tumover: an empírica! assessment. Human Relations, 45, 711-

733 , 1992. 
BUCHKO, A. A. The effects of employee ownership on employee attitudes: na integrated causal model and path 

analysis. Journal o f Management Studies. 30, 633-657, 1993. 
FLORKOWSKI, G. W. & SHULER, M. H. Suport for profit sharing and organizational commitment: a path 

analysis. Human Relations, 45, 507-523, 1992. 
TUCKER, J.; NOCK, S. L. & TOSCANO, O. J. Employee ownership and perceptions at work. Work and 

Occupations, 16, 26-42, 1989. 
WETZEL, K. W. & GALLAGHER, D. G. A comparative analysis of organizational commitment among workers in 

the cooperative and private sectors, Economic and Industrial Democracy, 11,93-109. 1990. 
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uma organização. Ela é talvez a forma mais direta que a empresa tem de se 
comunicar com seus funcionários. 
3 - Não há uma única estratégia de remuneração que seja correta para 
todos . Organizações diferentes, assim como grupos diferentes de 
funcionários em uma mesma organização, podem necessitar de estratégias 
diferentes . 
4 - A remuneração deve apoiar - e não comandar - a visão, os valores e as 
estratégias de negócio da organização. 
5 - Para alcançar os pontos 1 a 4, a remuneração deve ser alinhada às 
culturas de trabalho da empresa." 

Sistemas de Reconhecimento : beneficios e gratificações 

A mudança mais significativa que tem ocorrido nesse escopo refere-se a forma de 

gerenciamento do salário indireto46
, ou seja: 

"Na forma mais tradicional, os beneficios variam de acordo com o 
nível hierárquico. Na forma flexibilizada, cada colaborador escolhe o 
' pacote' de beneficios de acordo com suas necessidades e preferências, a 
partir das alternativas disponíveis. A flexibilização max1m1za o 
investimento da empresa em beneficios, proporcionando uma alocação 
mais racional de recursos e um aumento do valor percebido pelo 
colaborador" (Wooà J r e Picarelli Filho, 1999, p. 45) . 

Um número mais restrito ainda de pesquisas referentes aos impactos do recebimento de 

formas de reconhecimento (tais como, beneficios sociais) no comprometimento organizacional 

foram realizadas, se comparadas como o tópico anterior. Apesar disso, o oferecimento de 

beneficios pode ter implicações para comprometimento do empregado. Macedo-Soares e Lucas 

( 1996) ao advogarem acerca da importância do comprometimento dos trabalhadores como algo 

fundamental no processo de qualidade, declaram que são necessários investimentos em aspectos 

relacionados à qualidade de vida vida dos trabalhadores e de suas famílias, visando desenvolver 

um sentimento maior de satisfação. O qual seria proveniente de políticas tais como os beneficios 

SOCiaiS. 

Goldberg, Greenberger, Koch Jones, O'Neil e Hamill (1989 apud Meyer e Allen, 1997, p. 

79), por exemplo, detectaram uma correlação positiva entre satisfação com beneficios estendidos 
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aos familiares e o comprometimento de empregados que eram pais de crianças em idade pré

escolar. 

Além disso , eles constataram que uma porcentagem significativa dos empregados 

mudaria de emprego para receber tal beneficio. Grover e Crooker ( 1995 apud Meyer e Allen, 

1997, p. 79), pesquisaram mais 1.500 trabalhadores americanos e comprovaram uma correlação 

positiva entre a disponibilidade de beneficios que envolvem os familiares e o comprometimento 

afetivo. Eles sugeriram que organizações que oferecem tais beneficios são percebidas pelos 

empregados como mais preocupadas a dar apoio organizacional e como sendo mais justas diante 

de seus empregados. Grover e Crooker ( 1995 apud Meyer e Allen, 1997, p. 79) observaram, 

entretanto, que as correlações entre a disponibilidade de beneficios e o comprometimento dos 

empregados não eram fortes e que podiam haver limites para generalizar os resultados 

encontrados. Tais beneficios, segundo os pesquisadores, devem ser consistentes com o clima da 

organização. 

Os sistemas de reconhecimento podem também reforçar a estratificação hierárquica, 

apesar de que alguns dos beneficios são obrigatórios por lei. As organizações de maior porte 

tendem a ser as mais estratificadas até mesmo na distribuição das benesses. O ideal é que as 

organizações distribuam de forma igualitária os beneficios, sugerem Bowen e Lawler III ( 1992, 

p. 38). Os programas de Envolvimento, em busca disso, ·tentam difundir a alocação não

hierárquica desses e a redução de símbolos de status. O mais usual é que variem de acordo com a 

posição hierárquica ocupada, sendo de natureza simbólica e cultural. Os símbolos de status e 

gratificações tendem a criar um ambiente em que os canais de comunicação são facilmente 

obstruídos, especialmente quando a comunicação necessita fluir pelos níveis organizacionais. 

U me da ( 1996, p. 4) diz que, no Brasil, as empresas evitam sistemas de reconhecimento 

sob o pretexto da marginalização dos não beneficiados, das questões legais e dos problemas com 

o sindicato dos trabalhadores. Mesmo assim, diz o autor, "muitas empresas já estão praticando de 

alguma forma a retribuição aos empregados, mediante adoção de medidas necessárias". 

Os beneficios compulsórios (aqueles que a empresa concede aos empregados face às 

exigências legais), no Brasil, são: complemento de auxílio-doença, 13. salário, salário-família, 

46 Salário direto compreende beneficios e outras vantagens do mix de remuneração (Wood Jr e Picarelli Filho, 
1999). 
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férias, salário-maternidade entre outros que vanam conforme as convenções coletivas de 

trabalho. Os beneficios espontâneos (oferecidos por vontade da empresa em atender necessidade 

dos empregados e tomando a empresa mais atraente em termos de remuneração) podem ser: 

restaurante, seguro de vida, assistência médica, festa para empregados, transporte, cesta básica. 

Seguro de acidentes pessoais, veículo designado, clube para empregados, pagamento de 

quilometragem, assistência odontológica etc . (Marras, 2000, p. 139). Esses (em ordem 

decrescente de importância) foram o que tiveram maior incidência em pesquisa realizada pela 

Marras & Associados- Consultoria em Administração, em 1999 

A empresa de consultoria Arthur Andersen pesquisou, em 1995 e em 1998, os beneficios 

mais freqüentes nas empresas brasileiras conforme nível hierárquico. O quadro abaixo mostra os 

resultados mais importantes no país. 

Tabela 2: Benefícios mais fre üentes (%) 
Presidência 

Ass. Médico-hospitalar 
Seguro de vida 
Automóvel 
Reembolso alimentação 

Cargos de alta e média gerência 
1995 1998 

Ass. médico-hospitalar 97,8 97,9 
Seguro de vida 76, I 83,5 
Reembolso 
Alimentação 60,9 89,7 
Ass. Odonto lógica 38,0 47,4 

Car os de direção 

Ass. médico-hospitalar 
Seguro de vida 
Automóvel 

1995 
93,5 
76,6 
68,8 

1995 
90,6 
73,6 
66,0 
54,7 

1998 
97,4 
83,1 
72,7 
89,6 Reembolso alimentação 63,6 

Cargos de supervisão e chefia 
1995 1998 

Ass. médico.hospita lar 96.5 97,9 
Auxílio alimentação 87,2 92,6 
Seguro de vida 75,6 83,2 
Ass. Farmacêutica 6 1,6 52,6 

Cargos operacionais 

Ass. Médico-hospitalar 
Auxrl io-alimentação 
Seguro de vida 
Ass . farmacêutica 

1995 
89,3 
69,3 
72,6 
63,1 

1998 
98,9 
84,6 
71,4 
90,1 

1996 
97,9 
94,6 
82,8 
5 1,6 

Fontes: Pesquisa de Salários e Beneficios. São Paulo : Coopers & Lybrand Brasil, nov.1998. 
Pesquisa de Salários e Beneficios. São Paulo : Coopers & Lybrand Brasil , nov.1995 (apud Wood 
Jr. e Picarelli Filho, 1999, p. 100). 

Por fim, vale ressaltar que as práticas de reconhecimento afetam o grau de incentivo e de 

motivação dos empregados (Umeda, 1996, p.l 0). Permitindo, assim como no sistema de salário, 

a distinção entre "os empregados mais dedicados" dos " menos interessados no trabalho" (p. 11). 

"Dependendo do desenvolvimento pessoal e da posição percebida na 
vida, as pessoas ligam determinados valores a itens ou ações oferecidas por 
uma empresa. Essa simplificação da teoria de Maslow explica porque um 
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programa que ofereça uma combinação de reconhecimento, gratidão e 
celebração é tão bem-sucedido. Para algumas pessoas, o reconhecimento 
público ou do seu valor para a empresa será o principal motivador. Para 
outras , as recompensas materiais são a maior fonte de inspiração e 
motivação. E para ainda outras, a celebração que demonstre 
reconhecimento e gratidão será a chave que as liga. Para a maioria, uma 
combinação é o que funciona melhor" (Townsend, 1991 , p. 66). 

Educação e Treinamento 

Educação e treinamento técnico e comportamental são fundamentais para operar num 

ambiente de inovação tecnológica e organizacional, por garantirem a aplicação dos princípios de 

melhorias contínuas e das novas técnicas de organização do trabalho. Simmons, Shadur e Preston 

( 1995) mostram a importância do desenvolvimento dos recursos humanos para suprir certas 

habilidades, de empregados e gerentes, visando a implantação da GQT. Os defensores da GQT 

afirmam que sua introdução aumentaria o papel e a responsabilidade dos empregados alocados 

nos níveis inferiores da organização, tomando-os solucionadores de problemas e tomadores de 

decisões . Dessa forma, dá-se a necessidade de treinamento para capacitar a participação dos 

empregados nos processos de melhorias, no trabalho em equipe e na integração funcional. Outro 

aspecto raramente comentado na literatura é que o treinamento pode " substituir os controles 

explícitos (como manuais de procedimentos, de organização e métodos, manuais de regras e 

regulamentos, auditorias) pelos controles implícitos do treinamento" (Chiavenato, 1996, p. 111). 

Também, no que se refere às novas demandas dos supervisores e da gerência 

intermediária, verifica-se um papel emergente: o de facilitador e de instrutor (Shadur e Bamber, 

1994). A gerência tem sido sensibilizada sobre "a importância da qualidade, os custos da baixa 

qualidade, e o poder de seus comportamentos para influenciar a qualidade de produtos e 

serviços" (Bowen e Lawler III, 1992, p. 35). Enfim, a GQT reconhece a importância de treinar e 

desenvolver os recursos humanos para melhorar a competitividade organizacional. 

Desenvolvimento gerencial, de talentos (empregados com potencial) , de espelhos 

(multiplicadores dos valores organizacionais desejados) têm sido considerados pilares centrais da 

gestão estratégica de RH, uma vez que tomam a organização mais competitiva e os empregados 

com maiores condições de empregabilidade no mercado. A responsabilidade de desenvolvimento 

da capacidade humana para o trabalho na década de 90 tem deixado de ser uma " obrigação 

empresarial", tomando-se " naturalmente uma obrigação do indivíduo" (Marras, 2000, p. 266). 
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A educação visa aumentar a capacidade através do conhecimento geral enquanto que o 

treinamento promove a capacitação para aplicar o conhecimento específico ( comportamental e 

técnico) no trabalho (Umeda, 1996, p. 21 -22). O treinamento pode ser on the job, no caso se 

ocorrer no posto de trabalho, sendo possível realizá-lo diariamente ou fora da situação e 

ambiente de trabalho ( off the job training). Umeda aconselha a existência de um sistema de 

educação e treinamento nas empresas a fim de que todos tenham os mesmos direitos e 

oportunidades de recebê-los (Umeda, 1996, p. 22). 

Uma organização poderia construir certa predisposição ao comprometimento dos 

empregados através de programas de treinamento e de socialização (Meyer e Allen, 1997, p. 72-

75). Segundo os pesquisadores, vários estudos47 evidenciam uma ligação entre práticas de 

socialização (tipo treinamento) e comprometimento (por exemplo, Allen & Meyer, 1990; 

Ashforth & Saks, 1996; Jones, 1986; Mignerey, Rubin, & Gorden, 1995 apud Meyer e Allen, 

1997). Jones (1986 apud Meyer e Allen, 1997, p. 73) observou que as práticas de socialização 

associadas aos níveis mais altos de comprometimento tendem a ser relacionadas negativamente 

com a orientação à inovação. Isso pode ser preocupante para as organizações que querem nutrir 

nos empregados um nível alto de comprometimento e ao mesmo tempo uma vontade para inovar. 

Mas pesquisas mais recentes demonstraram que a correlação negativa entre comprometimento e 

inovação é relativamente fraca, demonstram Meyer e Allen. 

Considerando que o "treinamento é freqüentemente uma parte importante do processo de 

socialização", Tannenbaum, Mathieu, Salas e Cannon-Bowers (1991 apud Meyer e Allen, 1997, 

p. 75) avaliaram o comprometimento no Comando Naval dos EUA e observaram que o mesmo 

aumentou após o treinamento. Além disso, o comprometimento organizacional pós-treinamento 

era positivamente associado com percepções de realização (até que ponto o treinamento cumpriu 

expectativas e desejos de aprendizagem), satisfação com a experiência de treinamento e com o 

desempenho. Saks (1995 apud Meyer e Allen, 1997, p. 75) obteve resultados semelhantes num 

47 Para maiores informações, vide as fontes: 
ALLEN, N.J . & MEYER, J. P. Organizational socialization tactics: a longitudinal analysis of links to newcomers' 

commitment and role orientation . Academy o f Management Journal, 33, 84 7-858, 1990. 
ASHFORTH, B. E. & SAKS, A. M. Socialization tatics: longituginal effects on newcomer adjustment. Academy of 

Management Journal, 39, 149-178, 1996. 
JONES, G. R. Socia1ization tactics, se1f-efficacy, and newcomers ' adjustments to organizations, Academy of 

Management Journaul, 29 (2), 262-279, 1986. 
MIGNEREY, J. T.; RUBIN, R. B. & GORDEN, W. I. Organizationa1 entry: an investigation of newcomer 

communication behavior and uncertainty. Communication Research, 22, 54-85, 1995 . 
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estudo de uma amostra de contadores. Ele afirmou que os efeitos de treinamento no 

comprometimento eram atribuídos, em parte, aos sentimentos de eficácia do ego (percepções da 

habilidade para executar a tarefa exigida). Tannenbaum et ai. (1991 apud Meyer e Allen, 1997, 

p.75) também acharam uma forte correlação positiva entre comprometimento e motivação para o 

treinamento. 

De modo geral, o treinamento tem sido considerado, além de uma atividade da Gestão de 

Pessoas, sendo uma "arma estratégica para as organizações", pois: 

"Existe uma crescente evidência de que os investimentos em 
treinamento estão associados ao aumento da lucratividade no longo prazo, e 
que as empresas que reorganizam suas operações com base em programas 
como trabalho em equipes e círculos de qualidade conseguem maior 
produtividade se esses programas estiverem em sintonia com a educação do 
trabalhador. Existem também evidências de que as organizações fazem mais 
treinamento para os cargos mais altos da hierarquia e em sistemas de 
trabalho de alto desempenho. Com mais freqüência, os altos executivos 
consideram como sendo uma missão essencial da organização ser uma 
'empresa de criação de conhecimento'; organizações como a Philips, 
General Electric, Royal Dutch Schell e Daimler-Benz têm investido 
significativamente na educação de seus funcionários. A Motorola, aGE e a 
Disney podem apontar para um efeito mais direto do treinamento sobre as 
metas organizacionais - elas vendem seus programas educacionais, ou os 
utilizam para atrair clientes" (Milkovich e Boudreau, 2000, p. 340). 

Promoção/desenvolvimento de carreira 

As pesquisas sugerem que a política de promoção pode ter um efeito benéfico no 

comprometimento, talvez porque o desenvolvimento de carreiras estimule o comprometimento 

dos empregados em nome da organização (Gaertner & Nollen, 1989 apud Meyer e Allen, 1997, p. 

76). Meyer e Allen (1997, p. 77) também consideram o impacto potencial no comprometimento 

quando o empregado não recebe promoção. Isso poderia levar a outras formas de 

comprometimento. Embora o comprometimento afetivo seja enfraquecido, o comprometimento 

instrumental pode aumentar, particularmente para empregados (com mais tempo de empresa, 

seniores) que visualizam poucas opções fora da organização. Mas a redução do comprometimento 

afetivo pode também fazer com que os empregados busquem emprego em outro lugar. Se a 

redução do comprometimento afetivo é acompanhado por um aumento do comprometimento 

instrumental , a organização pode reter empregados que não são motivados para fazer mais que 
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lhes é exigido, visando tão somente manter seus empregos até a aposentadoria. 

Robertson, Iles, Gratton, e Sharpley ( 1991 apud Meyer e Allen, 1997, p. 76) examinaram 

o impacto de um programa de envolvimento numa grande organização de serviços financeiros. 

Eles concluíram que o comprometimento e as intenções de sair da empresa foram influenciadas 

fortemente pelo resultado das promoções. Os que receberam resposta negativa para as 

expectativas de promoção tornaram-se menos comprometidos e mais prováveis de deixarem a 

empresa. 

Outro aspecto importante é que "historicamente, as práticas de desenvolvimento de 

carreira das maiores organizações têm se apoiado em carreiras lineares" (crescer na hierarquia 

através de uma única função), mas segundo Bowen e Lawler III (1992, p. 36) essas necessitam 

ser alteradas. Eles argumentam que para compreender o fluxo de trabalho de uma organização, 

empregados precisam de uma orientação dos sistemas, de uma visão do todo que inclui relações 

horizontais entre processos. Isso requer experiência multifuncional e mais poder e autoridade de 

tomada de decisões nas mãos de indivíduos dos mais baixos níveis da organização. As 

implicações dessa abordagem na carreira são significantes. Nesse caso, a ênfase na carreira 

cross-funcional movimenta os indivíduos na organização e, em alguns casos, só os redistribui 

horizontalmente. 

Este tipo de carretra móvel tem sido utilizado em organizações Japonesas e tem 

representado uma saída para as organizações americanas. A mesma recomendação é dada na 

literatura de GQT e na de Administração de RH (de Alto Envolvimento/Comprometimento). Em 

ambas a atenção é focalizada no fluxo horizontal das carreiras e no desenho do trabalho, uma vez 

que os cargos atuais estão com um desenho mais amplo e a estrutura hierárquica cada vez mais 

enxuta. 

Redução da Hierarquia e do Quadro de Pessoal 

A reestruturação nas organizações em diferentes partes do mundo (EUA, Europa e Brasil, 

p. ex.) tem mostrado o crescimento acentuado dos processos de racionalização. As empresas 

alteraram sua estrutura horizontal (a fusão, eliminação de divisões e departamentos) e vertical 

(redução de níveis hierárquicos), enxugando o quadro de pessoal, o que pode afetar diretamente a 

estratégia de gestão de Recursos Humanos. 
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A defesa pelo processo de enxugamento é feita principalmente pela necessidade de 

" reduzir o inchaço e aproximar o nível operacional do nível institucional", eliminando-se os 

níveis intermediários. Considera-se que tais níveis provocam dificuldades no sistema de 

comunicação, ora não transmitindo as necessárias, ora provocando ruídos no sistema de trabalho, 

sendo " fontes de mais inércia, atrito e relaxamento" (Chiavenato, 1996, p. 111 ). Também leva 

em conta as despesas trabalhistas, os salários relativamente altos do staff, o custo com o trabalho 

de empregados criadores de trabalhos executados por outros que na realidade não estão na 

posição de agregar "valor aos produtos e serviços" da organização (Lawler III e Galbraith, 1995, 

p. 61). 

Contudo, a redução da hierarquia leva a mudanças da progressão na carreira (carreira 

horizontal e desenvolvimento) , ou melhor, as oportunidades de promoção são reduzidas. Umeda 

( 1996, p. 15) com base na experiência japonesa aconselha que convém "evitar o número 

excesstvo de níveis hierárquicos". Nesse sentido, Tomasko ( 1992, p. 230-232) diz que para 

manter a racionalização nas empresas é necessário o fortalecimento da função de recursos 

humanos . Para tanto, fornece recomendações acerca das principais áreas de ação, quais sejam: 

dificultar as contratações; tomar difícil a permanência dos elementos de baixo desempenho; 

retardar as subidas rápidas e, evitar que o sistema de remuneração traga de volta o excesso de 

gerência. 

Sem dúvida, a questão que surge é: como obter ou manter o comprometimento em épocas 

de redução de pessoal? Esse é um dos principais paradoxos da nova forma de gestão. 

"Muitas indústrias dos Estados Unidos descobriram os segredos da 
melhoria contínua da produtividade: pessoas querem ter certeza e 
conhecimento de que não estão na marca do pênalti para serem demitidas . 
Isso se aplica tanto ao escritório quanto à fábrica, aos profissionais 
administrativos e à média gerência, bem como aos operadores das linhas 
de montagem. É uma visão que deve ser levada em conta pelas empresas 
que se preocupam em manter-se racionalizadas, e não temporariamente 
enxutas" (Tomasko, 1992, p. 234 ). 

Meyer e Allen (1997, p. 82) indicam que a redução de quadro ou de níveis hierárquicos 

tem potencial para influenciar o comprometimento afetivo, instrumental e normativo. Segundo 

eles, as organizações poderiam tentar aumentar o comprometimento afetivo ao mostrarem a seus 
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empregados que os trabalhos foram enriquecidos em termos de responsabilidade. A incerteza 

gerada pelo enxugamento também poderia indicar aos que permaneceram nas empresas que eles 

podem perder o emprego. Este enfoque em custos pode aumentar o comprometimento 

instrumental dos empregados. Outra possibilidade é que os sobreviventes poderiam sentir 

agradecimento por terem sido poupados nos cortes e com isso desenvolveriam uma sensação 

mais forte de obrigação (comprometimento normativo) para com as empresas. 

Programas Participativos 

Programas participativos como Círculos de Controle da Qualidade (CCQ), Grupos Semi

Autônomos (GSA), equipes de melhorias, programas de sugestões e campanha 5S ' s podem ser 

estabelecidos para aumentar a atividade de solução de problemas e de inovações. A ênfase é na 

maior autonomia e no autocontrole, sendo que a gerência passa a privilegiar mais a 

responsabilidade pela qualidade e melhorias do que culpar empregados por erros (Deming, 

1986). 

Os referidos programas são atividades em pequenos grupos realizadas através do 

agrupamento formal ou informal de trabalhadores. Normalmente, ocorrem nos postos de trabalho 

e são atividades voluntárias propostas pela e para a empresa. Essas tendem a ultrapassar a rotina 

de trabalho, uma vez que há possibilidades dos empregados emitirem suas idéias e exercitarem 

sua criatividade. 

Dentre as diferentes metodologias participativas convém ressaltar o CCQ, pois apesar de 

estar difundido internacionalmente e ser praticado em cerca de 70 países (Umeda, 1996, p. 31), o 

resultado de sua implantação não tem sido muito favorável, sobretudo por falta de apoio dos 

gerentes e supervisores. 

A literatura sobre CCQ, desde a década de 80, vem apontando o seu desaparecimento. 

Isso tem ocorrido principalmente pelo baixo índice de participação voluntária (Lawler III e 

Mohrman, 1985), o que segundo Townsend ( 1991, p. 45) forma uma estrutura semi-elitista nas 

empresas ao diferenciar os que participam daqueles que não participam dos Círculos. A 

popularidade que os grupos de CCQ's conquistaram no passado deve-se a fatores como: 

facilidade de acesso (um consultor pode implantar por um preço fixo); não há necessidade de 

envolver a todos, havendo possibilidade de realização de experimentos em pequena escala; não 
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possuem poder decisório, o que permite com que o controle e as prerrogativas gerenciais não se 

alterem, bem como a direção pode eliminá-los quando achar conveniente e porque na época 

estavam "na moda e são experimentados simplesmente porque atualmente simbolizam a 

moderna gerência participativa" (Lawler III e Mohrman, 1985). A lógica das equipes de 

melhoria é diferenciada da dos CCQ's (Townsend, 1991 , p. 62). 

O Programa 5S's é uma das metodologias que representa as equipes de melhorias. Tal 

programa é considerado como a base de todas as atividades nos locais de trabalho (Umeda, 1996, 

p. 36), sendo definido como "atividades para construir um local de trabalho seguro e agradável 

com a participação de todos" . Os 5S significam: (1) SEIRI (senso de utilização/racionalizar o 

material necessário); (2) SEITON (senso de ordenação/preparação dos materiais para uso 

imediato) ; (3) SEISOU (senso de limpeza/não gerar e não espalhar lixo); SEIKETSU (senso de 

saúde) e (5) SHITSUKE (senso de autodisciplina) . 

O sistema de sugestões de melhorias é um espaço concedido aos empregados para 

" manifestarem sua criatividade através de apresentação de sugestões" (Umeda, 1996, p. 37). As 

sugestões podem ser individuais ou em gnipo (as quais são preferíveis), sendo que àquelas 

implementadas pela empresa usualmente são proporcionadas alguma forma de retribuição aos 

mentores das idéias. No Japão, a premiação é predominantemente em dinheiro (Umeda, 1996, p. 

38). 

As práticas citadas ilustram formas de participação direta dos empregados. Contudo, 

outras estimulam a participação indireta. As pesquisas de opinião junto aos empregados, também 

conhecidas como levantamentos, sondagens de atitudes e comportamentos, auditoria social, são 

um meio de obter tal tipo de participação. Diferentes tipos de surveys e sondagens podem ser 

orientadas para mensurar a efetividade da GQT, seus impactos dentro da empresa, os 

comportamentos ligados ao gerenciamento, liderança, grupos de trabalho, serviço ao cliente 

interno. Podem também apontar as mudanças necessárias para aumentar a qualidade, fornecer 

f eedback sobre o desempenho das pessoas, verificar as necessidades de treinamento identificando 

habilidades ou conhecimentos importantes para a mudança e, sobretudo, descobrir fatores-chave 

para desenvolver o comprometimento, além de monitorar a forma de comprometimento desejada 

pela empresa. 
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2.5.3 Notas parciais acerca do uso das Políticas de Envolvimento 

Enfim, os resultados de pesquisas sugerem que as práticas de ARH apresentam um 

potencial para influenciar o comprometimento dos empregados. Embora os efeitos das práticas 

de ARH usadas individualmente sejam vantajosos, na realidade tais práticas "não operam em 

isolamento". Ao contrário, as organizações desenvolvem sistemas de ARH complexos, 

compostos de partes que, idealmente, são compatíveis com a estratégia empresarial global. Essa 

tem sido uma observação fundamental proposta por estudiosos da Administração Estratégica de 

Recursos Humanos48 (Huselid, 1995; MacDuffie, 1995; Snell & Youndt, 1995; Wright & 

McMahan, 1992 apud Meyer e Allen, 1997, p. 79-80). Os autores (p. 80), sugerem, ainda, que é 

possível que a correlação entre qualquer prática isolada de ARH e o comportamento de 

comprometimento não reflita um efeito causal da estratégia, mas sua associação com outras 

práticas de ARH ou estratégias empresariais gerais. 

Recomendam que uma maneira de evitar esse problema é examinar os efeitos de sistemas 

de ARH (p. 80), tal como nos enfoques apresentados na sessão 2 do presente capítulo, quando 

foram discorridos aspectos da estratégia de gestão voltadas ao Controle e ao Comprometimento 

(Walton, 1985). Arthur (1994, p. 672), por exemplo, mostrou que o controle e o 

comprometimento representam duas aproximações distintas para os comportamentos e atitudes 

dos empregados. 

Embora a quantidade de pesquisas ainda seJa limitada, os resultados encontrados 

fornecem apoio para argumentar que as organizações que usam políticas de envolvimento 

empregatício nutrem o comprometimento dos empregados, têm índices menores de rotatividade e 

os empregados são mais produtivos (Walton, 1985; Meyer e Allen, 1997). 

Como foi visto, há evidências na literatura de que as políticas e práticas de RH têm um 

papel significativo para facilitar a implementação da GQT. O empregado necessita entender o 

48 Recomenda-se as fontes abaixo citadas relativas ao assunto: 
HUSELID, M. A. The impact of human resource management practices on tumover, productivity, and corporate 

financiai performance. Academy o f Management Journal, 38 (3), 635-672, 1995. 
MacDUFFIE, J. P. Human resource bundles and manufacturing performance: organizational logic and flexible 

production systems in the world auto industry. Industrial and Labor Relations Review, 48, 197-221 , 1995. 
SNELL, S. A. & YOUNDT, M. A. Human resource management and firm performance: testing a contingency model 

ofexecutive contro ls. Journal ofManagement, 21 , 711-737, 1995 . 
WRIGHT, P. M. & McMAHAN, G. C. Theoretical perspectives for strategic human resource management. Journal 

o f Management, 18, 295-320, 1992. 
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processo de melhorias contínuas e deve estar envolvido de forma ativa, somente assim terá 

condições de agir proativamente. Por isso, as políticas de Envolvimento têm sido vistas como 

uma importante alavanca da mudança organizacional e, em particular, na implementação da 

GQT. 

Willians et ai. ( 1993 apud Snape et ai. , 1995, p.44) sugerem cinco métodos principais 

usados pela gerência nas tentativas de mudança cultural para a qualidade, quais sejam: 

)> mudar as pessoas na organização através de recrutamento seletivo e de programas de 
demissão (enxugamento), com ênfase na seleção de pessoas com atitudes desejadas, bem 
como com habilidades técnicas e experiências; 

)> mover (rodízio) pessoas dentro de novos cargos para romper com sub-culturas; 

)> suprir empregados com treinamento e com o modelo gerencial apropriado com a cultura 
desejada; 

)> treinar empregados em novas habilidades, influenciando suas atitudes de trabalho 
(descongelar certas atitudes para facilitar a mudança) ; 

)> mudar o ambiente de trabalho, as políticas de RH e o estilo de gerenciamento geral. 

Mais especificamente, as principais políticas de Envolvimento dos Funcionários, podem 

(é recomendável que estejam) estar inseridas no Planejamento em RH. O Plano de RH necessita 

ser desenvolvido no contexto da estratégia organizacional (Sirnmons et ai. , 1995, p.77) . O 

objetivo é formar uma visão estratégica das necessidades de RH no futuro da organização por 

meio de planos que envolvam as atividades de recrutamento, desenvolvimento, planejamento de 

sucessão e saída de empregados etc. Quanto às políticas cabe ressaltar algumas, quais sejam: 

)> recrutamento através de anúncios apropriados; 

)> seleção de empregados com características comportamentais e atitudinais conforme a cultura 
da empresa, sobretudo voltada à qualidade (por exemplo: atitude para solução de problemas e 
trabalho em equipe, cooperação e independência de pensamento); 

)> avaliação de desempenho através de feedback dos diversos envolvidos e indicadores de 
desempenho explícito, removendo-se a inspeção do controle de qualidade para aumentar 
sentimentos de responsabilidade e de envolvimento; 
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~ sistemas de recompensa para reter, motivar e incentivar empregados, especialmente os 
qualificados que operam em mercados competitivos. Há controvérsia na literatura relativa ao 
pagamento variável; alguns teóricos afirmam que esse incentivo pode não determinar o 
comprometimento do empregado para com a qualidade; 

)o> canais de comunicação, tais como: reuniões, briefings (comunicação sintética), vídeos, 
jornal/boletim informativo são usadas para sustentar a mensagem da GQT e para monitorar o 
processo produtivo em relação aos padrões da qualidade; 

~ programas "participativos" como círculos de qualidade, grupos de trabalho semi-autônomo e 
equipes de melhorias podem ser estabelecidas para aumentar a atividade de solução de 
problemas (p.4 7). A ênfase é maior na autonomia, no autocontrole e no controle grupal, sendo 
que a gerência passa a privilegiar mais a responsabilidade pela qualidade e melhorias do que 
culpar empregados por erros (Deming, 1986); 

~ redesenho do cargo visando tomá-los mais significativos e multifuncionais, envolvendo 
responsabilidades e feedback direto do desempenho do trabalho e das possíveis melhorias que 
podem ser feitas no con~eúdo do trabalho e nos sistemas de trabalho (p.76); 

~ educação básica, desenvolvimento e treinamento: exemplificando o último, pode ser sobre os 
princípios de melhorias contínuas, técnicas de solução de problemas e controle estatístico do 
processo; 

~ redução da hierarquia, o que leva há mudanças da progressão na carreira (carreira horizontal e 
desenvolvimento), ou melhor, as oportunidades de promoção vertical são reduzidas. 

Encerra-se pensando: Será, realmente, possível encontrar evidências para verificar ou 

falsificar a proposição: 

~ se investimentos em políticas de envolvimento, então comprometimento dos 
funcionários, logo haverá produtividade, competitividade e, enfim, 
desenvolvimento societal. 

É nesse sentido que a sugestão de Arthur (1994) é fortificada. De fato, há necessidade de 

novas pesquisas, sobretudo com base empírica, para conhecer essa nova perspectiva 

organizacional e de Administração de Recursos Humanos que se apresenta. 

2.6 Tipologia do Mix de Políticas de Envolvimento Empregatício 

De acordo com a literatura específica, é possível agregar alguns aspectos levantados por 

Brannen (1983), Motta (1984), Walton (1985) e Marchington et a!. (1992), compatibilizando-os 
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com o que tem sido implantado nas empresas brasileiras inovadoras. Isso permite uma 

reelaboração de algumas classes do mix de políticas de administração de RH, as quais 

demonstram os níveis de complexidade dos Programas, ou seja: 

~ Nível 1: acesso a informação e comunicação; 

~ Nível 2: formas de participação e consulta em busca de solução de problemas e inovações; 

~ Nível 3: programas de treinamento, desenvolvimento e educação; 

~ Nível 4: políticas de bem-estar social; 

~ Nível 5: envolvimento financeiro ; 

~ Nível 6: participação representativa e/ou consulta coletiva e, 

~ Nível 7: controle dos trabalhadores nas decisões da empresa. 

2. 7 Diagrama Teórico do Estudo 

Da discussão apresentada, pode-se, então, elaborar um esquema teórico. Para Bruyne et 

al. (1977, p. 104), a "teoria" é o "resultado de uma generalização a partir de fatos conhecidos". 

Ademais, 

"Nas ciências sociais a teoria não é um luxo para o pesquisador, é 
muito mais uma necessidade; afirmar poder abster-se dela é uma impostura 
que deve ser recusada sob pena de privação do próprio fundamento de toda 
ciência: sem teoria não há ciência (Bruyne et ai. 1977, p. 1 O 1) 

O diagrama dá ênfase aos pnnctpats conceitos e busca ilustrar a questão básica e a 

problematização do tema da pesquisa teórico-empírica, constituindo o framework da tese. 

Justifica-se a axiomatização49 desenvolvida com as palavras de Bunge: 

49 "A idéia da axiomática é bastante simples : axiomatizar um corpo de conhecimentos (um conjunto de afirmações) é 
apenas exibir suas idéias de uma maneira ordenada. Ora, uma idéia pode ser quer um conceito, como " mutação" , 
quer uma afirmação (uma fórmula falsa ou verdadeira), como "a radiação cósmica produz mutações" . Portanto, a 
axiomatização de uma teoria consiste em uma apresentação ordenada tanto de conceitos principais como das 
afirmações principais desta. Mas o que se pretende dizer com idéia "principal" ou "fundamental"? Simplesmente, 
uma idéia que serve para construir outras idéias: um conceito usado para definir outros conceitos, ou uma 
afirmação empregada para derivar outras afirmações. Os conceitos básicos de uma teorias são chamados seus 
conceitos primitivos ou não-definidos, enquanto as proposições básicas de uma teoria são chamadas axiomas ou 
postulados da teoria." (Bunge, 1974, p. 56-57). 
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"A melhor maneira de apresentar uma teoria científica é formulá-la 
axiomaticamente, i. é, especificando explicitamente todas as assunções e 
distinguindo claramente todos os conceitos básicos e hipóteses dos que são 
seus derivados." (Bunge, 1974, p. 55-56) 

Segundo a discussão apresentada, supõe-se que em face das mudanças ocorridas , tanto no 

cenário interno como externo das empresas, alterações nas formas de gestão das empresas estão 

sendo impulsionadas. Com isso, aponta-se para distintas tendências de gestão (da Sobrevivência, 

do Controle e do Comprometimento) identificadas pela amplitude e intensidade de uso das 

políticas de envolvimento dos empregados (p. ex. beneficios, recompensas, treinamento, 

pesqmsas de opinião, formas de comunicação). Tais políticas buscam motivar e 

movimentar/incentivar a força de trabalho, promover capacitação, conscientização e 

competência, bem como fornecer os sistemas (técnico-organizacionais) de apoio para o 

atingimento dos objetivos e metas organizacionais. Quer dizer, a variação do uso dessas políticas 

pode provocar diferentes comportamentos observáveis de comprometimento, em particular, 

comprometimento instrumental, normativo e afetivo no âmbito coletivo das empresas por seus 

gestores. Supõe-se na amostra de indústrias de transformação que cada um dos tipos de 

comprometimento citados tenha alguma associação predominante a determinada tendência de 

gestão das pessoas (de Sobrevivência, de Controle ou do Comprometimento propriamente dito) . 

O esquema a seguir não tem a pretensão de ser ilustrativo de uma teoria pura, nova e 

totalmente verificada. Trata-se muito mais de uma organização das principais discussões teóricas 

e de um ensaio para trabalhos futuros . Também não esgota toda a complexidade de variáveis 

envolvidas na questão de pesquisa, apenas busca sistematizar e simplificar uma gama de 

conceitos que faz parte da lógica multifacetada da realidade empresarial. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS DO ESTUDO 

A presente seção esclarece aspectos concernentes à parte operacional do estudo. Assim 

sendo, apresenta as principais diretrizes metodológicas da tese, as quais foram conduzidas pelas 

indagações que seguem. Qual o desenho da- pesquisa? Quem pesquisar? Como a amostra foi 

constituída e como se apresentava a conjuntura econômica no momento da pesquisa? Como 

coletar os dados? Como tratar e analisar os dados? Quais as limitações metodológicas 

encontradas? 

3.1 Desenho da Pesquisa 

A abordagem dedutiva (Evrard, 1993 , p. 59) é a lógica predominante deste estudo. 

Primeiro, definiu-se o tema de interesse. Depois os conhecimentos acessíveis foram 

sistematizados, dando origem à formulação de conceitos e hipóteses, os quais foram analisados 

em termos de validação ou não das relações entre as variáveis. Tal raciocínio permitiu algumas 

conclusões e contribuiu para a construção e/ou solidificação das indagações teóricas em questão. 

De fato, o interesse foi despertado quando se iniciou a revisão teórica do estudo. E foi 

fortificado diante da possibilidade de participar novamente, enquanto pesquisadora associada, de 

um estudo de evidência quantitativa financiado pelo IELIFIERGS, SEBRAE/RS e 



I 
I 
I 
i 
~ 

PPGNUFRGS . Considerou-se, então, os aspectos facilitadores em termos de aproveitamento do 

tempo, do custeamento do trabalho , dos recursos humanos envolvidos e da disponibilidade de 

um banco de dados (de 1994-95) com variáveis pertinentes e que poderiam ser revistas. 

Em razão destes motivos, traçou-se um desenho para a pesquisa caracterizado como não

experimental, tendo cortes transversais (descritivo e de associação, ou seja, correlacionai) e 

longitudinais (análise evolutiva de grupo) , sob a estratégia de pesquisa do tipo survey 

(levantamento de dados). Após uma pesquisa bibliográfica, adotou-se algumas definições 

metodológicas que amparam tal classificação, conforme expostas abaixo. 

Primeiramente, o delineamento não-experimental, também conhecido como pesquisa 

ex post facto, é a denominação que melhor reflete o projeto proposto, haja vista que não se 

pretendeu, nem havia condiçõ~s de manipular as variáveis independentes. Tal aspecto, segundo 

Kerl inger (1979, p. 131 ), reduz a confiança dos resultados, se comparados com os dos estudos 

experimentais. A pesquisa não-experimental pode também não designar aleatoriamente sujeitos, 

bem como não promove tratamentos a grupos de controle (Kerlinger, 1979, p.140). Nas palavras 

do autor: 

"Alguns pesquisadores e autores parecem crer que a diferença fundamental 
entre pesquisa experimental e não-experimental é que na primeira podem 
ser feitas inferências causais, enquanto na segunda não. Isto é simplificado 
demais. [ ... ] nenhum tipo de pesquisa pode afirmar que uma coisa causa 
outra. O máximo que se pode dizer é que tal ou qual relação existe e 
que é de tal e qual natureza. ( ... ) As afirmativas denominadas 
condicionais, tipo se p, então q, que não têm implicações causais, são 
suficientes" (Kerlinger, 1979, p.l3l- grifos nossos). 

Nenhuma situação foi construída. O que se focalizou, como sugerem Sampiere, Collado e 

Luci o (1991, p. 189), é a observação do nível das variáveis e as situações já existentes em seu 

próprio contexto. Por isso, o desenho da pesquisa é classificado, inicialmente, como 

transversalltranseccional. Segundo Sampiere, Co !lado e Lucia ( 1991 , p.191-192), o desenho 

transeccional descreve variáveis e analisa sua incidência e intercorrelação num dado momento. 

O tópico sobre amostragem evidencia os cortes seccionais priorizados na coleta de dados e 

utilizados (quando se considerou interessante) no processo de análise, no caso, conforme o porte 

das empresas, o ramo industrial e as regiões. 
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A escolha do desenho transversal permite tanto estudos descritivos como de 

associação/correlacionais ou causais (Sampiere, Collado e Lucia, 1991, p. 191-192). Como não 

houve interesse em apresentar relações causais, passa-se a demonstrar as definições escolhidas 

sobre os estudos quantitativo-descritivos. 

"Os estudos descritivos servem para analisar como é e como se 
manifesta um fenômeno e seus componentes" (Sampiere, Collado e Lucio, 
1991, p. 71). 

" ... são investigações de pesquisa empmca que têm como principal 
finalidade o delineamento ou análise das características dos fenômenos , 
avaliação de programa, ou o isolamento de variáveis-chave. ( .. . ) Todos 
esses estudos usam artifícios quantitativos para colher sistematicamente 
dados de populações, programas, ou amostras de populações ou 
programas. Eles utilizam entrevistas pessoais, questionários pelo correio 
e/ou outros rigorosos artifícios de coleta de dados e procedimentos de 
amostragem de survey" (Tripodi, Fellin e Meyer, 1975, p. 53). 

Sampiere, Collado e Luci o (1991) chamam atenção também para determinadas situações 

que justificam a adoção do delineamento descritivo. Segundo os autores, é aplicado quando: 

" ... a literatura nos pode revelar que há 'peças e pedaços' de teoria com 
apoio empírico moderado, isto é, estudos descritivos que têm detectado e 
definido certas variáveis. Nestes casos nossa investigação pode iniciar-se 
como descritiva (porque foram detectadas certas variáveis nas quais se 
pode fundamentar o estudo" (p. 70). 

Já o uso do delineamento correlacionai , também conhecido como de associação ou 

analítico, é apropriado: 

" quando depois de uma cuidadosa análise das variáveis podemos 
pressupor umas relações entre elas" (p. 70). 

Outros aspectos importantes dos delineamentos correlacionais é que estão: 
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" menos orientados para a representatividade e mais para encontrar 
associações e explicações, menos orientados para a descrição e mais para a 
predição" (Openheim, 1993, p. 21 apud Roesch, 1996, p. 122). 

A aplicação do desenho não-experimental longitudinal do tipo cohort - desenho de 

análise evolutiva de grupos (Sampiere, Collado e Luci o, 1991, p. 197) permite analisar 

"mudanças através do tempo em determinadas variáveis ou nas relações entre elas". Os desenhos 

longitudinais "recoletam dados através do tempo em pontos ou períodos especificados, para fazer 

inferências a respeito da mudança, seus determinantes e conseqüências" (Sampiere, Collado e 

Lucia, 1991, p. 196-197). 

O estudo da evolução dos grupos é constituído de 73 empresas, todas participantes da 

pesquisa Indicadores de Qualidade e Produtividade-RS editada em 1994-95 e em 1996-97. Visa

se, com isso, examinar alterações através do tempo em grupos específicos segmentados, por 

exemplo, de acordo com o tempo de implantação das ações da Qualidade, com o porte ou setor. 

A estratégia de pesquisa adotada é constituída de um levantamento tipo survey. A 

referida estratégia caracteriza-se por ser um conjunto de formas relacionadas de investigação 

não-experimental, servindo para verificar hipóteses, descrever aspectos de um fenômeno e buscar 

relações quantitativas entre variáveis (Tripodi, Fellin e Meyer, 1975, p. 33). 

Em síntese, a estratégia de pesquisa tipo survey é aplicada dentro de um guarda-chuva 

denominado não-experimental transversal (descritivo e de associação/correlacional) e 

longitudinal. Este desenho foi traçado com o fito de investigar uma amostra da população de 

indústrias de transformação do RS. 

3.2 Definição da População-Alvo: a Indústria de Transformação do RS 

O estudo se concentra na Indústria de Transformação do RS. De modo geral, a indústria 

contribuiu com 35,14% do PIB em 1995. Em particular, a indústria de transformação participou 

com 30,21% do PIB em tal ano (Indicadores Econômicos FEE, 1996, p.29). 
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Tabela 3: Participação do PIB conforme os ramos de atividade da economia do RS 
··--· -· - . -- - ·-- --- - -- ----
Setores de Atividade Estrutura % PIB RS 1995 

Agropecuária 
Indústria 
Indústria de transformação 
Construção civil 
Serviços industriais de utilidade 
Extrativa mineral 
Serviços 
PIB Total 

Fonte: FEE/Núcleo de Contas Regionais, 1995. 

10,57 
35 ,14 
30,21 
2,50 
2,37 
0,06 

54,29 
100,00 

3.2.1 Aspectos Gerais da Indústria de Transformação do Rio Grande do Sul: ênfase na 
conjuntura econômica 

A seguir são apresentados alguns aspectos que caracterizaram (no momento da coleta de 

dados) a economia do Rio Grande do Sul, estado no qual encontram-se sediadas as empresas da 

amostragem pesquisada. A economia industrial brasileira a partir do Plano Real apresentou um 

crescimento (6,1% acumulado no fim de 1994) considerável em face da redução da inflação, do 

aumento da demanda e do crédito ao consumo. Contudo, a partir do segundo trimestre de 1995, 

quando foram adotadas medidas contencionistas para evitar a explosão do consumo, a indústria 

de transformação passou a apresentar sinais de queda, tanto em termos de volume de produção 

física como do número de pessoas empregadas, de horas trabalhadas e de uso da capacidade 

instalada (Calandro, 1996, p. 37-51). 

A maioria dos analistas considerou dificil a retomada de um rápido crescimento da 

economia brasileira (Scherer, 1996, p. 55). Contudo, os mais otimistas estimaram que a 

reestruturação dos setores econômicos em curso, associada à redução de custos e ao crescimento 

da oferta de serviços (transportes e telecomunicações, principalmente), poderia ampliar a 

competitividade das empresas do Brasil. Faz-se necessário, para tanto, atrair investimentos 

externos e aumentar o volume de exportações brasileiras. 

Scherer ( 1996, p. 55-61) demonstra que a atividade industrial brasileira apresentou, 

durante o Plano Real , três momentos, os quais retratam em parte o transcurso econômico da 

indústria do RS. No caso: 
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1. de julho de 1994 a março de 1995 : houve uma importante expansão da produção e foi 
mantido um alto patamar da atividade industrial no País. A expansão industrial também 
ocorreu no Rio Grande do Sul (RS), atingindo seu ponto máximo em março de 1995, 
com uma produção 19,17% superior do que em julho de 1994 (p. 61); 

2. de abril a agosto de 1995: momento caracterizado por uma tendência de queda na 
produção industrial. O acesso ao crédito foi dificultado, repercutindo significativamente 
no nível de consumo das vendas industriais. Além da redução do mercado interno, 
houve o acirramento da concorrência externa com a ampliação das facilidades às 
importações. Tal quadro econômico contribuiu para o crescimento do desemprego no 
setor industrial. 

No sul do país, a indústria de transformação gaúcha foi a mais atingida dentre os setores 
de sua economia. 

3. de setembro de 1995 a abril de 1996: o nível da produção industrial brasileira, apesar 
das oscilações mensais na produção, caracterizou-se pela estabilidade, ou melhor, pela 
estagnação. No RS, o segundo semestre de 1995 teve um comportamento diferente se 
comparado com o da indústria brasileira, uma vez que seu desempenho (acumulado dos 
últimos 12 meses até março/96) foi o pior "dentre os oito estados que têm sua produção 
industrial pesquisada pelo IBGE, com queda de 14,67% nesse indicador" (Scherer, 
1996, p. 63 ). 

Verificou-se que, no decorrer de 1995, O Rio Grande de Sul teve o maior decréscimo em 

termos de desempenho da indústria de transformação nacional. Os indicadores do nível de 

atividade industrial mostraram uma taxa positiva para a extrativa mineral (1 ,2%) e uma taxa 

negativa (-9,2%) para a indústria de transformação (Calandro, 1996, p. 37-51). Além do 

decréscimo da produção industrial e da implantação da reestruturação produtiva, a economia 

gaúcha, em 1995, reduziu 1,31 % dos empregos formais, enquanto que no âmbito do País houve 

um pequeno acréscimo de O, 13%. A indústria de transformação foi , no RS, a principal 

responsável pela redução do emprego naquele ano. 

Em 1996, ano em que se deu início a 2a edição da pesquisa, o desempenho da indústria 

gaúcha apresentou sinais de retomada do crescimento. Segundo o Índice de Desempenho da 

Indústria do Rio Grande do Sul, houve um crescimento de 4,25% em 1996 em relação a 1995, na 

média ponderada das variáveis Vendas, Compras, Horas Trabalhadas, Salário Médio, Utilização 

da Capacidade Instalada e Pessoal Ocupado (Súmula Econômica, 1997 apud Indicadores 

Econômicos FEE, V.25 . no. 1. Maio 1997, p. 37). 
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Vale destacar que no momento principal da pesquisa de campo (no 2°. semestre de 1996), 

a indústria do RS registrou o melhor desempenho entre os oito Estados investigados pelo IBGE. 

O levantamento da CNI, ratificou essa informação, apontando o RS "como o estado que 

apresentou o maior crescimento no nível médio de utilização da capacidade instalada na segunda 

metade do ano em comparação com igual período do ano anterior" (Indicadores Econômicos 

FEE, V.25. no. 1. Maio 1997, p. 39). Apesar da incerteza conjuntural, não há dúvidas de que a 

indústria de transformação é bastante importante no tocante à geração de produção, renda e 

emprego (ver p. 61-62). 

Os técnicos da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda (Zero Hora 

(24/02/2001, Economia, p. 14) declararam, no boletim de Acompanhamento Macroeconômico, 

que o desempenho da economia brasileira em 2001 deverá ser similar ao de 2000, quando 

observou-se um PIB de 4,2%. A indústria no ano passado cresceu 4,79% e estima-se o índice de 

5,4 para o presente ano. A indústria de transformação do País foi um dos setores que mais cresceu 

(5,49%) e o RS vem ocupando lugar de destaque, dentre os demais estados brasileiros. 

Ademais, o estado do Rio Grande do Sul foi reconhecido como detentor da melhor 

qualidade de vida entre os estados brasileiros, segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil, de 1998, do PNUD/IPEA/FJP/IBGE, que calcula o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH- indicador de qualidade de vida que envolve renda, longevidade e educação). O sul obteve 

uma avaliação de 0,869 (na pontuação de zero a um). Apesar do destaque na área educacional em 

relação ao nível nacional, em 1997 o analfabetismo funcional (pessoas com menos de quatro anos 

de estudo) correspondia a 21% da população a partir de 15 anos de idade (Santagada50
, 2000, p. 

2). Considera-se, pois, que tal problemática afeta e é influenciada pelo desempenho econômico

financeiro do Estado. 

A survey é limitada por três critérios: porte, participação do ramo no PIB e participação 

da região no PIB. Sendo que a definição da amostragem da indústria de transformação do RS foi 

orientada com base nos fatores ora apresentados em ordem de importância: 

50 Artigo de Salvatore Santagada, Sociólogo e Técnico da Fundação de Economia e Estatística, publicado na 
Gazeta Mercantil Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 3 de agosto de 2000, p. 2. 
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1) Porte. O critério para seleção do porte foi o número de empregados, no caso: 

- empresas com O 1 até 99 empregados => pequeno porte 

- empresas com 100 a 499 empregados => médio porte 

- empresas com mais de 500 empregados => grande porte 

De acordo com as proporções indicadas pelo último Censo realizado com empresas do RS 

(Censo do IBGE, 1985), verificou-se que 94,5% do segmento industrial é constituído de micro e 

pequenas empresas e que 5,50% representa o subgrupo de médias e grandes empresas. Da 

população de organizações do ramo industrial , formada por um total 17.794 empresas, estimou-se 

uma proporcionalidade amostrai que poderia variar de 0,7% (120 empresas) a 0,8% (150 

empresas) do total (ver Tabela 2). 

A priori, estabeleceu-se um mínimo de 30 empresas para cada porte, adotando-se a 

decisão de pesquisar um total de 120 a 150 empresas (50% de pequenas e 50% de médias e 

grandes) . A amostra é do tipo desproporcional (Mattar, 1995, p. 289), haja vista o 

superdimensionamento das médias e grandes empresas, propositalmente planejado para permitir 

a análise por estrato. Outro ponto considerado foi o efeito multiplicador (das inovações e práticas 

de gestão) dessas frente às de micro e pequeno portes. 

Tabela 4: Classificação das empresas conforme o porte, amostra prevista e amostra 
realizada 
PORTE N°. de Indústrias N° Absoluto Amostra Amostra 

Empregados do RS Prevista Rea li zada 
% 

MICRO/PEQUENO 01 a 99 94,50 16.8 15 60-75 71 
MEDIO/GRANDE mais de 100 5,50 979 60-75 71 
TOTAL - 100,00 17.794 120-150 142 

Fonte: Censo IBGE, 1985 . 

Mais especificamente, a distribuição de acordo com o porte das empresas pesquisadas foi 
a seguinte: 
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T b I 5 D. .b . - f a e a : 1stn mçao con orme o Porte das empresas 

PORTE DA EMPRESA No. Absoluto Percentual 
Micro/Pequena 71 50,0% 
Média 39 27,5% 
Grande 32 22,5% 

TOTAL 142 100% 

Fonte: Banco de Dados da 2a edição da Pesquisa Indicadores de Qualidade e Produtividade-RS. 

2) Participação no PIB de cada gênero da Indústria de Transformação 

Tabela 6: Composição do PIB da indústria de transformação do Rio Grande do Sul (1995), 
t · r d amos ra prevista e amostra rea 1za a 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO 
Classes e Gêneros Composiçã Pequeno Médio Grande TOTAL 

o do PIB ( 60-75 ) ( 30-38) ( 30-37) (120-150) 
(em%) AP* AR* AP* AR* AP* AR* AP* AR* 

Mineral não- 1,9 1 4 1 o 1 1 3 5 
metálico 
Metalúrgica 7,9 5-6 10 2-3 4 2-3 4 9-12 18 
Mecânica 15,4 9-11 10 5-6 5 5-6 6 19-23 21 
Mat. 5,1 3-4 4 l-2 3 1-2 1 5-8 8 
Elétrico/comum. 
Material de 3,5 2-3 2 1 1 1 2 4-5 5 
transporte 
Madeira 1,2 1 1 1 o 1 o 3 1 
Mobiliário 3,8 2-3 6 1 2 1 o 4-5 8 
Papel e papelão 2,3 1-2 o l 5 1 1 3-4 6 
Borracha 2,2 1-2 2 1 1 1 1 3-4 4 
Couros e peles 2,1 1 1 1 o 1 o 3 1 
Química 9,4 6-7 4 3-4 6 3 3 12-14 13 
Perfumaria 0,4 o 1 o o o o o 1 
Matéria Plástica 1,2 1 3 o o o o 1 3 
Têxtil 2,1 l-2 o 1 1 1 1 3-4 2 
Vestuário e 8,3 5-6 6 2-3 2 2-3 5 9-12 13 
calçados 
Produtos 21,6 13- 12 6-8 6 6-8 6 25-32 24 
alimentares 16 
Bebidas 3,5 2-3 3 1 3 1 o 4-5 6 
Fumo 4,2 3 1 1-2 o 1-2 1 5-7 2 
Outros 3,1 3 1 1 o 1 o 5 1 

TOTAL 99,2 60-75 71 30-3 8 39 30-37 32 120-150 142 

Fonte: Elaborada pelos pesquisadores do ProJeto Indicadores de Qualidade e Produtlvidade-RS, 
com base nos dados da FEE, 1995. *AP (Amostra Prevista )*AR (Amostra Realizada) 
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3) contribuição do PIB em cada região do estado do RS. 

Tabela 7: Distribuição por Regiões do RS conforme a Participação no PIB, amostra 
prevista e amostra (distribuída de acordo com o porte) 

PARTICIPAÇÃO AP* AR* 
REGIÃO PIB ( 120-150) ( 142) conforme PORTE 

RS (%) 
Pequeno Médio Grande Total 

Leste 39,98 48-60 38 21 22 81 
Centro-Nordeste 19,35 23-29 18 7 4 29 
Centro-Sul 6,16 7-9 o 1 o 1 
Sul 6,46 8-10 5 4 1 10 
Fronteira 1,60 2 o o o o 
Sudoeste 
Fronteira Oeste 4,20 5-6 o o o o 
Centro-Leste 4,27 5-6 o o 2 2 
Centro-Oeste 3,62 4-5 o o 1 1 
Nordeste 1,39 2 o o o o 
Centro-Norte 3,80 5-6 o o 1 1 
Norte 5,09 6-7 o o o o 
Noroeste 4,09 5-6 10 6 1 17 
TOTAL 100 120-150 71 39 32 142 
Fonte: Elaborada pelos pesqmsadores com base nos dados apresentados por Klenng ( 1995). 

* AP ( Amostra Prevista ) 
*AR ( Amostra Realizada ) 

Algumas regiões do RS têm atuação insignificante no ramo industrial. A Fronteira Oeste 

tem sua economia baseada na agropecuária e no comércio. As regiões Centro-Oeste e Centro

Norte baseiam-se fundamentalmente na agropecuária. E a região da Fronteira Sudoeste é 

dedicada, em especial, à atividade extrativa mineral. Apesar desse motivo, optou-se por 

preservar a estimativa acima, não excluindo a probabilidade de que empresas industriais 

localizadas nessas regiões fossem sorteadas. 

Foi realizada uma combinação de amostragem probabilística e não-probabilística para 

selecionar as empresas sob as características citadas (ver Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook, 1974, 

V oi. 11, p. 601 ), no caso: 
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);;> Estágio I (amostragem não-probabilística): realizado com empresas que participaram da 
pesquisa Indicadores de Qualidade e Produtividade-RS em 1994. Tendo sido selecionadas 
através do Catálogo Industrial da FIERGS/1994, constituindo um plano de amostragem por 
conveniência, o qual não permite generalizações dos resultados para a população. Como o 
banco de dados desta pesquisa está disponível , considerou-se interessante retomar aos dados 
de tais empresas pelos seguintes motivos : 

- realizar um estudo longitudinal com algumas variáveis-chave; 

- analisar a evolução ou não do uso de políticas, técnicas e procedimentos tanto 
relacionados à Gestão da Qualidade como à Administração de Recursos Humanos entre 
o período 1994/95-1996/97 ; 

- verificar se este segmento amostrai (selecionado por conveniência) possui alguma chance 
de oferecer resultados passíveis de serem comparados com os resultados obtidos nas 
empresas selecionadas aleatoriamente. 

);;> Estágio 11 (amostragem probabilística estratificada): efetuado com empresas que não 
participaram da pesquisa Indicadores de Qualidade e Produtividade-RS em 1994, 
substituindo casos de recusa e de mortalidade amostrai (fechamento da empresa pesquisada 
em 1994-95). O plano de amostragem neste estágio foi de caráter aleatório. Para tanto, um 
sorteio randômico por computador (gerado no software EXCEL) garantiu com que cada uma 
das 15.000 empresas cadastradas no banco de dados do SEBRAE/RS tivesse igual 
probabilidade de ser selecionada. Lakatos e Marconi (1990, p. 215) argumentam que a escolha 
aleatória " permite a utilização de tratamento estatístico, que possibilita compensar erros 
amostrais e outros aspectos relevantes para a representatividade e significância da amostra". 

No caso, o tipo de amostra foi classificada como Amostra Casual Estraficada. As 

empresas que não se enquadraram na complementação dos estratos propostos , segundo os 

critérios de porte, ramo industrial e região, foram descartadas . Com tais cuidados, buscou-se 

reduzir os desvios da amostra. 

Parafraseando Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook (1974, Vol. li, p. 592-593): 

" .. . a estratificação contribui para a eficiência da amostragem se consegue 
estabelecer classes que sejam, internamente, relativamente homogêneas 
quanto às características que estão sendo estudadas - isto é, se as diferenças 
entre as classes são grandes, em comparação com a variação no interior das 
classes". 

A premissa que levou a construção dos estratos é de que, contrariamente ao constatado 

nas pesquisas realizadas no exterior, no RS há uma diferença entre os resultados, por exemplo, 

de empresas de pequeno porte e das de médio e grande portes. Neste sentido, cabe esclarecer 

que: 
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"as questões existentes na decisão de estratificar ou não basicamente nada 
tem a ver com a tentativa de fazer da amostra uma réplica da população; 
referem-se apenas à homogeneidade prevista, dos estratos definidos, 
quanto às características que estão sendo estudadas e os custos 
comparativos de diferentes métodos para obter a exatidão" (Selltiz, Jahoda, 
Deutsch e Cook, Vol. 11, 1974, p. 593). 

3.3 Plano e Técnicas de Coleta de Dados 

A tese foi constituída tanto de dados primários como secundários . Os dados 

secundários são de natureza téorico-empírica, uma vez que se pretendeu retestar alguns 

fundamentos téoricos confirmados em pesquisas realizadas em outros contextos (p. ex.: 

Marchington et al. 1992, Wood e Albanese, 1995) e momentos históricos distintos (Ruas et a!., 

1995). 

Os dados primários foram coletados através da técnica do questionário. O questionário 

(ver Selltiz, Jahoda, Deutsch e Cook, 1974. Vol. I, p. 208) foi aplicado pessoal e individualmente 

por entrevistadores treinados (ver Anexo) para falarem a mesma linguagem. O instrumento de 

pesquisa foi organizado em duas partes (ver Anexo): 

=> Parte lA: respondida preferencialmente pelo Diretor Industrial ou, em segunda opção, 
pelo responsável pelo Programa de Melhorias/Qualidade. Esta parte incluiu blocos de 
questões relacionadas às informações gerais da empresa; satisfação de clientes e 
mercados, desempenho dos processos internos e relação com fornecedores . 

=> Parte 2A: respondida pelo responsável pelo Programa de Melhorias/Qualidade; quando 
não havia alguém ocupando esta posição na empresa, coube ao Diretor Industrial fornecer 
as informações. Esta parte inclui questões relacionadas às ações voltadas à Gestão da 
Qualidade, tais como meios de apoio e informação ao Programa da Qualidade, objetivos, 
difusão dos procedimentos e o nível de dificuldade para obter êxito nas ações da 
Qualidade. 

=> Parte B: respondida pelo Gerente de RH. Ocorreu de não existir este cargo, 
especialmente nas pequenas e médias empresas, neste caso, as informações foram obtidas 
através do Diretor Geral/ Administrativo ou do Chefe de Pessoal. Esta parte incluiu 
questões sobre o perfil dos empregados, as políticas de Administração de Recursos 
Humanos e seus impactos, além dos indicadores de RH, sendo a principal fonte de 
informações para a tese. 

Conforme o cronograma de coleta de dados verifica-se que: 
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=>no decorrer do 4° trimestre de 1996 foram investigadas aproximadamente 50% da amostra 
selecionada em 1994-95 (referente ao Estágio I - amostragem não-probabilística). 
Viabilizando um estudo longitudinal não-ortodoxo, uma vez que não se especificou quais 
indivíduos e/ou empresas provocaram alterações nos resultados. 

=> e, no primeiro trimestre de 1997, os questionários foram aplicados nas empresas sorteadas, 
as quais não participaram da pesquisa feita em 1994-95 (pertencentes ao grupo 
denominado Estágio II - amostragem probabilística). 

Para maximizar a uniformidade da aplicação do questionário , foram feitos testes no 

instrumento. Na pesquisa-piloto pode-se analisar, por exemplo, se as questões eram 

compreensíveis, se o tempo de duração da aplicação do questionário como um todo era adequado 

(de 1 h e 30 minutos a 3 horas, dependendo principalmente da capacidade de respostas dos 

respondentes), se a seqüência das questões estavam bem ordenadas e se as escalas apresentavam 

resultados aceitáveis. Realizados os pequenos ajustes no instrumento de pesquisa, foi planejado e 

realizado o treinamento dos entrevistadores (4 horas de treinamento). Neste momento, foi 

distribuído um material auxiliar contendo instruções para o preenchimento do questionário e um 

glossário de termos (vide Anexo Il). Os entrevistadores foram recrutados em Faculdades 

localizadas nas principais regiões da pesquisa e foram supervisionados por sub-coordenadores 

regionais. 

Na busca da redução da margem de erro, a pesquisa contou também com uma equipe de 

supervisão e verificação geral. Tal equipe, além de verificar os aspectos relacionados com a 

coerência, precisão e preenchimento completo das questões, fez a checagem de no mínimo 30% 

dos questionários de cada entrevistador, contatando por telefone/fax com os respondentes. 

Em síntese, as etapas percorridas para a coleta de dados foram: (1) contatos com 

especialistas (p. ex. metodologia de pesquisa) e com representantes das entidades envolvidas na 

pesquisa (FIERGS e SEBRAE-RS); (2) (re)elaboração do instrumento de pesquisa; (3) validação 

do questionário; ( 4) treinamento dos entrevistadores; (5) contatos com os representantes 

empresariais para marcação de visitas; (5) pesquisa de campo propriamente dita; (6) supervisão e 

verificação do campo; (7) retomo às empresas, quando necessário, para agregar e checar 

informações. Depois desta etapa, o passo subseqüente é o tratamento e a análise dos dados. 
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3.4 Plano de Tratamento e Análise dos Dados 

Os dados foram processados via recursos informáticos. Os softwares LE SPHINX e SPSS 

foram usados para tabular, sumarizar os dados, gerar tabelas e gráficos, além de efetuar os testes 

estatísticos necessários. 

Após a digitação de todos os dados, foi feita uma verificação final dos dados a fim de 

detectar erros e inconsistências não percebidas durante a etapa de verificação de campo. Os tipos 

de verificação eletrônica efetuados consistiram em verificação de valores estranhos às variáveis, 

da consistência dos dados de cada instrumento e de valores extremados (Mattar, 1995 , Vol. 2, p. 

49) . 

Os cálculos estatísticos usados são classificados como métodos paramétricas e não

paramétricas, os primeiros usados para variáveis intervalares e razão e os segundo para variáveis 

nominais e ordinais (Mattar, 1995 , Vol. 2, p. 135). De fato, não foi possível obter todos os 

parâmetros que retratassem fidedignamente a população de indústrias de transformação do RS. 

Um aspecto relevante, neste sentido, foi o número relacionado ao porte de indústrias de 

transformação. Esse foi o principal critério adotado para seleção da amostra (no caso: o porte, 

pesquisado em 1985 pelo IBGE - ver Plano de Amostragem), no entanto retrata claramente uma 

defasagem de estatísticas confiáveis e atualizadas referentes à população-alvo e uma das 

limitações deste estudo, o que impede generalizações. 

Contudo, como a amostragem foi segmentada em não-probabilística (Estágio I) e 

estratificada probabilística (Estágio II) foi possível analisar o grau de relacionamento existente 

entre elas. A partir do método de Duas Amostras Relacionadas, conforme sugere Mattar ( 1995, 

Vol. 2, p. 75), buscou-se também analisar se existem diferenças entre a amostra pesquisada em 

1994 e amostra atual, visando com isso uma interpretação mais global. 

Os tipos de cálculos (Mattar, 1995, p. 75) serão baseados nos métodos descritivos e de 

associação. Ou seja, caracterizam o que é típico na amostra através de medidas univariadas, 

bivariadas, multivariadas, de tendência central (média, mediana, quartis/tercis e moda) ; de 

dispersão para identificar a variabilidade das empresas da amostra e, sobretudo, de associação 

para mostrar a relação de diferentes variáveis (Qui-quadrado, p. ex.) e para testar as hipóteses 

(Roesch, 1996, p. 143 ). 
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As variáveis qualitativas foram analisadas por me10 do teste do Qui-quadrado, o que 

permitiu verificar a relação de dependência entre duas variáveis categóricas. O teste t-student foi 

usado para verificar a diferença entre duas médias, via análise de correlação, medindo assim o 

grau de relacionamento entre as variáveis (quantitativas). 

Especificamente, uma técnica quantitativa utilizada foi a Análise de Componentes 

Principais. Também fez-se uso da Análise Fatorial de Correspondência (AFC). Tais técnicas 

buscaram auxiliar no julgamento da validade das hipóteses a partir da análise dos dados da 

amostra estudada. 

Considerando que a confiabilidade "é a medida da extensão em que certa medida 

permanece constante, quando realizada sob condições que se admite serem constantes" (Kaplan, 

1975, p. 205), pode-se dizer que o treinamento dos entrevistadores, a elaboração de um sumário 

de termos do questionário, a supervisão e a verificação do campo foram algumas das precauções 

tomadas para aumentar o grau de confiabilidade. No que diz respeito à confiabilidade das 

medições, ou seja, o "quanto o processo está isento apenas de erros amostrais" (Mattar, 1995, p. 

31 ), o tamanho do erro amostrai indica que a aceitação das condições estabelecidas para que as 

medidas. 

Mas como a confiabilidade "é uma condição necessária, mas não suficiente para a 

validade." (Mattar, 1995, p. 36), assume-se a idéia de que: 

" a maneira usual de caracterizar uma medida como válida 
consiste em dizer que ela "mede o que se propõe a medir". Depende de 
uma questão de definição e de uma questão de conexões empíricas ( ... ) a 
validez do medir depende do êxito com que as medidas obtidas, em casos 
particulares, nos permitem prever as medidas a que chegaríamos por meio 
de outros processos, e em outros contextos. ( ... ) Particularmente quando se 
trata de medir grandeza conceituada não apenas em generalizações 
descritivas, mas também em teoria" (Kaplan, 1975, p. 204). 

Segundo Mattar ( 1995, p. 33), o método de validade construída requer o entendimento 

teórico-racional básico da obtenção das medidas. Para tanto, é preciso relacionar a construção de 

interesse a outras construções, necessitando por isso que o referencial teórico seja desenvolvido 

de acordo com o fenômeno (a diversidade das tendências de Gestão de Pessoas) que está sendo 

medido. Se os pressupostos teóricos selecionados forem confirmados na análise da pesqutsa 
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empírica proposta, então a validade construída cresce. Especificamente: 

"Validade externa diz respeito à extensão em que os resultados 
podem ser generalizados além do contexto específico no qual a pesquisa é 
conduzida; ao passo que validade interna refere-se ao grau de controle das 
influências estranhas dentro do contexto específico da pesquisa" (Tripodi, 
Fellin e Meyer, 1975, p. 28). 

Portanto, buscou-se obter a validade externa mediante testes estatísticos que mediram a 

existência ou não de diferenças significantes entre os resultados da amostra de conveniência -

Estágio I - e da amostra estratificada- Estágio II- da pesquisa em questão. Já a validade interna, 

foi consolidada na medida em que os resultados do teste Alpha51 de Cronbach mostraram-se 

aceitáveis. A seguir passa-se a detalhar um pouco mais o processo de análise dos dados, o qual é 

orientado pelas hipóteses da investigação destacadas adiante. 

3.4.1 A operacionalização das variáveis analisadas na pesquisa 

Já que "existe, pois, uma relação muito estreita entre o planejamento do problema, a 

revisão da literatura e as hipóteses" (Sampiere, Collado e Lucio, 1991, p. 79), este tópico da tese 

recupera alguns aspectos citados (ver p. ex. Diagrama Teórico do Estudo, p. 142) com o intuito 

de demonstrar, em primeiro plano, as variáveis centrais e secundárias do estudo, bem como suas 

definições conceituais e operacionais. E posteriormente, trata de apresentar as hipóteses e 

desdobramentos dessas na pesquisa. Para fins didáticos, as hipóteses da investigação52 que 

seguem são de evidência descritiva, de associação/correlacionai e de diferença entre grupos (ver 

Sampiere, Collado e Luci o, 1991, p. 96-97) . 

51 TESTE ALPHA (RELIABILITY) do SPSS significa o coeficiente de confiabilidade baseado na consistência 
interna de itens dentro de um teste . Varia em valores de O a I. Um valor negativo para alpha indica que os itens 
da escala são correlacionados negativamente e o modelo de confiabilidade é inapropriado. 

52 Segundo Sampiere, Collado e Lucia (1991 , p. 94) , não existem "regras universais, nem sequer consenso entre os 
investigadores" a respeito da necessidade de explicitar ou não o uso das hipóteses (de investigação, nula, 
alternativa e estatística). Por essa razão optou-se por revelar somente as hipóteses da pesquisa propriamente ditas. 
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Categorias de 
Análise Classes de Análise 

1.1 - de Sobrevivência 
I - Tendências 

de Gestão 1.2 - de Controle 

2 - Políticas de 
Envolvimento 
dos 
Empregados 

1.3 - de Comprometimento 

2.1 - de Mo~ivação e Movimento 

- de Capacitação e Competência 

2.3 de Apoio Técnico-
Organizacional 

Principais Variáveis 
A soma das variáveis (intensidade 

de uso) Políticas de 
Envolvimento explicitadas 
determinará o enquadramento 
das empresas nas classes 
propostas. 

Plano de RH 
Plano Cargos & Salários 
Pesquisa satisfação e 

necessidades 
Meios Reconhecimento 
Beneficios oferecidos 

Alteração do grau de 
escolaridade 

Plano de Treinamento 
Avalia Necessidade 

treinamento 
Comunicação interna 

Tempo de Ações Qualidade 
Princípios e Técnicas 
Procedimentos Qualidade 

Sistemas de Sugestões 

as 

de 

Quadro 5: Plano Preliminar de Análise das Variáveis Centrais da Pesquisa 
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3 - Elementos dos 
Comportamentos 
de 
Comprometimento 

4- Resultados 

- Instrumental 

3.2- Normativo 

3.3 -Afetivo 

-Medidas Produtivas 

Ameaça da perda de emprego faz 
com que se sintam mais 
agradecidos com a empresa 

Ameaça da perda de emprego faz 
com que se tornem mats 
"produtivos" 

Oferecimento de beneficios faz com 
que se tomem mais dependentes 
da empresa 

Formas de reconhecimento 
(beneficios) reforçam as 
diferenças hierárquicas 

Pressão por melhorias constantes dos 
padrões de desempenho 

Revolta diante da diferença da 
qualidade de vida que possuem na 
fábrica e em suas casas 

Volume de desperdício de materiais 
e de retrabalho 

Identificação com os objetivos da 
empresa 

Participação no sindicato dos 
trabalhadores 

Agressões físicas e verbais 
Nível de stress e de outras doenças 

psicossomáticas 
Acidentes no trabalho 
Doenças profissionais 
Roubos/furtos 
Capacidade de questionar e criticar 

orientações da empresa 
Apresentação de atestados médicos 
Rivalidade entre os funcionários 
Imagem interna da empresa 
Desejo dos funcionários manterem

se como membro da empresa 
Número de alcoolistas 
Evolução da participação no 

mercado 
Retomo Financeiro das Sugestões 
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Variáveis Secundárias 

Perfil dos Empregados: 
Idade média dos funcionários 
Tempo médio na empresa (anos) 
Grau Médio de escolaridade: 

Perfil da empresa: 
Porte 
Ramo 
Região 
Importância dos objetivos do PQP (Programas de Qualidade e Produtividade/Programas 

de Melhorias voltadas à competitividade) 

1.4.1.1 Definições Conceituais 

=> Tendências de Gestão: diz respeito ao conjunto de políticas, práticas e procedimentos 
utilizados para o gerenciamento das pessoas em situação de trabalho, o qual configura 
o modelo de gestão (de Sobrevivência, Controle ou Comprometimento) adotado. 

=> Tendência de Ge.stão voltada à Sobrevivência: refere-se às empresas onde as prát icas 
de pessoal inexistem ou são utilizadas de forma ad hoc, encontra-se portanto numa fase 
anterior à gestão baseada no controle (enfoque taylorista-fordista), talvez apliquem o 
modelo de " Rotinização do Trabalho". 

I 
=> Tendência de Gestão voltada ao Controle: busca reduzir custos do trabalho ou 

melhorar a eficiêncih através do reforço à complacência do empregado, com base em 
regras e procedimentos específicos e no oferecimento de recompensas de acordo com 
critérios de produção mensuráveis (Arthur, 1994, p. 672). São adeptas da 
Administração de Pessoal. 

=> Tendência de Gestão voltada ao Comprometimento: caracteriza-se pela utilização 
acentuada de políticas e práticas de Administração Estratégica de Recursos Humanos e 
de inovações organizacionais. 

=> Políticas de Envolvimento dos Empregados: são programas de natureza participatória 
usados pela gerência para encorajar o comprometimento dos empregados. Baseiam-se 
em políticas de gestão, sobretudo de Administração de Recursos Humanos (p. ex.: 
formas de recompensa, treinamento, educação, comunicação (Marchington, Goodman, 
Wilkinson e Ackers ( 1992, p. IX) . A intensidade de uso de certas políticas de 
envolvimento indica a tendência de gestão. As políticas de envolvimento englobam 
técnicas motivacionais e de movimento, de capacitação e conscientização e de apoio 
técnico, as quais são especificadas abaixo. 

=> técnicas de motivação e movimento: segundo B ergamini (1986), as primeiras 
originam-se de " potenciais internos e próprios à pessoa" (p. 4); portanto, as condições 
para obter satisfação variam de acordo com as necessidades e expectativas individuais, 
(p. ex., possibilidades de crescimento educacional, aumento de responsabilidades, 
reconhecimento simbólico, etc.). As técnicas de incentivo/movimento são reforços 
positivos que condicionam o comportamento dos empregados por meio de 
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determinantes que se encontram no meio ambiente (treinamento e recompensas 
materiais). 

=> programas de capacitação e de competência: referem-se às iniciativas voltadas à 
profissionalização do quadro de pessoal, tais como planos de treinamento, educação 
básica e avaliação de desempenho. 

=> técnicas de apoio organizacional : dizem respeito aos princípios e técnicas de 
organização da produção e aos procedimentos usados em Programas de Melhorias para 
a Competitividade (p. ex. Gestão da Qualidade Total). 

=> t ipos de comportamentos de comprometimento: (1) afetivo indica identificação dos 
empregados com a organização, (2) instrumental refere-se à consciência dos custos 
relacionada ao propósito do empregado de deixar a organização e; (3) normativo diz 
respeito ao sentimento de obrigação em continuar no emprego (Meyer e Allen, 1997). 

=> Medidas de Resultado de Desempenho Competitivo: referem-se aos objetivos 
alcançados pelas empresas, sobretudo no tocante ao aspecto financeiro e social. 

=> Perfil dos Empregados: características que tipificam a força de trabalho. 

=> Perfil da empresa: características que tipificam a organização. 

1.4.1.2 Definições Operacionais 

=>tendências de Gestão : ver definições abaixo acerca das variáveis relacionadas à motivação e 
movimento, à capacitação e ao apoio organizacional, pois as variáveis deste tópico somente 
poderão ser sumarizadas (através da Análise de Componentes Principais) após o tratamento 
dos fatores específicos que compõem as Políticas de Envolvimento dos Empregados. A priori 
propõe-se a seguinte classificação 

Tabela 8· Tendências de Gestão 
Valor 

1 
2 
3 

Tendência de Gestão Intensidade de Uso das Políticas de 
Envolvimento dos Empregados 

Tendência de Sobrevivência Fraco 
Tendência de Controle Médio 
Tendência de Comprometimento Alto 

=> políticas de envolvimento dos empregados: de modo geral, a intensidade de uso das 
políticas será avaliada de acordo com a tabela abaixo . 

Tabela 9: C "t, . d A r - d P I' f n enos e va 1açao as O I ICaS d E e I . nvo v1men to 
Valor Atribuído Ü_.QfÕes de Respostas 

o não usa 
I em implantação 
2 usa 
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Políticas de Envolvimento voltadas à Motivação e ao Movimento 

Plano de RH 

Plano de Cargos e Salários 

Vl38 

Vl39 

Pesquisa sobre satisfação/necessidades dos empregados V223 

Formas de Reconhecimento V206-V214 transformada na V.Reconcat 

Beneficios oferecidos V227-V239 transformada na V.Beneficat 

Políticas de Envolvimento voltadas à Capacitação e à Conscientização 

Alteração do grau de escolaridade (Nos últimos 2 anos, o grau de 
escolaridade mínimo exigido para a admissão de empregados 
operativos foi alterado?) V 141 

Plano de Treinamento 

A valia necessidade de treinamento 

Vl43 

Vl47 

Comunicação interna V197-204 transformada 
na V."Comuncat" , a qual foi convencionada da seguinte forma: 

T b I 10 C a e a : - I t f omumcaçao n erna con orme a en enc1a e es ao 
Valor 
1 
2 
3 

Tendência de Gestão No. de técnicas utilizadas 
Tendência de Sobrevivência 0-2 técnicas por empresa 
Tendência de Controle 3-5 técnicas por empresa 
Tendência de Comprometimento 6-8 técnicas por empresa 

Políticas de Envolvimento voltadas ao Apoio Técnico-Organizacional 

Tempo de Ações da Qualidade V36 transformada em V36m 

Princípios e Técnicas (nível de difusão de cada um dos princípios e 
técnicas de organização da produção em sua empresa) 

V37-49 

Procedimentos da Qualidade 

Sistemas de Sugestões 

V103-113 

V187 

Para agrupar as variáveis constantes nas questões " Princípios e Técnicas" , "Procedimentos 
da Qualidade" e "Métodos de Sugestões", criou-se a variável Qualicat. Adotou-se os 
seguintes critérios: 
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Tabela 11: Princí ios e Técnicas de A 
Valor Tendência de Gestão 

anizacional conforme a Tendência de Gestão 
No. de Técnicas e Procedimentos 

I Tendência de Sobrevivência 
2 Tendência de Controle 
3 Tendência de Com rometimento 

tipos de Comportamentos de Comprometimento53
: V 167-186 

Questão do Instrumento de Pesquisa: 

AVALIE AS AFIRMAÇÕES seguindo o seguinte raciocínio: DESDE QUE INICIARAM A 
IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÕES NA GESTÃO DA PRODUÇÃO E DE RH: 

I 2 3 4 5 
l ______ l _____ l ______ l _____ l 

DISCORDO CONCORDO 
TOTALMENTE TOTALMENTE 

V 167 - Os funcionários estão mais identificados (interesse, boa vontade) com os objetivos da 

empresa. 

V 168 - A possibilidade da perda de emprego faz com que se tomem mais "produtivos" . 
V 169 - A ameaça da perda de emprego faz com que se sintam mais agradecidos com a empresa. 

V 170 - O oferecimento de beneficios faz com que se tomem mais dependentes da empresa. 
V 1 7 l - A pressão por melhorias constantes dos padrões de desempenho tem gerado, nos 

funcionários, comportamentos não desejados pela empresa. 
V 172 - Os funcionários sentem-se mais revoltados diante da diferença da qualidade de vida que 

possuem na fábrica e em suas casas. 
V173- O número de alcoolistas tem aumentado. 
V174- A participação no sindicato dos trabalhadores tem sido maior. 
V I 7 5 - As agressões fisicas e verbais têm aumentado. 
V 176- O nível db stress e de outras doenças psicossomáticas têm aumentado. 
V 177 - Os acidentes no trabalho têm aumentado. 
V 178 - O número de doenças profissionais tem aumentado. 
V 179 - O volume de desperdício de materiais e de retrabalho vêm crescendo. 
V 180 - Os roubos/furtos têm sido mais freqüentes. 
V 181 - A capacidade de questionar e criticar as orientações da empresa é maior. 
V 182 - A apresentação de atestados médicos tem sido maior. 
V 183 - A rivalidade entre os funcionários tem crescido. 

53 Por estar em questão variáveis categóricas, optou-se pela realização de uma Análise Fatorial de Correspondência, 
também buscou-se a confirmação dos resultados aplicando o teste do qui-quadrado. Depois de ajustar as 
respostas, colocando-as todas no mesmo sentido (do negativo para o positivo) da escala, foi realizado o teste 
Alpha de Cronback para medir a fidedignidade da escala aplicada nos tópicos acima. Os resultados do teste 
indicaram a aceitação dos resultados (a:= 0,794- O teste provou que os resultados são aceitáveis). 
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V 184 - A imagem interna da empresa está mais positiva. 
V 185 - O desejo dos funcionários manterem-se como membro da empresa é ma10r que no 

passado. 
Vl86- As formas de reconhecimento (beneficios) reforçam as diferenças hierárquicas. 

Resultados de Desempenho Competitivo, divididos em: 
resultados produtivos, os quais são avaliados de acordo com a tabela abaixo. 

Tabela 12: Critérios de Avaliação dos Resultados Produtivos 
f-Va lor Atribuído Opções de Respostas 

O tem diminuído 
1 permaneceu igual 
2 tem aumentado 

Evolução da participação no mercado 
Retomo Financeiro das Sugestões 

Perfil da empresa: 

Porte 
Ramo 
Região 
Propriedade do Capital 
Principal tipo de produto 
Subcontratação 
Perfil da Alta Administração 

Importância dos objetivos do PQP 

VIS 
Vl96 

V8 
V6 
V3 
V9 
V lO 
Vl3 
Vl4 

V94-102 

Considerando os OBJETIVOS do programa da Qualidade e Produtividade, indique a 
importância deles para sua empresa . . 

1 2 3 
I I I 

Nenhuma 
V94 - Redução de Custo/preço 
V95 - Integração e Envolvimento dos funcionários 
V96 - Comunicação Interna 
V97 - Satisfação dos Clientes 
V98 - Imagem Externa/estratégias de marketing 
V99 - Aumento da Produtividade 
V 100 - Melhor Capacitação Operacional 
VlOl- Melhor Relação com Fornecedores 
V 102 - Melhor Capacitação Gerencial 

4 
I 

5 
I 
Muita 
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3.4.2 Suposições Teóricas da Pesquisa 

1.4.2.1 Hipótese Básica 

HO - Tendências di stintas de Gestão (voltada à Sobrevivência, ao Controle e ao 
Comprometimento) de Pessoas estão associadas à amplitude de uso das políticas de 
Envolvimento. 

uso DAS POLÍTICAS 
DE ENVOLVIMENTO 

FRACO MÉDIO ALTO 
TENDÊNCIAS DE 
GESTÃO 

Da Sobrevivência X 

Do Controle X 

Do Comprometimento X 

Quadro 6: Premissa Geral da Pesquisa - A diversidade das Tendências de Gestão de 

Pessoas e as Políticas de Envolvimento 

1.4.2.2 Hipóteses Específicas 

H 1 - A importância do valor ao objetivo (esposado no discurso) Integração e Envolvimento 
condiz com a aplicação de políticas afins (e os decorrentes impactos comportamentais) 

IMPORTÂNCIA DO OBJETIVO 
INTEGRAÇÃO E ENVOLVIMENTO 

Fraca Média Muita 
COMPORTAMENTO DE 
COMPROMETIMENTO E uso DAS 
POLÍTICAS: a prática 

da Sobrevivência X 

do Controle X 

do Comprometimento X 

Quadro 7: Premissa Específica 1- Discurso e Prática de Envolvimento 

185 



H2 - Conforme a importância da principal política de envolvimento dos empregados predominam 
certos tipos de comportamentos de comprometimento (instrumental , normativo ou 
afetivo) . 

COMPORTAMENTOS DE 
COMPROMETIMENTO AFETIVO NORMATIVO INSTRUMENTAL 

IMPORTÂNCIA DA 
PRINCIPAL POLÍTICA DE 
ENVOLVIMENTO 

Muita X 

Média X 

Baixo X 

Quadro 8: Premissa Específica 2 - Importância da Principal Política de Envolvimento e 

Tipos de Comportamentos de Comprometimento 

H3 -Tendências distintas de Gestão (voltada à Sobrevivência, ao Controle e ao 
Comprometimento) de Pessoas observadas pelas políticas de Envolvimento estão associadas ao 
grau de participação das empresas no mercado. 

TENDÊNCIAS DE 
PARTICIPAÇÃO NO 
MERCADO 

DECRESCENTE IGUAL CRESCENTE 

TENDÊNCIAS DE 
GESTÃO 

Da Sobrevivência X 

Do Controle X 

Do Comprometimento X 

Quadro 9: Premissa Específica 3 - Diversidade de Gestão de Pessoas e Diversidade na 

Posição do Mercado 

186 



• 

H4 - A amostra de indústria de transformação do RS está aumentando o uso de políticas de 
Envolvimento(94/95 - 96/97). 

EVOLUÇÃO DA AMOSTRA FRACA MÉDIA ALTA 

USO DE POLÍTICAS CONFORME A 
TENDÊNCIA DE GESTÃO DAS 
PESSOAS 

Tendência da Sobrevivência X 

Tendência do Controle X 

Tendência do Comprometimento X 

Quadro 10: Premissa Específica 4 - Evolução da Gestão de Pessoas na Amostra de 

Empresas Industriais do RS nos períodos 1994/95 e 1996/97 

Em linhas gerais, os dados coletados permitiram o tratamento e a interpretação dos 

mesmos de forma a retratar a diversidade de gestão das pessoas numa amostra da indústria de 

transformação do RS. 

3.5 Considerações Finais sobre os Aspectos Metodológicos e as Limitações do Estudo 

Para finalizar a seção resgata-se um comentário de Brandão e Bastos ( 1994, p. 59). 

Eles ratificam, pois, outros pesquisadores do tema, afirmando que novas metodologias precisam 

ser testadas, sobretudo aquelas que não se apeiam apenas "no relato dos sujeitos acerca de suas 

relações com a organização." Então, aproveitando essa lacuna, foi possível escapar dos desenhos 

de pesquisa mais comuns, uma vez que se fez de um método, corroborado por testes estatísticos, 

aplicável no âmbito coletivo das empresas pesquisadas. Bastos ( 1992) identifica ainda a 

predominância de estudos de corte transversal e ausência de construção de modelos causais mais 

ricos ; fornecendo então contribuições possíveis de serem exploradas. 

Meyer e Allen ( 1997) concluíram, também, que a maioria dos estudos desta linha de 

pesquisa examinou a relação entre variáveis de comprometimento no nível individual da análise 

em organizações. Conforme os autores, são raras as investigações que examinaram o vínculo 
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entre comprometimento organizacional e desempenho usando a análise de um grupo de 

organizações. Dessa forma, considera-se bastante interessante tal direção para estudos futuros. 

Além disso, a quantidade de pesquisa empírica realizada para examinar o impacto de práticas de 

gestão no comprometimento dos empregados ainda é muito limitada. Em suas palavras: 

"Idealmente, tal pesquisa deveria ser feita usando desenhos 
longitudinais com atrasos de tempo apropriado para as variáveis 
envolvidas. Em casos onde é difícil determinar o tempo apropriado, obter 
medidas em ocasiões repetidas pode ser informativo (veja Grimm, 1991 , 
por exemplo). Também deveria ser tomado cuidado para assegurar o nível 
apropriado de análise. A maioria das pesquisas tem sido conduzidas num 
nível individual de análise (relacionando o comprometimento dos 
indivíduos aos comportamento deles)" (Meyer e Allen, 1997, p. 113). 

Um aspecto relevante que aparece em boa parte dos estudos mais atuais é que os modelos 

teóricos utilizados são diversificados e não permitem "ainda conclusões mais amplas sobre como 

as variáveis pessoais e organizacionais interagem na determinação dos níveis de 

comprometimento da força de trabalho" (Fleury, 1994, p. 25-34). Contudo, algumas evidências 

de pesquisas já estão sendo apontadas, conforme foi demonstrado. 

Quanto às limitações metodológicas, considera-se que foram muitas . Vale destacar as 

principais, sem desmerecer o que foi feito: 

=> o fato da pesquisa empírica ter sido feita há um bom tempo e a pesquisa teórica ter 
prosseguido, dando margem a inúmeras indagações que não foram exploradas mas que 
pretende-se contemplá-las em estudos futuros (ver sugestões de pesquisas no Tópico 
Conclusões); 

=> o posicionamento de apenas uma das parte da relação capital-trabalho (os representantes 
gerenciais) também é algo que pode enviesar os resultados obtidos. 

=> a possível defasagem dos resultados ; 

=> dificuldades para tratar os dados em função de um planejamento da pesquisa ter sido voltado 
para o estudo de Indicadores de Desempenho e não propriamente para a problemática 
abordada; 

=> carência de variáveis importantes para aprofundar alguns tópicos relacionados (por exemplo, 
motivação) e, sobretudo 

=> resistência e limitações da própria autora para tratar com dados quantita.tivos. 
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4 RESULTADOS DE PESQUISAS 

Este capítulo tem o propósito de apresentar provas empíricas relativas aos objetivos do 

estudo. As seções procedentes indicam os resultados da pesquisa propriamente dita. 

4.1 A "descoberta" da importância dos valores Integração e Envolvimento dos 
empregados versus a práxis das indústrias gaúchas 

No ambiente globalizado constata-se uma crise social permanente nos valores e crenças 

associadas ao trabalho; fala-se em crise motivacional. Supõe-se que tal fato é ocasionado em 

parte pela inconsistência entre o discurso e a prática gerencial, o que nem sempre gera efeitos 

desejáveis para as empresas e para os seus empregados. Apesar desse quadro, a teoria 

especializada tem reforçado a tese de que investimentos empresariais em iniciativas que visam 

integrar e envolver, enfim comprometer a força de trabalho com os objetivos da organização, 

promovem desempenhos mais competitivos. O que estaria faltando? Descobrir quais "valores 

com respeito a nós"54 e contemporizá-los na práxis organizacional, como foi sugerido no tópico 

54 "Os valores, propriamente, não se criam, se descobrem" (Girardi e Quadros, 1980, p.l29 - grifos nossos). A 
descoberta dos valores exige uma disponibilidade atenta para a captação desses. Depende da formação da 
consciência, da educação geral, das situações e circunstâncias atuais de cada pessoa (p. 131 ). Supõe-se que hoje 
as empresas em processo de modernização sejam orientadas para a sensibilização, treinamento e educação dos 
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2.4? 

Portanto, o objetivo desta seção consiste em analisar a importância atribuída por uma 

amostra (coletada em 1997) de representantes de 142 empresas industriais do RS à premissa 

ontológica de " integração e envolvimento dos empregados" a fim de verificar, através de testes 

estatísticos, a (in)coerência dessa frente à importância do uso das práticas de gestão das pessoas e 

do trabalho. Também é feita uma associação destes com os comportamentos de 

(des)comprometimento dos empregados. Busca-se, dessa forma fortalecer a idéia de que repensar 

e praticar tais valores pode contribuir para a efetiva resignificação do trabalho. 

Valor 
integração e 

envolvimento dos 
empregados 

Figura 4: Intenção versus Ação 

4.1.1 A práxis das indústrias do RS 

Importância das Práticas de 
Envolvimento e outros aspectos 

Comportamentos Associados 

De modo geral, considerou-se necessário abordar as dimensões valorativa e social (usando 

artificios poucos convencionais) no centro desta reflexão como forma de evidenciar a 

proximidade/distância entre a retórica e as práticas concretas observadas de forma quantitativa, e 

particularmente algumas de suas conseqüências. É interessante analisar qual a importância 

atribuída aos objetivos dos programas da Melhorias para a Competitividade (tipo de Qualidade e 

Produtividade) das empresas pesquisadas e a partir da análise refletir acerca do foco da sessão, o 

trabalhadores, além de processos de trabalho participativos, visando com isso torná-los mais comprometidos com 
a empregadora e com o seu trabalho. 

Pode-se classificar os valores de duas formas: (I) o valor em si mesmo, no caso, é aquele que "é objetivo, 
absoluto, não depende, de forma alguma, de nós" (Girardi e Quadros, 1980, p.l25)e, (2) o valor com respeito a 
nós, que é "subjetivo, relativo e depende da nossa descoberta, do nosso acato, da nossa disponibilidade em prezá
lo, ou até vivê- lo." (Girardi e Quadros, 1980, p.l25). " ... os valores com respeito a si mesmos sempre valeram e 
valem; os valores com respeito a nós, são descobertos em determinadas épocas. O valor é absoluto na História, 
isto é, perene, constante. A descoberta, a compreensão humana dos valores é relativa na História, isto é, temporal, 
começa num determinado momento" (Girardi e Quadros, 1980, p. l27) . Para ilustrar é interessante pensar na 
posição da mulher e do trabalhador na sociedade. Eles sempre tiveram o seu valor, o valor em si mesmos. No 
entanto, não eram (em muitos casos ainda não são) reconhecidos soc ial e empresarialmente. No momento 
presente tem sido percebida uma descoberta e aceitação do valor destes, embora incipientes, demonstrando então 
a aplicação, a vivência do valor com respeito a nós. Isso varia com o tempo e com o espaço, como já foi dito. 
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qual é traduzido com a hipótese abaixo. 

::::::> Hipótese: A importância atribuída ao valor do objetivo (esposado no discurso) Integração e 
Envolvimento condiz com a aplicação de políticas afins (e os decorrentes impactos 
comportamentais ). 

Os gerentes e empresários entrevistados menciOnaram como pnme1ro objetivo dos 

programas competitivos a Satisfação dos Clientes ( 109 das 142 empresas investigadas -82%

priorizaram este critério). Na década de noventa tomou-se um clichê na literatura e no ambiente 

empresarial adotar a idéia de Cliente-Rei. Entretanto, para bem satisfazê-lo é necessário 

considerar a origem das relações intra e inter-empresariais. O resultado de um bom atendimento 

gerando a satisfação do cliente perpassa várias instâncias. Uma delas, depreciada há até bem 

pouco tempo, é a relação com os empregados, o que pode ser percebido em segundo plano, 

através do objetivo Integração e Envolvimento. O objetivo em questão obteve uma pontuação 

igual ao de Redução de Custo (91 empresas -68% da amostra consideram muito importante tais 

valores). Depois aparecem objetivos como Aumento da Produtividade (63% da amostra) e da 

Capacitação Operacional (59%). 

Tabela 13: Importância dos Objetivos dos Programas para Melhoria da competitividade 

Fraca Média Muita TOTAL 
' 

Redução cus to/preço 18 24 91 133 
lnteg ./emolvimento 14 28 91 133 

Comunicação interna 31 41 61 133 
Satisfação clientes 9 15 11091 133 

imagem/estrat.MKT 28 33 70 131 

aumento produti\.ida 13 36 83 132 

c a pacit. operacional 14 40 78 132 

reI. b mec edores 27 49 56 132 

Capacit. gerencial 21 40 71 132 

Daí pode-se depreender que, no afã de satisfazer os clientes, o empresariado gaúcho 

pesquisado possivelmente ainda prefira utilizar estratégias com base na redução de custo, tal 

como o modelo de Controle, de Walton ( 1985), ao invés de optar por diversificação e 

flexibilidade da produção e no modelo de Comprometimento, haja vista que demandariam uma 

mão-de-obra qualificada em termos sócio-técnicos, exigindo a adoção e investimento em 

políticas de envolvimento. O interesse central deste tópico é o de verificar se os pesquisados 
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estariam utilizando políticas de Integração e Envolvimento, sendo portanto coerentes com o 

objetivo (secundário dos programas dirigidos à competitividade) avaliado acima (doravante 

chamado de Valores Integração e Envolvimento). 

Apesar de aparecer em segundo plano, os valores de Integração e Envolvimento dos 

Empregados demonstram um resultado alentador. Pode-se inferir, no mínimo, que o discurso 

gerencial contempla o que tem sido chamado, sem muito critério semântico, de envolvimento, 

comprometimento, cooperação e integração. Resta verificar se o referido discurso tem uma 

prática organizacional condizente. Poderia, de antemão, inferir-se que a aplicabilidade dos 

valores que acreditam ser importante conferiria competência no exercício gerencial; além, é 

claro, de confirmar a tese de que valores devidamente praticados por políticas de Envolvimento 

podem fornecer ou fortalecer as bases para o comprometimento e para a competitividade 

organizacional. 

Contudo, é necessária certa no que tange à confiabilidade das respostas. Lamcombe e 

Tonelli (2000), por exemplo, ao pesquisarem 100 empresas da região da Grande São Paulo 

observaram uma grande heterogeneidade de práticas de RH, sugerindo o mesmo que Caldas e 

Wood ( 1997) já haviam apontado em empresas brasileiras, no caso que "os modelos ou conceitos 

são adotados ou por imposição das matrizes ou por "pacotes" de consultores e que na verdade, são 

apenas discursos da alta direção ou da gerência que não correspondem à realidade das práticas 

adotadas" , as respostas podem ser "para inglês ver" como afirmam os autores. 

4.1.2 Associações relativas aos valores Integração e Envolvimento dos Empregados 

Por meio de análises estatísticas, buscou-se, então, verificar algumas associações para 

tentar entender porque ainda hoje representantes de empresas consideraram fraca ou média a 

importância da Integração e do Envolvimento. Observa-se que as empresas que mais depreciam 

este objetivo organizacional são, em sua maioria, de pequeno porte, não têm programas de 

melhoria da qualidade, não são certificadas pela ISO, atuam nos setores mais tradicionais da 

indústria e também são as que encontram as maiores dificuldades para gerir sua empresa. 

Dificuldades essas relacionadas, sobretudo, com a resistência, falta de treinamento e educação 

dos empregados, falta de recursos financeiros, o que pode ser agravado com desperdícios e 

sabotagens de trabalhadores descontentes e descomprometidos. Logicamente, e por decorrência, a 
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dificuldade de acompanhar o mercado também foi correlacionada como característica deste 

segmento amostrai. O que não é por acaso, mas, provavelmente, fruto da forma de gestão adotada 

pelas pessoas. É o que se tenta demonstrar mais adiante. 

O inverso pode ser observado quando se tratam de grandes empresas: integração e 

envolvimento são bastante valorizados no referido perfil. Ademais, a maioria que tem aumentado 

sua participação no mercado é pertencente aos setores dinâmicos, possui programas de qualidade 

há mais de 3 anos é é certificada. Destacam-se por enfrentarem poucas dificuldades para 

efetuarem melhorias, principalmente em se tratando do comprometimento da alta e média 

gerência, o que na literatura da qualidade é considerado pré-requisito para a mudança da gestão 

do trabalho. As empresas que atribuíram uma importância média ao objetivo em questão, 

encontram-se numa situação intermediária, sendo que proporcionalmente a maioria é de médio 

porte. 

Uma correlação interessante pode ser constatada com relação à importância atribuída às 

políticas de Gestão em função do seu uso nas empresas pesquisadas. Verificaram-se, claramente, 

respostas significativas estatisticamente (com teste de Qui-Quadrado). Em síntese, as que 

avaliaram como fraca a importância dos valores em questão são as mesmas que consideram de 

pouca importância as políticas de Envolvimento, que atualmente são entendidas como 

fundamentais para comprometer a força de trabalho (participação, capacitação, remuneração e 

beneficios flexíveis, avaliação de desempenho, flexibilidade funcional, seleção rigorosa). As que 

atribuíram média importância aos valores foram correlacionadas como utilizadoras da 

participação nos resultados e de cargos mais amplos, apesar da pouca valorização da participação 

em sugestões. Isso demonstra que possivelmente as mesmas estejam encaminhando-se para a 

modernização do gerenciamento dos recursos humanos. No tocante às empresas que muito 

apreciam os valores de integração e envolvimento, o resultado mostra que todas as variáveis 

testadas, exceto a participação nos resultados/lucros, obtiveram maior peso nesse segmento. Um 

destaque foi a variável condições de trabalho (a mais significativa). Outras variáveis importantes 

foram: comunicação, pagamento por habilidades, redução da rotatividade, pagamento por mérito, 

cargos mais amplos, participação nas sugestões, treinamento, participação nas decisões, educação 

básica, beneficios, avaliação de desempenho, preparação das chefias, processo de seleção mais 

rigoroso e realocação. 
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Os resultados acima levam a crer que há uma consistência entre o que o empresariado 

gaúcho diz acreditar (os valores) e o que vem praticando em suas empresas. Também poderia se 

argumentar que os que acreditam em integração e envolvimento têm tido demonstração de que os 

investimentos em políticas de pessoal tendem a oferecer um retorno para a empresa. Como 

exemplo cabe resgatar o resultado referente ao fortalecimento da posição da empresa no mercado; 

pois a administração de recursos humanos afeta tanto a imagem externa da organização quanto a 

interna, como já foi explicado na revisão da literatura. 

No que diz respeito aos comportamentos dos empregados correlacionados 

significativamente com as empresas, verificou-se que as que depreciam os valores pesquisados e 

desprezam a importância das políticas de gestão das pessoas observam com maior freqüência 

percepções de que: " a ameaça da perda de emprego faz com que os trabalhadores se tornem mais 

'produtivos' ; "as formas de reconhecimento (beneficios) reforçam as diferenças hierárquicas", 

"os empregados sentem-se mais revoltados diante da diferença da qualidade de vida que possuem 

na fábrica e em suas casas" e "os acidentes têm aumentado". Também, fortemente significativas 

foram as variáveis: "a participação do sindic~to tem sido menor" e "o número de alcoolistas têm 

sido menor". Outras variáveis também foram correlacionadas, porém com grau de significância 

um pouco superior a 0,5%: "o desejo dos funcionários manterem-se como membros da empresa é 

maior do que no passado", "a capacidade de questionar e criticar as orientações da empresa é 

maior" (talvez tenham mais temor dos críticos), "o oferecimento de beneficios faz com se tornem 

mais dependentes da empresa"; "a ameaça da perda de emprego faz com se sintam mais 

agradecidos com a empresa", "o nível de estresse e doenças psicossomáticas têm aumentado". 

Daí pode-se depreender visivelmente as conseqüências prejudiciais que a gestão baseada na 

tendência da sobrevivência traz. O segmento industrial em análise parece ainda não ter 

descoberto os "valores com respeito a nós". Estima-se que os empregados mais esclarecidos 

percebam isto, haja vista os comportamentos manifestos. 

Os representantes das empresas que se enquadram na situação intermediária em termos de 

valores e de práticas de gestão do trabalho e das pessoas tendem a observar pelo comportamento 

de seus trabalhadores, em especial, que: "os roubos/furtos têm sido mais freqüentes", "o volume 

de desperdício de materiais e de retrabalho vêm crescendo e "a ameaça da perda de emprego faz 

com se sintam mais agradecidos com a empresa" (essa pouco significativa). Vale refletir acerca 

de tais comportamentos, pois são indicativos de uma situação ora de resistência (consciente ou 
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inconsciente) ora de submissão à uma gestão paternalista, o que sugere a necessidade de revisão 

das práticas de gestão do segmento amostrai ora mencionado. Outras variáveis associadas que 

oferecem nuances complementares na formatação da tendência de gestão voltada ao controle, 

com menor importância estatística, são: "o número de doenças profissionais tem aumentado", "a 

rivalidade entre os empregados tem crescido", "o número de alcoolistas têm sido maior"; "a 

apresentação de atestados médicos tem sido maior", "o oferecimento de beneficios faz com se 

tornem mais dependentes da empresa", "a pressão por melhorias constantes dos padrões de 

desempenho tem gerado, nos empregados, comportamentos não desejados pela empresa", as 

agressões fisicas e verbais têm aumentado. 

Já os entrevistados que valorizam Integração e Envolvimento e novas formas de genr 

pessoas e processos de trabalho constatam, no comportamento organizacional , que: " os 

empregados estão mais identificados (interesse, boa vontade) com os objetivos da empresa" , " a 

imagem interna da empresa está mais positiva", "o desejo dos funcionários manterem-se como 

membros da empresa é maior do que no passado", "o oferecimento de beneficios faz com se 

tomem mais dependentes da empresa". Contudo, "o número de doenças profissionais tem 

aumentado" e "a rivalidade entre os empregados tem crescido". Tais conseqüências são típicas do 

comprometimento organizacional. Ao mesmo tempo que os empregados estabelecem laços de 

confiança e fidelidade com a empresa, na forma de comprometimento afetivo, tendem a buscar 

também o comprometimento instrumental através dos resultados que podem vir a obter via 

beneficios e remuneração flexível, por exemplo. Em busca de melhores resultados, a força de 

trabalho muitas vezes sobrecarrega-se para "mostrar serviço", o que pode ser uma fonte de 

problemas com a saúde fisica e mental, bem como com as relações interpessoais, como alerta 

Kanter ( 1997). 
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Importância Integração e 
Envolvimento FRACA MÉDIA MUITA 

Perfil das Empresas ( 14 citações) (28 citações) (91 citações) 

• Porte • Micro e Pequenas • Médias empresas (de • Grandes empresas 
empresas (menos de 99 I 00 a 499 empregados) (mais de 500 
empregados) o e de micro e pequeno empregados) 

porte 

• Participação no • Permaneceu igual • Tem aumentado • Tem aumentado. 
mercado • Tem diminuído • Permaneceu igual 

• (a dependência não é • Tem diminuído 
sign ificativa) 

• Certificações da ISO • Não é cert ificada • Pretende se certificar • É certificada a mais 

• (a dependência é nos próximos 2 anos/usa de I ano/pretende 
significativa) a menos de I ano ampliar a certificação 

Tempo do Emprego de • Não emprega • Emprega de I a 3 • Emprega há mais de 3 
Programas de Melhorias da anos anos 
Competitividade (Q&P) • Emprega a menos de 

I ano ou pretende 
implantar 

Setores industriais • Minerais não • Minerais não • Minerais não 
metálicos; Material metálicos; Material metálicos; Material 
Elétrico; Material Elétrico; Material Elétrico; Material 
transporte; Mobiliário; transporte; Mobiliário; transporte; Mobiliário; 
Papel e papelão; Papel e papelão; Papel e papelão; 
Calçados; Bebidas; Calçados; Bebidas; Calçados; Bebidas; 
Produtos alimentares; Produtos a limentares; Produtos alimentares; 
Têxtil; Vestuário; Têxti l; Metalurgia; Vestuário; Borracha; 
Borracha. Mecânica; Química; Metalurgia; Mecânica; 

Mat. Plástica. Química; Mat. Plástica; 
Couro e Peles; Fumo; 
Madeira. 

Região • Grande Porto Alegre; • Grande Porto Alegre; • Grande Porto Alegre; 
Caxias; Missões e Santa Caxias; Missões; Santa Caxias; Missões; Santa 
Rosa. Rosa; Sul e Celeiro RS . Maria; Sul; Vale do Rio 

Pardo; Centro Norte; 
Turismo Serra; Santa 
Rosa e Celeiro RS . 

Nível de Dificuldades • Resistência dos • Fornecedores (alta) • Comprometimento da 
para implementar empregados (alta* ); alta administração 
mudanças (utilizou-se Falta de recursos (pouca) e 
escala Likert: média de I a financeiros (alta); Comprometimento 
5: de nula a alta Resistência sindical e gerencial (pouca) 
significativa) Rotatividade (ambas: 

pouca no geral mas 
acentua-se neste 
estrato); Falta de 
educação (alta*); Falta 
de treinamento (alta*) e 
Mercado instável (alta) . 

196 



Importância atrib uída às • Participação em • Participação em • Condições de trabalho 
Políticas de Gestão de sugestões (*) ; sugestões (*) (*) e demais variáveis 
Pessoas Treinamento (*); • Participação nos listadas na 1' coluna, 
(utilizou-se escala Likert: Participação res uI tados/1 ucros porém em sentido 
média de I a 5: de nula a Resultados/lucros (*) ; • Cargos mais amplos inverso. 
alta significativa) Participação nas • Outras variáveis são: 

decisões (*); Cargos comunicação; 
mais amplos(*) ; pagamento por 
educação básica(*); habilidades; redução da 
beneficios(*); avaliação rotatividade e 
de desempenho (*); pagamento por mérito 
preparação das chefias (maior média entre as 
(*); se leção mais políticas de 
rigorosa (*) e realocação reconhecimento do 
(*) . desempenho) . 

• A importância • A importância 
atribuída às variáveis atribuída às variáve is 
dessa coluna foi fraca. dessa coluna foi alta. 

Comportamentos de (des) • Medo da perda do • Medo da perda do • doenças profissionais; 

Comprometimento emprego X produtivo emprego X agradecido identificação com a 

(*); Medo da perda do (*); doenças empresa; rivalidade; 

emprego X agradecido; profissionais; rivalidade imagem interna da 

estresse e doenças; (*); roubos/furtos (*) ; empresa positiva; 

participação sindical (*); desperdícios/retrabalho fidelidade com a 

alcoolistas (*); (*); alcoolistas; médico; empresa beneficios X 

Reconhecimento X beneficios X dependência; fidelidade 

hierarquia(*) ; Revolta dependência (muita); com a empresa (muita) . 

e/a Qualidade de Vida comportamento 
no Trabalho e a indesejado; mais 
Qualidade de Vida em agressões 
casa(*); acidentes(*) ; 
fidelidade; críticos c/ 
empresa; beneficios X 
dependência. 

Quadro 11: Síntese das Associações - Valores Integração e Envolvimento conforme o perfil 
das empresas, a importância atribuída às práticas usadas de gestão de pessoas e os 
comportamentos de (des)comprometimentos observados 

No quadro acima, buscou-se tipificar os resultados dos cruzamentos de inúmeras variáveis 

com a variável Integração e Envolvimento. O propósito aqui consistiu em caracterizar e 

demonstrar de forma concreta a aplicabilidade dos valores Integração e Envolvimento de 

empregados na amostra pesquisada. Para fins didáticos, foram apresentados apenas os principais 

resultados de forma descritiva e pontual. Os asteriscos (*) servem para sinalizar as correlações 

mais significativas (ver tabelas e testes no Anexo). 
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4.1.3 Considerações parciais acerca da essência valorativa das Políticas de Envolvimento 

"a mudança cultural não ocorre mediante nova declaração de 
missão, de discursos, de divulgação de boletins ou de uma grande 
festa para lançar uma nova maneira de realizar as coisas, ou ainda 
mesmo mudando a estrutura da organização. Para comunicar novos 
valores e crenças, exige-se mudar a realidade organizacional, ou 
seja, os milhares de itens que definem o clima, que definem a vida 
cotidiana em uma organização. Fatos, não palavras, são a 
realidade" (Scheneider et al55

, 1996, p. 12 apud Santos, 1999, 41-
42). 

Os gerentes pesquisados sinalizam através de suas respostas a possibilidade do 

descobrimento de valores com respeito a nós quando se trata de integrar e envolver os 

empregados. O empresariado gaúcho parece estar finalmente descobrindo a importância de ter 

como aliados trabalhadores integrados e envolvidos. 

Recomenda-se que essa possibilidade seja mais explorada em futuros estudos científicos. 

A idéia é tentar comprovar ou refutar a tese de que um discurso gerencial baseado na ética e na 

valorização concreta dos recursos humanos pode dar frutos para todas as partes envolvidas. Para 

tanto, é condição sine qua non torná-lo legítimo, intitucionalizado-instituído e descentralizado no 

seio da grande maioria das empresas brasileiras e do mundo, em especial no interior das micro e 

pequenas empresas que predominam no cenário empresarial (e que não descobriram a total 

relevância desse valor). 

Isso requer que se vá além das palavras, da missão expressa na estratégia organizacional e 

nos murais das empresas. É preciso investir em políticas de envolvimento condizentes com a 

retórica, com a ideologia organizacional e com aquilo que amplifica-as, ou seja, as crenças, 

valores, necessidades e expectativas dos trabalhadores. Também é necessária a investigação das 

atitudes e comportamentos individuais e coletivos subsequentes. Somente assim será viável 

observar quais e como os valores têm intervindo na vida do trabalhador, da organização e da 

sociedade. 

A internalização dos valores organizacionais sempre apresentou inúmeros nscos, 

55 SCHENEIDER, 8 . et ai. Creating a climate and culture for sustainable organizational change. Organizationl 
Dynamics ., v. 24., no ,. 4, p. 7-19. Primavera, 1996. 
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sobretudo os concernentes ao poder ideológico e alienante sob os trabalhadores . Contudo, na era 

da competitividade global e do conhecimento, faz-se cada vez mais necessário que os 

representantes empresariais estejam cientes de que também podem vir a prejudicar sua própria 

organização ao adotarem valores "descolados" da realidade atual e dos agentes sociais que a 

consubstanciam, mantendo a distância entre o discurso modernizante e o cotidiano regido por 

práticas tradicionais de trabalho. Portanto, construir e descobrir significados intersubjetivamente 

compartilhados parece ser alternativa proficua para gestão de pessoas do novo milênio. 

Para encerrar a seção, vale ressaltar que a identidade da natureza humana é comum a 

todos . Apesar das particularidades humanas e da pluralidade de valores existentes, o homem 

busca sua integração com o meio e tende a envolver-se com algo e com alguém, pois é 

sobretudo um ser social e racional. Como as empresas de hoje usam esse ensinamento secular? É 

o que se busca verificar através da análise detalhada do uso das políticas. Outro aspecto 

importante a todos os humanos refere-se ao princípio da finalidade, que é o agir em função de um 

fim (também conhecido como motivação e incentivo, na Administração), ou seja, entender o 

trabalho, compreender como um discurso gerencial, que prega, por exemplo, integração e 

envolvimento, qualidade e produtividade etc., é praticado no espaço organizacional. Além de 

identidade e finalidade , o ser humano tem uma orientação de sua vontade, a qual pode ser predita 

pela máxima de que o homem em última instância busca a sua felicidade , "deseja sempre o que é, 

para si, bem (sic) (Girardi e Quadros, 1980, p. 64). Neste item da pesquisa evidenciou-se 

indiretamente e de forma incipiente essas categorias através das políticas de gestão e dos 

comportamentos dos empregados correlacionados com estas. 

Em suma, pode-se dizer, com base nos resultados demonstrados , que a hipótese proposta 

foi verificada: as empresas que acreditam no valor integração e envolvimento dos empregados, 

têm bons motivos para tanto, os quais tem sido comprovados pela sua prática organizacional e 

pelos comportamentos observados de seus empregados. O mencionado segmento refere-se ao que 

teoricamente foi denominado de empresas com Tendência de Gestão voltada ao 

Comprometimento. O mesmo já não pode ser dito daquelas que não investem em políticas de 

envolvimento, adotando, portanto, a Gestão da Sobrevivência. Talvez não invistam por não 

disporem de recursos nem conhecimento dos impactos para a empresa e para os empregados. 

Resta-lhes, outrossim, operar de modo reativo visando sobretudo sua manutenção, muitas vezes 

precária, no mercado de trabalho, de recursos humanos e financeiro. Já as posicionadas "no 
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caminho do meio", pelas indicações dos comportamentos dos trabalhadores e pela ênfase no 

incentivo financeiro e pela iniciativa do trabalhador para sugerir, não restam dúvidas de que a 

Gestão baseada no Controle é o que as caracteriza. Nesse sentido, rememoram-se as práticas 

tayloristas-fordistas de gestão das pessoas, pois seguem a mesma premissa de homem e de 

relação de trabalho (ver tópico 2.2 .). 

4.2 O Mix de Políticas de Envolvimento e suas Variações 

Usando o mix de políticas de envolvimento, expandindo em alguns momentos e 

restringido em outros em razão dos dados disponíveis, passa-se, então, a descrever a realidade 

concernente aos níveis de complexidade das políticas, programas e práticas de Envolvimento 

Empregatício usadas pelas empresas gaúchas. A idéia aqui é verificar o estágio de Envolvimento 

Empregatício das empresas pesquisadas em 1997. Pode-se daí explorar a seguinte hipótese: 

Hipótese: Conforme a amplitude de nível da política-chave de envolvimento dos empregados 
(indicada pelos gerentes) predominam certos tipos de comportamentos de comprometimento 
(instrumental, normativo ou afetivo) . 

A leitura dos fundamentos empíricos para testar a hipótese é feita na medida em que é 

escalada a amplitude das políticas de envolvimento, conforme a figura adiante. 

Incentivos 

Consulta Coletiva 

Participação 

nas Decisões 

E/ou representada 7 

Financeiros 6 

Sugestões 
e Consulta 

Acesso e Troca ,......-----' 
de Informação 2 

Prát icas de Bem 
Estar Social 5 

4 

Figura 5: Níveis de Complexidade dos Programas de E11volvimellto 
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4.2.1 Nível 1: Informação e Comunicação 

Como pôde ser observado na Tabela 13, os resultados da amostra revelam que 61 

empresas (43%) entendem que os sistemas de comunicação interna são muito importantes para 

atender aos objetivos de Qualidade e Produtividade. Tal resultado já adianta uma preocupação, 

em função do fato de que 71 das 142 empresas consideram a importância fraca ou média daquilo 

que é considerado na literatura como essencial ao comprometimento com os objetivos 
. . . 

orgamzacionais. 

Sendo o acesso e a troca de informações o níve l mais básico de um programa de 

envolvimento, interessa saber se aqueles que consideram importante o objetivo integração e 

envolvimento também valorizam o objetivo de comunicação interna e suas práticas relacionadas. 

Conforme a Tabela 14, estatisticamente pode-se verificar tal associação. Há um nível de 

valorização simultâneo na opinião dos entrevistados. 

Tabela 14: I mportância do obj etivo Comunicação interna x Importância do objetivo 
Integr ação e envolvimento dos empregados 

lnteg./envolvimento Fraca Razoável Muita TOTAL 
Comunicação interna 

Nenhuma a Fraca I - 38,71 % ( 12) 1 4.! !.94% ( 13) . Li1t:.Js·.t o\ I 100% ( 31) 
.. 

Razoável I 4,88% ( 2) 34,15% ( 14) .I 60,98to ( 25) 100% (41) 
.. 

Muita 0,00% ( O) . I 1 6_. ''n ( 1\ I 98,36% ( 60) 100% ( 61 ) 

TOTAL 9,86% ( 14) 19,72% ( 28) 64,08% ( 91) 100% (1 33) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 70,97, gl= 4, 1-p= >99,99%). Atenção, 2 (22.2%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 

Aqueles que consideram a importância como sendo nenhuma a fraca ou muita parecem 

ter posições bem definidas e coerentes em suas respostas para os dois objetivos, talvez em função 

do uso das po líticas. Já os que optaram pela opção intermediária na avaliação do objetivo 

integração e envolvimento têm opiniões um pouco heterogêneas, uns consideram nenhuma a 

fraca e outros razoável a importância da comunicação. Em suma, quem aprecia envolvimento e 

integração também aprecia comunicação interna e vice-versa. 

Já a Tabela 15, ao focalizar mais a questão do comprometimento e desempenho estimula 

os respondentes a uma avaliação mais favoráve l aos investimentos nos canais de comunicação. A 

maioria (~8% da amostra) considerou a importância como sendo de razoável a muita. 
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Tabela 15: Avaliação da impor tância do aumento dos canais de comunicação par a 
melhorar o comprometimento e o desempenho dos funcioná r ios com base na experiência da 
empresa 

No. cit. Freq. 
lmp.+ comunicação 

Nenhuma 6 r.: ;J 
Pouca 10 7,04% 

Média 26 18,31% 

Razoável 49 I 34,51 % 1 

Muita 47 l 33, 10%J 

TOTALOBS. 142 

A questão é a resposta única sobre uma escala. Os parâmetros são estabelecidos sobre uma 
notação de 1 (Nenhuma) a 5 (Muita). A média e o desvio-padrão são calculados sem computar as 
não-respostas. A dependência é muito significativa (Qui2= 58.45, gl= 4, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

É oportuno, então, identificar pelos resultados da Tabela 16, quats os cana1s 

comunicacionais mais usados pelas empresas gaúchas, em 1996-97. Não obstante, esses denotam 

um estágio inicial, haja vista que há uma clara preferência por mecanismos formais e 

verticalizados, típicos da fase de Controle da Qualidade e da gestão tradicional de pessoal. Sendo, 

portanto, distantes da proposta comunicacional da Gestão da Qualidade Total e da tendência ao 

Comprometimento. Percebe-se que a maior influência dos canais privilegiam a circulação de 

informações dadas pela gerência para a base, em detrimento da comunicação de dupla via. 

Tabela 16: Mecanismos/proced imento de comunicação interna 

Comunicação interna 
Qt. cit. Freqüência 

Não-resposta 1 I 0.7% 1 
-- - --- -- -- -- -.-- .. -- - --- ---
Quadro avisos 129 I 90.8% 1 

--------------- --- -- -- - -
Circulares 86 

. ~ .... ,~ 
60.6% 

-· Com. cascata 80 56.3% 
-- --------- - -- -- --- --- ---- - -~ ----------- -

Dist.relatório fi n 20 14.1% 

Seminários internos 46 -~\ 1 32.4% 
-- - - ---- . . -

Reuniões sistemáticas 94 
~~· , .. I 66 .2% 1 

Caixas sugestões 32 - 1l 
" \ 22.5% 

Jornal companhia 38 .-r; 26.8% 
----- --- - ---- -- ------------ - ---

Outros 27 19.0% 

TOTAL OBS. 142 

Na amostra pesquisada destacam-se os procedimentos tradicionais como Quadro de 
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Avisos e Circulares e Reuniões Sistemáticas; os últimos, possivelmente, Sirvam tanto para 

comunicar as decisões como para discutir propostas. A comunicação em cascata (informação que 

flui de cima para baixo na hierarquia) também é usada por mais da metade da amostra. 

Uma análise relacionando o porte das empresas revela que, nas grandes empresas, os 

principais canais de informação são Quadro de Avisos, Circulares e Comunicação em Cascata. 

Há presença relativamente importante de Jornais da Companhia em grandes empresas e nas que 

se encontram na fase mais desenvolvida dos programas de Qualidade. 

De fato, os canais de comunicação diferem segundo o tempo de implantação das ações da 

qualidade, o porte e o ramo de atividades das empresas. Inclusive, observa-se que: 

~ a disseminação de informação top-down (por meiO de quadro de av1sos, 
circulares/memorandos e reumoes sistemáticas) é o que caracteriza as práticas 
comunicacionais das empresas industriais do sul, independentemente do tempo de implantação 
de ações para a Qualidade/Competitividade; 

~ as empresas que empregam ações da Qualidade há mais de 3 anos destacam-se por utilizarem 
esquemas de comunicação que envolvem toda a corporação, tais como jornal da companhia, 
distribuição do relatório financeiro aos empregados, e seminário interno, além dos meios 
convencwna1s; 

~ as que já iniciaram a Gestão da Qualidade num período que oscila em menos de 1 a 3 anos 
seguem uma lógica similar as que utilizam há mais tempo, contudo de forma mais rudimentar 
no que se refere aos meios de participação direta e comunicação com e dos empregados. 
Exemplo disso, pode ser percebido no sub-uso dos relatórios financeiros, jornal da companhia 
e caixas de sugestões. 

Daí pode-se depreender que a informação passa a ser mais socializada à medida em que a 

Gestão da Qualidade vai se consolidando. Os mecanismos de comunicação tendem a ser mais 

democráticos, buscando não somente o repasse de informações, mas sobretudo a troca delas entre 

empresa e funcionários, o que contribui para a solução de problemas de ambas as partes . 
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Tabela 17: Mecanismos/procedimentos de comunicação interna versus Tempo de 
1 - d d rd d 1mp antaçao e açoes sistematJcas a qua 1 a e 

tempo ações Qualid. Não emprega Pretende usar . 1 ano a menos. usa a mais TOTAL 
Comunicação interna ou usa - 1 ano : de 3 anos de 3 anos 

Quadro avisos 6,98% ( 9) 2f,91 % ( 36) 1 _.27.13% ( 35) 37,98% ( 49) 
.... -2. ~ 

100% (129) 
... 

Circulares 2fJ 3' ( :_;{i] 19,77% ( 17) ' :._34,~8% ( 30) ~43A~% ( 37) 100% ( 86) 

Com. cascata 8~75% ( 7)1 ' 15,00% ( 12) -~?..§_0°~o ( 2~ ~ -.. ~JJ% ( 35) . 100% ( 80) 
... . --- .. -- .. -- . . . . . . 

Distrelatório fin 0,00% ( O) 20,00% ( 4) 100% ( 20) 
. -- . .. .. --.- .. . . . 

:. p.00'\1 ( _ 2)1 _ _7~.oo% ~ 14) 1 
. - - - .. --

Seminários internos _ct Gc "\I) ~. I) I : 13,04% ( 6) 32,ê1% ( 15) 54,3?.o/.o ( 25) 100% ( 46) 
. . .. . - I -. . . ----.-- . .. . - .. 

Reuniões sistemáticas 6,38% ( 6) 22,34% ( 21) 29,'?9% ( 28) _41,4~% ( 39) 100% ( 94) 
-. . . - . . -. ------ .. 

Caixas sugestões . 9,38% ( 3) 28,13% ( 9) ,2~1 ,88% ( 7) 40,6}% ( 13) 100% ( 32) 

Jornal companhia 5,26% ( 2) ~p . 5Y. ( 4 )1 23,68% ( 9) 6~ ,53% ( 23) 1 100% ( 38) 

TOTAL 9,86% ( 29) 28,17% (109) 27,46% (152) 34,51% (235) 100% (525) 

A dependência é pouco significativa (Qui2= 29,73, gl= 21, 1-p= 90,25%). Atenção, 7 (21.9%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 

Na análise por coluna, é possível visualizar que o tempo de uso das ações da qualidade 

parece favorecer ao incremento nos mecanismos de comunicação interna. Isto favorece a gestão 

participativa, conforme foi indicado na literatura (Antunes, 1994; Roesch e Antunes, 1995). 

Tabela 18: Mecanismos/procedimentos de comunicação interna versus Tempo de 
implantação de ações sistemáticas da qualidade(% por coluna) 

tempo ações Qualid. Não emprega Pretende usar 1 ano a menos usa a mais TOTAL 

Comunicação interna ou usa -1 ano de 3 anos 3 anos 

Quadro avisos 64,29% ( 9) l9o ,oo% < 36) 1 89,74% ( 35) ..: 100~ ( ~9)i ._ 90,85% .(1 ~9) 
- - -- . :11·Ú9- ; ,,-,r i6,sio/. (3o) -' - ·7·5~51-.;. { 37) · · 

- -- - -----
Circulares 42,50% ( 17) 60,5~jo ( 86) - o. . - -- ----

· .. 150,00% ( 
---- - ---- ---- - - --- .. -- - - ---

Com. cascata 7) 1 39,00% ( 12) ·.: , 66,~!'YC?. < 26) ' ,: 71,43% "< 35) ~6.~Y· _< 8~) 
- -

Ois!. relatório fin 0,00% ( O) 10,00% ( 4) 
,., 

15 13"0 ( :!i I · 128,57% ( 14) j '" 14,08% ( 20) - ~ 
I:) ,)t)··~ I, 

-- .. 

Seminários internos \J/ 1 15,00% ( 6) . :. 38,46% ( 15) . 51 .• Q~% _( 25) ~ ~~.39% ( 46) 
- .,., . --

Reuniões sistemáticas 42,86% ( 6) 52,50% ( 21) ••. ..71,.79"/oj 28) 79,59°~o ( 39) . 66,~QY.'I ( 94) 

Caixas sugestões .21,43% ( 3) _22,50% ( 9) ,..w 17 ,95% ( 7) __ .2_6,53% ( 13) -~- ~2 ,5~0/o ( 32) 

Jornal companh ia 1 14,29% ( 2) I I .' •. ,,· ! -l i I .23,08% ( 9) 146,94% ( 23) 1 26,76% ( 38) 

TOTAL 100% ( 29) 100% (109) 100% (152) 100% (235) 100% (525) 

A dependência é pouco significativa (Qui2= 29,73, gl= 21, 1-p= 90,25%). Atenção, 7 (21.9%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. 

Os valores da tabela são os percentuais em coluna estabelecidos sobre 142 observações. 
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129 

49 

35 

36 

avisos cascata financeiro · interno cdmpanhia 

0 Não 
emprega 

• Pretende usar ou usa- 0 1 ano a menos de 3 
1 ano anos 

O usa a mais de 3 
anos 

Figura 6: Mecanismos/procedimentos de comunicação interna versus Tempo de implantação de ações 
sistemáticas da qualidade 

Com relação ao porte das empresas, nota-se que: 

=> as empresas de pequeno porte são mais autocráticas para se comunicarem com seus 
funcionários (quadro de avisos, comunicação em cascata pelo nível hierárquico). Apesar disso, 
reuniões sistemáticas e caixa de sugestões também são usados para contrabalançar a troca de 
informações; 

=> as de médio porte preferem esquemas mais burocráticos e impessoais (informações 
financeiras, circulares, jornal) e seminários internos, a maioria desses tipifica o modelo 
taylorista-fordista/Gestão de Pessoas voltada ao Controle; 

=> as grandes empresas optam pela diversificação dos sistemas comunicacionais, uns 
impessoais/institucionais Uornais da companhia, relatório financeiro); outros tradicionais 
(quadros, comunicação em cascata). 

Tabela 19: Mecanismos/procedimentos de comunicação interna versus Porte da empresa 

Porte e mpresa Mero/pequena 1'11\§dia Gran de TOTAL 

Comunicação interna 

Quadro avisos 147,29% ( 61)1 27,91% ( 36) ?4,81% ( 32) 100%(1 29) 

Circulares 31,40% ( 27) 38,37% ( 33) .~.23% ( 26) 100%( 86) 
. . .. - - - - - ~ . - -- -.- - - --------. - - . -------- ----------- - --

Com . cascata - 37,50% ( 30) ~0,00% ( 24) 3?,50% ( 26) 100%( 80) 

i i O 00"' ( 4 'i I : 
-. -. 

Dist.relanrio fin 45,00% ( 9) 35,00% ( 7) 100%( 20) 
. -- --

- -,28~2G''~ { 13) [ ~ 
- -- ------- .., ------ - ------ - -- - ----- ----

Seminários intern os 36,96% ( 17) -· 34,78% ( 1 6) 100%( 46) 

Reuniões sistemáticas - J 45?4_% ( 43) /_' 30,85% ( 29) )3,40% ( 22) 100%( 94) 
------ -- ----- - -- ---- -- - - ------- -- - -------- -- -

Cai>as sugesnes 50,00% ( 16) 31,25% ( 1 O) 1 18,75% ( 6) 100%( 32) 
. .. 

/ 50,00%_(1_ ~)] _ Jornal companhia 11 '' 1f'"· ( ~) I 36,84% ( 14) 100%( 38) ,.) ) 

-.- .. - ---- ... - --- - ----- -
Outros 48,15% ( 13) . 22,22% ( 6) 29,63% ( 8) 100%( 27) 

TOTAL 50,00% (212) 27,46%(178) 22,54%(1 62) 100%(552) 
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A dependência é significativa (Qui2= 30,30, gl= 16, 1-p= 98,35%). 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 

61 61 

avisos fin sistemáticas sugestões companhia 

O Micro/pequena • Média 0 Grande 

Figura 7: Mecanismos/procedimentos de comunicação interna versus Porte da empresa 

Os canais de comunicação mais importantes, conforme o ramo de atividades, não 
apresentam variações significativas: 

=>a grande maioria dos ramos da indústria gaúcha priorizao quadro de avisos; 

=> as circulares/memorandos são práticas nos ramos químico, produtos alimentares, mecânico e 
metalurgia; 

=> comunicação em cascata pelos níveis hierárquicos servem para setores tradicionai s: madeira, 
mobiliário e papelão, 

=>as reuniões sistemáticas destacam-se nos ramos minerais não-metálicos, têxtil e vestuário; 

=>seminários internos são realizados também pela indústria têxtil e de vestuário. 
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Tabela 20: Mecanismos/procedimentos de comunicação interna conforme Ramo de 
atividade 
1unicação interna 

Ramo industrial 

111inerais r'i metálico: 

Metalurgia 

Mecânica 

Material elétrico 

Material transporte 

Madeira 

Mobiliário 

Papel e papelão 

Borracha 

Couro e peles 

Química 

Perfumaria 

Mat. plástica 

Têxtil 

Vestuário 

Calçados 

Prod alimentares 

Bebidas 

Fumo 

TOTAL 

Quadro Circulares 
avisos 

5 

18 

20 

8 

5 

o 
6 

5 

4 

~ 

1 

11 

15 

6 

2 

o 
3 

4 

3 

o 
12 11 

~ o 
~] 1 

2 1 

3 2 

8 4 

19 16 

6 4 

2 1 

128 85 

Com. 
cascata 

2 

11 

14 

5 

~ . 
~ 
êJ 
5 

3 

o 

o 
1 

1 

2 

4 

13 

3 

o 
80 

Dist.r 
elatór 

Seminários Reuniõe 
internos s siste 

o 
3 

4 

1 

o 
o 

1 

7 

8 

2 
------------

1 

o 
o 1 

2 ~ 
1 I 

o o 
~ 
o 
o 
o 
o 

0 
o 
o 

~ · 
ê] ' 

1 2 

4 

13 

17 

6 

2 

o 
5 

3 

3 

o 
10 

o 
) 

2 

3 

6 

15 2 -. ~r Ér _____ _2 __ · ____ 4. 
o o 

20 46 94 

Caixas Jornal 
sugestões companhia 

o 
1 

2 

o 
o 
4 

o 

~ 
1 

1 

3 

5 

1 

o 
31 

7 

6 

3 

2 

o 
1 

2 

2 

o 
6 

o 
o 
o 
(ij 
L.. 

1 

6 

1 

rr 
38 

TOTAL 

15 

74 

86 

35 

16 

1 

23 

27 

16 

1 

61 

1 

6 

9 

14 

29 

80 

23 

5 

522 

A dependência não é significativa (Qui2= 66,69, gl= 126, 1-p= 0,00%). Atenção, 119 (78.3%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

Considerou-se interessante detalhar um pouco do perfil das empresas nesta pnmetra 

amplitude da escala de Envolvimento Empregatício em função que seus desdobramentos futuros, 

os quais são facilmente reproduzidos nos demais cruzamentos. Isso sinaliza que os perfis de 

tendências de gestão das pessoas (voltadas à Sobrevivência, ao Controle e ao Comprometimento) 

estão relacionados com algumas das variáveis dependentes que caracterizam as empresas. 

4.2.2 Nível 2: Sugestões e Consulta 

No segundo degrau da escada de Envolvimento Empregatício encontra-se a participação 

direta dos trabalhadores, a qual é viabilizada por meio de programas que possibilitam a consulta, 

a troca de idéias, de sugestões entre os empregados e os representantes a organização em que 

atuam. 
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Tabela 21: Avaliação da importância da participação dos trabalhadores através de 
sugestões para melhorar o comprometimento e o desempenho destes com base na 
expenenc1a observada em sua empresa 

No. cit. Freq . 
lmp. part.sugestões 

Nenhuma a Pouca 17 ' 
:_;_; ~~ 

Média 37 26,06% 

Razoável 47 33,10% 
---

Muita 36 25,35% 

TOTAL OBS. 142 

A questão é a resposta única sobre uma escala. Os parâmetros são estabelecidos sobre uma 
notação de l (Nenhuma) a 5 (Muita). 
A média e o desvio-padrão são calculados sem computar as não-respostas. 
A dependência é muito significativa (Qui2= 13 .74, gl= 3, 1-p= 99,67%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Para a maioria dos gerentes entrevistados (85% da amostra), o grau de importância 

atribuído à participação em sugestões como forma de comprometer e melhorar o desempenho dos 

empregados varia de médio a muito. De acordo com essa opinião majoritária, verifica-se que 90 

(80%) das 142 empresas usam sistemas de sugestões, sendo que 24 delas estavam em fase de 

implantação de tais sistemas (ver figura 8). 

9,01% 

Distribuição em setores de 'Sistema sugestões' 

0,70% 

O Não-resposta 

.Sim 

O Não 

O Em implantação 

Figura 8: Uso de Sistemas de Sugestões 

As metodologias de análise e solução de problemas que são usadas indicam claramente 
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que a participação dos trabalhadores ocorre com a tutoria da chefia, sendo gerenciada por meio 

de reuniões (entre subordinado e chefia, por 73% da amostra; reuniões sistemáticas/programadas, 

por 52%). Fica evidente que as metodologias menos participacionistas, ou seja, que requerem 

maior autonomia dos empregados, tais como grupos de melhorias e círculos de qualidade são 

pouco exploradas, talvez em razão do despreparo cultural do empresariado gaúcho. De qualquer 

forma, o resultado referente ao uso de CCQ's não é surpreendente, pois o mesmo tem ocorrido 

em vários países do mundo, como foi dito anteriormente. 

Foi comum verificar nas visitas às fábricas pesquisadas a existência de catxas de 

sugestões; contudo, quase sempre encontravam-se desativadas. Em conversas informais com 

gerentes e operadores, a justificativa mais comum deve-se a desmotivação dos trabalhadores 

decorrente da falta de retomo das idéias dadas à empresa. Um quarto somente da amostra usa 

caixas de sugestões. Isso pode ser um indicador que confirma o resultado no nível de 

complexidade anterior, uma vez que constatou-se fragilidade na troca de informações. 

T b I 22 M' d d a e a : e to os - d e so uçao e pro bl emas 
No. cit. Freq. 

Métodos p/Sugestões 

Grupos de melhoria 61 42,96% 

Caixas de sugestões 35 24,65% 

Reuniões entre chefias/subordinados 103 J72,54% J 
. -. . . ---- -------- .. -----

CCQ's 24 16,90% 
-. ---------------- .. ---- .. 

Reuniões sistemáticas 74 52!11% 

Outro 18 112 (i8''o J 

TOTAL OBS. 142 

O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas (6 no 
máximo). 
A dependência é muito significativa (Qui2= 102.73, gl= 6, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Aqueles que consideram indispensável a integração e o envolvimento dos funcionários 

são os que mais recorrem às metodo logias de solução de problemas. As empresas que não as 

utilizam são especialmente as que não empregam programas de Qualidade e vice-versa. As que se 

encontram em fase de implantação dessas metodologias são aquelas que têm feito reuniões com o 

pessoal envolvido e os superiores, possivelmente para planejamento dos programas e preparação 

dos empregados. É interessante observar que as que fazem uso de metodologias as quais 

permitem maior liberdade de expressão (CCQ's e grupos de melhorias) são as empresas que pelo 
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tempo dedicado às ações da qualidade, possivelmente já se encontrem num estágio mais 

avançado (mais de 3 anos), também há uma assoc iação com as que estão de 1 a 3 anos na corrida 

pela qualidade. Na Análise de Componentes Principais (ver Figura 9) é realizada uma associação 

mostrando o comportamento das variáveis conforme a tabela teórica, podendo-se confirmar uma 

evidência levantada há pouco, no caso, as caixas de sugestões encontram-se no mesmo quadrante 

das empresas que não empregam ações da qualidade. 

Tabela 23: Uso de metodologias participativas versus Tempo de uso dos Programas de 
Qualidade e Produtividade 

tempo ações Qualid. Não emprega Não emp.mas 1 ano a menos mais de TOTAL 
pretende ou de 3 anos 3 anos 

usa- de 1 ano 
Métodos p/Sugestões 

Grupos de melhoria L.:.i EJ 23 32 61 
. . . ... 

Caixas de sugestões 3 8 8 16 35 

~euniões entre chefias/subordinado~ 7 23 35 D:l 
~ 

103 

CCQ's 1 _: ........ El:. ... .. 7 __ ê] 24 
... .. - .. -- - .. - -. .. . -

Reuniões sistemáticas 4 16 24 30 74 

TOTAL 15 54 97 131 297 

A dependência é pouco significativa (Qui2= 17,33 , gl= 12, 1-p= 86,24%). Atenção, 5 (25 .0%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

Não 
emprlif 

Reuniões entre 
chefias/subordinados 

ou usa- de 

Caixa~ 
suges~ 

Figura 9: Análise de Componentes Principais 

Grupos de 

melho1a ,~ , 

1---+----m:--ais de 3 -------------

CCQ's 

D 

Na análise segundo o porte, vê-se a mesma relação apontada anteriormente, ou seja, as 

empresas de médio e grande porte encontram-se proporcionalmente em situação mais avançada 

em relação as de pequeno porte. Ademais, o procedimento comum em todas é o uso de reuniões. 
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T b I 24 U T - d a e a : ti 1zaçao e meto d I . d o og1a T e ana 1se e solução d e problemas versus Porte 
Porte empresa Micro/pequena Média Grande TOTAL 

Métodos p/Sugestões 

Grupos de melhoria í ·?' 21 ~ 61 
--

Caixas de sugestões 16 12 7 35 

Reuniões entre chefias/subordinados ~ - 32 26 103 
CCQ's í5l 9 ~ 24 
-- - -- LJ -" --

Reuniões sistemáticas 27 26 21 74 

TOTAL 110 100 87 297 

A dependência não é significativa (Qui2= 9,76, gl= 8, 1-p= 71 ,81%). 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

Por ramo de atividade, igualmente destacam-se: 

=> os setores de tecnologia de ponta são os que mais utilizam metodologias partiCipativas 
(grupos de melhorias e CCQ's, por exemplo), no caso: mecânico, produtos alimentares, 
metalúrgico e químico e;. 

=> os setores que fazem uso de mão-de-obra intensiva (produtos alimentares, vestuário e 
calçados) tendem às práticas participatórias tradicionais (caixa de sugestão, reuniões etc.) 

Como se pode observar na Tabela 25, alguns setores (de alimentos, calçadista e químico, 

por exemplo) possuem dois patamares distintos: um bastante desenvolvido e outro mais atrasado. 
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Tabela 25: Utilização de metodologia de análise e solução de problemas versus Ramo de 
atividade 

Métodos p/Sugestões Grupos de Caixas de Reun iões CCQ's Reun iões Outro TOTAL 
melhoria sugestões entre sistemáticas 

chefias/ 
subordinados 

Ramo industrial 

Minerais n metálicos 1 1 2 o 3 ~ 9 

Metalurg ia 8 4 15 ~ 9 4 46 

Mecânica 12 18 ~ 12 51 

Material elétrico 3 ~ 6 6 o 19 
~ 

Material transporte 3 1 4 o 3 o 11 .. . . 

Mobiliário 2 1 4 1 5 ~ 15 

Papel e papelão 2 2 5 o 5 o 14 . . .. 
Borracha 2 1 4 o 3 1 11 . . . . . . 

Couro e peles o o o o o ~ 1 

Química 7 4 9 4 6 1 31 
---- .. ----

Perfumaria o o QJ o o o 1 

Mat. plástica o ~ 1 o 1 o 3 .. . . . . . .. 

Têxtil 2 ~ 1 o 1 o 6 -. . ---- . -

Vestuário 3 1 3 2 2 ~ 13 

Calçados 3 ~ 8 
....., 

3 1 19 
- .. .. ·'-' · .. ----

Prod alimentares 10 5 17 5 13 3 53 

Bebidas 3 1 4 o 
Fumo 

TOTAL 

A dependência não é significativa (Qui2= 69,84, gl= 85, 1-p= 11 ,72%). Atenção, 92 (85.2%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

A Tabela 25 forneceu dados que podem ser agrupados, como é o caso do segmento de 

empresas que possuem Grupos de Melhorias e do que têm Círculos de Controle da Qualidade. 

Constatou-se que boa parte dessa amostra (85 empresas) estava aplicando metodologias de 

trabalho em grupo. Quantitativamente, tais grupos têm conseguido manter ou ampliar o número 

de participantes (Tabela 26), bem como o número de sugestões (Tabela 27) e o retomo financeiro 

(Tabela 28) da empresa também têm crescido. Esses resultados são alentadores, indicando que os 

gestores passam a ter motivos concretos baseados em resultados para adoção de uma gestão 

efetivamente mais democrática. 
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Tabela 26: Se adota métodos de trabalho em grupo, nos últimos dois anos, o número de 
t G participao es nos rupos tem ... 

No. cit. Freq . 
N° partic. grupos 

Não-resposta 45 31,69% 

Aumentado 48 33,80% 
.. - . - - . . -.- -. 

Permanecido igual 43 30,28% 
-. -- -. 

Diminuído 6 I ..! :2,i, I 
TOTAL OBS. 142 100% 

A dependência é muito significativa (Qui2= 33.04, gl= 3, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Tabela 27: Se adota métodos de trabalho em grupo, nos últimos dois anos, o número de 
sugestões apresentadas tem ... 

No. cit. 
N°sugestões dadas 

Freq . 

Não-resposta 45 31,69% 
-. +.- . - . --.-- --- - .. . . 

Aumentado 61 I 42,96% ! 

Permanecido igual 25 17,61 % 

Diminuído 11 I 7 .7·) ·I 
TOTAL 085. 142 100% 

A dependência é muito significativa (Qui2= 40.87, gl= 3, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Tabela 28: Se adota métodos de trabalho em grupo, nos últimos dois anos, as sugestões 
apresentadas nos projetos específicos têm propiciado um retorno financeiro para a 
empresa ... 

No. cit. 
Retorno $ sugestões 

Não-resposta 47 

Aumentado 54 
-. ------- --- --- ---

Permanecido igual 29 
. --- ------------- ----

Diminuído 12 

TOTAL OBS. 142 

Freq . 

33,10% 

_ I 38,03% 1 

20,42% 
., -.~· , , - ; 1-·-. ~ . ) 

100% 

A dependência é muito significativa (Qui2= 30.11, gl= 3, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Conforme Ruas et ai. (1994), os sistemas de Sugestões constituem um dos elementos 

centrais do desenvolvimento do princípio da Melhoria Contínua. A ênfase na pessoa que executa 

o processo é explicada pelo fato de que ela é a que melhor conhece as suas dificuldades e seus 

potenciais problemas. Portanto, os sistemas de sugestões são métodos que conduzem alternativas 
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e propostas de melhorias da base para o topo da estrutura organizacional, de modo que essas 

possam ser avaliadas e implantadas. 

De modo geral, verifica-se que somando aquelas empresas que estão implantando sistema 

de sugestões para a melhoria da qualidade com as que já utilizam esse sistema, verificamos que a 

maioria encontra-se ou está encaminhando-se para um gerenciamento participativo nesse escopo. 

As empresas que não adotam sistema de sugestões caracterizam-se por fazerem uso 

restrito do planejamento de RH (plano de RH, plano de Treinamento, plano de Cargos e 

Salários), enquanto que as que adotam orientam-se majoritariamente com planos voltados a 

Administração de RH. Considera-se que a parcela que considera irrelevante o uso dos sistemas de 

sugestões, talvez desconheça seus resultados potenciais tanto para a empresa como para seus 

funcionários. Resultados esses que têm sido demonstrados em estudos científicos recentes e em 

empresas competitivas no âmbito mundial, nacional e também no Estado do Rio Grande do Sul, 

como pode ser visto na amostra estudada. 

4.2.3 Nível 3: Programas de Treinamento, Desenvolvimento e Educação 

Considerando que a capacitação e a competência dos recursos humanos são condições 

sine qua non para realizar as mudanças organizacionais, sobretudo na gestão da Qualidade, 

visando a competitividade organizacional, uma série de atributos relativos ao nível 3 de 

complexidade da escala de Envolvimento podem evidenciar a situação das empresas gaúchas. 

Primeiramente, constata-se que a importância atribuída pelos entrevistados para o treinamento, 

educação básica e preparação gerencial é considerável; em particular, no que diz respeito ao 

treinamento dos trabalhadores (ver tabela 29). Faz-se necessário uma certa cautela ao interpretar 

os resultados referentes ao treinamento. A priori, poder-se-ia concluir que a resposta é positiva. 

Adiante variáveis subseqüentes darão maior sustentação para compreender o que ocorre de fato. 

Vale observar ainda, que 20 das 142 empresas desconsideram ou consideram fracamente a 

relevância da educação básica. Podem ser somado a esse segmento mais 68 empresas que vêem 

como média a questão educacional. A Organização Internacional do Trabalho (OIT), no entanto, 

faz uma avaliação diferente sobre o assunto em pauta, entendendo-o como estratégico e 

fundamental para a competitividade empresarial, como já vislumbrado. 
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T b I 29 I a e a : mportancia do treinamento, da educação básica e da preparação das chefias. 
Nenhuma Média Muita TOTAL 
a Pouca 

226.1mport. treinamento 8 53 75 136 
234.1mp.educação básica f20l 68 51 139 

237 .lmp.prepara.chefias 10 70 59 139 

A dependência não é significativa (Qui2= 4,73, gl= 4, 1-p= 68,34%). 

A institucionalização de Planos de Treinamento poderia ser parte ou até mesmo 

decorrência do processo de modernização da gestão empresarial para a Qualidade. Nos resultados 

da pesquisa, um pouco mais de um terço (36% da amostra) não possui tais Planos. Sabe-se que o 

processo do treinamento recomendável na literatura e usado por empresas orientadas por uma 

visão estratégica prospectiva é inicializado com o diagnóstico, seguido do planejamento, 

execução e avaliação do processo como um todo. 

A maioria (63%) das empresas está implantando ou já faz uso de Planos de Treinamento 

(Tabela 30), o que apresenta perspectiva favorável e majoritária para o mercado de trabalho e de 

recursos humanos inserido nesse contexto. 

Tabela 30: Uso de Planos de Treinamento 
No. cit. Freq . 

Plano treinamento 

Sim 59 4~,55% 

Não 51 35,92% 
... --.- . . r-_; ,- .• ;. Em implantação 31 -' . I 

TOTAL OBS. 142 

A dependência é significativa (Qui2= 8.85, gl= 2, 1-p= 98,80%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Conforme constatado, o segmento das empresas que possuem Plano de Treinamento é 

representativo num país aonde não existe mais uma política governamental de incentivos dessa 

natureza. No cruzamento entre porte e uso dos planos de treinamento, pode-se verificar, no 

entanto, que o segmento majoritário da amostra (50% da amostra é formada por empresas de 

pequeno porte) é aquele no qual as empresas não empregam planos de treinamento. As empresas 

de médio porte encontram-se num estágio intermediário (umas usam, outras não, outras estão se 

iniciando tal prática), enquanto que as grandes empresas tendem a fazer uso de planejamento para 

treinamento (vide tabelas abaixo). 
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Tabela 31: Planos de Treinamento conforme Porte(% por linha) 
Porte empresa Micro/pequena Média Grande TOTAL 

Plano treinamento 

Sim t.r:; 1_ 
-

27,12% ( 16) 4ê.76% ( 27 ) 1 '• .. 100% (59) -- ____ .. _ . - -- . . . . ~ . -. 
Não 70,59% ( 36) 23,53% ( 12) -' ::, f\8' I ( Ji l 100% (51) 

Em implantação 61,29% ( 19) 32,26% ( 10) -~ 6,45% ( 2) 100% ( 31) 

TOTAL 50,00% ( 71) 27,46% ( 38) ' 22,54% ( 32) 100% (141) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 35 ,54, gl= 4, 1-p= >99,99%). 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 

Tabela 32: Planos de Treinamento conforme Porte (%por coluna) 
Porte empresa Micro/pequena Média Grande TOTAL 

Plano treinamento 

Sim 122 )-1 '•'iiJ 41,03% ( 16) 184,38% ( 27 ) 1 41,55% (59) 

Não 50,70% ( 36) 30,77% ( 12) I 10 :13''·, ( :\ 11 35,92% (51) 
. - -- ---- -- ... -----

Em implantação 26,76% ( 19) 25,64% ( 10) ~ 6,25% ( 2) .21,83% ( 31) 

TOTAL 100% ( 71) 100% ( 38) 100% ( 32) 100% (141) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 35,54, gl= 4, 1-p= >99,99%). 

Os valores da tabela são os percentuais em coluna estabelecidos sobre 142 observações. 

Correlação semelhante pode ser feita no que se refere ao cruzamento entre Planos de 

Treinamento e Tempo de Implantação de Ações Sistemáticas de Qualidade, pois se verifica que 

aquelas empresas que estão há mais tempo percorrendo o caminho da Qualidade são as que 

predominantemente possuem Planos de Treinamento. O amadurecimento dos programas de 

Qualidade perpassa pela necessidade de treinar e desenvolver recursos humanos, como pode-se 

verificar na Tabela 33. 

Tabela 33: Planos de Treinamento conforme o tempo do uso de ações sistemáticas da 
Qualidade (% por linha) 

tempo ações Qualid. Não emprega Não emp.mas 1 ano a menos de · mais de TOTAL 
pretende e 3 anos 3 anos 

usa. de 1 ano 
Plano treinamento 

Sim 3,39% ( 2) ' - ---- il 27,12% ( 16) 162,71 % ( 37) 1 100% (59) 
' -- - -

Não 15,69% ( 8) 149,02% < 25) 1 i 23.53% ( 12) 11 ,76% ( 6) 100% (51) 
.. -- --- . - . - ---------- --.--- ---. ---. ------

Em implantação ·' 12,90% ( 4) 32,26% ( 10) 35,48% ( 11) 19,35% ( 6) 100% ( 31) 

TOTAL 9,86% ( 14) 28,17% ( 39) 27,46% ( 39) 34,51% ( 49) 100% (141) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 46,62, gl= 6, 1-p= >99,99%). 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 
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Tabela 34: Planos de Treinamento conforme o tempo do uso de ações sistemáticas da 
Q rd d ( 0!. 1 ) ua 1 a e o por co una 

tempo ações Qualid. Nào emprega Nào emp. mas 1 ano a menos de 3 mais de TOTAL 
Plano treinamento pretende e anos 3 anos 

Sim 14,29% ( 2) : ••• 41 ,03% ( 16)_ •.•• 175,51% ( 37 ) 1 ~!~ 41 ,55% (59) .. .. 

162,50% ( 2sJ I Nào 57,14% ( 8) 30,77% ( 12) 12,24% ( 6) 
. ., 

35,92% (51) 

Em implantaçào 28,57% ( 4) 25,00% ( 10) 28,21% ( 11) 
., 

12,24% ( 6) , 21 ,83% ( 31) 

TOTAL 100% ( 14) 100% ( 39) 100% ( 39) 100% ( 49) 100% (141) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 46,62, gl= 6, 1-p= >99,99%). 
Os valores da tabela são os percentuais em coluna estabelecidos sobre 142 observações. 

Grande Porte Médio Porte Pequeno Porte 

1------------------------~---------------------J 
Tem Planos de 
Treinamento 

Em fase de Implantação 
dos Planos de Treinamento 

Não tem Planos de 
Treinamento 

Maior ênfase nas Ações Menor ênfase nas vo ltadas à 
Qualidade Ações nas voltadas à Qualidade 
Figura 10: Correlações entre Planos de Treinamento, Porte e Ações para a Qualidade 

Nas associações acima poderia se acrescentar a leitura das premissas gerais do estudo, 

relacionando-as com as tendências de sobrevivência, de controle e de comprometimento da 

gestão de pessoas. 

Outras questões pertinentes são expostas nas tabelas abaixo. Conforme já exposto, 36% 

não planejam o treinamento, confirmando o resultado constata-se que 70% faz o diagnóstico 

acerca das conhecimentos e habilidades necessários para o ótimo desempenho no trabalho antes 

de oferecer treinamentos . Como foi mostrado nos resultados do estudo do BNDES, CNI e 

SEBRAE ( 1996, p. 25), no âmbito da indústria nacional é fraca a prática de avaliar "os 

conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho das tarefas quando treinam seus 

empregados", apenas (muito ou medianamente usada por "4 1% das empresas da amostra" (p. 26). 

Portanto, a situação da indústria gaúcha, nesse sentido, não é tão preocupante. 
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Tabela 35: Avaliação dos conhecimentos e habilidades necessá rios pa r a o desempenho das 
ta refas quando treina seus empregados 

No. cit. Freq . 
Ava lia neces.trein. 

Não-resposta 6 4,23% 

Sim 100 j7o,42% 1 

Não 36 25,35% 

TOTAL OBS. 142 100% 

A dependência é muito significativa (Qui2= 97.41, gl= 2, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Outra informação (ver Tabela 36) que talvez justifique a ausência de planos para mais de 

um terço da amostra é o treinamento on the job, em situação de trabalho, o qual é mais usado para 

o pessoal de nível operativo. Esse tipo de treinamento dá-se de maneira informal e representa 

uma economia de custos para as empresas, uma vez que não precisa deslocar recursos ou ausentar 

pessoas do processo produtivo. Contudo, também pode ter implicações conservadoras ao 

reproduzir o que já se sabe ao invés de buscar agregar novos conhecimentos, habilidades, 

comportamentos e competências/experiências compatíveis ao enriquecimento do capital 

intelectual da organização, conforme prediz a literatura. 

T b I 36 T a e a : ípos d T e remamento con or me o mve I h" Ierarqmc o 
Nível Admi Operativo TOTAL 

gerencial nistr 

217.Trein on the job 11 4 r 111l 126 

218. Trein.instit.espec. 44 50 16 110 

219.Treinam. consultor 70 25 3 98 

221 .0utros treinam 1 6 8 9 23 

A dependência é significativa (Qui2= 14,94, gl= 6, 1-p= 97,93%). 

Quanto ao percentual de pessoal treinado em 1994-96, quase metade da amostra ( 48%) 

aumentou o volume no decorrer do mencionado período (Tabela 37), o que demonstra um bom 

indício para a qualificação da mão-de-obra gaúcha. Os que mais investiram são os mesmos que 

encontram-se nas fases mais avançadas dos programas de melhorias para a qualidade e 

competitividade. Nas tabelas abaixo pode-se verificar o crescente investimento no número de 

treinandos, sendo acompanhado com os programas de inovação organizacional. Entende-se, 

teoricamente, que a revisão conceitual é condição preliminar para o encaminhamento de 
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mudanças tanto nas práticas de gestão como nas relações sociais e produtivas do trabalho (ver 

Análise de Componentes Principais - Figura 11 ). Na análise cruzada segmentada por coluna, 

pode-se observar claramente a seguinte associação: quanto maior o tempo de uso/maturidade dos 

programas, mais acentuado é o volume de treinamentos oferecidos. 

Tabela 37: Percentual de Treinamento no período de 1994 a 96 
No. cit. Freq . 

% médio treinados 

Não-resposta 17 11,97% 

Aumentou 68 147.89% 1 

Permaneceu Igual 48 33,80% 

Diminuiu 9 ~ 
TOTAL OBS. 142 100% 

A dependência é muito significativa (Qui2= 63 .58, gl= 3, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Tabela 38: Percentual médio de fun cionár ios treinados entre 1994-96 conforme o Tempo 
de uso das ações da Qualidade e Produtividade(% por linha) 

tempo ações Qualid. Não emprega Não emp.mas · 1 ano a menos de +de TOTAL 
pretende e 3 anos 3 anos 

% médio t reinados 
usa - 1 ano 

Aumentou 7,35% ( 5) p ') 29' ' ( nl -~·29% < 24) .4Z.Q6% < 32) 100% ( 68) 
---

_ ~9,58% < 19) 1 -•;:j(~~.?~:~ ( ~~ )- _· --~~2 92' ,-í 1-\, 1 
------

Permaneceu Igual 10,42% ( 5) 100% ( 48) 
-- --- -- -- --- . 

Diminuiu 0,00% ( O) 33,33% ( 3) -'! 11,11% ( 1) . 55,56% ( 5) 100% ( 9) 

TOTAL 9,86% ( 10) 28,1 7% ( 29) 27,46% ( 38) 34,51% ( 48) 100% (1 25) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 18,76, gl= 6, 1-p= 99,54%). Atenção, 5 (41.7%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 

Tabela 39: Percentual médio de funcionár ios treinados entre 1994-96 conforme o Tempo 
de uso das ações da Q ualidade e Produtividade (% por coluna) 

tempo ações Qualid. Não emprega Não emp.mas · Menos de 1 1 ano a 3 anos a Mais de 5 TOTAL 

% médio treinados pretende ano menos de 3 menos 5 anos anos 

Aumentou 35,71 % ( 5) 29,41 % ( 5) -., /(;~ 61,54o/!!..( 24) 68,42% ( 13) 63,33% ( 19) 47,8~:'1· ( 68) 

Permaneceu Igual 35,?1 %( 5) ,'~1._1 8%( 7) l52,17% ( 12l Í ~3.~3%( 13) .~ 26,67%( 8) ~3-~0?~ (_48! -. . . - - . ----- .,. ----- - - . ---------.- ----- ----
Diminuiu 0,00% ( O) 0,00% ( O) 113.04% < 3) 1 · 2,56% ( 1) 10.53% ( 2) 10,00% ( 3) i 6,34% ( 9) 

TOTAL 100% ( 10) 100% ( 12) 100% ( 17) 100% ( 38) 100% ( 18) 100% ( 30) 100% (1 25) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 23,71, gl= 10, 1-p= 99,16%). Atenção, 8 (44.4%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. 

219 



Os valores da tabela são os percentuais em coluna estabelecidos sobre 142 observações. 

+de 3 anos 

Aumentou 

Eixo 1 (83.5%) 

Eixo 2 (16.5%) 

irrbJiu 

Não emprega mas pretende e 
usa a menos de 1 ano 

Não emprega • 
Figura 11: Análise de Componentes Principais representando o percentual médio de funcionários treinados elltre 
1994-96 e o Tempo de uso das ações da Qualidade e Produtividade 

4.2.4 Nível 4: Políticas de Bem-Estar Social 

O oferecimento de beneficios sociais e individuais (salário indireto) pode auxiliar na 

obtenção do envolvimento dos empregados, repercutindo no aumento do esforço e desempenho 

de cada um e do coletivo para a conquista de resultados mais competitivos; sobretudo, num país 

como o Brasil, onde a maioria da população carece dos serviços básicos (Antunes e Pinheiro In 

Vieira e Oliveira (org.), 1999). Segundo Pizzoloto e Piccinini (2000, p. 10): 

"A literatura referente a benefícios aponta como motivos para sua 
concessão por parte das empresas, a atração e retenção de bons 
profissionais, o suprimento de deficiências na área social (saúde, educação, 
transporte), a possibilidade de proporcionar aos trabalhadores melhor 
qualidade de vida (refletindo na produtividade e no desempenho) e também 
a possibilidade de dedução de custos junto ao Imposto de Renda 
(Milkovich,2000). Além de que, tais planos, também têm sido oferecidos, 
como um substituto a reajustes salariais ... " 

Os principais beneficios oferecidos pela amostra pesquisada são Vale-transporte (90%), 

Assistência médico-odontológica (82%) e Refeições subsidiadas (78%), esses estão relacionados 

às necessidades primárias dos empregados. São considerados benefícios não-monetários, uma vez 
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que se trata de "serviços, vantagens ou facilidades para o usuário" (Chiavenato, 1999, p. 273). 

Dois deles são planos supletivos (transporte e restaurante) que visam melhorar a qualidade de 

vida. E o outro, relativo à saúde do trabalhador, é um beneficio assistencial. Portanto, não são 

motivadores mas fatores higiênicos, incentivadores que criam uma determinada situação 

(favorável ao) de trabalho. Tais beneficios também foram destacados na pesquisa desenvolvida 

por Segundo Pizzoloto e Piccinini (2000). 

Ademais, representam a preocupação das empresas preocupam-se em facilitar o 

fundamental, no caso: que o trabalhador chegue até seu local de trabalho (tendo transporte 

assegurado), tenha saúde fisica (se adoecer, tem possibilidades de cura) e energia (recebe 

alimentos subsidiados) para reproduzir sua força de trabalho. É claro que as empresas poderiam 

oferecer em espécie, aumentando o salário direto (fixo e/ou variável) do trabalhador ao invés do 

salário indireto. Contudo, o risco do trabalhador destinar o uso do dinheiro em outras 

necessidades é grande. Pode-se concluir dos resultados obtidos, que as práticas de bem-estar 

social adotadas possuem uma natureza associada ao controle empresarial paternalista, 

possivelmente relacionada à origem históric<l e ao atual contexto econômico da indústria gaúcha 

(ver Capítulo 1 ). 

Uma variável destacada no teste de Qui-quadrado é a previdência privada, face ao 

baixíssimo uso, a qual garantiria uma remuneração complementar à aposentaria do empregado (o 

que, no Brasil, é um caso crítico). 
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T b I 40 B a e a : f . f 'd ene ICIO o erec1 o ao E mpre gado 
No. cit. Freq . 

Benefício oferecido 

Vale transporte 128 190.14%1 

Assistência médica 116 ls1 .69% 1 

Refeições subsidiadas 111 178,17% 1 

Plano de saúde 81 57,04% 

Prev.doenças prof. 73 51,41 % 

Seguro de vida 70 49,30% 

Ativ .recreativas 68 47,89% 

Programas saúde 66 46,48% 

Licença especial 66 46,48% 

Férias antecipadas 57 40,14% 

Transp. especial 55 38,73% 
-. 

Creche 33 23,24% 

Educação não trabalho 28 19,72% 
--

Horário flexível 25 17,61 % 

Previdência privada 18 11 _l ,, I 
I 

TOTAL OBS. 142 

O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas ( 16 no 
máximo). 
A dependência é muito significativa (Qui2= 231.88, gl= 15, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

No cruzamento dos beneficios conforme o porte das empresas (Tabela 41), verifica-se 

que : 

~ as micro e pequenas empresas preocupam-se com o transporte do trabalhador e também 
oferecem mais flexibilidade em termos de horário e negociação antecipada das férias, o 
que é compreensível em estruturas organizacionais menos complexas que as de médio e 
grande porte; 

~ as de grande porte: concedem creche na própria empresa ou através de empresas 
conveniadas, fazem pouco uso da flexibilidade de horário e dos vales-transporte porque 
têm transporte próprio ou a responsabilidade fica a cargo do trabalhador. 
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T bel 41· B a a f . f ene ICIO o er ec1 f o con orme p t d or e a empresa 
Porte empresa Micro/pequena Média Grande TOTAL 

Benefíc io oferec ido 

Ativ.recreativas 29,41% ( 20) 32,35% ( 22) ~8.~4% ( 26) 100% ( 68) 

Horário flexível J64,00% ( 16) J 24,00% ( 6) J12 UO:o ( 3"! J 100% ( 25) 

Creche ! 1:.1. 00' . .3 11 ~1 . 21 % ( 7) J69.7o% < 23) 1 100% (33) 

Licença especial 45,45% ( 30) 21 ,21 % ( 14) 33,?3% ( 22) 100% ( 66) 

Seguro de vida 32,86% ( 23) 31.:43% ( 22) . 35,71% ( 25) 100% ( 70) 
.. ---- -. -----

151 ,56% ( 66) 1 Vale transporte 25,00% ( 32) j23 -1-l ', ( :.JLll l 100% (128) 
. . ... . . . . ----

Transp. especial l23 •. ~ .. \ 1 ' .I 38,18% ( 21) 38,18%(21) 100% (55) 
.. . . . 

Refeições subsidiadas 43,24% ( 48) 28,83% ( 32) 27,93% ( 31) 100% (111) 
-. . . 

Educação não trabalho 35,71 % ( 10) 21,43% ( 6) 42,8~% ( 12) 100% ( 28) 
.. . . ----- .. 

Assistência médica 43,10% (50) 29,31 % ( 34) 27,59% ( 32) 100% (116) 

Programas saúde 25,76% ( 17) 30,30% ( 20) 43,91°/o ( 29} 100% (66) 

Prev .doenças prof. 30,14% ( 22) 34,25% ( 25) 35,62% ( 26) 100% ( 73) 

Previdência privada 33,33% ( 6) 16,67% ( 3) 50!0,9% ( 9) 100% ( 18) 

Plano de saúde 37,04% ( 30) 32,10% ( 26) 30,86% ( 25) 100% ( 81) 
.. . . -

154,39°/o ( 31) J 
----- .. ---.-- ----

Férias antecipadas 22,81% ( 13) 22,81% ( 13) 100% (57) 
.. . . ----- ----. - .. . . . . 

Outros 40,82% ( 20) 30,61 % ( 15) 28,57% ( 14) 100% ( 49) 

TOTAL 50,00% (405) 27,46% (298) 22,54% (341) 100% (1044) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 7 1,69, gl= 30, 1-p= >99,99%). 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 
Tabela 25: Serviços e benefícios oferecidos aos funcionários 

4.2.5 Nível 5: Incentivo F inanceiro 

As formas de reconhecimento não se restringem somente ao incentivo salarial (extra 

salário fixo) , mas também englobam aspectos subjetivos como f eedback do trabalho 

produzido/recompensas simbólicas, menor distância social entre as pessoas etc . Constata-se que 

essa é a compreensão geral não só dos ideólogos da Qualidade Total mas também dos 

entrevistados , haja vista que as recompensas em espécie são usadas por metade da amostra. 

Dentre esse segmento, observa-se que o incentivo para o desempenho individual é o que 

predomina. Cabe lembrar, o que os estudiosos da Gestão da Qualidade e da Gestão Estratégica de 

RH têm debatido, no caso, a inconsistência desse tipo de estratégia de remuneração frente à nova 

estratégia de trabalho que vigora nas empresas do capitalismo flexíve l. Necessita-se de 

cooperação; entretanto, estimula-se o individualismo com práticas de tal natureza. De qualquer 

forma, é impossível negar que o novo mode lo de gestão de pessoas também requer práticas 

dirigidas à auto-estima do indivíduo. Afinal , o compromisso de participar é responsabilidade 

exclusiva de cada um, enquanto ator social e agente produtivo; sendo, paradoxalmente, realizado 
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à medida em que é compartilhado com outros. 

O que mais se destaca é a recompensa de caráter simbólico, qual seja, a confraternização 

para o reconhecimento no âmbito coletivo (68% do total de empresas usa). Tal prática, representa 

um custo menor para as empresas se comparadas com as demais. Também vale ressaltar, é 

necessária para alimentar o comprometimento afetivo mas possivelmente não seja suficiente, 

sobretudo considerando os outros resultados elencados na Tabela 42. Em segundo plano, 

recompensas do tipo brindes coletivos (oferecidos por 28% das empresas), participação nos 

resultados de acordo com o desempenho da equipe no que tange ao atingimento das metas 

(somente 27% da amostra) e certificados individuais (distribuídos por 18% das empresas 

investigadas) compõem um quadro ainda incipiente em termos de uso de estratégias de 

recompensas . O estranho é que, por exemplo, Participação nos Resultados é uma estratégia que 

comprovadamente se paga, dando retomo benéfico às empresas que a adotam. Talvez possa 

conformar o leitor, o fato de que tais resultados foram coletados em 1996-97 e também que os 

mesmos têm sido observados até em países mais desenvolvidos na gestão de pessoas como é o 

caso da Grã-Bretanha, Estados Unidos etc . 

Sem dúvida, esse é um dos impasses da nova proposta de gestão das pessoas que esbarra 

na lógica capitalista reformulada. Essa foi revisada no sentido de aprender e apreender que a 

autonomia responsável dos trabalhadores é interessante para o capital. Contudo, continua igual 

aos primórdios tempos do capitalismo no que se refere à distribuição da mais valia gerada pelos 

trabalhadores, conforme discussão apresentada no Capítulo 2. Dois resultados simples, mas 

especiais pelo conteúdo implícito, ratificam tal análise: (1) a estratégia de Distribuição das Ações 

da Empresa (somente 2 de 142 empresas utilizam) e (2) de Participação nos Lucros (adotada por 

23 das empresas) . 

Vale dizer que O'Driscoll e Randall ( 1999) ao estudarem a opinião de trabalhadores da 

Irlanda e da Nova Zelândia acerca do impacto da satisfação com as recompensas intrínsecas e 

extrínsecas, observaram que as duas são preditores importantes do comprometimento 

organizacional. 
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Tabela 42: Formas de Reconhecimento Utilizadas 
Não-resposta Não Sim-individual Sim-coletiva 

281.Reconhec. dinheiro 4,93% ( 7) 45,07% ( 64) 36,62% (52) ; 13,38% ( 19) 

282.Recon.confraterniz. 4,93% ( 7) 26 ,06% ( 37) 1,41 %(2) 67,61% ( 96) 

283.Reconhece bônus 4,93% ( 7) 74,65% (106) 9,15% ( 13) ! 11,27% ( 16) 

284 .Reconhece viagens 4,93% ( 7) 82,39% {117) l 4,23% ( 6) ~ 8,45%( 12) 

285.Reconhece brindes 4,93% ( 7) 54,93% ( 78) '.1 11 ,97% ( 17) 28,17% ( 40) 

286.Reconh. venda ações 4,93% ( 7) 93,66% (133) 0,70% ( 1) 0,70% ( 1) 

287. Recon .certificados 4,93% ( 7) 71 ,83% (1 02) 18,31% ( 26) 4,93% ( 7) 

288. Rec. partic.resultad 4,93% ( 7) 65,49% ( 93) I 2,82% ( 4) 26 ,76% ( 38) 

289.Rec.particip.lucros 4,93% ( 7) 78,87% (112) 1,41%(2) 14,79% ( 21) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 52 ,60, gl= 24, 1-p= 99,93%). 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 1278 citações. 

281 ~p("·f"ll1h.<> " 

dinheir on.conf bônus 

O Não 1 Sim 0 Sim 
individual coletiva 

viagen 

Figura 12: Formas de Reconhecimento Utilizadas 

4.2.6 Nível 6: Participação Representativa 

venda on.cert .partic. 

TOTAL 

100% (142) 

100% (142) 

100% (142) 

100% (142) 

100% (142) 

100% (142) 

100% (142) 

100% (142) 

100% (142) 

.partici 

Na Gestão da Qualidade, a participação indireta parece ceder espaço à direta, realizada 

sem representantes e intermediários. No entanto, vale destacar um meio de participação 

representativa: pesquisas de opiniões junto a clientes e empregados. Pouco mais da metade da 

amostra (53%) investiga periodicamente as necessidades, expectativas e satisfação de seus 

clientes externos (Tabela 28). Um número menor (40% da mesma amostra) se preocupa com a 

opinião do cliente interno (Tabela 43). 
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Tabela 43: Uso de Pesquisa periódica para conhecer as necessidades, expectativas e 
rr- d r t sa IS açao os c 1en es 

No. cit. Freq . 
Pesq.satisf.cliente 

Sim 75 ls2,82% 1 --. 
Não 39 27,46% 

Em implantação 28 19,72% 

TOTALOBS. 142 100% 

A dependência é muito significativa (Qui2= 25.54, gl= 2, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Tabela 44: Uso de Pesquisa para verificação do nível de satisfação e das necessidades dos 
emprega d os 

No. cit. Freq. 
Pesq.satis .empregad 

Não-resposta 1 ~ -- ---
Sim 57 40,14% 

-. 

Não 66 146,48% 1 

Em implantação 18 12,68% 

TOTAL OBS. 142 100% 

Dentre os gerentes que sondam as opiniões dos trabalhadores, observa-se que as 

principais necessidades detectadas por eles são: dinheiro, saúde e condições de trabalho (ver 

Tabela 45). Sem dúvida, o primeiro citado é o fator mais crítico face à política econômica do País 

e as práticas de envolvimento financeiro em uso pelas empresas pesquisadas . 
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Tabela 45: Necessidades mais importantes observadas nas pesquisas de satisfação de 
funcionários 

No. cit. Freq. 
Neces.Pesq.satisfaç 

Não-resposta 79 155,63% 1 
.. 

Educaçãogeral/básica 17 11 ,97% 

Capacita profissional 25 17,61% 

Saúde 35 24,65% 

Condições trabalho 34 23,94% 

Aumento sa lário 37 26,06% 

Reconhecimento simbólico 15 10,56% 

Outros 12 8,45% 

TOTAL OBS. 142 

O número de citações é superior ao número de observações devido às respostas múltiplas (3 no 
máximo). 
A dependência é muito significativa (Qui2= 101.09, gl= 8, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

37 37 

o 
Aumento salário 

35 34 

Condições 
trabalho 

25 

- . - ~~.~ .... 

Capacita 
profissional 

17 

geral /básica 

15 

Figura 13: Necessidades mais importantes observadas nas pesquisas de satisfação de ju11CÍ011ários 

Conforme o porte, observa-se que proporcionamente as empresas grandes são as que mais 

usam pesquisas junto aos seus empregados. No conjunto das de médio porte (69%) pode-se dizer 

que usam ou estão implantando. E que as pequenas empresas, talvez pela facilidade dos 

relacionamentos diretos, não utilizam tal recurso institucional. 
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T b l 46 U d P a e a so e esqmsa JUnto aos emprega d os con orme o p orte d a empresa 
Porte empresa Micro/pequena Média Grande TOTAL 

Pesq.satis.empregad 

Sim j3:)' -' ' '- . I 29,82% ( 17) :.~ 135 , 09% ( 20)1 100% (57) 

Não 163,64% ( 42) 1 , 21,21% ( 14) ,!:• 15,15% ( 10) 100% ( 66) 
--- ------ --

38,89% -( -l)- -, ''"] --11 ,11 oi ( 2) --
Em implantação 50,00% ( 9) 100% ( 18) 

TOTAL 50,00% ( 71) 27,46% ( 38) ' ~ 22,54% ( 32) 100% (141) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 13,46, gl= 4, 1-p= 99,08%). Atenção, 2 (22.2%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 

De acordo com o cruzamento das necessidades dos trabalhadores conforme o tempo em 

que as empresas empregadoras usam programas de Qualidade e Produtividade, nota-se que o 

requisito educacional, a questão da saúde do trabalhador, bem como as relativas às condições de 

trabalho, ao salário e ao reconhecimento são geralmente otimizadas enquanto demandas geradas 

com o passar do tempo de tais programas (ver Tabela 47). 

Tabela 47: Necessidades mais importantes observadas nas pesquisas de satisfação de 
funcionários conforme o Tempo de uso das ações da Qualidade e Produtividade 

tempo ações Qualid . Não emprega 1 ano a menos de 3 anos · mais de TOTAL 

Neces.Pesq.satisfaç 

Educaçãogeral/básica 

Capacita profissional 

Saúde 
- -

Condições trabalho 

Aumento salário 

Reconhecimento simbólico 

Outros 

TOTAL 

Pretende usar e 3 anos 
usa a- 1ano 

9 
------------- --

8 

8 

2 
---- .. --

36 

-----~ : 
7 

11 ' 

10 ' 

12 ' 

61 ' 

8 
--------------

10 

15 

16 

17 

6 
---- . --

6 

78 

Quanto à estratificação das necessidades por ramo industrial, convém ressaltar: 

17 

25 

35 

34 

37 

15 

12 

175 

);> educação básica, capacitação profissional e salário: produtos alimentares, metalurgia e 
mecânica; 

);> condições de trabalho: mecânica e, 

);> reconhecimento: material elétrico, química e produtos alimentares. 
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Tabela 48: Necessidades mais importantes observadas nas pesquisas de satisfação de 
funcionários conforme o Ramo industrial 

Neces.Pesq.satisfaç Educação Capacitação Saúde Condições Aumento Reconhe- TOTAL 
básica profissional trabalho salário cimento 

simbólico 

Ramo industrial 

Minerais r'\ metálicos 1 2 1 2 2 1 

Metalurgia 4 5 6 6 6 1 
. - . - . -. - . .. -- -. . ' - - --

@] 
---- --. 

0 
.. -

Mecânica 2 4 5 8 
. - . - . -- . - . - . . - -. 

Material elétrico 1 ~ 1 1 3 êJ u 
Material transporte o 1 o o 1 - - . [1] -- --

Mobiliário o o 2 1 2 o 
Papel e papelão 1 ~ 1 2 1 o 

Qui mica 1 
-:-j 5 3 4 -------- ~ - -- --- --- u -- .. 

Perfumaria o 1 1 o 1 o 
Mat. plástica [1] o 1 o 1 o 

-- -- ' -- --
Vestuário 1 1 4 2 3 1 
-- -- ----- -. -- - - - -- ---

Calçados o 1 1 1 1 o 
Prod alimentares _[~]__ 5 6 6 EJ 3 ' --- ----- - ------ -- -- ---- -------- -. --- -- -----

Bebidas o 1 1 1 o o 
Fumo o o o . [11 o o 

TOTAL 17 25 35 34 37 15 

A dependência não é significativa (Qui2= 56,89, gl= 70, 1-p= 12,94%). Atenção, 81 (90.0%) casas têm uma 
freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis . 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

9 

28 
. -

27 
. . 

11 

3 

5 

8 

17 
--
3 

3 

12 

4 

29 
--
3 

1 

163 

Outra variável relacionada à participação é a representação dos trabalhadores pelos 

sindicatos. Constata-se que, segundo a opinião dos gerentes, a resistência sindical é nula ou pouca 

(74% da amostra) no que tange às ações empresariais dirigidas à Gestão da Qualidade (Tabela 

49) . Esse resultado independe do porte da empresa, do interesse pelo objetivo integração e 

envolvimento (os testes não foram significativos estatisticamente). Contudo, os setores 

tradicionais parecem sofrer maior resistência (vestuário, calçados e produtos alimentares) 

sindical. 
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T b I 49 R . C . d. a e a es1s enc1a sm 1ca para o bter êxito nas ações da Qualidade 
No. cit. Freq . 

Dif.resist.sindical 

Nenhuma 67 147.18% 1 

Pouca 38 26,76% 

Média 7 4,93% 

Razoável 5 3,52% 

Muita 12 8,45% 

TOTAL OBS. 142 

A questão é a resposta úmca sobre uma escala. Os parâmetros são estabelecidos sobre uma notação de 1 (Nenhuma) 
a 5 (Muita). 
A média e o desvio-padrão são calculados sem computar as não-respostas. 
A dependência é mu ito significativa (Qui2= l 09.41, gl= 4, l-p= >99,99%). 
O Qui2 é ca lculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Tabela 50: Resistência sindical para obter êxito nas ações da Qualidade por Ramo 
Dif.resist.sindical Nenhuma 

Ramo industrial 

Pouca Média Muita 

Minerais n metálicos 

Metalurgia 

Mecânica 

Material elétrico 

Material transporte 

Madeira 
. ----

Mobiliário 

Papel e papelão 

Borracha 

Couro e peles 

Química 

Mat. plástica 

Têxtil 

Vestuário 

Calçados 
. -.-

Prod alimentares 

Bebidas 

Fumo 

TOTAL 

4 

9 

9 

5 

2 
---.--- -·------

o 

o 
4 

9 

4 2 

4 2 

3 1 

1 o 
---- -------- ---

8 3 

1 

2 

1 

1 

o 
o 

-
o 
1 

1 

1 

o 
[2] 

o o 
o .. 
o 

o 
o 

o o 
1 1 

1 1 o o 

.. . .. o ..... - . 0.. - o - - ... o 
1 o · ··o· · - ~ 

: __ :: ·3 _::_::::@L: .... ~ .:::- 2 

9 7 2 2 

4 2 o o 
o 1 [1] o 

67 38 12 12 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias . 

4.2.7 Nível 7: Participação nas Decisões 

TOTAL 

... 

... 

5 

16 

20 

8 

5 

1 

6 

6 

4 

1 

13 

2 

2 

4 
--------

8 

20 

6 

2 

129 

É oportuno sondar acerca do nível máximo que as políticas de envolvimento podem 

atingir no sistema capitalista de produção. Neste sentido, constatou-se que a participação dos 

trabalhadores no processo decisório apresenta um grau de aceitação gerencial "razoável" 

tendendo para o médio. Ou melhor, a importância do trabalhador participar das decisões relativas 
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à sua esfera de trabalho é medianamente reconhecida (61 %, somando as classes das respostas 

"média" e "razoável") pela gerência como uma forma de melhorar o comprometimento e o 

desempenho dos empresas. É claro que a participação no processo decisório implica 

descentralização, revisão das prerrogativas gerenciais, competência e maturidade das gerências e 

trabalhadores, além de um espaço para aflorar demandas reprimidas dos subordinados, o que 

pode ser difícil de ser gerenciado. 

Tabela 51: Avaliação da importância da participação na tomada de decisões para melhorar 
o comprometimento e o desempenho dos funcionários com base na experiência observada 
na empresa 

No. cit. Freq . 
lmp.partic.decisão 

-
Nenhuma 9 t~[. ~ ; 

' 
Pouca 12 8,45% 

Média 36 25,35% 

Razoável 51 3p,92% 1 

Muita 32 22,54% 

TOTAL OBS. 142 

A questão é a resposta única sobre uma escalâ. Os parâmetros são estabelecidos sobre uma 
notação de 1 (Nenhuma) a 5 (Muita). 
A média e o desvio-padrão são calculados sem computar as não-respostas. 
A dependência é muito significativa (Qui2= 43.79, gl= 4, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 

Conforme o porte das empresas (Tabela 52), constata-se que: 

;;.. as pequenas optam pela centralização das decisões, ou seJa, pelo controle direto, 
característico da gestão voltada à sobrevivência; 

;;.. as médias situam-se numa situação intermediária. Talvez estejam na fase do controle 
direto encaminhando-se para o burocrático e, 

;;.. as grandes valorizam mais a participação do trabalhador no processo decisório, 
provavelmente porque seja mais difícil exercer o controle direto num volume considerável 
de mão-de-obra. Assim sendo, uma alternativa razoável é colocar em prática o controle 
burocrático e a autonomia responsável , conforme teorizou Burawoy e outros pensadores 
do processo de trabalho no sistema capitalista. 
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Tabela 52: Avaliação da importância da participação do trabalhador na tomada de decisões 
f p t d con orme o ore a empresa 

Porte empresa Micro/pequena Média Grande TOTAL 
lmp.partic.decisão 

Nenhuma 66,67% ( 6) 22,22% ( 2) 11 ,11 % ( 1) 100% ( 9) 

Pouca 66,67% ( 8) 25 ,00% ( 3) 8,33% ( 1) 100% ( 12) 

Média 52,78% ( 19) 30,56% ( 11) 16,67% ( 6) 100% ( 36) 

Razoável 52,94% ( 27) 27,45% ( 14) 19,61 % ( 10) 100% (51) 

Muita l34.:·j I j 1 ; 25 ,00% ( 8) 140,63% ( 13) 1 100% ( 32) 

TOTAL 50,00% ( 71) 27,46% ( 38) 22,54% ( 31) 100% (140) 

A dependência não é significativa (Qui2= 10,23 , gl= 8, 1-p= 75 ,07%). Atenção, 5 (33.3 %) casas 
têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 

Associação semelhante a anterior pode ser verificada na Tabela 53. Em outras palavras, o 

gerenciamento da Qualidade e Produtividade, à medida em que vai se desenvolvendo, conduz a 

um gradativo aumento (da valorização) da participação do trabalhador nas decisões (no mínimo, 

referentes à sua esfera de trabalho). 

Tabela 53: Avaliação da importância da participação do trabalhador na tomada de decisões 
conforme o tempo de uso de açoes da Qualidade e Produtividade 

tempo ações Quatid. Não emprega 

lmp.partic.decisão 

Nenhuma 

Pouca 

Média 

Razoável 

Muita 

TOTAL 

· ·~d 22,22% ( 2) 

16,67% ( 2) 

. .,;, 119.44% ( 7) 1 

~ - - - -~.88% ( 3) 
tj ·J' 

l 9,86% ( 14) 

Não emp. 1 ano a menos de 3 
mas pretende anos 
e usa - 1 ano 

41 ,67% ( 5) 

22,22% ( 8) 

11 ,11 % ( 1) •• 

41 ,67% ( 5) 

~. 19,44% ( 7) 

,..11.1 8% ( 21)1 

15,63% ( 5) 
... ~ _2_3 ~5~:0 ( _1 ~ )_ . 

,. 25,00% ( 8) . i 

28,17% ( 38) ' 27,46% ( 39) 

+de 3 anos 

11 ,11 % ( 1) 

} _8 ,89% ( 14) 
1 29,41 % ( 15) 

~38% ( 19)j 

34,51% ( 49) 

TOTAL 

100% ( 9) 

100% ( 12) 

100% ( 36) 

100% (51) 

100% ( 32) 

100% (140) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 32,70, gl= 12, 1-p= 99,89%). Atenção, 1 O (50.0%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 

4.2.8 Notas parciais sobre o uso do Mix de Políticas de Envolvimento 

Em síntese, pôde-se demonstrar que as empresas gaúchas pesquisadas, em 1996-97 

estavam se encaminhando à Gestão da Qualidade Total. A adoção de novas formas de gestão do 

trabalho e de novas políticas de gerenciamento dos recursos humanos, sobretudo nas grandes 

empresas , pertencentes aos setores mais dinâmicos da economia gaúcha sugeriram alguns 
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avanços. Mas, de modo geral, esses ainda eram incipientes face à limitada amplitude nos níveis 

das políticas de envolvimento ao universo investigado, composto principalmente por micro e 

pequenas empresas. 

Pode-se, então, dizer em linhas gerats que apesar dos entrevistados considerarem a 

" integração e o envolvimento dos funcionários" como um objetivo importante de RH para a 

qualidade, as políticas para tanto têm sido sub-utilizadas. Conforme o nível de complexidade 

(Figura 5), conclui-se que o uso de políticas é tipificado da seguinte forma: 

Todos os níveis estão sendo usados de forma primária, mais especificamente: 

:li> Nível 1 - mais acesso (comunicação vertical e formal dada pela gerência) que troca de 
informações; 

)> Nível 2 - mais reuniões coordenadas pela gerência do que formas de participação (semi) 
autônoma (por exemplo, grupos de melhorias); 

:li> Nível 3- mais treinamento em situação de trabalho para o pessoal do nível operacional do que 
qualquer outro investimento estratégico em capacitação para a competitividade; 

:li> Nível 4 - vale-transporte, assistência médica e refeições subsidiadas garantem a reprodução 
da força de trabalho e talvez o bem-estar. 

)> Nível 5 - incentivos individuais em detrimento do coletivo; confraternizações, brindes, 
certificados .. . não é preciso dizer mais nada para caracterizar o que tem sido feito para 
reconhecimento dos trabalhadores; 

:li> Nível 6 - pouca pesquisa para saber o que o grupo de trabalhadores precisa, ou seja, em 
especial: remuneração, saúde e condições de trabalho dignos a um ser humano; resistência 
dos sindicatos nula ou fraca para a classe empresarial; 

)> Nível 7- participação dos trabalhadores nas decisões da empresa é algo permitido e até bem
vindo, mas só quando se faz necessário à própria organização (impulsionada por mudanças, 
por exemplo, programas da Qualidade). 

4.3 Principais Políticas, Comportamentos Associados e Posicionamento no Mercado 

Esta seção visa dar algumas evidências empíricas concernentes ao Diagrama Teórico da 

tese. Em particular, busca sondar quais as políticas e práticas mais valorizadas pelos respondentes 

por contribuírem para o comprometimento e melhoria do desempenho do trabalhador. Além 

disso, procura testar seguinte hipótese: 
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);> Hipótese: Conforme a importância da principal política de envolvimento dos empregados 
(apontada pelos gerentes) predominam certos tipos de comportamentos de 
comprometimento (instrumental , normativo ou afetivo) . 

Como foi demonstrado na revisão da literatura as forças ambientais e as práticas 

organizacionais podem influir no nível motivacional das pessoas, nas características situacionais 

e nas percepções dos trabalhadores sobre o seu trabalho e empresa. Em função disso considera-se 

que os gestores devem saber quais comportamentos querem motivar nas pessoas. Neste sentido, 

resgata-se os mais usuais na literatura discutida: ( l) fazer parte da organização; (2) querer 

permanecer na organização; (3) comparecer no trabalho regularmente e ( 4) ter bom desempenho 

e demonstrar cidadania (participando, cumprindo seu dever conforme ou acima das metas 

estabelecidas etc.). Considera-se ainda que o gestor pode e deve facilitar o bom desempenho 

individual , grupal e organizacio_nal , oferecendo o que as pessoas precisam para se desenvolver e 

trabalhar (treinamento, informação, espaço para o diálogo etc.). 

Para uma empresa ser inovadora, competitiva, lucrativa, etc. não basta apenas enxugar o 

quadro de pessoal (como ocorreu com 58% do total da amostra), deixando a estrutura hierárquica 

tgual (apenas 53 das 142 empresas pesquisadas- 37% - enxugaram os níveis). Ou ainda, adotar 

um princípio de forma isolada, por exemplo, o de estabilização da mão-de-obra somente para ser 

coerente com a Gestão da Qualidade (35 empresas - um quarto da amostra- aumentaram o tempo 

de permanência dos empregados na empresa a partir do momento que implantaram iniciativas da 

Qualidade) sem ajustar as demais políticas de gestão de pessoas. 

Tabela 54: De 1994 a 1996, o quadro de pessoal... 
No. cit. Freq . 

94-96 quadropessoal 

Aumentou 25 : 17,61 % 

Permaneceu igual 31 .• 21 ,83% 
~ - - - ------ --------

Diminuiu 83 158,45% 1 

TOTALOBS. 142 

A dependência é muito significativa (Qui2= 43 .91 , gl= 2, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
Os percentuais são calculados em relação ao número de observações. 
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Tabela 55: Desde que iniciaram a implantação da Gestão da Qualidade houve redução de 
algum(s) nível(is) hierárquico(s)? 

Redução hierarquia 
at cit Freqüência 

Não-resposta 25 117.6%1 

Não 64 45.1% 

Sim 53 37.3% 

TOTALOBS. 142 100.0% 

O DESVIO E SIGNIFICATIVO (Ch1-2 = 17. 1, gl = 2, p > 99.9%). 
O Chi-2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada modalidade. 
Os percentuais são calculados em relação ao número de observações. 

Tabela 56: Estabilidade da t-de-obra com a Gestão da Qualidade 

Estabilidade MOxQT 
\ · cit Freqüência 

Não-resposta 25 i 17.6% 
... - ~ - - - ... ------

A.Jmentou 35 24.6% 
' 

Permaneceu mesmo 71 .. ;150.0%1 

Diminuiu 11 7.7% 

TOTALOBS. 142 100 .0% 

O DESVIO É SIGNIFICATIVO (Chi-2 = 55.5, gl = 3, p > 99.9%). 
O Chi-2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada modalidade. 
Os percentuais são calculados em relação ao número de observações. 

A par das considerações aduzidas, pode-se questionar o que segue: Quais as políticas de 

recursos humanos que estão sendo realmente consideradas importantes pelas empresas 

pesquisadas? Quais os comportamentos dos trabalhadores, percebidos pelos gerentes, em função 

do uso da principal política? E, se há relação entre o uso da política-chave com os 

comportamentos observados? 

4.3.1 Políticas centrais para o comprometimento e bom desempenho do trabalhador 

Na Tabela 57, observa-se que as políticas para gerir as pessoas consideradas ma1s 

importantes (somando-se as classes razoável e muita importância) são: (1) treinamento; (2) 

condições de trabalho; (3) preparação das chefias e (4) comunicação. Uma releitura dessas, 

fazendo uma analogia com os níveis das políticas de Envolvimento, mostra que: 
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);> condições de trabalho pode ser considerado o Nível O, o qual não foi incluído no mix 
apresentado por tratar-se de algo quase que indiscutível na literatura contemporânea. No 
início do século XX já era defendido tal requisito para obtenção da eficiência e eficácia 
organizacional; 

);> preparação das chefias e comunicação são, de fato, necessários; sobretudo, levando-se 
em conta que o Nível 1 (acesso e troca de informações) e o Nível 2 (sugestões e consulta) 
são centrados na figura do superior imediato, o qual precisa preparar-se para as reuniões 
(prática participatória mais usada) com seus subordinados; 

);> treinamento refere-se ao Nível 3 de Complexidade dos Programas de Envolvimento, 
sendo encarado como arma estratégica das organizações competitivas, como argumentam, 
por exemplo, Milkovich e Boudreau (2000) . 

Daí pode-se concluir" que no continuum composto por 7 níveis, o estágio em que se 

encontram as empresas pesquisadas refere-se ao Nível 3. Um detalhe a ser explicitado: situam-se 

na fase inicial do Nível 3, haja vista que o treinamento on the job para o pessoal operativo é o que 

predomina. 

T b I 57 N' I d I a e a : IV e e c · d P rr mpor anc1a as O I ICaS d RH e 
Nenhuma Pouca Média Razoável Muita TOTAL 

226.1mport.treinamento 5 3 21 32 75 136 

227.1mp. pagto.mérito 13 13 36 44 25 131 

228.1mp.pgto.habilidade 14 9 37 46 26 132 

229.1mp. partic.lucros [29] 13 19 36 30 127 

230 .1mp.redução rotativ 14 10 35 42 36 137 

231 .1mp.+ comunicação 6 10 26 49 47 138 

232.1 mp.partic.decisão 9 12 36 51 32 140 

233.1mp.cargos +amplos 9 9 40 39 40 137 

234 .1mp.educação básica 4 16 31 37 51 139 

235.1mp.beneficios 7 14 48 40 28 137 

236.1mp.aval.desempenho 7 17 48 39 25 136 

237 .lmp.prepara.chefias 6 4 27 43 59 139 

238 .1mp. part.sugestões 4 13 37 47 36 137 

239.1mp.condições trab. 3 5 24 51 56 139 

240 .1mp seleção+ rigor 7 15 41 36 40 139 

241 .1mp. realocação 5 15 41 41 35 137 
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4.3.2 Política-chave de envolvimento empregatício e Comportamentos correlatos 

Fez-se um procedimento, a partir do cruzamento das médias, denominado AFC (Análise 

Fatorial de Correspondência no software Le Sphinx) para tentar identificar as associações 

significativamente relevantes da principal política de Gestão de Pessoas com os comportamentos 

associados. Chama-se a atenção para alguns achados, no caso: 

Treinamento versus Comportamentos (teste Fischer56 da AFC) 

~ empresas que dão pouca importância ao treinamento verificam comportamentos de 
roubos/furtos, agressões, comportamentos indesejados dos trabalhadores, entendimento de 
que esses sentem-se agradecidos com os beneficios oferecidos e dependentes da empresa. 
Em outras palavras, o corr...-.prometimento instrumental se faz presente nesse segmento 
amostrai que pode ser identificado pela tendência de gestão de pessoas voltada à 
Sobrevivência; 

~ as que consideram média importância ao treinamento observam comportamentos como 
doenças ocupacionais, medo do desemprego faz com que se tomem mais agradecidos, 
mais rivalidade entre o pessoal. Tendo em vista os impactos comportamentais, sugere-se 
que tendência de Controle, bem como o comprometimento normativo parecem 
predominar neste estrato; 

~ as empresas que atribuem razoável e muita importância ao treinamento apontam para 
comportamentos característicos da tendência de gestão voltada ao Comprometimento. 
Pessoas mais críticas, mais acidentes no trabalho, maior nível de estresse e doenças 
psicossomáticas, menor participação sindical caracterizam os paradoxos desse tipo de 
gestão na literatura e também nos resultados da pesquisa (ver Figura abaixo). A 
categorização do tipo de comprometimento indica para o afetivo, uma vez que as 
variáveis "imagem da empresa mais positiva" e identificação com a organização" 
foram associadas ao segmento estudado . 

56 Resultados do teste de Fisher: 
V246.Identificação : V _inter= 2.12, V _intra= 0.88, F= 2.41, 1-p= 94.75% 
V248. Medo desemprego x agradecido: V _inter= 0.72, V _intra= 1.26, F= 0.57, 1-p= 31.20% 
V249.Beneficio x dependência: V _inter= 2.73, V _intra= 1.22, F= 2.24, 1-p= 93.19% 
V250.Comportamento indesejado : V _inter= 0.57, V _intra= 1.09, F= 0.52, 1-p= 27.83% 
V253 .Mais part.sindical : V _inter= 0.87, V _intra= 1.1 O, F= O. 79, 1-p= 46.41% 
V254.Mais agressões : V _inter= 0.17, V _intra= 0.50, F= 0.34, 1-p= 15.06% 
V255.Mais estresse e e doenças psicossomáticas: V _inter= 0.95, V _intra= 1.39, F= 0.68, 1-p= 39.00% 
V256.Mais acidentes de trababalho: V _inter= 0.46, V _intra= 0.90, F= 0.51, 1-p= 27.09% 
V257 .Mais doenças profisssionais: V _inter= 0.38, V _intra= 0.87, F= 0.43 , 1-p= 21 .39% 
V259.Mais roubos/furtos: V inter= 0.16, V intra= 0.79, F= 0.20, 1-p= 6.30% 
V260.+críticas para a empres~: V _inter= 3.69, V _intra= 1.05, F= 3.52, 1-p= 99.04% 
V262.Mais rivalidade : V inter= 0.75, V intra= 1.05, F= 0.71, 1-p= 41.15% 
V263.1magem interna da empresa positiv~ : V _inter= 2.59, V _intra= 1.19, F= 2.18, 1-p= 92.52% 
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De modo geral, pôde-se verificar outra Premissa Específica do estudo, no caso: H2, pois 

a amplitude de importância da política Treinamento mostrou-se associada aos comportamentos de 

comprometimento previstos na problematização do estudo (e no Apêndice Metodológico). 

Nenhum a 

@ 

Eixo 1 (54 .1 

Eixo 2 (40.9%) 

t.em presa+ 

icação 

os/furtos 

Figura 14: Mapa Fatorial da Importância do Treinamento e os Comportamentos Associados 

Nas correlações das variáveis tratadas pela AFC57
, constata-se que: 

57 Segundo o Manual de Referência do Sphinx Plus C ( 1995, p. 7.11 ), a Análise Fatorial de Correspondências é um 
procedimento matemático que " transforma a tabela num gráfico no qual as atrações e repulsões entre linhas e 
colunas se traduzem em proximidades ou distanciamentos físicos. Mais uma modalidade se encontra distanciada 
do centro do gráfico (cruzamento dos dois eixos), mais ela se diferencia dos outros (da média) . Mais ela se 
aproxima, mais suas características podem ser consideradas como pouco marcadas (em relação a esta média) . As 
proximidades entre modalidades linha e coluna, no gráfico, indicam uma ligação forte entre estas modalidades; 
no mesmo sentido, a menor ou maior distância entre modalidades linhas ou colunas indica uma semelhança ou 
uma oposição entre elas . Pode-se assim, a partir da significância das modalidades que se opõem sobre o eixo 
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~ a identificação (interesse, boa vontade) dos empregados com os objetivos da empresa é 
associada a imagem positiva que eles têm da empresa; 

~ a imagem positiva dos trabalhadores em relação à empresa tem relação com a menor 
participação destes no sindicato de sua categoria profissional; 

~ a menor participação no sindicato dos trabalhadores foi correlacionada com o nível de 
estresse e outras doenças psicossomáticas; 

~ estresse e doenças psicossociais nos trabalhadores foram associadas às empresas que têm 
imagens positivas. Kanter ( 1997) explica tal associação, como foi visto anteriormente. Os 
roubos e furtos também foram associados ao estresse e doenças psicossociais. 

~ aonde as agressões físicas e verbais têm ocorrido, os furtos/roubos também acontecem; 

~ trabalhadores mais questionares, críticos com as empresas em que atuam são encontrados 
em empresas em que os acidentes de trabalho têm aumentado; 

~ ambientes onde se epcontra maior rivalidade entre os empregados são propícios a terem 
portadores de doenças ocupacionais e, 

~ a ameaça da perda de emprego faz com que se sintam mais agradecidos com a empresa, 
podendo também gerar mais rivalidade e doenças profissionais para se mostrar que se é 
insubstituível (Kanter, 1997). 

Tais correlações merecem estudos mais aprofundados, uma vez que esta pesquisa é de 

natureza exploratório-descritiva. Seria oportuno uma investigação qualitativa no caso . 

vertical, ou horizontal, buscar uma explicação às relações que se degajam da tabela. Esta explicação é ainda mais 
plausível quando é elevado o percentual da variância explicada pelo eixo considerado". 
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Figura 15: Gráfico de Correlações da Importância do Treinamento versus e Comportamentos Associados 

4.3.3 Participação das empresas no Mercado 

Como já demonstrado na seção da Metodologia (capítulo 3), a economia do Estado do Rio 

Grande do Sul passou por oscilações durante o período pesquisado. Primeiro, a indústria de 

transformação apresentou períodos de expansão (de julho de 1994 a março de 1995); depois de 

queda na produção industrial (de abril a agosto de 1995) e entre setembro de 1995 a abril de 1996 

foi considerada a mais atingida dentre os setores de sua economia, tendo o pior desempenho dos 

principais estados brasileiros pesquisados pelo IBGE (Scherer, 1996, p. 63). No início de 1996 

surgiram indícios de retomada do crescimento, comprovados a partir do segundo semestre do 

mesmo ano (o RS registrou o melhor desempenho entre os oito Estados investigados pelo IBGE). 

Sendo partícipes de tal cenário, a maioria dos entrevistados fez uma avaliação positiva do 

somatório dos dois anos em questão (1995-97) , possivelmente porque a fase crítica da crise já 

hav ia passado. Mais da metade (56%) das empresas pesquisadas conseguiram ampliar sua 
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participação no mercado. E um quarto da amostra (26%) manteve-se nas condições anteriores 

(Tabela 58). 

T b I 58 E a e a : - d vo uçao a partlcipaçao - da empresa no mercado nos últimos dois anos 
No. cit. Freq . 

Particip. mercado 

Permaneceu igual 37 26,06% 

Tem aumentado 80 156,34% 1 
. ---

Tem diminuído 25 ' 17,61% 

TOTAL ClT. 142 100% 

A dependência é muito significativa (Qui2= 35 .34, gl= 2, 1-p= >99,99%). 
O Qui2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada categoria. 
Os percentuais são calculados com base no número de citações. 

Na Analise Fatorial de Correspondência, observa-se que a situação das empresas no 

mercado é associada ao uso das políticas, no caso, as empresas que: 

);> diminuíram sua fatia de mercado foram as que não usaram significativamente as 
políticas de RH, optando pela precarização da situação de trabalho, tal como previu-se na 
problematização da tendência de gestão voltada à Sobrevivência; 

);> as que permaneceram em igual situação de mercado (relativa aos dois anos que 
antecederam a pesquisa) usaram, em particular, políticas como beneficios, pagamento por 
mérito, processo seletivo rigoroso e cargos mais amplos (visando a polivalência e 
multifuncionalidade). A interpretação da abordagem· de gestão de pessoas adotada é, 
como foi indicado na discussão da literatura e no Capítulo 1, típica da Tendência ao 
Controle, sobretudo considerando-se o conservadorismo das três primeiras políticas. A 
primeira política citada pode indicar paternalismo; a segunda, incentivo ao individualismo 
e a terceira talvez signifique que as empresas preferiram buscar trabalhadores "prontos" 
no mercado de recursos ao invés de desenvolvê-los e motivá-los internamente. Os cargos 
mais amplos permitem maior racionalização do uso da força de trabalho. Em outras 
palavras, o trabalhador foi visto como custo. 

);> as que aumentaram sua participação no mercado foram as que implementaram as 
políticas recomendadas na literatura especializada de Administração Estratégica de 
Recursos Humanos, representando, portanto, o segmento das empresas dirigidas à 
Tendência ao Comprometimento. Convém destacar que os resultados, isto é: condições 
de trabalho/realocação dos empregados descontentes, remuneração variável, treinamento, 
preparação das chefias e educação, comunicação, participação nas sugestões e decisões 
ratificam a Tipologia desenhada para explicar os Níveis de Complexidade dos Programas 
de Envolvimento. O resultado do teste Fischer58 desse cruzamento indicou como 

58 Resultados do teste de Fisher: 
226.Import.treinamento: V _inter= 3.39, V _intra= 1.04, F= 3.26, 1-p= 95.96% 
227.Imp. pagto.mérito: V _inter= 0.04, V _intra= 1.45, F= 0.03, 1-p= 4.10% 
228.Imp.pgto.habilidade : V _inter= 0.18 , V _intra= 1.45, F= 0.1 2, 1-p= 11.85% 
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significativamente diferentes da média do conjunto das vanaveis (risco de até 5%) as 
seguintes políticas: treinamento, condições de trabalho e preparação da chefia. 

T b I 59 E a e a : - d p vo uçao a art1c1paçao no M erca d o versus I · d P r· mportanc1a as o 1t1cas usa 
V226 V227 V228 V229 V230 V231 V232 V233 V234 V235 V236 V237 V238 

Particip. mercado 

Permaneceu igual 3,92 3,42 3,41 3,12 3,47 3,77 3,44 3,80 3,81 3,51 3,26 3,94 3,69 

Tem aumentado 4,43 3,43 3,51 3,25 3,57 4,00 3,77 3,73 3,87 3,57 3,51 4,22 3,77 

Tem diminuído 4,13 3,36 3,39 3,14 3,63 3,63 3,32 3,29 3,72 3,24 3,42 3,64 3,58 

CONJUNTO 4,24 3,42 3,46 3,20 3,55 3,88 3,61 3,67 3,83 3,50 3,43 4,04 3,72 

Os valores da tabela são as médias calculadas sem considerar as não-respostas. 
Os nomes dos critérios discriminantes são enquadrados. 

V239 V240 

3,89 3,72 

4,29 3,71 

3,76 3,24 

4,09 3,63 

d as 
V241 

3,58 

3,69 

3,50 

3,63 

Os números enquadrados correspondem às médias por categoria significativamente diferentes do 
conjunto da amostra (ao risco de 5%) . 

229 .Imp. parti c. lucros : V _ inter= 0.24, V _intra= 2.25, F= 0.1 O, 1-p= I 0.52% 
230.Imp.redução rotativ : V _inter= 0.19, V _intra= 1.56, F= 0.12, 1-p= 11.80% 
23l .Imp.+ comunicação : V _inter= 1.55, V _intra= 1.20, F= 1.30, 1-p= 72.39% 
232 .Imp.partic.decisão : V _ inter= 2.58, V _intra= 1.24, F= 2.08, 1-p= 87.33% 
233.Imp.cargos +amplos : V _inter= 2.16, V _intra= 1.33 , F= 1.62, 1-p= 80.11 % 
234.Imp.educação básica : V _inter= 0.23, V _intra= 1.30, F= 0.18, 1-p= 16.21 % 
235.1mp.benefícios : V _inter= 1.04, V _intra= 1. 18, F= 0.88, 1-p= 58 .20% 
236.Imp.aval.desempenho : V _inter= 0.75, V _intra= 1.19, F= 0.63, 1-p= 46. 17% 
237 .1mp.prepara.chefias : V _inter= 3.40, V _intra= 1.1 O, F= 3.10, 1-p= 95 .31 % 
238.Imp. part.sugestões: V _ inter= 0.32, V _intra= 1.11 , F= 0.28, 1-p= 24.35% 
239.1mp.condições trab. : V _inter= 3.73, V _intra= 0.87, F= 4 .28, 1-p= 98.44% 
240.Imp seleção + rigor : V _inter= 2.27, V _intra= 1.32, F= 1.72, 1-p= 8 1.88% 
24l.lmp. realocação : V _inter= 0.3 7, V _intra= 1.20, F= 0.31, 1-p= 26.16% 
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Eixo 2 (24 .9%) 

Figura 16: Mapa Fatorial da Evolução da Participação no Mercado versus Importância das Políticas usadas 

Cabe destacar que o tratamento dos dados acima trata-se de uma análise multivariada, 

similar a AFC. A ACP (Análise de Componentes Principais) diferencia da AFC, porque ao invés 

de uma tabela de freqüências, trata-se de uma tabela de valores em médias (de cada um dos 

critérios). A leitura do gráfico é feita observando-se a posição das variáveis sobre o círculo, a 

qual "dá indicações sobre suas correlações mútuas: 2 direções que fazem. Entre elas, um ângulo 

são correlacionadas positivamente. Um ângulo muito obtuso é o índice de uma correlação 

negativa. Um ângulo reto indica uma ausência de correlação" (Sphinx Plux, 1995, p. 8.5). 

A Tabela abaixo apresenta apenas o estrato das empresas que deram de "razoável a muita 

importância" às principais políticas para otimizar o comprometimento e o desempenho do 

trabalhador. Verifica-se, proporcionalmente, a ampliação da participação no mercado à medida 

em que o uso de treinamento, o oferecimento de condições de trabalho, a preparação das chefias 

e o incremento nos canais de comunicação são mais aplicados (ver Figura 17). 
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Tabela 60 : Distribuição da Freqüência Participação das empresas no mer cado versus a 
I tA • d r · mpor ancta as pnnctpats po thcas 

~ 
lmport.treinamento lmp. + comunicação lmp.prepara.chefias 
Razoável a Muita Razoável a Muita Razoável a Muita 

Permaneceu igual 25 ~ ~ ---- -. ---- -. -----------
Tem aumentado 66 59 

Tem diminuido 16 15 

TOTAL 107 96 

251 

65 

61 

59 
26 

16 .. 

22 66 15 
15 o 16 

Perma Tem Tem 
neceu aumentado diminuido 

O lmport.treinamentoRazoável a Muita 

O lmp.prepara.chefias Razoável a Muita 

• lmp. + comunicação Razoável a Muita 

O lmp.condições trab. Razoável a Muita 

Figura 17: Participação 110 mercado versus a lmportâ11cia das pri11cipais políticas 

-~ 
61 

15 

102 

lmp.condições trab. 
Razoável a Muita 

26 
. -. -. -------

65 

16 

107 

Investigando a associação do posicionamento das empresas no mercado e os 

comportamentos dos trabalhadores observados pelos representantes gerenciais, nota-se alguns 

resultados interessantes (ver Figura 18), ainda que as correlações não sejam de muita expressão 

estatística 59
: 

59 Resultados do teste de Fisher: 
246.ldentificação: V _ inter= 2.19, V _ intra= 0.92, F= 2.38, 1-p= 90.55% 
247.perda empregoxprod. : V _inter= 0.56, V _intra= 1.60, F= 0.35, 1-p= 28 .86% 
248.medo desemp.x agrad: V _inter= 0.22, V _intra= 1.28, F= 0. 17, 1-p= 15.66% 
249.Beneficioxdependênc : V _inter= 0.32, V _intra= 1.29, F= 0.25 , 1-p= 21 .95% 
250.comport.indesejado : V _ inter= 0.3 5, V _intra= 1.11 , F= 0.31, 1-p= 26.51% 
251.Revolta QVT-QVcasa: V _inter= 0.50, V _intra= 1.16, F= 0.43 , 1-p= 34.17% 
252 .Mais alcoolistas : V _inter= 0.51, V _intra= O. 71, F= 0.71, 1-p= 50.18% 
253 .Mais part.sindical : V _inter= 1.29, V _intra= 1.12, F= 1. 15, 1-p= 68 .07% 
254.Mais agressões : V _inter= 1.21 , V _ intra= 0.48, F= 2.51 , 1-p= 91 .62% 
255 .Mais stress e psico : V _inter= 1.49, V _intra= 1.40, F= 1.06, 1-p= 64.85% 
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~ empresas que diminuíram sua participação no mercado tendem a ter empregados fiéis . 
O medo de perder o emprego faz com que produzam e se tomem agradecidos. Os 
beneficios que recebem os tomam dependentes da empresa. Apesar disso, 
comportamentos indesejados e casos de alcoolismo são percebidos. É possível categorizar 
estes comportamentos com os supostos na tendência de Gestão voltada à Sobrevivência 
e em certo casos (por exemplo, uso de benefícios) com a de Controle, uma vez que 
aponta para a precariedade da qualidade de vida no trabalho e a fragilização do 
trabalhador. Ademais, o medo e o auxílio dos beneficios indicam traços do 
comprometimento instrumenta l; 

~ empresas que permaneceram igua l no mercado encontram prob lemas relacionados a 
roubo/furtos , participação sindical, doenças profiss ionais e psicossomáticas. Tais 
prob lemas são característicos da Gestão do Contr ole, como foi evidenciado 
anteriormente. Não obstante, tais comportamentos podem sinalizar o uso ou a necessidade 
de um comprometimento normativo; 

~ empresas que cr escer am em termos de mercado são dotadas de empregados mais 
identificados com a organização, possuidores de imagens positivas da empresa, todavia 
tomam-se revoltados ao compararem a qualidade de vida na empresa com a que possuem 
em casa. Os trabalhadores também são mais críticos em relação à organização, competem 
mais com seus co legas (rivalidade), o que pode ser uma das causas dos acidentes de 
trabalho ocorridos. De fato, tais resultados vêm a confirmar os estudos teóricos e 
empíricos da Gestão do Comprometimento e do C omprometimento do t ipo afetivo. 

T b I 61 M'd' d V a e a : e Ia as · c anave1s om portamenta1s versus a p - d arhc1paçao o merca d o 
V246 V247 V248 V249 V250 V251 V252 V253 V254 V255 V256 V257 V258 V259 V260 

Particip. mercado 

Permaneceu igual 3,75 2,68 2,04 3,14 2,1 8 2,07 1,52 2,07 1 18 1 2,50 1,71 1,89 1,46 1,61 3,43 

Tem aumentado 4,00 2,83 2,00 3,08 2,20 2,15 1,47 1,83 1,51 2,20 1,73 1,57 1,75 1,53 3,49 . . . . - . .. 
- 3-:~~ J Tem diminu ido 3,47 3,00 2,18 3,29 2,41 1,88 1,75 1,59 1,29 2,00 1,35 1,35 1,59 1,41 . . . ... 

CONJUNTO 3,87 2,82 2,03 3,13 2,23 2,09 1,52 1,85 1,40 2,24 1,68 1,62 1,66 1,53 3,38 

Os valores da tabela são as médias calculadas sem considerar as não-respostas. 
Os nomes dos critérios discriminantes são enquadrados. 

V261 V262 V263 

1,86 2,04 3,75 

1,95 2,16 3,81 

1,88 1,94 3,53 
. . 

1,92 2,10 3,76 

V264 V265 

3,54 2,46 

3,57 2,31 

3,65 2,35 

3,58 2,35 

Os números enquadrados correspondem às médias por categoria significativamente diferentes do 
conjunto da amostra (ao risco de 15%). 

Resultados do Teste T Student: Comparação das médias das categorias Tem aumentado' e Tem 
diminuído': 
246.identificação dos empregados : 4,00 I 3,47 
247.perda emprego x produtivos : 2,83 I 3,00 

A dif. é pouco significativa (t= 1.935, 1-p= 94.68%) 
A di f. não é significativa (t= 0.490, 1-p= 36.95%) 

256.Mais acidentes trab : V inter= 1.03, V intra= 0.99, F= 1.04, 1-p= 64.11 % 
257.Mais doenças profis: v-_inter= 1.73, V_intra= 0.85, F= 2.05, 1-p= 86.85% 
258.+desperdício/retrab : V _inter= 0.86, V _intra= 0.66, F= 1.30, 1-p= 72.54% 
259.Mais roubos/furtos : V _inter= 0.20, V _intra= 0.79, F= 0.26, 1-p= 22.38% 
260.+críticas p/empresa: V _inter= 3.73 , V _intra= 1.13 , F= 3.29, 1-p= 96.03% 
261 .Mais idas ao médico : V _inter= 0.09, V _intra= 0.88, F= 0.11 , 1-p= I 0.62% 
262.Mais rivalidade : V _ inter= 0.41, V _intra= 1.06, F= 0.38, 1-p= 31 .30% 
263.Imagem int.empresa+: V _inter= 0.56, V _intra= 1.27, F= 0.44, 1-p= 34.93% 
264.Fidelidade e/a empr : V _inter= 0.07, V _intra= 1.14, F= 0.06, 1-p= 6.59% 
265.Reconhecim.xhierarq : V _inter= 0.24, V _intra= 1.52, F= 0.16, 1-p= 14.72% 
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248.medo desemp. x agradecidos 2,00 I 2, 18 A dif. não é significativa (t= 0.493, 1-p= 37.14%) 
249.Beneficioxdependentes : 3,08 I 3,29 A di f. não é significativa (t= 0.735 , 1-p= 52.91 %) 
250.comportamentos indesejados : 2,20 I 2,41 A dif. não é significativa (t= 0.829, 1-p= 58.59% ) 
25l.Revolta QVT-QVcasa : 2, 15 I I ,88 A di f. não é significativa (t= 0.964, 1-p= 66.0 I%) 
252.Mais alcoolistas : I ,4 7 I t, 75 A di f. não é significativa (t= t. t t 6, t -p= 73 .31 %) 
253.Mais participação sindical : 1,83 I 1,59A dif. não é significativa (t= 0.859, 1-p= 60.30%) 
254.Mais agressões : 1,51 I 1,29 A di f. não é significativa (t= 1.283, 1-p= 80.02%) 
255 .Mais stress e doenças psicossomáticas : 2,20 I 2,00 A dif. não é significativa (t= 0 .827, 1-p= 58.43%) 
256.Mais acidentes no trabalho : I, 73 I I ,35 A di f. é significativa (t= 2.002, 1-p= 95.42%) 
257.Mais doenças profissionais : 1,57 I !,35 A dif. não é significativa (t= 1.272, 1-p= 79.62%) 
258.+desperdício/retrabalho : I ,75 I I ,59 A di f. não é significativa (t= 0 .698, I-p= 50.58%) 
259.Mais roubos/ furtos : 1,53 I 1,41 A dif. não é significativa (t= 0.741 , 1-p= 53 .29% ) 
260.+críticas p/empresa : 3,49 I 2,76 A dif. é significativa (t= 2.482, I-p= 98.57%) 
26I .Mais idas ao médico : 1,95 I 1,88 A di f. não é s ignificativa (t= 0.264, I-p= 2I .82%) 
262.Mais rivalidade : 2, I6 I I,94 A dif. não é s ignificativa (t= 0 .949, 1-p= 65 .23% ) 
263.Imagem interna da empresa+ : 3,8I I 3,53 A di f. não é significativa (t= 0.967, 1-p= 66.15%) 
264.Fidelidade e/a empresa : 3,57 I 3,65 A dif. não é significativa (t= 0 .265, 1-p= 21.86%) 
265 .Reconhecimento x hierarquia : 2,3 t I 2,35 A di f. não é significativa (t= 0. 128, 1-p= 13 .31 %) 

~~.~~~U! ~":!~~~~;;.--
248.medo~ 

249 .Benefíci 

Eixo 2 (30.5%) 

/empresa 
entes trab 

Figura 18: Variáveis Comportame11tais versus Participação 110 mercado 

Na Tabela 62 é demonstrado o cruzamento da variável Participação no mercado conforme 

o ramo. Observa-se que não há associações entre elas. Num mesmo segmento as empresas 
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responderam diferentemente às oscilações do mercado. Mecânico, metalúrgico, mobiliário, 

material elétrico, produtos alimentares e químico talvez possam ser ramos com uma tendência 

favorável à competição no mercado. 

Tabela 62: Ramo industrial versus Participação no mercado 
Particip. mercado Permaneceu 

Ramo industrial igual 

Minerais t'i metálicos 

Metalurgia 

Mecânica 

Material elétrico 
- --

Material transporte 

Madeira 

Mobiliário 

Papel e papelão 

Borracha 

Couro e peles 

Química 

o 
4 

~ : 

0,. 
_QJ . 
o 
3 

2 

o 
-4-:-

-------
Perfumaria 

Mat. plástica 

Têxtil 

Vestuário 

o 
1 : 

o 
o 

Tem Tem diminuído 
aumentado 

4 

13 El 
10 QJ 
[!] _ 1 

2 o 
o 0 
5 @] 
4 1 

2 o 
----------

1 o 
--- - -----------

7 2 
o . -- - -- - -- -QJ-

2 

2 

3 

o 
o 

TOTAL 

-------
5 

18 

21 

8 

5 

1 

8 

6 

4 
---------. 

1 
-- - --- - --

13 

3 

- . -----------.----------------- nJ ------
2 

4 

9 Calçados 

Prod alimentares 

3 

5 

3 

11 @]_ 24 

Bebidas 1 3 2 6 

Fumo O 1 2 

TOTAL 37 80 24 141 

A dependência não é significativa (Qui2= 44,60, gl= 36, 1-p= 84,60%). Atenção, 50 (87.7%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis . 
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Distribuição em setores de 'Particip . mercado: Tem aumentado' 

3 1 4 

10 
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Qui mica 

Perfumaria 
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Vestuário 

Calçados 

Prod alimentares 

Bebidas 

Figura 19: Ramo industrial versus Participação 110 mercado 

Com relação ao porte, constata-se que: 

).> as grandes são as que menos têm diminuído sua participação no mercado; 
).> dentre as que têm diminuído sua participação no mercado estão as micro e pequenas 

empresas. 

T b I 63 P a e a : orte versus p f. ar ICipaçao no merca d o 
Porte empresa Micro/pequena Média Grande TOTAL 

Particip. mercado 

Permaneceu igual 45,9.§% ( 17) 24,32% ( 9) . ~}l.\73% ( 11) 100% ( 37) 

Tem aumentado 46,2~0/o ( 37) 28?5% ( 23) 25,00% ( 20) 100% ( 80) 
----- ------ -- - ---- -. -- --.-- -----------

Tem diminuido 1ss.oo% ( 17) 1 28,00% ( 7) !4 fjiJ'•o ( 1 )\ 100% ( 25) 

TOTAL 50,00% ( 71) 27,46% ( 39) 22,54% ( 32) 100% (142) 

A dependência é pouco significativa (Qui2= 7,03 , gl= 4, 1-p= 86,55%). 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 
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O Micro/pequena • Média 0 Grande 

Figura 20: Porte versus Participação 110 mercado 

1 
7 

17 

Tem diminuido 

No que diz respeito ao tempo de uso de ações da Qualidade, verifica-se que: 

)> as que investem há mais tempo nesse caminho têm ampliado sua participação no 
mercado, se comparadas com_ as empresas que não usavam ou estavam 
implementando ações da qualidade no momento da pesquisa (ver Figura 21). 

a e a T b I 64 T empo e .çoes a ua 1 a d A - d Q rd d e versus p f. ar IClpaçao no merca d o 

Tempo ações 
Não emprega Não emp.mas 1 ano a menos de 3 mais de TOTAL 

Part'.' mercado pretende e anos 3 anos 

Permaneceu igual i 10,81% ( 4) ,27,03% ( 10) - 24,32% ( 9) 3! ,84% ( 14) 100% ( 37) 
' 

Tem aumentado 3,75% ( 3) 26,25% ( 21) 30,00% ( 24) 40 ,00% ( 32) 100% ( 80) 

Tem diminuído 2~ .oo% < 7) 1 36 ,00% ( 9) ·l 24,00% ( 6) -i 12.CO 1. 3} 100% ( 25) 

TOTAL 9,86% ( 14) 28,17% ( 40) ·• 27,46% ( 39) 34,51% ( 49) 100% (142) 

A dependência é muito significativa (Qui2= 16,99, gl= 6, 1-p= 99,07%) . 
Os valores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 

249 



• 

32 

Distribuição em setores de 'Particip. mercado: Tem aumentado' 

3 

O Não emprega 

• Não emp.maspretende eusa a -1 ano 

O 1 ano a menos de 3 anos 

O mais de 3 anos 

Figura 21: Tempo de Ações da Qualidade versus Participação no mercado 

Em linhas gerais, verificou mais uma das hipóteses embasadoras da presente tese (H3 ). 

Demonstrou-se nesta seção que as distintas tendências de gestão (Sobrevivência, Controle e 

Comprometimento) estão associadas ao grau de participação das empresas no mercado. Investir 

em políticas de envolvimento pode trazer beneficios para o trabalhador e para as organizações, 

como foi mostrado. 

4.3.4 Breves conclusões sobre às principais Políticas, comportamentos associados e 
posicionamento das empresas no Mercado 

Dos tratamentos estatísticos apresentados, conclui-se que o Diagrama Teórico do Estudo é 

apropriado para explicar o comportamento das variáveis tratadas. O mix de políticas de 

envolvimento mostrou a variação no uso delas. Mais precisamente, as principais políticas 

referem-se aos pilares categorizados no modelo, ou seja: (1) motivação e movimento; capacitação 

e competência e (3) sistemas de apoio organizacional. Respectivamente aos pilares do mix, 

comunicação, treinamento e preparação das chefias e, condições de trabalho foram as políticas 

centrais. 

O treinamento foi considerado como principal política para incrementar o 

comprometimento e o desempenho do trabalhador. Observou-se que as empresas que mats 
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atribuem importância e investem em treinamento convtvem com uma força de trabalho com 

características de estar comprometida afetivamente. As que apreciam medianamente tal prática 

tendem a ter trabalhadores com comportamentos de comprometimento normativo e as que a 

depreciam, sofrem as conseqüências da forma de gerenciamento adotada. 

O comprometimento normativo é relacionado às empresas que usam a Administração de 

Pessoal (gestão tradicional) , enquanto que o comprometimento do tipo instrumental é associado à 

inexistência ou uso ad hoc das práticas de Pessoal. 

Além disso, a evolução da participação das empresas no mercado (nos dois últimos anos, 

a contar do momento da pesquisa de campo) foi , possivelmente, uma das respostas ao modelo de 

gestão das pessoas utilizado. Verificou-se, pois, que empresas que cresceram no mercado, 

investiram em ações da qualidade e em políticas de envolvimento, conquistando, por decorrência, 

o compromisso afetivo de seus empregados, o que deve ter contribuído no atingimento dos 

objetivos e resultados empresarias. As que permaneceram na mesma posição de mercado durante 

os dois anos em questão, foram mais conservadoras no uso das políticas de gestão de pessoas e 

estavam implementando práticas de gerenciamento da qualidade. Como resultado disto, o 

comprometimento normativo foi mais forte . As que não têm conseguido acompanhar as 

exigências do mercado parecem também não acompanhar as necessidades e expectativas dos 

trabalhadores, haja vista o que oferecem em troca dei trabalho ao seu pessoal e os 

comportamentos que são obrigados a conviverem. 

4.4 Análise do uso das Políticas de Envolvimento em 73 empresas: comparação do entre 
o período 1994-95 e 96-97 

Na continuidade do estudo faz-se uma comparação de 73 empresas, as quais participaram 

das duas edições do estudo; a primeira efetuada em 1994/95 e a outra em 96/97. Busca-se dessa 

forma, encontrar subsídios para verificar a seguinte premissa. 

:::::> Hipótese 4: A amostra de indústria de transformação do RS está aumentando o uso de 
políticas de Envolvimento e a sua participação no mercado nos períodos investigados (94/95 -
96/97). 
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Antes de tratar especificamente das práticas de envolvimento, são destacadas algumas 

características da amostra que compôs o estudo longitudinal. 

4.4.1 Algumas características da amostra do estudo longitudinal 

Apesar da dependência não ser significativa no teste de comparação da amostra, constata

se que três das empresas de grande porte (acima de 500 empregados) reduziram seus quadros, 

passando a ser classificadas como de médio porte (de 100 a 499 empregados). Isso não significa 

dizer que as demais também não tenham passado por processos de enxugamento (na Tabela 65 , 

identificou-se a redução do quadro de pessoal , no decorrer do período 94-96, em mais da metade 

da amostra de 142 empresas pesquisada em 1996-97). É, portanto, provável que tenha ocorrido, 

pois é o que os dados secundários indicam. Contudo, o volume de trabalhadores dispensados não 

chegou a alterar a classificação do porte (segundo os critérios definidos para o presente estudo). 

T b I 65 C a e a : - 1994/1996 p t d omparaçao - ore a empresa 
1994/1996 1994 1996 TOTAL 

Porte empresa 

Micro/pequena 33 32 65 

Média pl ~ 44 
. . - . - ... -- ~ --- ---- - .-

Grande 17 37 

TOTAL 73 73 146 

A dependência não é significativa (Qui2= 0,62, gl= 2, 1-p= 26,74%). 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

Um aspecto importante é que as empresas que haviam iniciado a implementação de 

programas voltados à Qualidade e Produtividade, deram continuidade às ações. 

Tabela 66: Comparação 1994/1996 - Tempo de ações da Qualidade e Produtividade(% pelo 
total) 

tempo ações 
Não emprega 1 ano a menos de 3 mais de TOTAL 
Pretende usar anos 3 anos 

Qualid. 
Usa- 1 ano 

1994/1996 

1994 . 2~ , 71 % ( 39) I 12,33% ( 18) I 1l~ .9 () 0'n ( 16l I 50,00% ( 73) 

1996 16,44% ( 24) 11 ,64% ( 17) . 21-92% ( 32) l 50,00% ( 73) 

TOTAL 43,15% ( 63) 23,97% ( 35) -- 32,88% ( 48) ~ 

A preocupação com a competitividade evidenciada na Tabela 67, talvez tenha contribuído 
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para que, durante nesse ínterim, 43 das 73 empresas se lecionadas continuassem aumentando sua 

participação no mercado. Contudo, a leitura geral da evo lução da amostra indica que as empresas 

mantiveram suas pos ições ou sofreram retaliações no mercado. 

Tabela 67: Comparação 1994/1996 - Evolução da Participação no mercado, nos últimos 
dois anos 

1994/1996 1994 1996 TOTAL 

Particip. mercado 

Permaneceu igual [j ~ 32 
o o . -.-
Tem aumentado @2] 43 94 

Tem diminuído 9 11 20 

TOTAL 73 73 146 

A dependência não é significativa (Qui2= 2,0 1, gl= 2, 1-p= 63 ,32%). 
Os valores da tabela são os números de ci tações de cada par de categorias. 

Resgatando uma variável utilizada na seção 4.2, observa-se que não houve diferença 

significativa na avaliação do nível de importância do objetivo de integração/envolvimento dos 

empregados com a empresa. Somando as categorias de respostas média e muita importânc ia, 

obtém-se o seguinte resultado: em 1994-95, 66 das 73; em 1996-97, o número cresceu para 69. 

De qualquer forma, é um resul tado bom. Prediz sua aceitabilidade pela classe empresarial 

gaúcha, por meio das respostas da amostragem. 

Tabela 68: Comparação 1994/1996 - Impor tância do objetivo integração e envolvimento 
d f os uncwnanos para sua empresa 

1994/1996 1994 1996 TOTAL 

lnteg./envolvimE 

Não-resposta ~ QJ 5 

Nenhuma [!] : o 1 

Fraca 2 3 5 
o o ----- ----- ---, o o o o o 

Média 11 15 26 

Muita 55 54 109 

TOTAL 73 73 146 

A dependência não é significativa (Qui2= 3,62, gl= 4, 1-p= 54,08%). Atenção, 6 (60.0%) casas 
têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

4.4.2 Comparando a variabilidade do Mix de Políticas de Envolvimento 

Lembrando-se do mix de políticas de envolvimento usado para analisar o período 96-97, 
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passa-se agora a observar o comportamento de algumas variáveis dois anos antecedentes. 

No que diz respeito ao Nível 1, constata-se uma evolução no uso de todos os meios de 

comunicação interna (Tabela 69), sobretudo nos seminários interno. Exceções dentro do quadro 

evolutivo são as circulares (mantiveram-se iguais) e as reuniões sistemáticas (houve redução mas 

cabe frisar que o uso é intenso) . Apesar da comparação dos resultados possuir grau de 

significância correspondente à 87%, pode-se dizer que esse é um resultado proficuo e compatível 

ao desenvolvimento do nível de complexidade dos Programas de Envolvimento, uma vez que se 

trata de sua base (Nível 1). 
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T b I 69 C a e a : omparaçao 1994/1996 -Mecanismos/p rocedimentos de comunicação interna 
1994/1996 1994 1996 TOTAL 

Comunicação interna 

Não-resposta 1 o 1 

Quadro avisos 66 70 136 
--

Circulares 51 51 102 

Com. cascata 42 44 86 
Dist.relatório fin 9 13 22 

Seminários internos r:---;; u 28 45 

Reuniões sistemáticas 56 53 109 
--

Caixas sugestões 15 19 34 

Jornal companhia 15 23 38 

Outros 
í~ [151 17 1..:. I 

TOTAL 274 316 590 

A dependência é pouco significativa (Qui2= 13,84, gl= 9, 1-p= 87,18%). 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

136 

70 

51 

44 

66 . ; 
51 42 

13 
o 9 

Não-r Quadro Circulares Com. 
espo avisos cascata es sist 

0 1994 • 1996 

companhia 

Figura 22: Comparação 199411996 -Mecanismos/procedimentos de comunicação interna 

O nível 2 do Mix tratou da participação consultiva. Neste sentido, cabe destacar que: 

);> a adoção do sistemas de sugestões para a melhoria da Qualidade foi evidente. Quarenta e 
oito empresas usavam ou estavam implementando em 1994-95; em 1996-97, já eram 61 
das 73 empresas pesquisadas que faziam uso desses; 

);> todos os métodos de sistemas de sugestões investigados tiveram seu uso otimizado no 
período, exceto os Círculos de Controle de Qualidade que permaneceram quase iguais(ver 
Figura 23), o que é uma tendência mundial, conforme a literatura mostra; 

255 



~ constatou-se um leve crescimento no número de empresas que implementou e passou a 
usar parcialmente atividades em pequenos grupos, as quais requerem maior autonomia 
dos trabalhadores em relação aos superiores. É provável que tal quadro tenha se 
modificado desde então. 

T b I 70 C a e a : omparaçao - IS e 1994/1996 s· t mas de sugestões pa r a a melhoria da Qualidade 
1994/1996 1994 1996 TOTAL 

Sistema sugesti 

Não-resposta 2 o 2 

Sim ~ . [!?] 79 

Não êl il.-l 35 
-- - · 

Em implantação 16 14 30 

TOTAL 73 73 146 

A dependência é significativa (Qui2= 8,44, gl= 3, 1-p= 96,22%). Atenção, 2 (25 .0%) casas têm 
uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

T b I 71 C a e a : omparaçao 1994/1996 M 't d - e o os usa d . t os como sas emas d e suges Ces o 
1994/1996 1994 1996 TOTAL 

Métodos p/Sugestões 

Não-resposta ~ - [!] 
Grupos de melhoria 21 36 
-- -- --- -o o o o o- o- -- -o- . - .. o o -- -o ~ - - - ---- o o 

Caixas de sugestões 13 19 
---- -o- ----- ---- ------------------ -----------

Reuniões entre chefias/subord inados 30 56 
---- -o- ----- -- -- -- o- ---- ------ ----

CCQ's 11 12 
o o 

Reuniões sistemáticas 26 . 38 
---

Outro 4 7 

TOTAL 135 175 

A dependência é muito significativa (Qui2= 25 ,61, gl= 6, 1-p= 99,97%). 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

56 

21 

o 

melhoria 

0 1994 • 1996 

56 

sugestões entre chef 
i 

sistemáticas 

Figura 23: Comparação 1994/ 1996- Métodos usados como sistemas de sugestões 

37 
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--o 

32 

86 
--

23 
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11 
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Tabela 72: 1994/1996- Compar ação do nível de difusão das atividades em pequenos grupos 
CCQ, T imes de Melhorias) 

1994/1996 1994 1996 TOTAL 

Ativi d. peq. grupos 

Não usa 22 17 39 
... 

Pretende implantar e usa parcialmente 37 34 71 
---- ---.---- ----- [Tlj , . [221 Já implantado 36 

TOTAL 73 73 146 

A dependência não é significativa (Qui2= 2,55 , gl= 2, 1-p= 71,99%). 

No mix estudado foram consideradas centrais para a amostra coletada em 1996-97, as 

políticas relativas ao Nível 3. Em particular, observa-se: 

};;> preparação das chefias (Tabela 73), houve um ligeiro incremento no nível de importância 
"muito" (duas empresas que atribuíram, em 94-95, importância " média" passaram a 
apreciar "muito" essa questão); 

};;> treinamento (Tabela 74), a evolução foi semelhante ao item anterior" (três empresas que 
atribuíram, em 94-95, importância " média" passaram a apreciar mais essa questão); 

};;> no geral, pode-se concluir que houve incremento no interesse dessas políticas no período 
definido. 

Tabela 73: Comparação 1994/1996 - Avaliação da importância da preparação das chefias 
para melhorar o comprometimento e o desempenho dos funcionários com base na 
expen encta o b d serva a na empresa 

1994/1996 1994 1996 TOTAL 

lmp.prepara.che 

Não-resposta ~ : ... [!] 5 

Nenhuma 2 1 3 

Pouca 3 3 6 
.. . - ------,--- -. ---- -. 

Média 38 36 74 
. ---

Muita 26 32 58 

TOTAL 73 73 146 

A dependência não é significativa (Qui2= 2,81, gl= 4, 1-p= 40,96%). Atenção, 6 (60.0%) casas 
têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis . 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 
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Tabela 74: Comparação 1994/1996 - Avaliação da importância do treinamento para 
melhorar o comprometimento e o desempenho dos funcionários com base na experiência 
o b d serva a na empresa 

1994/1996 1994 1996 TOTAL 
lmport.treiname 

Não-resposta 4 3 7 

Nenhuma 1 1 2 

Pouca QJ [2] 1 
- . . -

Média 31 28 59 

Muita 37 40 77 

TOTAL 73 73 146 

A dependência não é significativa (Qui2= 1,41 , gl= 4, 1-p= 15,79%). Atenção, 6 (60.0%) casas 
têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

A tabela abaixo mostra que não houve mudança significativa em termos de uso de planos 

de treinamento. Observa-se apenas um pequeno acréscimo no uso. 

T b 1 75 C a e a : - 1994/1996 U d Plano de Treinamento omparaçao - so e 
1994/1996 1994 1996 TOTAL 

Plano treinamento 

Sim 29 32 61 
-- -- -- --. --- -- -- -- ---- --

Não 22 23 45 

Em implantação [32] ' f18l 39 

TOTAL 72 73 145 

A dependência não é significativa (Qui2= 0,39, gl= 2, 1-p= 17,87%). 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

No tocante ao Nível 4, as práticas de bem-estar social mostraram um avanço considerável 

no período investigado. Destaca-se, sobretudo, a preocupação com a qualidade da saúde do 

trabalhador expressa pela evolução do uso de práticas como assistência médica, programas e 

planos de saúde, campanhas para prevenção de doenças, seguro de vida, licença especial, 

atividades recreativas e previdência privada. Entretanto, em 1996-97, a flexibilidade de horário, a 

creche e a educação não relacionada ao trabalho foram exploradas em menor grau do que em 

1994-95. 
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T b I 76 C a e a : omparação 1994/1996 f - Bene 1cios oferecidos aos empre2:ados 
1994/1996 1994 1996 

Benefício oferec ido 

Ativ . recreativas 30 36 

Horário flexível 20 8 

Creche 26 21 

Licença especial 12 36 

Seguro de vida ~ ~ -- -. - .. 
Vale transporte 66 67 

. - ... . . 
Transp. especial 31 31 

--- --
Refeições subsidiadas 57 62 

-. 
Educação não trabalho 28 15 

Assistência médica 63 63 

Programas saúde 31 43 

Prev.doenças prof. 33 49 

Previdência privada o 6 

Plano de saúde @] ~ - .. . -- -- ---
Férias antecipadas f0l - ~ -- -. rr·-------- --

Outros 25 

TOTAL 398 587 

A diferença das distribuições entre '1994' e '1996' é muito significativa. 
(Qui2= 149,77, 1-p= >99,99%) 

TOTAL 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

66 

28 

47 

48 

47 

133 

62 

11 9 

43 

126 

74 

82 

6 

48 

31 
--
25 

985 

O Nível 5 do Mix de Políticas tratou dos incentivos financeiros. Tal nível foi prejudicado 

na análise comparativa, eis que na edição da pesquisa de 1994/95 não se contemplaram questões 

dessa natureza. A variável mais próxima encontrada refere-se à existência de Planos de Cargos e 

Salários, o que atualmente pode ser visto como mais um procedimento burocrático e questionável 

quanto ao seu valor, dada à flexibilidade requerida nos novos desenhos dos cargos e à 

flexibilidade prevista nos programas de remuneração estratégica. De qualquer forma, constata-se, 

com base na Tabela 77, que a maioria dos respondentes afirmaram que suas empresas possuíam 

ou estavam implementando tais Planos (em 1994-95, eram 48 empresas e, em 1996-97, 50 das 

73). Questiona-se a fidedignidade desses resultados, pois ainda hoje (em 2001) é raro encontrar 

micro e pequenas empresas com Plano de Cargos e Salários. Cabe, por fim, lembrar que na 

segunda edição do estudo, o nível de incentivo financeiro demonstrou resultados críticos. 
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T b I 77 C a e a : - 1994/1996 Pl o de Cargos e Salários omparaçao - an 
1994/1996 1994 1996 TOTAL 

Plano C e S 

Sim I l ~ 63 ....___.. 
Não 24 23 47 

Em implantação [181 17 35 
TOTAL 72 73 145 

A dependência não é s ignificativa (Qui2= O, 19, g1= 2, 1-p= 8,87%). 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

O Nível 6, participação representativa e consulta coletiva, será ilustrado com a descrição 

do uso de pesquisas. Neste sentido, nota-se que: 

~ pesquisas de satisfação do empregado foram mais usadas com o passar do tempo (usavam 
ou estavam implementando sondagens de opinião, em 1994-95, 34 empresas; em 1996-97 
já eram 42 das 73 pesquisadas); 

~ contudo, resultado mais relevante é observado com relação ao uso de pesquisas com os 
clientes externos (usavam ou estavam implementando sondagens de opinião, em 1994-95, 
38 empresas; em 1996-97 já eram 54 das 73 pesquisadas) . 

Tabela 78: Comparação 1994/1996- Uso de pesquisa para verificar o nível de satisfação e 
d .d d d d as necess1 a es os emprega os 

1994/1996 1994 1996 TOTAL 

Pesq.satis.empregad 

Sim @] ..., ~ 
Não -- ~ 31 

. - . . . .. . . . ~ - ---- -----
Em implantação 11 12 

TOTAL 72 73 

A dependência não é significativa (Qui2= 1,67, gl= 2, 1-p= 56,64%). 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 
A diferença das distribuições entre '1994' e '1996' não é significativa. 
(Qui2= 1,67, 1-p= 56,64%) 

53 

69 

23 

145 

Tabela 79: Comparação 1994/1996 - Uso de pesquisa periódica para conhecer as 
·d d t r r f - d r t necess1 a es, expec a 1vas e sa 1s açao os c 1en es 

1994/1996 1994 1996 TOTAL 

Pesq.satisf.cliente 

Sim r~ 38 62 l'--
Não ~-·· ... :.:. @] 53 

. - . - ---- . . - . ---- -------
Em implantação 14 16 30 

TOTAL 72 73 145 

A dependência é significativa (Qui2= 7,53, gl= 2, 1-p= 97,69%). 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 
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O nível 7 do Mix, Participação nas Decisões, não foi contemplado na edição 94/95 da 

pesqutsa. 

4.4.3 Notas finais sobre a evolução da amostra nas duas edições da pesquisa 

Para encerrar, é apresentado o comportamento evolutivo de ma1s algumas variáveis; 

depois são expostas as conclusões da seção. 

Uma variável que apresentou evolução significativa refere-se à importância de critérios de 

seleção mais rigorosos para melhorar o comprometimento e o desempenho dos funcionários com 

base na experiência observada na empresa. De 39 saltou para 66, o segmento de empresas que 

consideraram o nível de importância média a muita. Poder-se-ia fazer muitas conjecturas a 

respeito desse resultado, algumas delas são, por exemplo: 

~ ampliação no nível de escolaridade é uma alteração comum nos requ1s1tos dos 
trabalhadores do capitalismo flexível, na era do conhecimento, do capital intelectual; 

~ rigor na seleção pode significar que as empresas passam a se preocupar mais com os 
valores e aspectos comportamentais do candidato a fim de selecionar aqueles que casam 
com a cultura organizacional, tal como foi visto na revisão da literatura; 

~ talvez a preocupação com a seleção indique que a empresa procura candidatos "prontos", 
uma vez que há excesso de mão-de-obra e carência de empregos, ou até acima do nível 
cognitivo e experiencial que é requerido para o trabalho; 

~ ou quem sabe, numa perspectiva mais otimista, o preciosismo da seleção signifique que 
uma vez escolhido o canditado ideal, a empresa apostará e investir no desenvolvimento 
dele mediante políticas de envolvimento efetivas. 

Esse é mais um dos temas que a pesquisa desperta interesse para investigações futuras. 
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Tabela 80: Comparação 1994/1996 -Avaliação da importância de cr itérios seleção mais 
rigorosos para melhorar o comprometimento e o desempenho dos funcionários com base 

. b na expenenc1a o servada na empresa 
1994/1996 1994 1996 TOTAL 

lmp seleção + ri gor 

Nenhuma êl 1 7 

Pouca E] 2] 28 

Média 27 42 69 
----- . . . . -.-

Muita 12 24 36 

TOTAL 68 72 140 

A dependência é muito significativa (Qui2= 22,31, gl= 3, 1-p= 99,99%). Atenção, 2 (25.0%) 
casas têm uma freqüência teórica (esperada) inferior a 5, as regras do Qui2 não são realmente 
aplicáveis. 

Na literatura específica, o indicador de rotatividade é apresentado como um importante 

preditor do comprometimento organizacional (Bastos 1994, por exemplo). O mercado de trabalho 

dá sinais de preocupar-se com isso. A Tabela 81 mostra um avanço no estrato de empresas que 

valorizaram muito e de forma média a estabilidade da mão-de-obra (de 39 para 59 empresas). 

Hoje, entretanto, isso pode não ser iguaL 

Tabela 81: Comparação 1994/1996 -Avaliação da importância de critérios redução da 
rotatividade da mão-de-obra para melhorar o comprometimento e o desempenho dos 
f b b ervada na empresa uncwnanos com ase na expenenc1a o s 

1994/1 996 1994 1996 TOTAL 
lmp.redução rot 

Não-resposta @] : QJ 6 
-. 

Nenhuma 12 7 19 

Pouca ~ -· . . ~ 23 
... . . . - -,- - ---- ----- .. 

Média 26 37 63 

Muita !Gl ' 22 35 

TOTAL 73 73 146 

A dependência é muito significativa (Qui2= 13,48, gl= 4, 1-p= 99,08%). 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

Uma questão central que remete ao uso estratégico da gestão de pessoas, especialmente à 

tendência voltada ao Comprometimento, é se as empresas tinham um Plano organizado e 

formalizado de Gestão de RH. Na Figura 24, verifica-se que quase a metade da amostra não fazia 

uso de tal ferramenta. Com o passar do tempo, 4 das poucas (22) que usavam (em 1994-95) 

abandonaram seus planos. 
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22 

o 

implantação 

0 1994 • 1996 

Figura 24: Comparação 199411996- Plano Gestão RH 

Talvez a falta de um planejamento de Recursos Humanos explique o comportamento 

previsível da evolução das empresas na participação no mercado e das características do 

desenvolvimento no uso das políticas de envolvimento empregatício. Em suma, na comparação 

das duas edições da pesquisa, conclui-se que: 

);> mais da metade da amostra ( 43 das 73 empresas) conseguiu continuar crescendo no 
mercado. No cômputo geral da evolução do posicionamento no mercado verifica-se 
manutenção (quem estava crescendo em 1995-96, continuou do mesmo jeito em 1996-97) 
ou retração (perdeu mercado) . 

);> o mix apresentou uma variabilidade positiva mas também reativa nas 73 empresas 
investigadas. Tal característica pode ser explicada pela constatação de que a evolução das 
políticas de cada nível ( 1, 2, 3, 4 e 6) foi incipiente. Tratando-se de práticas pouco 
estratégicas em termos de possíveis resultados, como anuncia a literatura especializada na 
área. Resumi-se que: 

( 1) a comunicação melhorou mas continuou sendo top-down (reuniões e mais reuniões 
com a chefia). Não convém, no entanto, desprezar o incremento dos seminários 
internos; 

(2) todos os sistemas de sugestão foram mais usados, exceto CCQ (o mesmo que vêm 
acontecendo em vários países do mundo). Não obstante, as atividades em pequenos 
grupos, que exigem responsabilização e autonomia do trabalhador foram levemente 
acrescidas no cenário pesquisado; 
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(3) da mesma forma comportaram-se as variáveis importância do treinamento, uso de 
plano de treinamento e importância da preparação das chefias, ou seja, melhoraram 
com o tempo, mas não significativamente; 

(4) foi relevante o uso de práticas assistencialistas para promoção do bem-estar do 
trabalhador; 

(5) passaram a ouvir mais a voz do cliente, principalmente o cliente externo, comparando
se o uso de pesquisas de satisfação aplicada aos empregados e aos clientes da empresa. 

(6) Os níveis 5 (incentivo financeiro , ponto crítico observado na i edição do estudo) e 7 
(participação nas decisões , idem ao comentário anterior) não foram comparados por 
ausência de dados afins. 

De modo geral, confirma-se a Hipótese 4: A amostra de indústria de transformação do RS 

está aumentando o uso de políticas de Envolvimento e a sua participação no mercado nos 

períodos investigados (94/95 - 96/97). Com restrições, tem crescido . 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente tópico faz uma síntese da tese, destaca as pnnc1pa1s conclusões, traz 

recomendações para a gestão de pessoas na indústria gaúcha e sugestões para estudos futuros. 

A tese foi elaborada com base na revisão de uma literatura multidisciplinar, com ênfase 

nas publicações recentes da área de Administração de Recursos Humanos, e num estudo empírico 

composto por uma amostra de 142 empresas da indústria de transformação do RS coletada em 

1996/97. Como a pesquisa tratava-se de uma replicação, a qual foi realizada também em 1994-95, 

pôde-se comparar a evolução, em 73 empresas, de algumas variáveis pertinentes ao tema 

problematizado de forma a ratificar os resultados . 

Resumindo o estudo ... a princípio, a tese apresentou argumentos que explicitam as 

razões da autora quanto à escolha do tema, deixando claro seu posicionamento político-social 

sem desdenhar da cientificidade. Em seguida, houve o momento das definições. Objetivos da 

pesquisa, questão básica investigada, abordagem epistemológica, estrutura do fio condutor da 

tese e relevância do tema foram abordados. Depois disso, o tema foi problematizado, sugerindo 

que as políticas de envolvimento dos empregados fornecem as bases para o comprometimento e 

para a competitividade organizacional. Nessa seção foram questionadas as condições do atual 

ambiente interno e externo das empresas para afetar e serem influenciadas pelo 

comprometimento organizacional. Daí pôde-se inferir a existência de uma diversidade de 
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tendências de gestão das pessoas, no caso: (1) Gestão voltada à Sobrevivência, a qual tende à 

precarizar as condições de vida no trabalho; (2) Gestão voltada ao Controle, essa foca o custo e a 

eficiência no gerenciamento humano e, (3) Gestão voltada ao Comp o etimento, CUJOS 

investimentos em políticas de RH visam envolver o trabalhador com sua organização. 

Como a discussão central da tese girou em tomo da última tendência, foram conceituados 

os termos Employeeship, Empowerment e Employee Involvement. Sugeriu-se que com os 

programas de envolvimento é possível obter o empoderamento e a responsabilização do 

trabalhador, gerando relações de cidadania e de comprometimento organizacional. Para finalizar 

a problematização, foram expostas algumas informações paradoxais da indústria nacional e 

gaúcha relacionadas à gestão de pessoas e à situação macroeconômica de modo a fortalecer a 

idéia de diversidade no gerenciamento humano. 

No capítulo 2 realizou-se a revisão da literatura a fim de responder as questões abaixo: 

1. Historicamente, como a questão do controle/comprometimento tem sido abordada ao 
longo do desenvolvimento da empresa capitalista? Conclui-se que a regulação 
empresarial sempre existiu, com variações em suas formas de controle conforme o 
contexto. Simplificadamente, a fase do capitalismo competitivo (regimes despóticos) fez 
uso predominante do comprometimento instrumental. No capitalismo monopolista, outro 
tipo de comprometimento foi ressaltado, o normativq. E no capitalismo flexível (regime 
hegemônico), os mecanismos de coerção foram substituídos pelo consentimento do 
trabalhador e pelo seguimento das normas e regras impessoais (controle burocrático). O 
comprometimento afetivo ganhou destaque, apesar de coexistir com os demais 
mencionados. 

2. Como a teoria organizacional tem debatido a questão do envolvimento dos empregados 
conforme as tendências de gestão voltada ao controle e ao comprometimento? Nesse 
sentido, sintetiza-se que boa parte da teoria pesquisada (produzida desde o início deste 
século) auxilia na compreensão do enfoque atual adotado para influenciar o 
comportamento das pessoas no trabalho. Há, de fato, um reaproveitamento de conceitos 
da teoria clássica e neoclássica na abordagem contemporânea; por exemplo, o modelo de 
Controle identifica-se com os pressupostos da teoria organizacional de Taylor, Fayol, 
Mayo etc . e com a Teoria X (de McGregor). E o modelo de Comprometimento relaciona
se com a Abordagem Sociotécnica, com o Desenvolvimento Organizacional e com a 
Teoria Y, de McGregor. O inédito talvez seja o uso conjunto e estratégico das práticas que 
configuram determinada tendência de gestão das pessoas. 

3. O que significa Envolvimento dos Empregados sob uma abordagem de Administração 
Estratégica de Recursos Humanos? Marchington et ai. ( 1992) sintetizam a resposta: 
significa uma manifestação dos empregadores para encontrarem caminhos participativos 
de gerenciamento. 
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4. O que constrói a Gestão baseada no Comprometimento? Em suma, valores compatíveis, 
discurso conectado com as práticas gerenctats (indicadores/preditores do 
comprometimento etc .), percepção dos trabalhadores e, sobretudo, políticas de Recursos 
Humanos contribuem na consolidação desse tipo de gerenciamento. 

5. Qual a relação entre Administração de Recursos Humanos e Gestão da Qualidade? Na 
literatura, a GQT é denominada pela proposição "ganha/ganha" na relação capital
trabalho. Para que a gerência possa garantir padrões de competitividade empresarial é 
preciso investir em políticas de envolvimento dos funcionários; atendendo, assim, às 
necessidades e expectativas do cliente interno. Portanto, o trabalhador se beneficia. E isso 
repercute no resultado de seu trabalho e na satisfação dos clientes externos da empresa. 

6. Que políticas e práticas são usadas para conquistar o envolvimento dos empregados? 
Apesar de mostrar-se recente o estudo empírico dos vínculos entre práticas de ARH e 
comportamentos de comprometimento dos empregados, pôde-se verificar que algumas 
políticas, quando usadas de forma combinada, influenciam na percepção desses, quais 
sejam: plano de RH/planejamento da Administração Estratégica de Recursos Humanos; 
recrutamento e seleção; avaliação de desempenho; sistemas de recompensa e de 
reconhecimento (beneficios e gratificações); educação e treinamento; 
promoção/desenvolvimento de carreira; redução da hierarquia e do quadro de pessoal e 
programas participativos. 

7. E quais resultados espera-se com o uso das políticas e práticas de envolvimento do 
trabalhador? Em linhas gerais, traduziu-se a reflexão feita até o final do capítulo da 
seguinte forma: Se investimentos em políticas de envolvimento, então 
comprometimento dos funcionários, logo haverá produtividade, competitividade ... e, 
enfim, desenvolvimento societal. 

A partir da discussão elaborada propôs-se um mix de políticas de administração de RH, 

contemplando vários níveis de complexidade dos Programas, quais sejam: 1: acesso a 

informação e comunicação; 2: formas de participação e consulta em busca de solução de 

problemas e inovações; 3: programas de treinamento, desenvolvimento e educação; 4: políticas 

de bem-estar social; 5: envolvimento financeiro; 6: participação representativa e/ou consulta 

coletiva e, 7: controle dos trabalhadores nas decisões da empresa. Tal tipologia foi usada em 

vários momentos da análise dos resultados da pesquisa que buscou retratar empiricamente as 

principais associações explicitadas no Diagrama Teórico. O esquema teórico construído sugeriu 

que devido as mudanças internas e externas às empresas, distintas tendências de gestão de 

pessoas (da Sobrevivência, do Controle e do Comprometimento) estão sendo usadas, as quais 

foram identificadas pela amplitude de uso das políticas de envolvimento dos empregados (p. ex. 

beneficios, recompensas, treinamento, pesquisas de opinião, formas de comunicação). Tais 

políticas buscam motivar e movimentar/incentivar a força de trabalho, promover capacitação e 
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competência, bem como fornecer os sistemas (técnico-organizacionais) de apoio para o 

atingimento dos objetivos e metas organizacionais. Sugeriu-se que a variação do uso das 

políticas provocaria diferentes comportamentos observáveis de comprometimento (em particular, 

comprometimento instrumental, normativo e afetivo) no âmbito coletivo das empresas, 

observados por seus gestores. Foi suposto que na amostra de indústrias de transformação do RS 

cada tipo de comprometimento teria uma relação à determinada tendência de gestão das pessoas 

(de Sobrevivência, de Controle ou de propriamente dito Comprometimento) e a resultados 

específicos de desempenho da organização (participação no mercado). 

Nos Resultados da Pesquisa, avaliou-se o uso das práticas de envolvimento dos 

empregados utilizadas pelas empresas pesquisadas, relacionando-as com as tendências de gestão 

da pessoas (tendência voltada à Sobrevivência, ao Controle e ao Comprometimento), conforme o 

objetivo geral proposto. Em particular, foram apresentados inicialmente os aspectos da 

conjuntura econômica do cenário pesquisado. Depois, discorreu-se sobre os resultados da 

pesquisa concernentes a cada um dos objetivos específicos. 

O primeiro deles tratou de analisar a importância atribuída pela amostra de 142 

empresas estudadas ao objetivo/valor Envolvimento/Integração, associando-a com as 

práticas de gestão utilizadas e com os comportamentos dos trabalhadores observados pelos 

gerentes. Tal objetivo foi elaborado com base na seguinte hipótese: 

Hl - A importância do valor ao objetivo (esposado no discurso) Integração e Envolvimento 
condiz com a aplicação de políticas afins (e os decorrentes impactos comportamentais) 

IMPORTÂNCIA DO OBJETIVO 
INTEGRAÇÃO E ENVOLVIMENTO 

Fraca Média Muita 
COMPORTAMENTO DE 
COMPROMETIMENTO E USO DAS 
POLÍTICAS: a prática 

da Sobrevivência X 

do Controle X 

do Comprometimento X 

Quadro 12: Premissa Específica 1- Discurso e Prática de Envolvimento 
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A hipótese foi verificada: as empresas que acreditavam no valor integração e 

envolvimento dos empregados, tiveram razões para tanto (sua prática organizacional e os 

comportamentos observados de seus empregados). A Gestão da Sobrevivência foi identificada 

pelo segmento de empresas que não investiram nos seus empregados. A Gestão baseada no 

Controle caracterizou um segmento de empresas em função dos comportamentos de seus 

trabalhadores e pela ênfase de suas políticas, por exemplo, no incentivo financeiro. 

Com o segundo objetivo específico da tese, no caso: conforme tipologia proposta, 

descrever os níveis de complexidade das políticas de envolvimento usadas, durante o 

período 96-97, pela amostra investigada, buscou-se conhecer o estágio de Envolvimento 

Empregatício. 

Em suma, constatou-se que o Diagrama Teórico do Estudo foi apropriado para explicar o 

comportamento das variáveis tratadas. O mix de políticas de envolvimento mostrou a variação no 

uso delas. Todos seus níveis estavam sendo usados de forma primária. Sendo que a ênfase era nos 

patamares (dos níveis) e nos níveis propriamente ditos mais simplórios. Verificou-se que houve: 

mais acesso do que troca de informações; mais reuniões coordenadas pela gerência do que formas 

de participação (semi) autônoma; mais treinamento em situação de trabalho para o pessoal do 

nível operacional do que qualquer outro investimento estratégico em capacitação para a 

competitividade; vale-transporte, assistência médica e refeições subsidiadas garantiram a 

reprodução da força de trabalho e, talvez, o bem-estar dela; foram concedidos incentivos 

individuais em detrimento do coletivo; mas confraternizações, brindes, certificados ... também 

foram oferecidos caracterizando o que foi feito para o reconhecimento dos trabalhadores; 

pesquisaram pouco para saber o que o grupo de trabalhadores precisa e quer, sendo que os que 

investigaram as opiniões de seu pessoal descobriram que eram importantes: remuneração, saúde e 

condições de trabalho; além disso, a participação dos trabalhadores nas decisões da empresa foi 

algo permitido e até aceito quando preciso. 

Posteriormente, atendendo ao segundo objetivo específico, foram sondadas as políticas 

ma1s valorizadas pelos gerentes por contribuírem ao comprometimento e melhoria do 

desempenho do trabalhador. Verificou-se, por ordem decrescente de importância, as seguintes: 

(1) treinamento- situado no nível 3 do Mix; (2) condições de trabalho- nível O; (3) preparação 

das chefias- nível 3 e, (4) comunicação- nível 1. O que permitiu concluir que o nível 3 do Mix é 
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o mais avançado para caracterizar o estágio das empresas da amostra pesquisada. O treinamento 

foi considerado a principal política pelos entrevistados. 

A análi se Fatorial de Correspondência permitiu estudar outro objetivo específico, 

verificando-se assim a Hipótese 2. 

H2 - Conforme a importância da principal política de envolvimento dos empregados predominam 
certos tipos de comportamentos de comprometimento (instrumental , normativo ou 
afetivo). 

COMPORTAMENTOS DE 
COMPROMETIMENTO AFETIVO NORMATIVO INSTRUMENTAL 

IMPORTÂNCIA DA 
PRINCIPAL POLÍTICA DE 
ENVOLVIMENTO 

Muita X 

Média X 

Baixo X 

Quadro 13: Premissa Específica 2 - Importância da Principal Política de Envolvimento e 
Tipos de Comportamentos de Comprometimento 

Constataram-se associações entre a importância do uso da política Treinamento e os 

comportamentos de comprometimento, no caso: 

~ pouca importância ao treinamento: comprometimento instrumental ; 

~ média importância ao treinamento: comprometimento normativo; 

~ razoável e muita importância ao treinamento: comprometimento afetivo. 

Foi explicitado como objetivo específico subseqüente: investigar a associação entre o 

uso das políticas do mix de Envolvimento e a evolução da participação das empresas no 

mercado. Como hipótese de tal objetivo estimou-se que: 
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H3 - Tendências distintas de Gestão (voltada à Sobrevivência, ao Controle e ao 
Comprometimento) de Pessoas observadas pelas políticas de Envolvimento estão associadas ao 
grau de participação das empresas no mercado. 

TENDÊNCIAS DE 
PARTICIPAÇÃO NO 
MERCADO 

DECRESCENTE IGUAL CRESCENTE 

TENDÊNCIAS DE 
GESTÃO 

Da Sobrevivência X 

Do Controle X 

Do Comprometimento X 

Quadro 14: Premissa Específica 3 - Diversidade de Gestão de Pessoas e Diversidade na 
Posição do Mercado 

Em síntese, a evolução da participação das empresas no mercado (nos dois últimos anos, a 

contar do momento da pesquisa de campo) foi a variável investigada para avaliar a 

competitividade. Essà mostrou relação com a diversidade de tendências de gestão das pessoas 

utilizadas, mostrando uma lógica entre elas. As empresas competitivas investiram em ações da 

qualidade e em políticas de envolvimento (em particular nas principais, apontadas anteriormente), 

observando o compromisso afetivo entre seus empregados. As que permaneceram na mesma 

posição de mercado foram conservadoras no uso das políticas (modelo de Controle), estavam 

implementando práticas de gerenciamento da qualidade, e o comprometimento normativo foi 

destacado. As que não acompanharam o mercado não usavam de forma significativa quaisquer 

políticas de envolvimento, bem como conviveram com comportamentos indesejados de seus 

trabalhadores . 

O último objetivo específico traçado consistiu em comparar a evolução do uso das 

principais políticas de envolvimento em 73 empresas que participaram das duas edições da 

pesquisa (1994-95 e 1996-97), o qual foi orientado pela hipótese abaixo, sendo que a mesma foi 

confirmada: 
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H4 A amostra de indústria de transformação do RS está aumentando o uso de políticas de 
Envolvimento(94/95 - 96/97). 

EVOLUÇÃO DA AMOSTRA FRACA MÉDIA ALTA 

USO DE POLÍTICAS CONFORME A 
TENDÊNCIA DE GESTÃO DAS 
PESSOAS 

Tendência da Sobrevivência X 

Tendência do Controle X 

Tendência do Comprometimento X 

Quadro 15: Premissa Específica 4 - Evolução da Gestão de Pessoas na Amostra de 
Empresas Industriais do RS nos períodos 1994/95 e 1996/97 

Dos resultados conclusivos dessa premissa, resgata-se: 

);;> 43 das 73 empresas pesquisadas conseguiram continuar crescendo no mercado durante o 
período pesquisado, sobretudo as classificadas pela tendência da gestão voltada ao 
Comprometimento. Em geral , o comportamento das empresas no mercado, ao longo dos 
períodos pesquisados, foi de manutenção da situação anterior ou de retração. Essa é uma 
conclusão que mereceria ter sido exaustivamente discutida com as organizações de classe 
(patronal, particularmente) e com representantes do Estado no tempo devido , para futuros 
encaminhamentos do desenvolvimento da indústria do RS; 

);;> a análise do mix revelou que houve uma evolução no uso das políticas (nível 1, 2, 3, 4 e 
6) . Todavia, o desenvolvimento das práticas de envolvimento não foi o bastante a ponto 
de demonstrar mudança significativa. 

É bem provável que a situação no momento atual seja bem mais favorável nesse sentido. 

Alguns dos aspectos que levam a tal conclusão são: (1) o uso das políticas de envolvimento têm 

crescido também em outros países (Estados Unidos, por exemplo, como foi evidenciado na 

revisão da literatura); (2) os veículos de comunicação têm noticiado que os indicadores da 

indústria de transformação do RS têm apresentado excelentes índices se comparados com os dos 

demais estados do País; (3) o empresariado aceitou a idéia de que integração e envolvimento dos 

empregados melhoram o comprometimento e o desempenho organizacional e, (4) já que houve 

desempenho positivo na indústria regional nos últimos anos, é provável que tenha havido 

condições para investir na estratégia de gestão de pessoas. 
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Resumindo o quadro evolutivo das políticas nos períodos estudados ( 1994-95 e 1996-97), 

destaca-se: 

~ melhorias na comunicação; 

~ uso mais intenso dos sistemas de sugestão, exceto CCQ. Recomenda-se maior exploração 
no uso de atividades em pequenos grupos; 

~ importância do treinamento, do uso de plano de treinamento e importância da preparação 
das chefias foram incrementadas com o tempo; 

~ ênfase em práticas assistencialistas de reconhecimento , visando o bem-estar do 
trabalhador; 

~ uso crescente de pesqutsas de satisfação aplicadas aos empregados e aos clientes da 
empresa. 

~ não foi possível comparar os níveis 5 e 7 do mix. 

Tendo-se em vista os resultados dos níveis detalhados acima, supõe-se que não tenha 

havido grandes mudanças nos níveis 5 e 7 do mix . Fato é que os três últimos níveis da tipologia 

são dificeis de serem implementados também em países desenvolvidos . No entender da autora, 

esses são os que poderiam transformar e não só reformar (como é feito com o uso das políticas 

preliminares do mix - nível 1 a 4-, excluindo-se o nível 3 que trata do treinamento, 

desenvolvimento e educação do trabalhador) as relações sócio-econômicas e políticas da 

sociedade atual, dando origem a um capitalismo mais social, mais humano, enfim compatível 

com a discussão do Fórum Social Mundial. O raciocínio acima conduz a outra reflexão, no caso: 

é provável que a Figura 5: Níveis de Complexidade dos Programas de Envolvimento tenha sido 

desenhada de forma errônea. As políticas do nível 4 e 3 deveriam ter sido invertidas, afinal os 

resultados gerados por práticas de bem-estar social antecedem os de treinamento, 

desenvolvimento e educação do ser humano, se considerado o potencial de mudança efetivo. 

Essas são divagações finais que se limitam caso seja retomado o resultado da pesquisa no 

que tange à principal política apreciada pelos gerentes para gerar comprometimento e melhoria 

do desempenho . No entender deles , treinamento é o primeiro e principal passo a ser dado. Será? 

Ou trata-se de mais um meio de adestrar o trabalhador para conviver com as mega-exigências do 

capitalismo flexível? 
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Concluindo o estudo ... com base no objetivo geral da tese, qual seja: avaliar o uso das 

práticas de envolvimento dos empregados utilizadas pelas empresas pesquisadas, 

relacionando-as com as tendências de gestão da pessoas (tendência voltada à Sobrevivência, 

ao Controle e ao Comprometimento), que supunha a Hipótese Básica abaixo, aprecia-se que há 

consistência no raciocínio desenvolvido. 

HO - Tendências distintas de Gestão (voltada à Sobrevivência, ao Controle e ao 
Comprometimento) de Pessoas estão associadas à intensidade de uso das políticas de 
Envolvimento. 

uso DAS POLÍTICAS 
DE ENVOLVIMENTO 

FRACO MÉDIO ALTO 
TENDÊNCIAS DE 
GESTÃO 

Da Sobrevivência X 

Do Controle X 

Do Comprometimento X 

Quadro 16: Premissa Geral da Pesquisa - A diversidade das Tendências de Gestão de 

Pessoas e as Políticas de Envolvimento 

Dos resultados encontrados, conclui-se que as variações positivas no uso do mix de 

políticas de envolvimento dos empregados fornece bases para incrementar o comprometimento 

afetivo e a competitividade organizacional , o que têm sido desejado e usado por parte do 

empresariado. Contudo, nem todos os segmentos industriais (portes, ramos etc.) orientam-se pela 

tendência de gestão voltada ao comprometimento ou parecem estar preparados para a sua adoção, 

denotando, assim, uma diversidade de gestão . Deve-se considerar ainda que empresas não 

legalmente constituídas (que são muitas no sul e estão em fase de expansão) não participaram da 

amostra, essas provavelmente situem-se na tendência voltada à Sobrevivência. 

Na primeira edição da pesquisa Indicadores de Qualidade & Produtividade (Ruas et al., 

1995), realizada com 120 empresas industriais do RS , pôde-se verificar que a adoção de novas 

formas de organização do trabalho e de políticas de RH, sobretudo nas grandes e médias 
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empresas pertencentes aos setores mais desenvolvidos da economia gaúcha, sugeriram alguns 

avanços. Mas esses ainda eram incipientes. Ressalta-se a limitada preocupação com a gestão de 

pessoas no universo empresarial gaúcho composto principalmente pelas micro e pequenas 

empresas e por organizações pertencentes aos setores tradicionais (que fazem uso intensivo de 

mão-de-obra). As políticas de RH (treinamento, recompensas, entre outras) têm sido usadas 

sobretudo pelas grandes e médias empresas pertencentes aos setores mais desenvolvidos. 

As premissas esboçadas foram comprovadas. As empresas que apresentaram 

características de competitividade no mercado também foram competitivas na gestão de pessoas. 

Possivelmente isso contribua para atrair, reter e desenvolver seu capital humano e seu patrimônio 

intelectual. Programas de qualidade e produtividade, satisfação dos clientes (interno e externo), 

integração e envolvimento dos empregados compõem uma mistura que produz resultados 

interessantes. 

Algumas informações pertinentes para encerrar a discussão (que não foram expostas na 

tese) encontram-se no Relatório Executivo da Pesquisa Indicadores de Produtividade e Qualidade 

RS (Ruas et ai., 1997), o qual foi apresentado à FIERGS e ao SEBRAE-RS. Foram relatadas, no 

documento, as dificuldades relevantes (identificadas pelos respondentes das 142 empresas) para a 

competitividade da indústria gaúcha e que requeriam (requerem ainda) iniciativas consistentes 

por parte dos empresários, das instituições de apoio, do governo e dos representantes dos 

trabalhadores. Vale reproduzi-las: 

~ o nível de educação - considerada a principal dificuldade para a implantação dos 
Programas de Qualidade e Produtividade, com 103 citações (73% da amostra); 

~ a falta de treinamento da mão-de-obra ofertada- com 91 citações (64% da amostra); 

~ a instabilidade do mercado- com 82 citações (58%); 

~ e a cultura (conservadora, tradicional) da empresa (80 citações- 56%). 

Recomendando-se ações e políticas ao empresariado gaúcho... destaca-se a 

necessidade de maior aproximação entre empresa e universidade como forma de haver 

aproveitamento, exploração e aplicação dos ensinamentos teóricos e empíricos, visando 

minimizar ou até mesmo superar as dificuldades encontradas. 
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Informação, comunicação e programas de participação direta não ex1gmam grandes 

investimentos financeiros. Requerem, isto sim, disponibilidade de tempo, uma certa abertura 

gerencial para descentralizar o poder, conscientização e preparo dos gerentes e dos trabalhadores 

para corresponderem às oportunidades oferecidas com a maturidade profissional. Educação e 

treinamento, além de retorno financeiro são, indiscutivelmente, requisitos essenciais para atuação 

no presente e no futuro mercado de trabalho. É provável que se trabalhando sob tais níveis de 

envolvimento seja possível dar impulso para alterar as condições de vida no trabalho nas 

empresas gaúchas. 

Outro resultado do Relatório Executivo (Ruas et ai., 1997), que ratifica as sugestões aos 

empresários, apontou que as empresas mais competitivas (as que cresceram sua participação no 

mercado) foram também aquelas que se destacaram como as mais inovadoras e as que mais 

investiram em termos de gestão do processo de trabalho (por exemplo, uso intenso de técnicas e 

procedimentos da Qualidade, de indicadores de Qualidade e Produtividade). Soma-se a isso, a 

expressão que a presente tese denominou para categorizar o gerenciamento de pessoas nesse 

segmento : a Gestão do Comprometimento. 'fal modelo de gestão é apropriado para empresas 

competirem num mercado de trabalho mais seleto, integrado por uma força mais produtiva, 

participativa, qualificada e educada; demandadora, por outro lado, de melhores e maiores 

beneficios e recompensas monetárias e extra-monetárias. Importa aqui , resgatar a possibilidade 

enunciada de uma circularidade virtuosa composta de elementos como qualificação, participação, 

produtividade e resultados. 

Em que pese o virtuosismo dessa circularidade Uá apontada em várias pesquisas), na 

maioria das vezes verificam-se ações empresariais reativas e relutantes em tomar as iniciativas 

proativas. O empresariado, em geral , ao invés de estimular a produtividade com a oferta de 

políticas atrativas ao seu pessoal, esperam, primeiro, ver a produtividade aumentada para, após, 

refletir acerca da possibilidade de estabelecer estruturas formais de incentivos, beneficios etc. 

Vale dizer que a exploração dos fatores de comprometimento empresarial (composto tanto 

de pontos fracos - carência de educação e capacitação profissional e concentração de riquezas; 

como de pontos fortes - traços de cooperação) encontrados em países subdesenvolvidos e, em 

especial , na região sul do Brasil , possui um forte potencial de otimização da competitividade das 
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empresas, da economia e da qualidade de vida da sociedade do Terceiro Mundo. Os resultados da 

pesquisa na indústria gaúcha comprovam isso. 

Enfim, verificou-se que os setores tradicionais, no Brasil e no estado do Rio Grande do 

Sul, investiram menos nas políticas de envolvimento que geram e demonstram o 

comprometimento recíproco, mútuo e real entre o capital e o trabalho (treinamento, 

desenvolvimento gerencial, formas de reconhecimento financeiro , comunicação dupla-via e 

metodologias de solução de problemas, por exemplo) do que os considerados dinâmicos . Cabe 

frisar que tanto no âmbito nacional (BNDES, CNI e SEBRAE, 1996) como no sul do país, a 

educação e o treinamento representaram as maiores dificuldades empresariais para enfrentar as 

necessidades de mudanças requeridas no contexto atual da Qualidade Total, do mercado 

globalizado etc. 

Nesse sentido vale lembrar a conceituação dos três componentes traçados para 

compreender o comprometimento organizacional de Meyer e Allen ( 1997). Se for levado em 

conta que dependendo do componente de comprometimento, as conseqüências do 

comportamento se diferenciam; então pode-se concluir que as empresas brasileiras e, sobretudo, 

as gaúchas que têm investido nos três fatores apontados pelo sistema proposto (no caso: educação 

e treinamento, sistemas de recompensa e programas participativos) têm conquistado o que está 

sendo objeto de desejo das empresas em nível internacional, ou seja: o comprometimento afetivo. 

Isso significa que os empregados, especialmente das empresas de grande porte do RS estão se 

sentindo como parte da organização, tendo, portanto, maior motivação e desejo de contribuir para 

sua empresa. Essa parece ser a resposta mais inteligente dada aos empresários que investem em 

seu capital humano e intelectual fornecida pelos trabalhadores que gozam de tais beneficios. 

Já o mesmo não ocorre com os empregados das médias e, sobretudo, das pequenas 

empresas do RS. Esses parecem estar ligados pelo vínculo do comprometimento normativo e 

instrumental, respectivamente. Na discussão teórica compreende-se que não se pode esperar . 

muito dos empregados que possuem comprometimento instrumental. Esse tipo de 

comprometimento (como foi visto), não apresenta relação ou encontra-se negativamente 

relacionado com a freqüência no trabalho e outros indicadores de desempenho (Meyer e Allen, 

1997). Uma exceção é mencionada ao desempenho no trabalho quando determinante da retenção 

do emprego. É exatamente isso o que se comprovou com os trabalhadores gaúchos das médias e 
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pequenas empresas , pots diante da possibilidade da perda de emprego tomam-se mats 

"produtivos", assim como a ameaça da perda de emprego faz com que se sintam mats 

agradecidos com a empresa. 

O mesmo comentário também é identificado pela noção de comprometimento normativo 

(sentimentos de obrigação e dever). Cabe esclarecer que empregados comprometidos 

normativamente são aqueles que possuem uma motivação para se comportarem "adequadamente" 

e realizarem apenas o que é exigido pela organização. Contudo, o comprometimento normativo é 

relacionado positivamente a comportamentos como desempenho no trabalho, freqüência e 

cidadania organizacional. Enfim, é bastante improvável que empregados que atendam a esses 

atributos tenham o mesmo entusiasmo e envolvimento dos que possuem comprometimento 

afetivo. 

Mesmo não havendo transformações significativas no processo produtivo, gradualmente 

as mudanças tecnológicas e organizacionais introduzidas têm insinuado um embrião de uma 

mudança para o século que se inicia, o qual é paradoxalmente determinado pela lógica de 

produção capitalista. Essa continua dominante, agora com um chamado a tomar-se um pouco 

mais "generosa" com os trabalhadores em função da sua própria necessidade de sustentação. 

No contexto regional, sugere-se principalmente o uso de: sistemas de recompensa 

monetária e beneficios sociais; sistemas de educação e treinamento e programas de natureza 

participativa. 

Algumas Políticas Públicas recomendadas, visando à consolidação da cidadania 

organizacional e individual são: 

~ programas de estímulo à criação e expansão de emprego; 

~ programas de divulgação das políticas de envolvimento destinado à classe empresarial; 

~ programas de (re)colocação, informação, orientação e capacitação profissional aos 
desempregados e subempregados; 

~ estímulos à profissionalização da gestão da mtcro e pequena empresa para garantir 
participação competitiva no mercado; 

~ investimentos na educação básica; 

~ medidas coercitivas para que as empresas cumpram a legislação, oferecendo Participação 
na Gestão, nos Resultados e Lucros da empresa; 
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;.;.. incentivos à participação dos sindicatos dos trabalhadores no processo de mudança 
empresarial, tal como a legislação francesa prevê. 

Recomendando temas para uma agenda de pesquisas futuras ... destaca-se os 

seguintes: 

;.;.. precarização e flexibilização: competir até quando com essas bases? Riscos da Gestão de 
Sobrevivência para a pessoa humana, para a empresa e para a sociedade: problemas 
psicossociais, cognitivos, financeiros etc.); 

;.;.. políticas pouco usadas mas potencialmente importantes: de natureza participativa ao invés 
de participatória, por exemplo; 

;.;.. políticas "dadas" e mal gerenciadas, tais como os beneficios assistencialistas; 

);;> pesquisa qualitativa acerca da percepção dos empregados sobre os investimentos 
empresariais em políticas de gestão de pessoas; 

;.;.. papel dos gestores no gerenciamento de impressão dos empregados: a questão da 
influência na percepção do trabalhador para comprometê-lo; 

;.;.. fatores estimuladores e dificultadores do comprometimento afetivo; 

;.;.. meios de gerenciar o comprometimento organizacional, indicadores de processo e de 
resultado (para monitorar e contabilizar) as políticas de envolvimento empregatício; 

;.;.. preparação gerencial para a formação de um agente construtor do comprometimento 
organizacional; 

;.;.. comprometimento com a carreira: até que ponto é desejável pelas empresas? Qual o papel 
da empresa nessa discussão? O que os trabalhadores têm feito nesse sentido? 

;.;.. estratégica organizacional e estratégia de RH: como operacionalizá-las de acordo com a 
tendência de gestão de pessoas? 

;.;.. análise do comprometimento no nível organizacional coletivo e sociológico, 

;.;.. questões de gênero, de qualificação, escolaridade, idade ... como tratá-las no estudo do 
comprometimento organizacional? Quais políticas seriam relevantes? 

;.;.. uso específico de novas políticas de envolvimento, por exemplo: recrutamento e seleção 
(novos critérios, novas práticas como Previsão Realista do Trabalho), avaliação 360°, 
remuneração por habilidades e competências etc. 

Confirma-se aqui a importância da continuidade dessa linha de pesquisa. Ademais, 

considera-se que a atualidade dos achados da pesquisa não pode ser subestimada em função da 

época em que os dados foram coletados, haja vista que a tese como um todo tratou de uma 

discussão atual no mundo empresarial e acadêmico. Nesse sentido, aspecto importante a ser 
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ressaltado: a mudança na gestão de pessoas no mundo, e em particular, nos países em 

desenvolvimento , se processa de maneira gradativa (ou melhor, lentamente) dependendo de cada 

um dos atores sociais . Faço minhas as palavras de Kovács e Castillo ( 1998, p. 2): 

" A abordagem está subjacente a uma perspectiva não determinista do 
futuro, considerando que não há um único caminho traçado, mas vários 
caminhos possíveis. O futuro depende dos atores sociais, dos seus valores, 
interesses, capacidade de negociação e do grau de democraticidade dos 
processos de transformação"(Kovács e Castillo, 1998, p. 2) . 

Destarte, encerra-se o pensamento de que faltam informações, recursos e incentivos , seja 

por meio de políticas empresariais e públicas que permitam expandir as práticas mais modernas 

de gestão para os setores industriais e segmentos sociais menos desenvolvidos , seja via pesquisas 

científicas que ratifiquem (ou retifiquem) a tese aqui defendida. Talvez esteja aí uma das bases 

para o capitalismo social, como predizem os autores críticos. 

Nas sociedades que fazem parte do centro capitalista ainda existe 
capacidade de atenuar os efeitos mais destrutivos da transnacionalização do 
capital sobre a população. Nas sociedades periféricas, porém, as tendências 
que estão provocando o estilhaçamento da nação manifestam-se com força 
redobrada" (Sampaio Jr. , 2000, p. 8). 

A peculiaridade descrita no cenário delineado acima não é absolutamente nova, haja vista 

que desde o período de colonialização dos países periféricos se faz presente. As políticas de 

recursos humanos podem minimizar os impactos do sistema atual sob o trabalhador. Contudo, 

podem também cooptá-lo, absorvendo os mecanismos de defesa que ameaçam o status quo e 

manipula-o a favor do sistema. 

Mas nas entrelinhas desta tese, buscou-se evidenciar a premissa de que envolver e, por 

conseqüência, comprometer os empregados não significa necessariamente manipulá-los. É claro 

que são fortes as possibilidades de influenciar e persuadir os trabalhadores, sem que tenham 

consciência da realidade que os cerca, ainda mais se não houver uma capacidade de troca, de 

beneficiamento mútuo, tanto material como subjetivo, entre as partes que compõem a relação 

capital-trabalho. 
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Atualmente o uso das políticas de envolvimento tem um caráter maniqueísta, haja vista que 

busca cooptar os empregados através de programas participatórios e de políticas pouco 

distributivas, tanto em termos de poder como de retomo material. Ficou evidente pelos resultados 

da pesquisa que as práticas de RH visam, sobretudo, obter o máximo do desempenho do 

trabalhador. Não afetando significativamente a orientação político-econômica da relação capital

trabalho. 

Contudo, estima-se, com otimismo e cautela, que à medida em que as práticas de 

envolvimento forem sendo expandidas no interior das organizações, um embrião de mudança 

social poderá emergir. De alguma maneira, tais práticas, a fim de melhorar principalmente a 

qualidade, a produtividade e a lucratividade empresarial, provocam simultaneamente incentivos à 

educação, à qualificação profissional, à " participação" em sugestões, às experiências coletivas, à 

"melhoria" das condições físicas de trabalho e talvez contribuam na aprendizagem da construção 

da cidadania, além do já observado lucro das empresas. Existe uma chance, ainda que remota 

mas fundamental ao País, de que com o amadurecimento da nova forma de Administração de 

Recursos Humanos haja uma melhor distribu~ção de renda. Isso dependerá do encaminhamento 

dado a um processo de revisão da estratégia, filosofia/valores, objetivos, técnicas e práticas de 

gestão utilizadas pelas organizações contemporâneas e do envolvimento concreto de todos os 

seus atores. 

Para os mais céticos pode parecer atópico ou utópico o discurso acima, mas observando a 

conjuntura e estrutura da contemporaneidade constata-se que o sistema capitalista encontra-se 

diante de um impasse. Dar continuidade ao processo de exclusão (de toda ordem, inclusive dos 

consumidores das classes populares) e de seleção não tão natural em nome da competição é uma 

opção; outra seria, em tempo, revisar os pressupostos estratégicos e éticos (solidariedade, 

responsabilidade, reciprocidade etc.) além dos aspectos táticos e operacionais em vistas à 

construção da sociedade futura que garantirá sua auto-sustentação, instituindo e 

institucionalizando um capitalismo social. 

Não obstante, considera-se que a racionalidade instrumental prepondera no meiO 

empresarial brasileiro. A gestão orientada pelas políticas de envolvimento tem sido estimulada de 

forma majoritária pelo interesse empresarial em obter margens mais substanciais de lucro e 

parece que o velho chavão " dinheiro chama dinheiro" nunca esteve tão em alta neste meio . Para 
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gerar uma taxa mais elevada de lucro, supõe-se que seja necessário um certo investimento nas 

pessoas que produzem a riqueza, um (re)alimenta o outro. Mas as condições de competitividade 

que conduzem ao lucro são vistas como objetivos-fim. Poderiam ser também encaradas e 

exploradas como um caminho auspicioso para que efetivamente ocorra o desenvolvimento da 

sociedade (seja ela internacional, brasileira ou gaúcha) em todos os seus âmbitos: sócio-culturais, 

políticos, tecnológicos e também financeiro-econômicos . 

Para os mais críticos: humanidade, sociabilidade, autonomia e liberdade para trabalhar ... 

o uso destas expressões parece romantismo, ironia ou hipocrisia diante do presente caos que abate 

países centrais e em desenvolvimento. Algumas evidências da profundidade da crise no mundo 

do trabalho são expressas por Antunes ( 1999, p. 16): 

"O que dizer de uma forma de sociabilidade que, conforme dados 
recentes da OIT para o ano de 1999, desemprega ou precariza mais de 1 
bilhão de pessoas, algo em tomo de um terço da força humana mundial que 
trabalha" . 

Ainda segundo o autor: 

" Desprovido de uma orientação humanamente significativa, o 
capital assume, em seu processo, uma lógica onde o valor de uso das coisas 
foi totalmente subordinado ao seu valor de troca ( ... ) A lógica societal se 
inverte e se transfigura, forjando um novo sistema de metabolismo societal 
estruturado pelo capital" (Antunes, 1999, p.17) . 

Ele sugere, em função disso, que o propósito da humanidade requer a separação do valor 

de uso do valor de troca, sendo o primeiro subordinado ao segundo (Antunes, 1999, p. 21). Outro 

ponto relevante refere-se à crise estrutural da sociedade contemporânea, essa é " cumulativa, 

endêmica, mais ou menos uma crise permanente e crônica, com a perspectiva de uma profunda 

crise ." (p. 27). A crise vem demonstrando conseqüências devastadoras causadas pelo não 

atendimento das necessidades sociais para a reprodução do capital: fim do trabalho formal , 

desemprego, subemprego, exclusão sócio-econômica de muitos . E é sob tal cenário que surgem 

as ambigüidades organizacionais que enfraquecem os mais nobres valores humanos, valores estes 

que precisam ser pensados multidisciplinarmente. É também em função desta crise que o 
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profissional, a área, os profissionais e as funções de Recursos Humanos adquirem um espaço 

importante para atuar. Enfim, a diversidade da tendência de Gestão de Pessoas mostra-se como 

um fator estratégico a ser pensado, construído, implementado e gerenciado, visando a 

competitividade empresarial e o desenvolvimento humano e social. 
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PESQUISA INDICADORES DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE RS 
IEL/SEBRAE/PPGA 

PARTE lA- DIRETOR INDUSTRIAL ou RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE 
No -----

Data I I ---

Entrevistador: -------------------------------
1. Nome da Empresa: _________________________ ___ 

2. Endereço: -------------------=---Fone: ______ _ 
3. Cidade: 3.l.Região: (VER CARTÃO 1) _______ __:_ 
4. Entrevistado: ___ ________________________ _ 

5. Função Atual:---------.,----------,~---------------
6. Nível de Escolaridade (VER CO DIGO CARTÃO 2) : ____________ _ 

INFORMAÇÕES GERAIS 

7. Ramo Industrial: (VER CÓDIGO CARTÃO 3). ___________ _ 

8. Porte da Empresa: (RESPOSTA ÚNICA) 
( ) 1 -Micro/Pequena (até 99 funcionários) 
( ) 2- Média (100 a 500 funcionários) 
( ) 3 -Grande (mais de 500 funcionários) 

9. Propriedade do Capital: (RESPOSTA ÚNICA) 
( ) 1- Empresa Privada de capital nacional 
( ) 2- Empresa Privada de capital estrangeiro 
( ) 3- Empresa Mista 

10. Principal Tipo de Produto: (RESPOSTA ÚNICA) 
( ) 1- Bens de capital 
( ) 2- Bens intermediários (insumos industriais e agrícolas) 
( ) 3- Bens de consumo 

11. Qual o percentual de faturamento que tem origem nas exportações? ______ _ % 

12. Indique o% aproximado de utilização da capacidade instalada em 1996 :. _____ 0~Vo 

13 . Sua Empresa atua predominantemente como: (RESPOSTA ÚNICA) 
( ) 1 - subcontratante 
( ) 2 - subcontratada 
( ) 3 - não trabalha com subcontratação 

14. Perfil da alta administração: (RESPOSTA ÚNICA) 
( ) 1- Familiar ( ) 2- Profissional ( ) 3- Mista 
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Quais são os principais indicadores empregados para avaliar o desempenho global da empresa 
(por exemplo, produtividade, % desperdício, etc.): Tipo de Unidades 

SATISFAÇÃO DE CLIENTES E MERCADOS 

16. Como tem sido a evolução da participação da empresa no mercado, nos últimos 2 anos? 
(RESPOSTA ÚNICA) ( ) 1- Permaneceu igual( ) 2- Tem aumentado( ) 3- Tem diminuído 

17. A empresa realiza pesquisa periódica para conhecer as necessidades, expectativas e 
satisfação dos clientes? (RESPOSTA ÚNICA) 

1 - ( ) Sim 2 - ( ) Não 3 - ( ) Em Implantação 

18 . SE REALIZA, Como: (RESPOSTA MÚLTIPLA) 
1 ( ) Análise não sistemática de informações disponíveis na empresa (exemplo n. 0 de 

devoluções/mês, n. 0 de reclamações/mês, etc .) 
2 ( ) Análise de pesquisa de terceiros acerca de mercados e clientes 
3 ( ) Pesquisa acerca da satisfação feita pela empresa ou por empresa contratada. 
4 ( ) Outras. COMO: __________________ _ 

19. A empresa possui uma área de atendimento pós-venda? (RESPOSTA ÚNICA) 
( ) 1 - Sim ( ) 2 - Não ( ) 3 - Em implantação 

20. Dentre os indicadores da lista, avalie o grau de utilização conforme a escala abaixo : 
(RESPOSTA ÚN ICA POR LINHA - VER CARTÃO 4) 

--------~---2 ________ ~~·3 
Não usa Em implantação Usa 

Indicadores Valor 
Indice 1996 

( ) 1- Indice Participação no Mercado (%) 
( ) 2- Indice de Clientela Cativa 
( ) 3- Indice Devoluções/Mês(%) 
( ) 4- Indice Reclamações/Mês(%) 
( ) 5- Pedidos de Assist. Técnica/Mês 
( ) 6- % Custo Assist. Técn./Faturam. (%) 
( ) 7- Outro: 
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DESEMPENHO DOS PROCESSOS INTERNOS 

21 . Quanto às Normas ISO, su a empresa: (RESPOSTA ÚNICA) 
( ) I - é certificada. ( ) 3 - pretende ampliar a certificação. 
( ) 2- pretende se certificar nos próximos 2 anos. ( ) 4- não é certificada. 

22. Há quanto tempo a sua empresa começou a desenvolver ações sistemáticas da Qualidade e 
* ' 

Produtividade : (RESPOSTA UNICA) 
( ) 1- Não emprega 
( ) 2- Não emprega, mas pretende implantar 
( ) 3- Está implantando há menos de l ano 
( ) 4- Está implantando de l ano a menos de 3 anos 
( ) 5- Está implantando de 3 anos a menos de 5 anos 
( ) 6- Está implantando há mais de 5 anos 

Qual o nível d e difusão de cada um dos princípios e técnicas de organização da produção em 

sua empresa: (RESPOSTA ÚNICA POR LINHA- VER CARTÃO 5) 

________________ 2 __________________ 3 ________________ 4 

Não usa Pretende implantar Emprega Parcialmente J á implantado 

I. ( ) Lay Out Celular e/ou Mini fábricas 8 ( 
2. ( ) Fornecedores JIT 9. ( 
3. ( ) Redução do Material em Processo I O ( 
4. ( ) Kanban li ( 
5. ( ) Kaizen 12 ( 
6 ( ) Redução do Set-Up 13 ( 
7 ( ) Atividades em Pequenos Grupos (CCQ, Times Melhorias) 

) JIT interno 
) Manutenção Produtiva Total 
) Polivalência Operadores 
) 5S's (Housekeeping) 
) MRP li 
) OPT 

24. Dentre os indicadores abaixo, assinale q uais a empresa utiliza e o valor correspondente em 1996: 
(RESPOSTA ÚNICA POR LINHA- VER CARTÃO 4) 

____________ 2 _________ 3 
Não usa Em implantação 

Indicado res Valor 

Indice 1996 
( ) I . Custo matéria-prima/Custo Total (%) 

( ) 2. Custo mão-de-obra/Custo Total(%) 
( ) 3. Produtividade/Trabalho US$/H/H 
( ) 4. Produtividade/Máquina US$/H/M 
( ) 5. Tempo médio de estoque de matéria- prima (dias) 
( ) 6. Tempo médio de estoque de produtos acabados (dias) 
( ) 7. lndice de retrabalho (%) 
( ) 8. lndice de refugo(%) 
( ) 9. Rotatividade do estoque/exercício (vezes) 
( ) I O. Tempo improdutivo/produtivo (%) 
( ) 11. Outro: 

RELAÇÃO COM F ORNECEDORES 

- Programas de mudanças visando a melhoria da competitividade. 

Usa 
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25. Existe um sistema de avaliação de fornecedores? (RESPOSTA ÚNICA) 
1. ( ) Sim 2. ( ) Não 3. ( ) Em Implantação 

26. Quais os TRÊS critérios MAIS IMPORTANTES para a seleção de fornecedores? 
( ) Qualidade 
( ) Preço e Condições de Pagamento 

( ) Atendimento 
( ) Cumprimento de especificações 

( ) Localização 
( ) Estabilidade de relações 

( ) Conceito de Mercado 
( ) Pontualidade 

( ) Flexibilidade às Especificações 
( ) Adoção de Medidas de Qualidade 

27. A empresa pratica a parceria com fornecedores para o desenvolvimento de produtos? 
(RESPOSTA ÚNICA) 

1. ( ) Sim 2. ( ) Não 3. ( ) Em Implantação 

28. Qual a periodicidade de reuniões para troca de idéias com fornecedores, com a finalidade 
de melhorar a qualidade? (RESPOSTA ÚNICA) 

1 ( ) Muito Raramente 
2 ( ) Raramente 
3 ( ) Às Vezes 
4 ( ) Freqüentemente 
5 ( ) Muito Freqüentemente 

Dentre os indicadores abaixo, quais a empresa utiliza (RESPOSTA ÚNICA POR LINHA -
VER CARTÃO 4)? E qual seu valor em 1996? 

--------~---2 ________ ~3 
Não usa Em implantação Usa 

Indicadores Valor 
Indice 1996 

( ) I. Lotes inspecionados/adquirido~o/~ 

( ) 2. Lotes devolvidos/comprados(%) 
( ) 3. N.0 de fornecedores/i tem(%) 
( ) 4. Prazo médio entrega de matérias-.fll'imas (dias) 
( ) 5. N.0 de item com qualidade assegurada /total de itens 
( ) 6. Outros: QUAIS: 
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PARTE 2A- RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE ou DIRETOR INDUSTRIAL 

30. Entrevistado: ---------------------------------------------------
31. FunçãoAtual:~~~~==-=~~~~-=~~~------------------------
32. Nível de Escolaridade (VER CODIGO CARTÃO 2): -----------------------

Qual é a importância da contribuição dos fatores abaixo no APOIO E INFORMAÇÃO ao 
Programa da Qualidade? A V ALIE DE ACORDO COM A ESCALA (VER CARTÃO 6). 

2 

Nenhuma 

( ) Contratação de consultor/especialista 
( ) Apoio da matriz ou de outras empresas do grupo 
( ) Visitas a empresas e instituições no exterior 
( ) Visitas a empresas e instituições no País 

( ) Livros e Publicações 

3 4 

( ) Apoio de entidades especializadas: Quais :. __________________________ _ 

5 

Muita 

Considerando os OBJETIVOS do programa da Qualidade e Produtividade, indique a 
importância deles para sua empresa. AVALIE CONFORME A ESCALA (VER CARTÃO 6). 

Nenhuma 

( ) Redução de Custo/preço 
( ) Integração e Envolvimento dos funcionários 
( ) Comunicação Interna 

( ) Satisfação dos Clientes 
( ) Imagem Externa/estratégias de marketing 
( ) Aumento da Produtividade 
( ) Melhor Capacitação Operacional 
( ) Melhor Relação com Fornecedores 
( ) Melhor Capacitação Gerencial 

2 3 4 5 

Muita 

Avalie a difusão dos procedimentos da Qualidade descritos abaixo conforme a realidade de sua 
empresa (RESPOSTA ÚNICA POR LINHA - VER CARTÃO 5). 

( 
( 
( 
( 
( 

1 _______________ 2 _________________ 3 4 
Não usa Pretende implantar Emprega Parcialmente Já implantado 

) I - Inspeção Final 
) 2 - Controle Estatístico de Processos (CEP) 
) 3 - Ferramentas Estatísticas da Qualidade 

) 4 - Padronização 
) 5 - MASP 

( ) 6 - Indicadores da Qualidade 
( ) 7 - Benchmarki ng 
( ) 8 - PDCA 

( )9 -QFD (Desdobramento da Função Qualidade) 
( ) I O - Planejamento Estratégico 
( ) 11 - Auditoria da Qualidade 
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36. Qual o nível de dificuldade para obter o êxito nas ações da Qualidade? A V ALIE CADA 
UM DOS TÓPICOS (dê uma nota de 1 a 5) conforme o que tem sido verificado em SUA 
EMPRESA. (VER CARTÃO 6) 

Nenhuma 
Di fi cu Idade 

l . ( ) Definição das necessidades dos clientes 
2. ( ) Comprometimento da Alta Administração 
3. ( ) Comprometimento dos Gerentes 
4. ( ) Resistência dos Funcionários 
5. ( ) Alta Rotatividade da Mão-de-Obra 
6. ( ) Falta de Recursos Financeiros 
7. ( ) Falta de Treinamento/Capacitação 
8. ( ) Nível Educacional da Mão-de-Obra 
9. ( ) Cultura da Empresa 
lO. ( ) Resistência Sindical 
11 . ( ) Mercado Instável 
12. ( ) Legislação Trabalhista 
13 .( ) Fornecedores pouco Eficientes 

2 3 4 5 

Muita 
Dificuldade 
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PARTE B- GERENTE DE RH OU DIRETOR ADMINISTRATIVO 
37. Entrevistado: ---------------------------------------------------
3 8. Função Atual: -------------.-----------;;:---------------------------
39. Nível de Escolaridade (VER CODIGO CARTÃO 2): ________ _ _ 

40. Número total de Funcionários na empresa: ______________________ _ 

41 . De 1994 a 1996, o quadro de pessoal: (RESPOSTA ÚNICA) 
( ) l - aumentou %( ) 2 - permaneceu igual ( ) 3 -diminuiu 

42. A idade média dos funcionários é: ____________ _ 

43. Qual é o tempo médio dos funcionários na Empresa: ____ ANOS ___ MESES 

% 

44. SE EMPREGA AÇÕES DA QUALIDADE, Desde que foram implantadas iniciativas da 
Qualidade, o tempo de permanência dos funcionários na Empresa: (RESPOSTA ÚN ICA) 

1 ( ) Aumentou 2 ( ) Permaneceu o mesmo 3 ( ) Diminuiu 

45 . SE EMPREGA AÇÕES DA QUALIDADE, Desde que iniciaram a implantação da Gestão da 
Qualidade houve redução de algum(s) nível(is) hierárquico(s)? (RESPOSTA ÚN ICA) 

1 ( ) Não 2 ( ) Sim: Função(ões) suprimida(s): _____ _ 

46. A empresa tem um Plano organizado e formalizado de Gestão de R.H.? (R. ÚNICA) 
1 ( )Sim 2 ( )Não 3 ( ) Em implantação 

47. A empresa possui Plano de Cargos e Salários? (RESPOSTA ÚNICA) 
1 ( )Sim 2 ( )Não 3 ( ) Em implantação 

Em média, o grau de escolaridade dos funcionários é: (VER CARTÃO 2) __________ _ 

Nos últimos 2 anos, o grau de escolaridade mínimo exigido para a admissão de empregados 
operativos foi alterado? 

1 ( ) Sim 2 ( ) Não 
Qual o nível médio de escolaridade exigido atualmente para a contratação de pessoal de nível 

operativo (VER CARTÃO 2)? ________________ _ 

49. A Empresa possui Plano de Treinamento? (RESPOSTA ÚNICA) 
1 ( )Sim 2 ( )Não 3 ( ) Em implantação 

De 1994 a 1996, o percentual médio de empregados treinados: (RESPOSTA ÚNICA) 
( ) 1- aumentou: QUANTO? % ( )2-permaneceu igual ( )3-diminuiu: QUANTO % 

51. A empresa avalia os conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho das 
tarefas quando treina seus empregados? (RESPOSTA ÚNICA) 

1 ( )Sim 2 ( )Não 
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Circule o que predomina (RESPOSTA ÚNICA EM CADA LINHA) em termos de tipo 
t . t fi ' I h. ' . remamen o, con orme o mve 1erarqUico: 

TREINAMENTO/EDUCAÇÃO Nível Administrativo Operativo 
Gerencial 

I - on thejoblem situação de trabalho I 2 3 
2 - através de instituições especializadas I 2 3 
3 - através de apoio de consultores I 2 3 
4- outro. Qual: I 2 3 

Avalie, CONFORME A ESCALA ABAIXO, a IMPORTÂNCIA dos aspectos para 
melhorar o comprometimento e o desempenho dos funcionários com base na 
experiência observada em sua empresa: (VER CARTÃO 6) 

I 2 3 4 5 

Nenhuma 
) I - Treinamento ( 
) 2 - Pagamento por Mérito/Desempenho ( 
) 3 - Pagamento por Habilidade/Qualificação ( 
) 4 - Participação nos Lucros/Resultados ( 
) 5 - Redução da rotatividade da mão-de-obra ( 
) 6 - Aumento dos canais de comunicação ( 
) 7 - Participação na tomada de decisões ( 
) 8 -Cargos mais amplos (polivalente/multifuncional) ( 

) 9- Educação Básica 
) I O - Beneficios extra-salariais 
) 11- Avaliação de Desempenho 
) 12 - Preparação das Chefias 
) 13 - Participação através de sugestões 
) 14 - Melhores condições de trabalho 

Muita 

) 1 S - Critérios de seleção mais rigorosos 
) 16 - Realocação cfme. o aproveitamento 

das capacidades e expectativas. 
) 17- Outra: QUAL: ____ _ 

A VALlE AS AFIRMAÇÕES CONFORME O CARTÃO 7, seguindo o seguinte raciocínio : DESDE QUE 
INICIARAM A IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÕES NA GESTÃO DA PRODUÇÃO E DE RH: 

1 2 3 4 5 
1=-=-=--=-------l ______ l ______ l ______ l 

DISCORDO CONCORDO 
TOTALMENTE TOTALMENTE 

I ( 
2 ( 
3 ( 
4 ( 
s ( 

6 ( 

7 ( 
8 ( 
9( 
lO ( 
11 ( 
12( 
13 ( 
14 ( 
1 s ( 
16 ( 
17 ( 

) Os funcionários estão mais identificados (interesse, boa vontade) com os objetivos da empresa. 
) A possibilidade da perda de emprego faz com que se tomem mais "produtivos" . 
) A ameaça da perda de emprego faz com que se sintam mais agradecidos com a empresa. 
) O oferecimento de beneficios faz com que se tomem mais dependentes da empresa. 
) A pressão por melhorias constantes dos padrões de desempenho tem gerado, nos funcionários, 

comportamentos não desejados pela empresa. 
) Os funcionários sentem-se mais revoltados diante da diferença da qualidade de vida que possuem na fábrica 

e em suas casas. 
) O número de alcoolistas tem aumentado. 
) A participação no sindicato dos trabalhadores tem sido maior. 
) As agressões fisicas e verbais têm aumentado. 
) O nível de stress e de outras doenças psicossomáticas têm aumentado. 
) Os acidentes no trabalho têm aumentado. 
) O número de doenças profissionais tem aumentado. 
) O volume de desperdício de materiais e de retrabalho vêm crescendo. 
) Os roubos/furtos têm sido mais freqüentes. 
) A capacidade de questionar e criticar as orientações da empresa é maior. 
) A apresentação de atestados médicos tem sido maior. 
) A rivalidade entre os funcionários tem crescido. 
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18 ( ) A imagem interna da empresa está mais pos itiva. 
19 ( ) O desejo dos funcionários manterem-se como membro da empresa é maior que no passado. 
20 ( ) As formas de reconhec imento (benefíc ios) reforçam as diferenças hierárquicas. 
21 ( ) Outro comportamento ocasionado pelas inovações nas formas de gestão: QUAL: ____ _ 

SISTEMAS DE APOIO ORGANIZACIONAL 
55. A empresa adota sistema de sugestões para a melhoria da qualidade? (RESP. ÚNICA) 

1 ( )Sim 2 ( )Não 3 ( ) Em implantação 
56. VERIFIQUE SE REALMENTE NÃO ADOTA SISTEMAS DE SUGESTÕES E SE 
ADOTA, PERGUNTE: Quais os métodos? (RESPOSTA MÚLTIPLA) 
1 ( ) Grupos de Melhoria 4 ( ) CCQs 
2 ( ) Caixas de Sugestões 5 ( ) Reuniões Sistemáticas 
3 ( ) Reuniões entre chefias/subordinados 6 ( ) Outro. QUAL: ________ _ 

57 . SE ADOTA MÉTODOS DE TRABALHO EM GRUPO, nos últimos dois anos, o número de 
participantes nos Grupos tem: (RESPOSTA ÚNICA) 

I ( ) aumentado 2 ( ) permanecido igual 3 ( ) diminuído 
58. SE ADOTA MÉTODOS DE TRABALHO EM GRUPO, nos últimos dois anos, o número de 
sugestões apresentadas tem: (RESPOSTA ÚNICA) 

I ( ) Aumentado 2 ( ) Permanecido o mesmo 3 ( ) Diminuído 
59. SE ADOTA MÉTODOS DE TRABALHO EM GRUPO, nos últimos dois anos, as sugestões 

apresentadas nos projetos específicos têm propiciado um retorno financeiro para a 
empresa: (RESPOSTA ÚNICA) 

1 ( ) Crescente 2 ( ) Igual 3 ( ) Reduzido, se comparado com as 
sugestões dadas no início do Programa 

60. Quais são os mecanismos/procedimentos de comunicação interna?(RESP. MÚLTIPLA) 
I ( ) Quadro de av isos 5 ( ) Seminários internos 
2 ( ) Circulares, memorandos 6 ( ) Reuniões Sistemáticas 
3 ( ) Comunicação em cascata p/ níveis hierárquicos 7 ( ) Caixas de Sugestões 
4 ( ) Distribuição do relatório financeiro aos empregados 8 ( ) Jornal da companhia 
9 ( ) Outro. QUAL: ______________ __________ _ 

61. Como a empresa reconhece o desempenho de seus funcionários e/ou grupos? Assinale se esse 
reconhecimento é atribuído de forma individual (I) e/ou coletiva (C). (RESP. MÚLTIPLA) 

I ( ) Dinheiro 6 ( ) DistribuiçãoNenda de Ações aos funcionários 
2 ( ) Confraternização 7 ( ) Certificados 
3 ( ) Bônus 8 ( ) Part icipação nos Resultados 
4 ( ) Viagens 9 ( ) Partic ipação nos Lucros 
5 ( ) Brindes lO ( ) Outra forma: QUAL? ______ _ 

62. SE EMPREGA PLA NO DE PARTICIPAÇA~O NOS LUCROS OU RESULTADOS. 
responda: (RESPOSTA ÚNICA POR LINHA) 

SIM NÃO 

I - O funcionário participou da e l abor<~Ç_ão do Plano? 
2 - Houve participação do sindicato na elaboração do Plano? 
3 -Todos os níveis hierárq uicos são contemplados com este Plano? 
4 - O critério de distribuição é baseado na proporcionalidade de salário? 
5 - A Medida Provisória editada pelo governo estimulou sua empresa a adotar o Plano? 
6 - Utiliza avali ação de desempenho do funcionário como critério para a Participação 

nos Lucros/Resu ltados? 
7 - Percebe alguma ev idência que caracterize mudança de comportamento do 

fu ncionári o após a utilização do Plano? 
8 - A distribuição deste incentivo é semestral? 
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Quais indicadores de desempenho da empresa são utilizados na execução do Plano de 
Participação nos Lucros ou Resultados? _________________ _ 

64. A Empresa realiza alguma pesquisa para verificação do nível de satisfação e das 
necessidades dos empregados? (RESPOSTA ÚNICA) 

1 ( )Sim 2 ( )Não 3 ( ) Em implantação 

65. SE REALIZA PESQUISA , Aponte as TRÊS necessidades MAIS IMPORTANTES: 
I ( ) educação geral/básica 4 ( ) condições de trabalho 
2 ( ) capacitação profiss ional 5 ( ) aumento salarial - reconhecimento financeiro 
3 ( ) saúde 6 ( ) reconhecimento simbólico(p. ex. : social) 
7 ( ) outras: QUAIS? _______________________ _ 

66. Quais os benefícios que a empresa oferece aos seus funcionários:(RESPOSTA MÚLTIPLA) 
I ( ) Atividades recreativas ou culturais I O ( ) Assistência médico-odontológica (consu ltas) 
2 ( ) Horário Flexível 11 ( ) Programas de conscientização sobre saúde 
3 ( ) Creche para os fi lhos dos empregados 12 ( ) Prevenção de doenças profissionais 
4 ( ) Licença Especial (ex. : para realizar cursos)13 ( ) Previdência Privada (aposentadoria) 
5 ( ) Seguro de Vida 14 ( ) Plano de Saúde (atend. , hosp ital, exames) 
6 ( ) Vale Transporte 15 ( ) Férias Antecipadas 
7 ( ) Transporte especial (carro ou ônibus da empresa) 16 ( ) Outros. QUAIS? _____ _ 
8 ( ) Refeições subsidiadas I Vale Refeição 
9 ( ) Educação não relacionada c/ o trabalho (p.ex. cidadania, direitos do consumidor, etc.) 

67. Defina, na lista abaixo, quais os indicadores a empresa utiliza, e forneça os valores 
solicitados: (RESPOSTA ÚNICA POR LINHA- VER CARTÃO 4) 

______________ 2. _______ 3 

Não usa Em implantação Usa 

INDICADORES Valor Índice 1996 
( ) I - % de rotatividade - ano 
( ) 2 - % de absenteísmo - ano 
( ) 3 - % de US$ treinamento/Faturamento 
( ) 4- N. 0 horas treinamento/horas produtivas 
( ) 5- N. 0 acidentados no trabalho/total funcionários 
( ) 6- N.° Funcionários participa dos Lucros ou Resultados/total de funcionários 
( ) 7- N.° Funcionários com nível superior/tota l de funcionários 
( ) 8- N. 0 Técnicos/total de funcionários 
( ) 9- N. 0 de treinados em qualidade/total funcionários 
( ) lO - N .0 sugestões/total funcionários/ano 
( ) 11 - N. 0 Grupos de Melhorias/ano 
( ) 12 -Tempo médio do funcionário na empresa/tempo de existência da empresa 
( ) 13 - N.0 Demissões Voluntárias/ total funcionários 
( ) 14 - N .0 Demissões feitas pela empresa/total de funcionários 
( ) 15- Outro: QUAL: 
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CARTÃO 1 - Questão 3.1 

CÓDIGO DAS REGIÕES 
I- LESTE: 

! .l-Grande Porto Alegre 
2 - CENTRO-NORDESTE: 

2.1-Grande Cax ias do Sul 
3- CENTRO-S UL 
4-SUL 
5 -FRONTEIRA SUDOESTE 
6 - FRONTEIRA OESTE 
7 -CENTRO-LESTE 

7.1-Médio-Jacui 
8 - CENTRO-OESTE 

8. 1-Grande Santa Maria 
9- NORDESTE 
lO- CENTRO-NORTE 
li - REGIAO : NORTE 

!I. l-Alto Uruguai 
12 - NOROESTE 

12. I -Missões 

1.2-Turismo-Mar 1.3 -Turismo-Serra 

2.2-Vale do Cai 2.3-Vale do Taquari 

7.2-Vale do Rio Pardo 

8.2-Vale do Jaguari 

I 1.2-Produção 

12.2- Grande Santa Rosa 12.3- Celeiro do Rio Grande 

CARTÃ02 - Questões: 6, 32, 39 e 48 

CÓDIGO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE: 
I - I o Grau Incompleto 
2 - I o Grau Completo 
3 - 2° Grau Incompleto 

4 - 2° Grau Completo 
5 - Superior Incompleto 
6 - Superior Completo 

CARTÃO 3- Questão 7 

CÓDIGO DO RAMO INDUSTRIAL 

I - Minerais Não-Metálicos 
2 - Metalurgia 
3 - Mecânica 
4 - Material Elétrico e Comunicações 
5 - Material de Transporte 
6 - Madeira 
7 - Mobiliário 
8 - Papel e Pape lão 
9- Borracha 
I O - Couro e Peles 
li- Química 

12 - Produtos Farmacêuticos e Veterinários 
13 - Perfumaria, Sabões e Velas 
14 - Produtos de Matéria Plástica 
15 - Têxtil 
16 - Vestuário e Artefatos de Tecidos 
17 - Calçados 
18 - Produtos Alimentares 
19 - Bebidas 
20 - Fumo 
21 - Editorial e Gráfica 
22 - Outro: ESPECIFIQUE NO QUESTIONÁRIO 
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CARTÃO 4 - Questões: 20, 24, 29 e 67 

ESCALA DE UTILIZAÇÃO 

1 2 3 
I ____________ I _________ ! 
Não usa Em implantação Usa 

CARTÃO 5 - Questões: 23 e 35 

ESCALA DE USO 

1 2 3 4 

'~--------'--------'--------' Não usa Pretende implantar Emprega Parcialmente Já implantado 

CARTÃO 6 -
ESCALA DE NÍVEL DE IMPORTÂNCIA- Questões: 33,34 e 53 
ESCALA DE NÍVEL DE DIFICULDADE - Questão 36 

1 
I 

Nenhuma 

2 
I 

3 
I 

4 
I 

5 
I 

Muita 

CARTÃO 7 -Questão 54 

ESCALA DE NÍVEL DE CONCORDÂNCIA 

1 2 3 4 5 
, _______ , _____ , _____ , _____ , 

DISCORDO CONCORDO 
TOTALMENTE TOTALMENTE 
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PESQUISA INDICADORES DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE RS 
IEL/SEBRAE/PPGA 

INSTRUÇÕES GERAIS 

TEMA DA PESQUISA: Indicadores de Q&P da indústria do RS 
A pesquisa proposta visa obter dados e informações sobre o estágio da 

competitividade das empresas industriais do RS. Em 1994, foi realizada a primeira edição 
dessa pesquisa. Iniciamos agora a 2a. edição da mesma. 

Objetivo Geral da Pesquisa: 
Conhecer a realidade das empresas industriais do RS, analisando comparativamente a 

situação empresarial de 1994 e de 1996 em termos de inovações nas formas de gestão. 

Objetivos Específicos da Pesquisa: 
traçar o perfil agregado do desenvolvimento de Programas de Qualidade e Produtividade 

para o conjunto da indústria do RS; 
identificar as necessidades de ordem geral que demandem iniciativas e ações no âmbito 

do conjunto da indústria do RS, especialmente no nível de médias e pequenas 
empresas; 

avaliar e estimular o emprego de Indicadores da Qualidade e Produtividade na Indústria 
do RS; 

construir uma base de informações acerca da implantação de Programas de Melhoria. 

Cronograma de Atividades 

Etapas Meses 
Pesquisa-Piloto (validação 20 empresas) 
Pesquisa de Campo 

1996 1997 
Nov Dez 1 · semestre 
X 

X X 
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O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO 

O instrumento de pesquisa possui duas partes, quais sejam: 

PARTE A, subdividida em 
PARTE lA - deve ser respondida pelo DIRETOR INDUSTRIAL(Gerente 

Industrial/Gerente de Produção) ou, em segunda opção, pelo RESPONSÁVEL PELA 
QUALIDADE. 

PARTE 2A -deve ser respondida pelo RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE. Se não 
houver alguém ocupando essa posição na empresa, o DIRETOR INDUSTRIAL 
responde. 

PARTE B 
o GERENTE DE RH é o mais indicado para responder este segmento do questionário. 

Poderá ocorre de não existir esse cargo, especialmente nas empresas pequenas ou 
médias, nesse caso, é recomendável que as informações sejam dadas pelo DIRETOR 
ADMINISTRATIVO ou GERENTE DE PESSOAL. 

OBSERVAÇÃO: É conveniente que na fase de agendamento da pesquisa de campo se 
busque conciliar UM DIA no qual TODOS OS RESPONDENTES POSSAM RECEBER 
O ENTREVISTADOR. 

ASPECTOS OPERACIONAIS DA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

QUANDO AS QUESTÕES APRESENTAREM ESCALAS: 
OS "CARTÕES" DEVEM SER ENTREGUES AO RESPONDENTE DA PESQUISA 

PARA FACILITAR AS RESPOSTAS. 
TODOS OS TÓPICOS DEVEM CONTER UMA RESPOSTA ENTRE OS 

PARÊNTESES. 
CUIDADO PARA NÃO UTILIZAR UM CARTÃO ERRADO, ISTO PODE ANULAR 

O QUESTIONÁRIO. 

ATENÇÃO PARA OS DESTAQUES NAS QUESTÕES: 
RESPOSTA ÚNICA 
RESPOSTA ÚNICA POR LINHA 
RESPOSTA MÚLTIPLA 
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Glossário: 

SS's (Housekeeping): programa de arrumação, ordenação, limpeza, asseto e auto
disciplina que envolve todas as pessoas da empresa. 

Atividades em Pequenos Grupos (CCQ, Times Melhorias): metodologia de trabalho 
grupal/coletivo que estimula a participação dos operadores. 

Auditoria da Qualidade: feita por profissionais tecnicamente habilitados, serve para 
avaliar a qualidade de um determinado lote de produção. 

Benchmarking: análise comparativa dos indicadores da empresa com os dos 
concorrentes (nacionais e/ou internacionais). 

Bens de capital: são bens como instalações, máquinas, equipamentos e componentes que 
integrando o ativo fixo da empresa, constituem fatores de produção de bens e serviços. 

Bens de consumo: são aqueles que podem ser diretamente utilizados para satisfazer uma 
necessidade, como por exemplo: produtos alimentícios, vestimentas, habitações, etc. 

Bens intermediários: são produtos que geram os bens de capital ou de consumo, como 
por exemplo: insumos industriais e agrícolas. 

Bônus: sistema de premiação ou gratificação, como por exemplo em forma de vale
compras em supermercado e farmácias. 

Capacidade instalada: refere-se ao nível de utilização das máquinas, equipamentos e da 
área física da fábrica. 

Controle Estatístico de Processos (CEP): ferramenta estatística (carta de controle) que 
permite ao operador a medição da qualidade produzida. 

Empresa Mista: composta de capital privado e público. 

Empresa Subcontratada: é aquela empresa que realiza certa atividade-fim para uma 
empresa subcontratante . 

Empresa Subcontratante: é aquela que repassa atividade-fim. Subcontratação difere de 
terceirização, essa última que repassa atividade-meio. 

Ferramentas Estatísticas da Qualidade: referem-se as 7 Ferramentas da Qualidade 
(GQT), no caso: Folha de Verificação, Fluxograma, Histograma, Gráfico Seqüencial ou 
Cronológico, Gráfico de Controle, Diagrama de Causa e Efeito e Diagrama de Dispersão. 

Fornecedores JIT: Just-in-Time externo. 

Indicadores: é uma relação matemática que permite a avaliação da performance geral da 
organização, através da medição de atributos ou de resultados, com o objetivo de 
comparar esta medida com metas numéricas. Tanto podem ser referentes à Qualidade, 
quanto ao desempenho global da empresa (por exemplo, produtividade, % desperdício, 
etc.), à satisfação de clientes e mercados, ao desempenho dos processos internos e à 
relação com fornecedores: 
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Inspeção Final: é a forma mais tradicional de realizar o controle da qualidade, feita pelo 
supervisor/chefe. 

JIT interno: Just-in-time feito pelos funcionários da empresa. 

Kaizen: programa de melhorias contínuas. 

Kanban: sistema de comunicação visual feito, por exemplo, através de luzes e de cartões 
de controle que "puxam" a produção, indicando o andamento do trabalho. 

Lay Out Celular e/ou Minifábricas: são novas formas de organização do trabalho 
industrial . O lay out celular prevê a organização de várias máquinas em forma da letra 
"U" e a minifábrica consiste numa pequena unidade de negócio. 

Manutenção Produtiva Total (TPM): é um programa de manutenção que objetiva 
melhorar o relacionamento entre o homem e a máquina. O operador além de operar sua 
máquina, realiza o trabalho básico de manutenção . 

MASP: Método de Análise e Solução de Problemas. 

MRP li: significa o planejamento das necessidades de matenats, tratando-se de um 
sistema de controle da produção informatizado (os itens são fabricados no momento 
exigido pela programação predeterminada pelo computador). 

OPT: Tecnologia de Produção Otimizada é uma filosofia de controle de produção, que 
determina o lote econômico de pedidos, calculando a solução ótima de produção 
conforme as capacidades e ineficiências atuais do processo. 

Padronização: normatização, padrões que orientam o processo produtivo. 

Participação nos Lucros: está atrelada ao atinjimento do lucro líquido. 

Participação nos Resultados: está atrelada a realização de metas (de produtividade, 
qualidade, redução de custos). 

PDCA: é uma metodologia de controle de processos, significa: planejamento, execução, 
verificação e atuação corretiva e serve para a resolução de problemas. 

Perfil Misto da Alta Administração: encontrado em empresa que compatibiliza a 
contratação de profissionais e familiares. 

Polivalência de Operadores: preparação para executar diferentes tarefas de mesma 
complexidade. / 

QFD: metodologia da Qualidade, significa Desdobramento da Função Qualidade. 

Redução do Set-Up: redução do tempo de troca de ferramentas da máquina. 
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ANEXO IV: Tabelas referentes à Definição da Amostra 



REGIA-O r. Edição da 2".Edição 2". Edição Total de empresas a 

Grande POA Pesquisa: No. Previsto de Empresas que serem pesquisadas na 
1994 .Empresas que não 2°. Edição 

participaram da participaram 
1". edição. da pesquisa 

Porte anterior 

Pequeno 26 13 13-16 26-29 
Médio 11 05 06-08 11-13 
Grande 12 06 06-08 12-14 
TOTAL 49 24 2S-32 49-S6 

REGIÃO r. Edição da 2".Edição 2". Edição Total de empresas a 

Santa Cruz Pesquisa: No. Previsto de Empresas que serem pesquisadas na 
1994 .Empresas que não 2°. Edição 

participaram da participaram 
r. edição. da pesquisa 

Porte anterior 

Pequeno - - - -
Médio 01 01 00-01 01 -02 
Grande 02 01 01-02 02-03 
TOTAL 03 02 01-03 03-05 

REGIA-O r. Edição da 2".Edição 2". Edição Total de empresas a 

Vale dos Sinos Pesquisa: No. Previsto de Empresas que serem pesquisadas na 
1994 .Empresas que não 2°. Edição 

participaram da participaram 
r. edição. da pesquisa 

• Porte anterior 
I 

Pequeno 09 os 04-07 09-12 
Médio 10 os 05-06 10-11 
Grande 05 03 02-03 05-06 
TOTAL 24 13 11-16 24-29 
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REGIA-O 1". Edição da 2".Edição 2". Edição Total de empresas a 

Serra Pesquisa: No. Previsto de Empresas que serem pesquisadas na 
1994 .Empresas que não 2a. Edição 

participaram da participaram 
l a. edição. da pesquisa 

Porte anterior 

Pequeno 14 07 07-10 14-17 
Médio 03 02 01-03 03 -05 
Grande 04 02 02-03 04-05 
TOTAL 21 l l l 0- 16 21 -27 

REGIA-O r. Edição da 2•.Edição 2•. Edição Total de empresas a 

Noroeste Pesquisa: No. Previsto de Empresas que serem pesquisadas na 
1994 .Empresas que não 2a. Edição 

participaram da participaram 
l a. edição. da pesquisa 

Porte anterior 

Pequeno 05 03 02-05 05-08 
Médio 03 OI 02-03 03-04 
Grande 03 01 02-03 03-04 
TOTAL 11 os 06-11 11-16 

REGIA-O r. Edição da 2•.Edição 2•. Edição Total de empresas a 

Sul Pesquisa: No. Previsto de Empresas que serem pesquisadas na 
1994 .Empresas que não 2a. Edição 

participaram da participaram 
l a. edição. da pesquisa 

• Porte anterior 

Pequeno 06 03 03-06 06-09 
Médio 02 01 01-02 02-03 
Grande 04 02 02-03 04-05 
TOTAL 12 06 06-11 12-17 
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ANEXO V: Tabelas referentes à Hipótese 1- Valor versus Práticas 

• 
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163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa: 

lnteg./envolvimento 
Qt cit Freqüência 

Fraca 14 . 9.9 % 
. . . . . . 

Ra20á1.el 28 ., 19.7% 
.. 

M.Jita 91 ,j64.1 %! 

TOTALOBS. 142 

A questão é de resposta única com base numa escala. Os parâmetros são estabe lecidos com base numa notação de I 
(Nenhuma) a 5 (Muita). 
A média e o desvio-padrão são ca lcul ados sem considerar as não-respostas. 
O DESVIO É SIG IFICATIVO (Chi -2 = 75.9, gl = 2, p > 99.9%). 
O Chi-2 é calculado com as freqüências teóricas iguais para cada modalidade. 
Os percentuais são ca lcul ados em relação ao número de observações. 
A soma dos percentuais é inferior a I 00 devido às supressões . 
Os parâmetros fixados não são mais vá lidos, foram suprimidas casas preenchidas da tabela . 

163 - Importância do objetivo integração e envo lvi mento dos funcionários para sua empresa X 8. Região 

Grande POA 

Turismo-SeiTa 

Grande Caxias 

Fraca 

2 

o 

[3J.. ... 
Centro-sul O 

Sul O 

Vale Rio Pardo O 

l'v'édia 

5 15 

o @] 

. . . . ~-- ........ 7 _ .... -
o o 

@] [TI 
o 

. - -- --
o 
o Grande Santa rv'eria O 

Centro-Norte 

Mssões 

Grande Santa Rosa 

Celeiro RS 

TOTAL 

o 
o 

[TI 
o 
5 

. 

o 
o o 

[TI 1 
-o 2 

. -
o ~ 
9 28 

M.Jita 

50 

2 

-- O] __ _ 
1 

~ 
2 

1 

5 

4 

m 
91 

TOTAL 

72 

2 

27 

1 

10 

2 
.. --

1 
.. 

1 

7 
... 

7 
.. -----

3 

133 
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163 - Importânc ia do objeti vo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 12- Ramo industrial 

~ 
Fraca !Védia Ra:zoá-..el M.J ita TOTAL 

R 

Mnerais fi metálicos QJ o 1 3 5 

fv\::!1alurgia o [9J 3 13 16 
-4 4- --------- ---- --. -- -- --. ----

fv\::!cânica o [9J _[!] 13 20 
. . -- . . . -- . -- -- -- . - . - ------
tvlater ial el é !ri co QJ 1 2 4 8 

tvlateri ai transporte QJ o 2 2 5 

tvladeira o o o 1 1 
-- -- ----

l'v'ob il i á ri o o ~ 2 3 7 
-- --

Papel e papelão o 1 1 4 6 

Borracha o QJ o 3 4 

Couro e peles o o o 1 1 
-- -- --- ---

Qu ímica o o QJ ~ 13 
-. -- -- -. -. ----- ---- ---

tvlat. plástica o o 1 2 3 

Têxti l o QJ 1 [9J 2 

Vestuá ri o o QJ o 3 4 

Calçad os Q] _ o 1 7 9 
----- --------- ----- ---- -- - -- ------- ----------- ---

Prod a limentares 1 1 5 14 21 
--- ----------- ---- - -- -.---------- --- ----- -- --- -- -- -- -.------
Be bidas o 1 1 4 6 

-- --. 
Fumo o o o 2 2 

A DEPE DÊNCIA É SIGN IFICATIVA (Chi-2 = 48.5, g l =5 1, p > 95.0%).Atenção, 66 casas têm uma freqüência 
teórica in fe rior a 5, as regras do Chi-2 não são realmente aplicáveis. 
Os va lores da tabela são os números de citações de cada dupla de modalidades . 

163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos fun cionários para sua empresa X 14 - Porte da empresa 

Fraca 

IVédíaRa:zoá-..el 

M.Jita 

TOTAL 

Mero/peque na !Védi a Grande 

3 1 1 

.... :: ~ ~ :::::::::: _[!] .: -::::: @] 
. [251 41 25 

62 39 32 

--

TOTAL 

5 

37 

91 

133 
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163- Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 14- Porte da empresa 

~a M cro/peque na f'.A§dia Grande TOTAL 
In 

Fraca 5 3 3 4% 
-- --- -- ---

[E] f'.A§diaRa20 ál.€1 29 Q] 28% 
-- -- --- -- -- --

1\A.J ita 66 64 ~ 68% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 

163 - Importânc ia do objetivo in tegração e envo lvimento dos func ionários para sua empresa X 14 - Porte da empresa 

~ 
Fraca Ra20á\€l 1\A.J ita TOTAL 

p 

Mcro/peq ue na ~ 12 41 62 

f'.A§dia 3 [22] 25 39 
-- ---

Gran de ~ 5 25 32 

TOTAL 14 28 91 133 

163- Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 14- Porte da empresa 

~o Fraca Ra20á1.el 1\A.J ita TOTAL 
p 

Mero/pequena Q] 19 66 100% 

~:::_::::: 6~ -
--

f'.A§d ia 8 100% 
. . ------- -- ---- . --@] ---- ----- ---

Grande 16 78 100% 

TOTAL 11% 21% 68% 100% 

~ 
Fraca Ra20á1.el 1\A.J ita TOTAL 

p 

Mero/pequena ~ - 43 45 47% 
---- --- -- --- ------- --- ---

f'.A§dia 21 ~ 27 29% 
------.---------- ---- -. ------ ---

Grande [2!1 18 27 24% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
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163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcio nári os para sua empresa X 14 - Porte da empresa 

~o Fraca Ra:zoá-.el M.lita TOTAL 
p 

Micro/peque na ~ 9 31 47% 
-- --- --

l'v1édia 2 @] 19 29% 
-- --

Grande ~ 4 19 24% 

TOTAL 11% 21% 68% 100% 

163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcio nári os para sua empresa X 4 1 - Como tem sido a 
evolução da participação da empresa no mercado, nos últi mos do is anos? 

Permaneceu igu Tem aumentado Tem diminuído TOTAL 

lnt ai 

Fracal'v1édia 4 6 ~ 14 
--

Ra20á-.el 6 15 ~ 28 

M.l ita 24 57 ~ 91 

TOTAL 34 78 21 133 

163 - Importância do obj etivo integração e envolvimento dos fu ncionários para sua empresa X 4 1 - Como tem sido a 
evo lução da parti cipação da empresa no mercado, nos últimos dois anos? 

~o Fraca Ra:zoá-.el M.lita TOTAL 

p 

Permaneceu igual 4 6 24 34 
--- -- ---- --- --- --- --- -----

Tem aumentado 6 15 57 78 
-- -- ---- --- -----

Tem diminuído ~ [!] ~ 21 

TOTAL 14 28 91 133 

163 - Importância do obj etivo integração e envolvimento dos fu ncionários para sua empresa X 73 - Quanto às 
Normas ISO, sua empresa: 

~o Fraca Ra:zoá-.el M.l ita TOTAL 

No l'v1édi a 

É certi ficada 2 5 13 20 
---- -- --- --- ------ --- --------

Pretende se certificar em 2 anos 0 11 31 44 
------- ---- . --- --------- --------------- ---- -------

Pretende ampliar certificação o o 1 1 

Não é certificada ~ 12 46 68 

TOTAL 14 28 91 133 
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163 - Importância do objeti vo integração e envo lvimento dos fu ncionários para sua empresa X 74 - Há quanto tempo 
sua empresa começou a desenvo lver ações sistemáticas da Qua lidade e Produtividade 

Fraca rv'éd ia M.Jita TOTAL 

te Ra20á'.el 

Não emprega QJ ~ ~ 9 
-- -- --

Não emp.mas pretende 1 4 8 13 
--

Menos de 1 ano 1 ~ 13 23 

1 ano a m e nos de 3 anos 2 10 27 39 
--

3 anos a menos 5 anos o @] 16 19 

lv1a isde5anos @] ' 7 23 30 
T()T.II.I " 'l7 Q1 1'l'l 

Os va lores da tabe la são os números de citações de cada dupla de modali dades_ 

163 - Impo rtância do objetivo integração e envolvimento dos fu ncionários para sua empresa X 75- Nível de difusão: 
lay out ce lular e/ou mini fábricas 

Fraca Ra20á'.el 1\iU ita TOTAL 

La rv'éd ia 

Não usa ~---- 11 33 52 
--- .. -. -- -- -- ----- -- ---

Pretende implantar -~----- 3 10 13 
--- ----- -- -- ---.-- ---. -- --

Emprega parc ialmente 3 10 28 41 
' 

Já implantado 3 4 20 27 

TOTAL 14 28 91 133 
163 - Importância do objeti vo integração e envo lv imento dos fun cionários para sua empresa X 76 - Níve l de difusão: 
fornecedo res JIT 

~o Fraca Ra20á'.el 1\iU ita TOTAL 

Fo tv'édia 

Não usa Q:2J 16 48 75 

Pretende implantar ~ @] _ 14 20 
---------- --- --- . -- --- -- ----- . . -- -- --

Emprega parcialmente 2 4 21 27 
---- -- -- -- ----.- - -- ------.----- -- -- ---

Já implantado 1 2 8 11 

TOTAL 14 28 91 133 

163 - Importânc ia do objetivo in tegração e envolvimento dos func ionários para sua empresa X 77 - Nível de difusão: 
redução do materia l em processo 

~o Fraca Ra20á'.el 1\iU ita TOTAL 

R e rv'éd ia 

Nã o usa ~ 9 ~- 35 
'-

Pretende implantar --~ 3 6 9 
--- -------------- ---- ---- -- -- ---

Emprega parcia lmente 4 9 37 50 
---- -- -- -- ------- -- -- --

Já implantado 3 7 29 39 

TOTAL 14 28 91 133 
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163- Importância do objetivo integração e envo lvimento dos funcionários para sua empresa X 80 - Nível de difusão: 
redução do set-up 

Fraca Ra:zoá\€1 rv\.J ita TOTAL 

R tv'édia 

Não usa @] 14 34 56 
-- -- .. -.-- -@] -- -- --

Pretende implantar 1 10 16 
- . . . -- -- --

Emprega parcialmente G ~ ~ 41 

Já implantado 3 3 14 20 

TOTAL 14 28 91 133 

163- Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 81 -Nível de difusão: 
atividades em pequenos grupos (CCQ, Times de Melhorias) 

Fraca Ra:zoá\€1 rv\.J ita TOTAL 

At tv'édia 

Não usa ~ 10 ~ 38 

Pretende implantar 1 5 16 22 

Emprega parcialmente 1 5 26 32 
--. -- . -- . - --.-.-.- . - . - . 

Já implantado 2 8 31 41 

TOTAL 14 28 91 133 
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163 - Importância do objetivo in tegração e envolvi mento dos funcionários para sua empresa X 84- Nível de difusão: 
po li va lência operadores 

~o Fraca Ra2Dá\€1 1\t\.J ita TOTAL 

p fv'édia 

Não usa 4 ~ 13 26 

Pretende i mp lan ta r o 3 8 11 

Emprega parcialmente ~ 12 35 49 
.. . . . . ----- .. 

Já implantado ~ ~ 35 47 

TOTAL 14 28 91 133 

163 - Importância do objetivo integração e envo lvimento dos funcionários para sua empresa X 85 -Nível de d ifu são: 
5S 's 

~o Fraca Ra20á-.el 1\t\.J ita TOTAL 

55 fv'éd ia 

Não usa 0 ~ E] 41 
------- ----

Pretende implantar 2 ~ 7 14 
---- . . .. .. ... . .. - - . . -. ----

Emprega parcialmente 4 5 27 36 

Já implantado QJ 6 35 42 

TOTAL 14 28 91 133 

A DEPENDÊNCIA É SIGNIFICATIVA (Chi-2 = 12.6, gl = 6, p > 95 .0%).Atenção, 5 casas têm uma freqüência 
teórica inferio r a 5, as regras do Chi -2 não são realmente apl icáveis. 
Os va lores da tabela são os números de citações de cada dupla de modalidades. 

163 - Importância do objetivo integração e envo lvimento dos fu ncionári os para sua empresa X 86- Nível de difusão: 
MRP l i 

~-----------------------r------------------------------------,-----------~ 

M~o 
Não usa 

Pretende implantar 
-- ---- --------

Emprega parcialmente 

Já implantado 

TOTAL 

Fraca 
fv'édia 

Ra2Dá\€1 

16 

1\t\.J ita 

45 [221 .. --. - ~r: . . . 2" ----. . . .. Q2] 

TOTAL 

72 

13 ---- -- m · --------- (,- -----------ú5 _______ _ 
22 

26 2 4 20 

14 28 91 133 

163 - Importância do obj etivo integração e envo lvimento dos funcionários para sua empresa X 155 - Importância da 
contratação de consul tor/especia lista no apo io e info rmação ao Programa da Qualidade? 

~o Fraca fvlédia Ra20á-.el 1\t\.Jita TOTAL 

c 

Nenhuma ~- 1 5 13 23 
----------- ... -- r--- •••• -

[~f' 
-. ----------,- .. - . -. ----- ----- -----

Fraca 1 4 9 17 
.. --- -. 

fvlédia o 4 6 18 28 
. . .. . - ... . - . . - ---- ------ --. 

@] 
. -- -------- ------ ----

Ra20á-.el o o 19 29 

1\t\.J ita o 1 ~ ~ 35 

TOTAL !i Q 27 Q1 132 
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163 - Importânc ia do objetivo integração e envo lvimento dos fu ncionários pa ra sua empresa X 162 -Importância do 
objetivo redução de custo/preço para sua empresa: 

~o Fraca Ra20á-.el M.J ita TOTAL 

R ~di a 

Fraca 1 1 1 3 

~di a @] 2 7 15 

Ra20á-.el 1 ~ 11 24 

M.Jita 6 13 72 91 

TOTAL 14 28 91 133 

A DEPEN DÊNCIA É S IG NIF ICATIVA (Chi-2 = 33 .2, g l = 6, p = 99.6% ).Atenção, 6 casas têm uma freqüência 
teóri ca in fe rio r a 5, as regras do Chi -2 não são rea lmente aplicáveis . 
Os valores da tabe la são os números de ci tações de cada dupla de moda lidades. 

163 - Importância do objeti vo integração e envolvimento dos fun cionários para sua empresa X 164 - Importânc ia do 
obje ti vo comunicação inte rna para usa empresa: 

~ 
Fraca tv1édia Ra20á\€l M.Jita TOTAL 

Co 

Fra ca QJ 2 1 o 6 

tv1édia 1 @] ~ 6 25 

Ra20á\€l 1 1 14 25 41 

M.Jita o o ~ 60 61 

TOTAL 5 9 28 91 133 

A DEPEN DÊNCIA É S IGNIFICATIVA (Chi-2 = 10 1.7, g l = 9, p > 99.9% ).Atenção, lO casas têm uma freqüência 
teórica infe ri or a 5, as regras do Chi-2 não são realmente aplicáve is. 
Os va lores da tabe la são os números de c itações de cada dupla de modalidades. 

163 - Importância do obj etivo integração e envolvimento dos funcionári os para sua empresa X 165 - Indique a 
impo rtânc ia do objeti vo sati sfação dos cl ientes para sua empresa: 

~o Fraca tv1édia Ra20á\€l M.J ita TOTAL 

s 
Fraca 0 o o o 2 

tv1édia 1 2 2 2 7 

Ra20á\€l o 3 5 7 15 
. --

M.Jita 2 4 21 82 109 

TOTAL 5 9 28 91 133 

A D EPEND ÊNCIA É SIGNIFICATIVA (Chi -2 = 70. 1, g l = 9, p > 99.9% ).Atenção, 12 casas têm uma freqüência 
teórica in fe rio r a 5, as regras do C hi-2 não são realmente aplicáve is . 
Os va lores da tabe la são os números de c itações de cada dup la de modalidades . 
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163 - Importância do objetivo integração e envo lvimento dos fun cionários para sua empresa X 166 - Ind ique a 
importância do objeti vo image m externa/estratégias de MKT para sua empresa: 

i~o Fra ca IVédia Ra20á~.el M.J ita TOTAL 

Nenhum a o o o 1 1 

Fraca ~ 1 2 2 7 

IVédia 1 2 3 15 21 

Ra20 á~.e l o 4 [22] 18 33 --
M.Jita 1 2 12 55 70 

TOTAL 4 9 2R 91 1:l2 

A DEPEN DÊNCIA É SIG IFICATIV A (Chi-2 = 28.2, gl = 12, p = 99.4%).Atenção, 15 casas têm uma freqüência 
teó ri ca in fe ri or a 5, as regras do Chi-2 não são realmente aplicáve is. 
Os va lores da tabe la são os números de c itações de cada dupla de moda lidades . 

163 - Importância do objetivo integração e envo lvimento dos fu ncionários para sua empresa X 167 - Indique a 
importância do aumento da produtividade para sua empresa: 

a~o Fraca tv'édi a Ra2Dá\€1 M.J ita TOTAL 

Nenhum a o QJ o o 
- -. 

Fraca ~ 1 o o 
tv'édia 1 1 4 4 

--- --- ..... - -- --- .. 

Razo á\€1 o 2 10 24 

M.Jita 2 4 14 63 

TOTAl !\ ~ ?R ~1 

A DEPEN DÊNCIA É SIGNIFICATIVA (Chi-2 = 59.7, g l = 12, p > 99 .9%).Atenção, 14 casas têm uma freqüência 
teórica inferior a 5, as regras do Chi-2 não são rea lmente apl icáveis. 
Os va lores da tabela são os números de citações de cada dupla de modalidades . 

163 - Importância do obj eti vo integração e envo lvimento dos funcionários para sua empresa X 168 - Indique a 
impo rtância da melhor capaci tação operac ional para sua empresa: 

ca~ro Fraca tv1éd ia Ra20á~.el M.J ita TOTAL 

Ne nhum a QJ : o o o 1 

Fraca 1 0 2 2 7 
--

tv1édia 1 1 3 2 7 

Ra20á1.€l o 1 ~ 24 40 
'- ---

MJ ita 2 5 8 63 78 

TOTAL fi Q 2R 91 1~~ 
A DEPEN DÊNCIA É SIGN IFICATIVA (Chi-2 = 54.7, g l = 12, p > 99.9%).Atenção, 15 casas têm uma freqüência 
teórica inferior a 5, as regras do Chi-2 não são rea lmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os números de citações de cada dupla de moda lidades. 
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163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 169 - Indique a 
importância da melhor relação com fornecedores para sua empresa: 

Fraca lv'édia 

Nenhuma o 
Fraca ~ 
lv'édia 

Ra20á\€l 1 

M.Jita o 
TOTAL 5 

Ra2Dá\€1 

o o 

3 7 

3 15 

2 5 

!l 2R 

M.Jita 

o 
11 

30 

49 

!l1 

TOTAL 

5 

22 

49 

56 

A DEPE DÊNCIA É SIGNIFICATIVA (Chi-2 = 63 .9, gl = 12, p > 99.9%). Atenção , 15 casas têm uma freqüência 
teórica inferior a 5, as regras do Chi-2 não são realmente ap licáveis. 
Os va lores da tabe la são os números de citações de cada dupla de modalidades . 

163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sÚa empresa X 170 - Indique a 
importância da melhor capacitação gerencial para sua empresa: 

lnteg./envolvimento Fraca tv1édia Ra20á\€l M.Jita 

Capa cit. ge rene ia I 

Nenhuma [2] O o o 
Fra_~ ________________ . __ 0 : ______ . __ 2 __ . _ _ ______ _ 

tv1édia 2 3 4 6 

Ra20 á\€l o 2 @] : 19 
----- . - --

M.lita o 2 [~] -- ·- ·-- · · 6s 
TOTAl !\ !l 2R !l1 

TOTAL 

6 

15 

40 

71 

A DEPENDÊNCIA É SIGNIFICATIVA (Chi-2 = 93.2, gl = 12, p > 99.9%).Atenção, 15 casas têm uma freqüência 
teórica inferior a 5, as regras do Chi-2 não são realmente aplicáve is. 
Os valores da tabela são os números de citações de cada dupla de modalidades. 

163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 173 -Difusão dos 
procedimentos da Qualidade: ferramentas estatísticas da qualidade 

lnteg./envolvimento 

EstatíslQualidade 

Não usa 
---------

Pretende implant3r 
------- ----

Emprega parcialmente 

Já implant3do 

----

Fraca 
l'v1édia 

--

- -------

@] 
_ _[~ - . --

4 

2 

Razoá\€1 M.Jita TOTAL 

9 15 32 
------- ---- --

7 27 34 
--------- ---.------

8 29 41 

4 20 26 

TOTAL 14 28 91 133 
A DEPENDÊNCIA É SIGNIFICATIVA (Chi-2 = 14.5, gl = 6, p = 97.5%).Atenção, 4 casas têm uma freqüência 
teórica in ferio r a 5, as regras do Chi-2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os números de citações de cada dupla de modalidades. 
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163 - Importânc ia do objetivo integração e envo lvimento dos funcionários para sua empresa X 174- Difusão dos 
procedimentos da Qualidade: Padronização. 

~o Fraca Ra:zoá\€1 M.Jita TOTAL 
p l'v'éd ia 

Não usa /+50/ +O ~ 13 

Pretende implantar -3 +8 -1 16 

Emprega parc ialm ente -8 @] +8 59 
--

Já implantado +O +2 -1 45 

TOTAL 14 28 91 133 

163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 175 - Difusão dos 
procedimentos da Qualidade : MASP 

~to Fraca Ra:zoá\€1 rvu ita TOTAL 

M l'v'édia 

Não usa ~ 13 28 53 

Pretende implantar 2 3 21 26 

Emprega parcialmente ~ 7 23 30 
. - ... . . . . --

Já implantado ~ 5 19 24 

TOTAL 14 28 91 133 

A DEPENDÊNCIA É SIGNIFICATIVA (Chi-2 = 17.9, gl = 6, p = 99.3%).Atenção, 3 casas têm uma freqüência 
teórica inferior a 5, as regras do Chi-2 não são realmente ap licáveis. 
Os va lores da tabela são os números de citações de cada dupla de modalidades. 

163 - Importância do objetivo integração e envo lvimento dos funcionários. para sua empresa X 177 - Difusão dos 
procedimentos da Qualidade: Benchmarking 

~to Fraca Ra:zoá\€1 M.Jita TOTAL 

Be l'v'édia 

Não usa ~ 13 27 51 

Pretende implantar 1 6 14 21 
. . .. . . . . . . . -- .. ----- .. - ---.- ------ .. 

-~ - ~--Emprega parcialmente 6 43 
. . . . . . .. - - -.- ' . ------ --- .. 

Já i m pia nta do 2 3 13 18 

TOTAL 14 28 91 133 

A DEPENDÊNCIA É SIGNIFICATIVA (Chi-2 = 17. 1, gl = 6, p = 99.1 %).Atenção, 5 casas têm uma freqüência 
teórica inferior a 5, as regras do Chi-2 não são rea lmente aplicáveis. 
Os valores da tabela são os números de citações de cada dup la de modalidades. 
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163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 180- Difusão dos 
procedimentos da Qualidade: Planejamento Estratégico 

~o Fraca Ra:zoá\€1 M.J ita TOTAL 
p tv1éd ia 

Não usa @] 7 13 28 
. - --- --. -.- -- -. . -

Emprego parcial 4 19 51 74 
.. . .. --- ---- -------- ---- ------ . - -- .. 

Já implantado 2 0 27 31 

TOTAL 14 28 91 133 

A DEPENDÊNCIA É SIGNIFICATIVA (Chi-2 = 18.7, gl = 4, p > 99.9%).Atenção, 2 casas têm uma freqüência 
teórica inferior a 5, as regras do Chi -2 não são realmente apl icáveis . 
Os va lores da tabela são os números de citações de cada dupla de modalidades . 

Ja Implantado Ei)() 2 (23 .7%) 
FracaMéd1a 

D 
Ei)() 1 (76 .3%) 

D 
163 - Importância do objetivo integração e envo lvimento dos funcionários para sua empresa X 199 - De 1994 a 1996, 
o quadro de pessoal 

~to Fraca lv'édia Ra:zoá-.el M.l ita TOTAL 

94 

.Aumentou 1 2 6 13 22 
. - --- .. 

@ @l : 
.. ------- --- ----- -----

Permaneceu igual 6 18 30 

Diminuiu 2 @] ' 15 58 78 

TOTAL 5 9 27 89 130 

163 - Importância do objetivo integração e envo lvimento dos funcionários para sua empresa X 199- De 1994 a 1996, 
o quadro de pessoal 

~o Fraca Ra:zoá\€1 M.Jita TOTAL 

94 tv1édia 

hlmentou 3 6 13 22 
-- . - ------ -.- ------- r •• --.--- -----,------ ---- -------------

Permaneceu igual @] 6 18 30 
. -- ------ -- --- ----------- ------ -- - - --. -. . . -

Diminuiu @] 15 58 78 

TOTAL 14 27 89 130 
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163 - Importância do objetivo integração e envo lvimento dos funcionários para sua empresa X 207 - A empresa tem 
um Plano organizado e formalizado de Gestão de RH? 

~ 
Fraca Ra:zoá\€1 M.Jita TOTAL 

Pia IVédia 

Sim ~ 4 ~~ 31 
~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ - . --- ~ ~ 

Não [i2] 14 44 69 
~ - ~ - ~ --- --- ---

Em implantação 3 9 20 32 

TOTAL 14 27 91 132 

A DEPENDÊNCIA É POUCO SIGNIFICATIVA (Chi-2 = 8.9, gl = 4, p = 93.6%).Atenção, 2 casas têm uma 
freqüência teórica in fer ior a 5, as regras do Chi-2 não são realmente aplicáveis. 
Os valores da tabe la são os números de citações de cada dupla de modalidades . 

163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 208- A empresa 
possui Plano de Cargos e Salários? 

~o Fraca Ra20á\€l rvtJ ita TOTAL 

Pia l'vlédia 

Sim 8 8 41 57 
-. -- -- ----- ----- -- ----- -- ~ - --- -- ---- -- -- -- ~ -

Não 6 11 34 51 
--- ~ - - ------ --- -

[~]"' 
--------- @] -- ------ -----

Em implantação 16 24 

TOTAL 14 27 91 132 

163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 209 - Em média, o 
grau de esco laridade dos funcionários é: 

~o Fraca Ra20á\€l rvtJ ita TOTAL 

Es l'vlédia 

1° Grau Incompleto 7 ~ ~ 51 
--- ~ -

1° Grau Completo 5 8 36 49 

2 ° Grau I ncom pl e to ~ 4 15 20 
----- -- - - -- - ~ -- -- - ~ -- - ~ ----

2o Grau ComplebSuperior 1 ~ 9 11 

TOTAL 14 27 90 131 
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163 - Importância do objetivo integração e envolv imento dos funcionários para sua empresa X 2 1 O- Nos últimos 
dois anos, o grau de esco laridade mínimo exigido para a admissão de empregados operativos foi alterado? 

~? Sim Não 

In 

Fracarv1édia ~ -- --- ----
Ra:zoá\€1 17 

---- . -. --
M.J ita 47 

TOTAL 67 

A DEPENDÊNCIA É SIGN!FlCATlV A (Chi-2 = 7.1 , g l = 2, p = 97.0%). 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada dup la de modalidades. 
47 

o 

• Sim N ão 

TOTAL 

[DJ 14 
-------- --

9 26 
-- --

44 91 

64 131 

163 - Importância do objetivo integração e envo lvimento dos funcionários para sua empresa X 212- A empresa 
possui Plano de Treinamento? 

~ 
Fraca Ra:zoá-.el M.J ita TOTAL 

p rv1édia 

Sim 4 11 42 57 
--- --- --- -- -------- ~ - - - - - - . - -.- ---- -- --

Não ~ 10 28 47 
----- ---- -------- ------- -r-- •• --. ----------.-- --- ----.-- -- ---

Em implantação [2] 6 21 

TOTAL 14 27 91 

163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa: 
2 13 - De 94 a 96, % médio de funcionários treinados : 

~ 
A.Jmentou Permaneceu 1: Diminuiu TOTAL 

In gual 

Fraca [!] ------ ~-~- ·---~ 12 
----- ----- ------ . - ---------- . 

Ra:zoá\€1 13 10 1 24 
-- --------- ---- --- -.- ------

M.J ita 48 28 8 84 

TOTAL 65 46 9 120 

28 

132 
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163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 216 - A empresa 
avalia os conhecimentos e hab ilidades necessári os para o desempenho das tarefas quando treina seus empregados? 

~· Sim Não TOTAL 
lnt 

Fraca 2 @] 5 
---

l'v'édia 4 @] 8 
Ra:zoá\€1 16 ~ 26 

M.Jita 71 Q] 89 

TOTAL 93 35 128 

A DEPENDÊNCIA É SIGNIFICATIVA (Chi-2 = 8.6, gl = 3, p = 96.5%).Atenção, 3 casas têm uma freqüência 
teórica inferior a 5, as regras do Chi-2 não são realmente ap li cáveis. 
Os va lores da tabe la são os números de citações de cada dupla de modalidades. 

163 - Importânc ia do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 2 17 - O que 
predomina no treinamento on the job? 

~o Fraca Ra.zoá-.el M.Jita TOTAL 
T 

Nível gerencial @] 2 9 11 
-- -. -- . --- -.------- --- . -- -----

Mministrativo [] 1 2 4 
-------- --- --- ----- --- -" -- --- -- --

Operativo 9 20 77 106 

TOTAL 10 23 88 121 

163 - Importância do objetivo integração e envo lvimento dos funcionários para sua empresa X 2 18 -O que 
predomina na trei namento através de instituições especializadas? 

~ 
Fraca Ra20á\€l M.J ita TOTAL 

T 

Nível gerencial QJ 8 34 43 
--

Mministrativo @] . 7 37 50 

Operativo 2 ~ 9 16 

TOTAL 9 20 80 109 

163 - Importância do objetivo integração e envolvimento dos funcionários para sua empresa X 2 19 - O que 
predomina no treinamento através de apoio de consu ltores? 

Fraca Razoá-.el M.Jita TOTAL 

Nível gerencial 3 10 57 70 

Mministrativo . -~ - --::-::: 0··: ::: :: __ Q] -:::.::: '24 
Operativo o 2 3 

TOTAL 7 18 72 97 
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163 - Importância do obj eti vo integração e envo lvi mento dos fu ncionários para sua empresa: 
226 - Ava li e a importância do trei namento para me lhorar o comprometimento e o desempenho dos funcionários com 
base na experi ência observada em sua empresa: 

~ 
Fraca Ra:zoá\€1 M.Jita TOTAL 

lm 

Pouca QJ 1 1 3 
--

tv1édia @] 2 12 19 

Ra:zoá\€1 2 8 22 32 

M.Jita 2 13 54 69 

TOTAL 10 24 89 123 

A DEPE DÊ CIA É SIGN IFICATIVA (Chi-2 = 15.4, g l = 6, p = 98 .2%).Atenção, 6 casas têm uma freqüê ncia 
teórica inferi or a 5, as regras do Chi-2 não são realmente ap licáveis. 
Os va lores da tabe la são os números de citações de cada dupla de moda lidades . 
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ANEXO VI: Tabelas do Mix de políticas de Envolvimento, caracterizando as 

Empresas Industriais do RS no período 96/97 



12.Ramo industrial x 164.Comunicação interna 
Comunicação interna Nenhuma Razoável Muita TOTAL 

Ramo industrial a Fraca 

Minera is fi metálicos 1 1 3 5 
Metalurgia 3 6 7 16 

-- .. - ---
Mecânica QJ @] 9 20 

.. -
Material elétrico ~ 2 2 8 

Materia l transporte 2 2 1 5 
Madeira o o 1 1 

Mobiliário @] 1 3 7 

Papel e papelão 1 2 3 6 
- -. 

Borracha D 2 2 4 

Couro e peles QJ o o 1 

Qui mica o [!] 7 13 
. - ---. - . -

Mat. plástica 0 D 1 3 
.. --- -- ----- -. 

Têxtil 1 1 [?] 2 

Vestuário 1 1 2 4 

Ca lçados 1 2 6 9 

Prod alimentares 7 _O ____ 11 21 
--- ---- ----- ------- --.--- --. 

Bebidas 1 3 2 6 
. -- ---- -- . - -- ... -------

Fumo 1 o 1 2 

TOTAL 31 41 61 133 

164.Comunicação interna x 14.Porte empresa 
-Importância do objetivo comunicação interna para usa empresa e Porte da empresa 

Porte empresa Micro Média Grande TOTAL 

Comunicação interna /pequ 

Nenhuma a Fraca 17 6 8 31 
-- ------ --··-Q]·---- --

~ -
------- --------

Razoável 10 41 

Muita 32 15 14 61 

TOTAL 62 39 32 133 

A dependência é pouco significativa (Qui2= 7,41 , gl= 4, 1-p= 88,44%). 
Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

164.Comunicação interna x 20 .Perfil alta admin. 
I . d b ' . . - mportanc1a o o >)etivo comumcaçao mterna para usa empresa e p fil d er 1 d . . a a ta a mm1straç 

Perfil alta admin. Familiar Profissional Mista TOTAL 

Comunicação interna 

Nenhumaa Fraca 51 ,61% ( 16) . 38,71 % ( 12) _ _:i9 .GIJ''o I 11[ 100% ( 31) 
-- ------

Razoável 48,78% ( 20) 26\83% ( 11 ) 24,39% ( 10) 100% ( 41) 

Muita 42,62% ( 26) 31 ,15% ( 19) [26,23% ( 16) j 100% ( 61) 

TOTAL 48,59% ( 62) 30,99% ( 42) 20,42% ( 29) 100% (133) 

Os va lores da tabela são os percentuais em linha estabelecidos sobre 142 observações. 

ão 
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ANEXO VII: Tabelas referentes à Hipótese 4 - Evolução das Amostras de Empresas 

Industriais do RS no período 94/95 - 96/97 



• 

I 

• 

Tabelas Comparativas das Amostras 94/95 e 96/97 da Pesquisa Indicadores da Qualidade e 
Produti vidade RS IELISEBRAE/PPGA 

140 1994/ 1996 
No. cit. Freq. 

1994/1996 

1994 73 50,00% 

1996 73 50,00% 

TOTAL OBS. 146 100% 

140.1994/ 1996 x 6.Região 

Gt- v-.oo v• e-o-S... 5..4 ~'""' ~,... - v._~~:., c.- v• ,.,.._,. 
MOOI>04...,..o,irroSC.·'"~ s.-. o.. .. ... u .... oos-...~ 

' 
" 

Os valores da tabe la são os números de citações de cada par de categorias. 

140.- 199411996 X Níve l de esco laridade I (do diretor industrial) 

colaridade 1 -di Não-r 1° Grau 1° Grau 2° Grau 2° Grau Superior 

1994/1996 espo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto 

1994 3 1 4 o 9 7 

Superior TOTAL 
Completo 

49 73 
. . . . . . . . . . - .. --------- -·- ------

1996 o 1 2 1 7 9 

TOTAL 3 2 6 1 16 16 

Os valores da tabela são os números de citações de ca~a par de categorias. 

140.1994/ 1996 x l O.Ramo industrial 

_ _...,.. .. ...,... ~~ ~ """"""""' ..,.,......, - _, - •-• ~ C.:.,., • o.~ "'<xxlo """"'-"'- I.UO lt•• v_.., ~ 
""""~ -- ~ ....-. . I)OOMQ ., ·, o _ o o ------ 1- ,- ' ' - , ,- -- l -

' 
Os valores da tabe la são os números de citações de cada par de categorias. 

140. I 994/ I 996 x I I. Porte empresa 

Porte empresa Micro Média Grande TOTAL 

1994/1996 /pequ 

1994 33 20 20 73 

1996 32 24 17 73 

TOTAL 65 44 37 146 

Os valores da tabe la são os números de citações de cada par de categorias. 

140. 199411 996 x l2.Propriedade capital 

Propriedade capital Privada Privada Mista 

1994/1996 capi tal capital 

1994 64 8 
'. 

1996 62 9 

TOTAL 126 17 

-Os valores da tabela são os numeras de cttaçoes de cada par de categonas. 

1 

2 

3 

53 

102 

' . ' . . ' ' . . 

TOTAL 

73 

146 

73 

73 

146 
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140. 199411 996 x 13 .Principal produto 
-1994/ 1996 
-P rincipal tipo de produto 

cipal produto Bens de 

1994/1996 capital 

1994 18 
1996 12 

TOTAL 30 

Bens Bens de 
intermediário consumo 

23 32 

22 39 

45 71 
Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias . 

140.1994/1996 x 14 .% fat. exportações 
- 1994/ 1996 
-Qual o percentual de fatu ramento que tem origem nas exportações? 

fat. exportações Não-r menos de de 17 a 33 de 33 a 50 de 50 a 67 de 67 a 83 

1994/1996 espo 17 

1994 25 30 8 4 1 
.. -.- . . . - ..... -- .. 

1996 1 54 5 5 3 

TOTAL 26 84 13 9 4 

Os va lores da tabela são os números de Citações de cada par de categonas. 

140.199411 996 x 15.% cap. instalada 
- 1994/ 1996 
-Indique o % aproximado de util ização da capacidade insta lada em 1996? 

3 

3 

6 

TOTAL 

73 

73 

146 

83 e TOTAL 
acima 

2 73 
.. 

2 73 

4 146 

o cap. instalada Não-r menos de de 25 a 40 de 40 a 55 de 55 a 70 de 70 a 85 85 e TOTAL 
1994/1996 espo 25 acima 

1994 1 o 1 8 13 33 17 73 

1996 1 1 2 13 9 26 21 73 

TOTAL 2 1 3 21 22 59 38 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

- (S 140 199411996 16 s b X u contrataçao ua empresa atua pre d omman emente como : 
Subcontratação Não-r Subco Sub co Não trabalha TOTAL 

1994/1996 espo ntrata ntrata c/ subcont. 

1994 3 42 7 21 73 
. - . . 

1996 o 20 12 41 73 

TOTAL 3 62 19 62 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categonas. 

140 .199411 996 x 17.Perfil a lta administração 
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Perfil alta admin. Familiar Profi Mista 

1994/1996 ssio 

1994 20 27 

1996 27 30 

TOTAL 47 57 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/ 1996 x 38 .Particip. mercado 
-1994/ 1996 

TOTAL 

26 73 

16 73 

42 146 

-Como tem sido a evolução da participação da empresa no mercado, nos últimos dois anos? 

Particip . mercado Permaneceu Tem Tem TOTAL 

1994/1996 igual aumentado diminuído 

1994 13 51 9 73 

1996 19 43 11 73 

TOTAL 32 94 20 146 

Os va lores da tabela são os números de cttações de cada par de categon as . 

140.1994/ 1996 x 39.Pesq.satisf.cliente (A empresa realiza pesquisa periódica para conhecer as necess idades, 
expectativas e satisfação dos c li entes?) 

; q.satisf.cliente Não-r Sim Não Em im TOTAL 

1994/1996 espo planta 

1994 1 24 34 14 73 

1996 o 38 19 16 73 

TOTAL 1 62 53 30 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.199411996 x 40.Como pesq.sat.c lientes (-Se realiza PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES, como) 

J.sat.clien \lão-respostc Informações Pesquisa de ~squisa própr Outras TOTAL 

1994/1996 lisponíveis n;. terceiros 

1994 73 o o o o 73 

1996 21 28 18 31 17 115 

TOTAL 94 28 18 31 17 188 

Os va lores da tabe la são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/ 1996 x 46.Normas ISO 

~ormas ISO Não-resposta É certificada Pretende se ·etende ampli. ão é certificac TOTAL 

1994/1996 :::ertificar em ;; certificação 

1994 1 3 43 2 24 73 
I.---- --- - -- --- -- -- --

1996 o 13 26 o 34 73 

TOTAL 1 16 69 2 58 146 
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Os va lores da tabe la são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/ 1996 x 47 .tempo ações Qualid . 
>o ações Qualid . Não emprega Não Menos de 1 1 ano a 3 anos a Mais de 5 TOTAL 
1994/1996 emp.mas ano menos de 3 menos 5 anos 

1994 1 20 18 18 9 7 73 
1996 2 6 16 17 14 18 73 

TOTAL 3 26 34 35 23 25 146 

Os valores da tabela são os números de Citações de cada par de categorias . 
I 40 994/1 996 8 I I I . . f:' b . . I x4 . Layout ce u ar mm1 a ncas 
.ayout celular/mini Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 
1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 5 35 5 19 9 73 
. - -- --- -- .. -- --

1996 o 28 6 22 17 73 

TOTAL 5 63 11 41 26 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias . 

140. 1994/ 1996 x 49 Fornecedor JIT 
Fornecedor JIT Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 5 29 15 18 6 73 

1996 o 37 14 15 7 73 

TOTAL 5 66 29 33 13 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140 199411996 50 R d X e uçao mat processo 
ução mat process Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 3 14 8 30 18 73 

1996 o 14 6 34 19 73 

TOTAL 3 28 14 64 37 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

I 140 1994/ 1996 x 51 Kanban 
I • Kanban Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 5 41 10 12 5 73 

1996 o 44 7 16 6 73 

TOTAL 5 85 17 28 11 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140 199411 996 x 52 Kaizen 
Kaizen Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 3 29 17 16 8 73 

1996 o 38 5 15 15 73 

TOTAL 3 67 22 31 23 146 

Os valores da tabe la são os números de citações de cada par de categonas. 
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140 1994/ 1996 53 R d -X e uçao set-up 
Redução set-up Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 2 26 16 20 9 73 
1996 o 25 9 25 14 73 

TOTAL 2 51 25 45 23 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categonas. 

140.1994/1996 x 54. Nível de difusão: atividades em pequenos grupos (CCQ, Times de Melhorias) 

tivid. peq. grupos Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 3 19 17 20 14 73 .. --
1996 o 17 14 20 22 73 

TOTAL 3 36 31 40 36 146 

Os va lores da tabela são os números de Citações de cada par de categonas. 

140 1994/1996 N ' I d d"fu - d . X IV e e I sao: manutençao pro utiva tota 
TPM Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 3 27 19 17 7 73 
- . . - .. -. -- -- . - - . . . -- -- --. -.- .. -

1996 o 24 22 10 17 73 

TOTAL 3 51 41 27 24 146 

Os va lores da tabe la são os números de citações de cada par de categorias. 

140 1994/ 1996 56 N' l d d "fu - r 1· X IV e e I sao: po 1va enc1a opera d ores 
Polivalência Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 4 10 13 33 13 73 

1996 o 10 7 29 27 73 

TOTAL 4 20 20 62 40 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categon as . 

• 
140 1994/1996 x 57 Nível de difusão · 5S's 

55's Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 3 22 21 15 12 73 
-. 

1996 o 19 9 24 21 73 

TOTAL 3 41 30 39 33 146 

Os va lores da tabela são os números de c itações de cada par de categon as. 

344 



• 

140. 1994/1996 x 58. Nível de difusão· MRP li 
MRP 11 Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 7 36 9 9 12 73 
1996 o 34 8 13 18 73 

TOTAL 7 70 17 22 30 146 

Os valores da tabela são os números de Citações de cada par de cate~onas. 

140 199411996 x 60 Ind icador custo mão-de-obra/custo total (%) 
lnd Custo MO/CT (%) Não-r Não usa Emim Usa TOTAL 

1994/1996 espo planta 

1994 6 7 6 54 73 

1996 1 9 6 57 73 

TOTAL 7 16 12 111 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/ 1996 x 77. Importância da contratação de consultor/especialista no apoio e informação ao Programa da 
Qualidade? 

sultor/espec ial i Não-r Nenhuma Fraca Média Razoável Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 11 23 10 16 13 o 73 
-- --- -- ------ --- --- -------------- - - -- -----

1996 1 11 8 14 18 21 73 

TOTAL 12 34 18 30 31 21 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/ 1996 x 78 . Importância do apoio da matriz ou de outras empresas do grupo no apoio e informação ao 
Programa da Qualidade? 

io matriz/grupo Não-r Nenhuma Fraca Média Razoável Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 17 29 6 8 13 o 73 
---- ---.-.---- -- --- -- . ---- ---- -- --

1996 22 16 7 4 11 13 73 

TOTAL 39 45 13 12 24 13 146 

Os valores da tabe la são os números de citações de cada par de categonas. 

140. 1994/1996 x 79. Importância de visitas a empresas e instituições no exterior no apoio e informação ao Programa 
da Qualidade? 
lita em p.exter ior Não-r Nenhuma Fraca Média Razoável Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 11 25 15 12 10 o 73 
--- --- -- -- -- -- --

1996 2 13 9 21 8 20 73 

TOTAL 13 38 24 33 18 20 146 

Os va lores da tabe la são os números de Citações de cada par de categonas. 
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140.1994/ 1996 x 80. Importância visitas a empresas e instituições no País no apoio e informação ao Programa da 
Q ualidade? 
sitas emp. País Não-r Nenhuma Fraca Média Razoável Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 11 4 15 23 20 o 73 
... 

1996 1 1 6 6 24 35 73 
TOTAL 12 5 21 29 44 35 146 

Os va lores da tabela são os numeras de Citações de cada par de categon as . 

140.199411996 x 81. Importância de livros/publicações no apoio e informação ao Programa da Qualidade? 

·os/publ icações Não-r Nenhuma Fraca Média Razoável Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 14 5 8 29 17 o 73 
1996 1 2 6 21 22 21 73 

TOTAL 15 7 14 50 39 21 146 

Os va lores da tabela são os números de ci tações de cada par de categorias. 

140. 199411996 x 82. Importância do apo io de entidades espec ializadas no apoio e informação ao Programa da 
Qualidade? 

dades especiali Não-r Nenhuma Fraca Média Razoável Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 18 19 6 14 16 o 73 

1996 3 12 5 11 21 21 73 

TOTAL 21 31 11 25 37 21 146 

Os va lores da tabe la são os números de citações de cada par de categori as. 

140.1994/ 1996 x Importância do objetivo redução de custo/preço para sua empresa: 

:ão custo/preço Não-r Nenhuma Fraca Média Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 3 1 1 23 45 73 

1996 1 o 2 21 49 73 

TOTAL 4 1 3 44 94 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categon as. 

140 1994/ 1996 . d b" . I . t d fu x mportanc1a o o Jj etJvo mtegraçao e envo vtmen o os nc10nanos para sua empresa : 
)./envolvimento Não-r Nenhuma Fraca Média Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 4 1 2 11 55 73 

1996 1 o 3 15 54 73 

TOTAL 5 1 5 26 109 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 
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140 I 994/1996 86 I X . d b" . mportanc1a o o •Jetivo comun icação mterna para usa empresa: 
nicação interna Não-r Nenhuma Fraca Média Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 3 1 2 26 41 73 

1996 1 o 2 30 40 73 

TOTAL 4 1 4 56 81 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140 199411996 87 I d. X n 1que a 1mportanc1a do obj etivo satis ação dos c Ientes para su a empresa: 
isfação clientes Não-r Nenhuma Fraca Média Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 3 1 o 11 58 73 
. . . . ... . . ---.- .. 

1996 1 o 2 9 61 73 

TOTAL 4 1 2 20 119 146 

Os valores da tabela são os números de c itações de cada par de categorias. 

140. 1994/ 1996 x 88. Indique a importância do objetivo imagem externa/estratégias de MKT para sua empresa: 

lem/estrat.MKT Não-r Nenhuma Fraca Média Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 4 2 2 26 39 73 
. . . . . . . . . . . .. ... - ------ ---- -- - -----

1996 1 1 5 26 40 73 

TOTAL 5 3 7 52 79 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias . 

140 1994/ 1996 89 I d . . d X . n 1que a Importancta o aumento d d . "d d a pro utJVI a e Jara sua emp resa: 
nto produtivida Não-r Nenhuma Fraca Média Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 3 1 1 14 54 73 

1996 1 o 2 20 50 73 

TOTAL 4 1 3 34 104 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categori as . 

• 140 .199411 996 x 90.Indique a importânc ia da melhor capacitação operaciona l para sua empresa: 

1cit.operacional Não-r Nenhuma Fraca Média Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 4 1 2 16 50 73 

1996 1 o 3 24 45 73 

TOTAL 5 1 5 40 95 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categonas. 
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140.1994/ 1996 x 9 l.Indique a importância da melhor relação com fornecedores para sua empresa: 

e I. fornecedores Não-r Nenhuma Fraca Média Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 4 1 6 34 28 73 
~ . . .. . . ~ . .. -.---
1996 1 1 4 35 32 73 

TOTAL 5 2 10 69 60 146 

Os valores da tabe la são os números de citações de cada par de categorias. 

140 199411996 92 r d' . d X . n tque a tmportanc ta a me Ih . I or capac ttaçao gerencta para sua empresa: 
pacit. gerencial Não-r Nenhuma Fraca Média Razoável Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 4 2 o 23 44 o 73 

1996 1 1 3 6 19 43 73 

TOTAL 5 3 3 29 63 43 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.199411996 x 93. Difusão dos procedimentos da Qual idade: inspeção final 

Inspeção final Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 
1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 7 4 5 17 40 73 
.. 

1996 1 3 5 26 38 73 

TOTAL 8 7 10 43 78 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categori as. 

140.1994/ 1996 x 94.Difusão dos procedimentos da Qualidade: contro le estatíst ico de processo 

CEP Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 
1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 8 21 16 16 12 73 
. . .. ---------------------.-- ----- . - -----.- -----. -----.--

• 1996 1 20 22 22 8 73 

TOTAL 9 41 38 38 20 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categonas. 

140.1994/ 1996 x 95. Difusão dos procedimentos da Qualidade: ferramentas estatísticas da qualidade 

:atíst.Qualidade Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei : implantado 

1994 11 18 14 21 9 73 
.. ------ ----- ... 

1996 1 13 24 26 9 73 

TOTAL 12 31 38 47 18 146 

Os valores da tabe la são os números de cttações de cada par de categon as . 
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140.199411996 x 96.Difusào dos procedimentos da Qualidade: Padronização . 

Padronização Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo implantar a parei implantado 

1994 7 8 10 28 20 73 
.. . - - . . - ----- . - ------

1996 1 6 11 32 23 73 

TOTAL 8 14 21 60 43 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140. 1994/1996 x 97 . Difusão dos procedimentos da Qualidade: Indicadores da Qualidade 

lndic.Qualidade Não-r Não usa Pretende Empreg Já TOTAL 

1994/1996 espo im plantar a parei implantado 

1994 7 12 15 22 17 73 

1996 1 7 15 26 24 73 

TOTAL 8 19 30 48 41 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/1996 x 98. Dificuldades para obter êxito nas ações da Qualidade: definição das necess idades dos clientes 

f.neces.clientes Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 15 17 22 8 11 73 
-- -. .. . - .. - ---------- - . .. - -- --

1996 2 12 17 38 4 73 

TOTAL 17 29 39 46 15 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/ 1996 x 99. Dificuldades para obter êxito nas ações da Qualidade: compram etimento da alta admi nistração 
.comprom.Adm Não-r · Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 

1994/1 996 espo 

1994 13 20 13 15 12 73 

1996 2 24 20 19 8 73 

TOTAL 15 44 33 34 20 146 

Os valores da tabela são os números de Citações de cada par de categonas . 

• 
140. 1994/1996 x I 00. Dificuldades para obter êxi to nas ações da Qualidade: compro metimento dos gerentes 
>mprom. gerent Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 13 15 21 17 7 73 
-. -. -- . -

1996 2 17 18 33 3 73 

TOTAL 15 32 39 50 10 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categonas. 
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140 199411996 101 D 'fi ld d b X 1 !CU a es para o ter ex tto nas açoes d Q l' d d a ua 1 a e: res tstenc ia dos funcionários 
r.resistênc.func Não-r Nenh uma Pouca Média Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 14 18 21 17 3 73 
1996 2 12 19 38 2 73 

TOTAL 16 30 40 55 5 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/ 1996 x I 02. Dificuldades para obter êxito nas ações da Qualidade: alta rotat ividade da mão-de-obra 
Dif.rotatividade Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 14 23 24 7 5 73 
-. -- . . 

1996 2 16 27 20 8 73 

TOTAL 16 39 51 27 13 146 

Os va lores da tabe la são os números de citações de cada par de categorias . 

140.1994/ 1996 x I 03. Dificuldades para obter êxito nas ações da Qualidade: falta de recursos financeiros 

·ecursos financ Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 13 16 13 16 15 73 
. -. . - .. . . . . . . . -----.--- . - -. --------- .. ---- . -

1996 2 14 16 24 17 73 

TOTAL 15 30 29 40 32 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140. 1994/ 1996 x I 04. Dificuldades para obter êxito nas ações da Qualidade: falta de treinamento/capacitação 

Dif.treinamento Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

I 
~ 

1994 13 5 14 32 9 73 . ' . . - .. -------------------------------
1996 2 6 13 41 11 73 

TOTAL 15 11 27 73 20 146 

Os va lores da tabela são os números de cttações de cada par de categonas. 

140 199411 996 105 D ' fi ld d b X 1 !CU a es para o ter extto nas açoes d Q l'd d d instáve l a ua 1 a e: merca o 
1ercado instáve Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 14 7 15 21 16 73 

1996 2 5 17 34 15 73 

TOTAL 16 12 32 55 31 146 

Os valores da tabela são os números de cttações de cada par de categonas. 
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140. 1994/ 1996 x I 06. Di fic uldades para obter êxi to nas ações da Qualidade : fo rnecedores pouco eficientes 

if.fornecedores Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 14 15 22 12 10 73 
.. . . . . . . 

1996 2 15 15 39 2 73 

TOTAL 16 30 37 51 12 146 

o s va lores da tabe la são os números de citações de cada par de categori as. 

40. 1994/ 1996 x 109.Níve l de esco laridade do entrevistado 3 - RH 

laridade 3 - RH Não-r 1° Grau 1° Grau 2° Grau 2° Grau Superior Superior 

994/1996 espo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto Completo 

1994 3 o 2 1 12 13 42 
. . .. 

1996 1 o o o 9 14 49 

TOTAL 4 o 2 1 21 27 91 

o s va lores da tabe la são os nú meros de c itações de cada par de categorias. 

40. 1994/1996 x li O.Número tota l de fun cionários na empresa 

N • funcionári os Não-r menos de de 670,00 de 1336,00 de 2002,00 · de 2668.00 , 3334.00 e 
994/1996 espo 670,00 a 1336.00 a 2002,00 . a 2668,00 a 3334,00 ' acima 

1994 o 63 8 o 1 o 1 - ... - .. -- . . . . . . .. - - -- - -- - -- ---------- . -. 
1996 2 58 8 3 2 o 

TOTAL 2 121 16 3 3 o 

o s valores da tabe la são os números de c itações de cada par de categori as . 

40. 1994/1 996 x lll .Qual é o tempo médi o dos fun cionários na empresa? 

ip 

1 

o médio func . Não-r · menos de de 18 ,33 a de 36,67 a de 55,00 a de 73,33 a · 

994/1996 espo 18,33 36,67 55 ,00 73,33 91,67 

1994 23 49 o o o o 
---- -·-- . ---- _,_------- - -- -- . ---- .. ----- --- -· 

1996 3 70 o o o o 
TOTAL 26 11 9 o o o o 

o s va lores da tabela são os números de c itações de cada par de categorias. 

o 
1 

91,67 e 
acima 

1 
-. . -

o 
1 

40. 1994/ 1996 x 112. A empresa tem um Plano o rganizado e fo rmal izado de Gestão de RH? 

la no Gestão RH Não-r Sim Não Em im TOTAL 

994/1996 espo planta 

1994 2 22 31 18 73 

1996 o 18 33 22 73 

TOTAL 2 40 64 40 146 

o s va lo res da tabe la são os números de c itações de cada par de categorias . 

TOTAL 

73 

73 

146 

TOTAL 

73 
----

73 

146 

TOTAL 

73 
----

73 

146 
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140.199411996 x 113 . A empresa possui Plano de Cargos e Salários? 

Plano C e S Não-r Sim Não Emim TOTAL 
1994/1996 espo planta 

1994 1 30 24 18 73 
. -. -- .. -. --- . ... . . ----

1996 o 33 23 17 73 

TOTAL 1 63 47 35 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categori as. 

140.1994/ 1996 x I 14. A empresa possui Plano de Treinamento? 

no treinamento Não-r Sim Não Emim TOTAL 
1994/1996 espo planta 

1994 1 29 22 21 73 

1996 o 32 23 18 73 

TOTAL 1 61 45 39 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/ 1996 x 115 . Avalie a importância do treinamento para melhorar o comprometimento e o desempenho dos 
funcionários com base na experi ência observada em sua empresa: 

ort.treinamento Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 4 1 o 31 37 73 .. 
1996 3 1 1 28 40 73 

TOTAL 7 2 1 59 77 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.199411996 x 11 6. Avalie a importância redução da rotatividade da mão-de-obra para melhorar o 
comprometi mento e o desempenho dos funcionários com base na experiência observada em sua empresa: 

redução rotativ Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 
1994/1996 espo 

1994 5 12 17 26 13 73 

1996 1 7 6 37 22 73 

TOTAL 6 19 23 63 35 146 

Os va lores da tabela são os números de Citações de cada par de categonas. 

140 .1 99411996 x 11 7. Avalie a importância preparação das chefias para melhorar o comprometimento e o 
desempenho dos funcionários com base na experiência observada em sua empresa: 

prepara.chefias Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 

1994/1996 espo 

1994 4 2 3 38 26 73 

1996 1 1 3 36 32 73 

TOTAL 5 3 6 74 58 146 

Os valores da tabe la são os números de c ttações de cada par de categonas. 
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140. 1994/ 1996 x 11 8.Ava li e a importância de critérios se leção mais rigorosos para melhorar o comprometimento e 
o desempenho dos funcionários com base na experi ência observada em sua empresa: 

seleção + ri gor Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 
1994/1 996 espo 

1994 5 6 23 27 12 73 
-- -- ---- --- --- ---

1996 1 1 5 42 24 73 
TOTAL 6 7 28 69 36 146 

Os va lores da tabela são os números de c1tações de cada par de categonas. 

140.1994/ 1996 x 119.Avalie a importância de realocação para melhorar o comprometimento e o desempenho dos 
func ionários com base na experiência observada em sua empresa: 

mp. realocação Não-r Nenhuma Pouca Média Muita TOTAL 

1994/1 996 espo 

1994 72 o 1 o o 73 
-- -- - - -- --- - - --

1996 1 o 7 45 20 73 

TOTAL 73 o 8 45 20 146 

Os va lores da tabela são os números de ci tações de cada par de categorias. 

140.1994/ 1996 x 120. A empresa adota sistema de sugestões para a melhoria da Qual idade? 

ema sugestões Não-r Sim Não Emim TOTAL 

1994/1 996 espo planta 

1994 2 32 23 16 73 

1996 o 47 12 14 73 

TOTAL 2 79 35 30 146 

Os va lores da tabe la são os números de citações de cada par de categorias.· 

140.1994/ 1996 x 12 1. Quais os métodos usados como sistemas de sugestões? 

1<>• p/Sugestões Nao-re sposta Grupos de melhoria . Ca1xas de Reun1oes en CCO's Reun10Eis Outro TOTAL 

199411996 sugestões tre chefias/ sistemâticas 

t994 30 21 13 30 , 26 4 135 

1996 7 36 19 56 12 38 7 175 

TOTAL 37 57 32 86 23 64 11 310 

Os valores da tabe la são os números de citações de cada par de categonas. 

140.199411 996 x 123 . Quais são os mecanismos/procedimentos de comunicação interna? 

nicação interna Na o-r Quadro Circulares Com. Dist.r Seminârios , Reuniõe Caixas Jornal Outros TOTAL 

1994/1996 espo avisos cascata elalór in temos s siste sugestões companhia 

1994 1 66 51 42 9 17 56 15 15 2 274 

1996 o 70 51 44 13 28 53 19 23 15 316 

TOTAL 1 136 102 86 22 45 109 34 38 17 590 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categonas. 
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140.199411 996 x 125. A empresa realiza alguma pesquisa para verificação do nível de satisfação e das necessidades 
dos empregados? 

satis.empregad Não-r Sim Não Em im TOTAL 
1994/1 996 espo planta 

1994 1 23 38 11 73 
---- -- . - --

1996 o 30 31 12 73 

TOTAL 1 53 69 23 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140. 1994/ 1996 x 126. Quais os beneficios que a empresa oferece aos seus funcionários: 

c~ L~ Seçourooe V.ale f r11nw Refe.<;On E~ ~ ~· Pftryd p,..~ ~no oe F~s 0u1to1c 
llldl 1r.111~ uoec~l ~~ -.oe .a~• 

"' ,, 
21 •. -- lei - " " " " - - - &.i ~ - - .; ~ 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140 1994/ 1996 x 128 Indicador de % rotatividade- ano 
dic.rotatividade Não-r Não usa Em im Usa TOTAL 

1994/1996 espo planta 

1994 5 36 5 27 73 
-- ---- -- -- --- -- -- -- .. 

1996 o 31 6 36 73 

TOTAL 5 67 11 63 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/ 1996 x !29. Indicador% de absenteísmo - ano 

ic.absenteísmo Não-r Não usa Emim Usa TOTAL 
1994/1996 espo planta 

1994 5 31 6 31 73 
----.----------- .. ----

1996 o 32 5 36 73 

TOTAL 5 63 11 67 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categori as. 

140 1994/ 1996 x 130 Indicador % deUS$ treinamento/faturamento 
dic.trein./fatura Não-r Não usa Emim Usa TOTAL 

1994/1996 espo planta 

1994 6 48 4 15 73 

1996 1 45 9 18 73 

TOTAL 7 93 13 33 146 

Os va lores da tabela são os números de Citações de cada par de categonas. 

o 

" " 
" 
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140. 1 994/ 1996 X 13 1 .Indicador n° horas treinamento/ho ras produ ti v as 
ic.htrein./hprod Não-r Não usa Em im Usa TOTAL 
1994/1996 espo planta 

1994 

1996 

TOTAL 

6 

3 

9 

47 

45 

92 

4 

8 

12 

16 

17 

33 

73 

73 

146 

Os valores da tabe la são os números de ci tações de cada par de categorias . 

140 . 1994/ 1996 x 132. Indicador n° ac identados no trabalho/total de funci onários 

td a cidenUfunc. Não-r Não usa Emim Usa TOTAL 

199 4/1996 espo planta 

1994 4 21 7 41 73 
1996 2 29 6 36 73 

TOTAL 6 50 13 77 146 

Os va lores da tabe la são os números de citações de cada par de categori as . 

140. 1994/1996 x 133. Indicador n° fun cionários participa dos lucros ou resultados/total de func ionários 

di c . partic.$/fun Não-r Não usa Emim Usa TOTAL 

199 4/1996 espo planta 

1994 5 63 o 5 73 
-- -- ---- . - ---. . - ------- .. ------

1996 1 44 2 26 73 

TOTAL 6 107 2 31 146 

Os va lores da tabela são os números de ci tações de cada par de categorias . 

140. 1994/1996 x 134. Indicador n° funcion ários com níve l superior/total de funcionários 

c.es col.sup/fun Não-r Não usa Emim Usa TOTAL 

199 4/1996 espo planta 

1994 5 40 1 27 73 
---- ------ -- -- --- ----

1996 1 28 2 42 73 

TOTAL 6 68 3 69 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140 . 1994/ 1996 X 135.Jndicador n° técnicos/total de func ionáriOS 

c.té cnicos/func Não-r Não usa Emim Usa TOTAL 

199 4/1996 espo planta 

1994 5 39 3 26 73 
- -- --- -- ------

1996 1 32 1 39 73 

TOTAL 6 71 4 65 146 

Os va lores da tabe la são os números de citações de cada par de categorias . 
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140.1994/ 1996 x 136. fndicado r n° treinados em qualidade/total de funcionários 

c. treinados Q T Não-r Não usa Em im Usa TOTAL 
1994/1996 espo planta 

1994 7 38 12 16 73 
... . -

1996 1 37 6 29 73 
TOTAL 8 75 18 45 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/1996 X 13 7. Ind icador 0° sugestões/tota l fu ncionários/ano 

sugestões/tu nc Não-r Não usa Emim Usa TOTAL 

1994/1996 espo planta 

1994 6 50 7 10 73 

1996 1 48 5 19 73 

TOTAL 7 98 12 29 146 

Os va lores da tabe la são os números de citações de cada par de categorias. 

140.1994/ 1996 X fndicador 0° grupOS de melhorias/ano 

j 0° grupos/ao o Não-r Não usa Emim Usa TOTAL 

1994/1996 espo planta 

1994 6 46 9 12 73 

1996 1 44 5 23 73 

TOTAL 7 90 14 35 146 

Os valores da tabela são os números de citações de cada par de categorias . 

140.1994/ 1996 x 139. Indicador tempo médio do funcionário na empresa/tempo de existência da empresa 

np.empres/em p Não-r Não usa Emim Usa TOTAL 

1994/1996 espo planta 

1994 7 41 3 22 73 

• 1996 1 42 2 28 73 

TOTAL 8 83 5 50 146 

Os va lores da tabela são os números de citações de cada par de categorias. 
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PILAR DE MOTIVAÇÃO E MOVIMENTO: PREDOMÍNIO DA TENDÊNCIA DE GESTÃO VOLTADA AO 
CONTROLE, EM SEGUNDO PLANO O SEGMENTO DE EMPRESAS VOLTADAS AO COMPROMETIMENTO 
E POR ÚLTIMO AS EMPRESAS DIRIGIDAS PELO MODELO DE SOBREVIVÊNCIA. 

BENEFCAT Benefícios 

BENEFCAT 

Valid C um 
Value Label V alue Frequency Percent Percent Percent 

( 0-4) Modelo sobrevi 1 17 12,0 12,0 12,0 
(5-9 ) Modelo Control 2 86 60 , 6 60,6 72,5 
(10 -14 ) Modelo Compr 3 39 27,5 27,5 100,0 

---- --- ------- ---- - --
Total 142 100,0 100,0 

Val id cases 142 Missing cases o 

Valid C um 
V alue Label Value Frequency Percent Percent Percent 

(10-14 ) Mo d . Compram 1 39 27,5 27,5 27,5 
(5 -9 ) Mod . Controle 2 86 60 ,6 60,6 88 , 0 
(0-4) Mod. sobrevivê 3 17 12,0 12,0 10 0 , 0 

------- ------- -------
Total 142 100,0 100,0 

Val id cases 142 Missing cases o 

RECONCAT Reconhecimento 

Valid C um 
Value Label V alue Frequency Percent Percent Percent 

(7-9 ) Mod. compram. 1 65 45,8 45,8 45,8 
(3-6)Mod. controle 2 68 47,9 47,9 93,7 
(0-2 ) Mod. sobrev iven 3 9 6,3 6 , 3 100,0 

------- ------- -------
Total 142 1 00 ,0 100,0 

Val id cases 142 . Missing cases o 

VAR00 143 Possui Plano de Treinamento by VAR00144 % Médio de treinados 

VAR00144 Page 1 of 1 
Count 

"Aumento u Permanec Diminuiu 
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1 
eu igual 

2 3 
Row 

" To tal 
VAR00143 11" 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11" 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 > 

1 43 12 3 
Sim 

s 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 > 

2 15 13 1 

Em Implantação 
s 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 > 

3 10 23 5 
Não 

11 11 11 11 11 11 11 11 "11 11 11 11 11 11" 11 11 11 11 11 11" " -

Column 
Total 

68 
54,4 

48 
38,4 

Number of Missing Observations: 17 

PILAR DE CAPACITAÇÃO E COMPETÊNCIA: 

VAR00143 Possui Plano de Treinamento 

9 
7,2 

58 
46,4 

29 
23 ,2 

38 
30,4 

125 
100,0 

Observaçõe s gerais sobre a intensidade de uso das variáveis de comunicação 
interna: em primeiro lugar, as empresas com tendência ao Cont r ole (uso de 3 a 
5 tipos de meios de comunicação por empresa, representando 58% da amostra)), 
depois a tendência à sobrevivência (O a 2 tipos usados por empresa, 25% da 
amostra) e por último as empresas da tendência ao comprometimento (6 a 8 tipos 
- 17% da amostra) 
COMUNCAT Comunicação interna categ. 

Valid C um 
V alue Label V alue Frequency Percent Percent Percent 

6 a 8 tipos 1 24 16,9 16,9 16,9 
3 a 5 tipos 2 83 58,5 58,5 75,4 
o a 2 tipos 3 35 24 , 6 24,6 100,0 

--- ---- ---- --- -------
Total 142 100 , 0 100,0 

Valid case s 142 Missing cases o 

PILAR DE APOIO ORGANIZACIONAL: 45% da amostra situa-se na tendência ao 
Controle, seguida de um agrupamento representativo de 32% das empresas 
classificadas pela tendência à sobrevivência e apenas 23% perfazem o segmento 
de empresas com tendência ao Comprometimento. 

QUALICAT Técnicas e proc. qualidade cat. 

Valid Cum 
Value Label Va lue Frequency Percent Percent Percent 
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20 a 28 técnicas 1 33 23,2 23,2 23,2 

10 a 19 técnicas 2 64 45,1 45,1 68,3 

o a 9 técnicas 3 45 31,7 31,7 100,0 
------- ------- -------

Total 142 100,0 100,0 

Valid cases 142 Missing cases o 

VAR00143 Possui Plano de Treinamento by VAR00144 % Médio de treinados 

VAR00144 Page 
Count 

"Aumentou Permanec Diminuiu 
eu igual 

1 2 3 11 

VAR0 0143 "11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 > 

1 43 12 3 

Sim s 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 > 

2 15 13 1 

Em Implantação s 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 . 11 11 11 11 11 11 11 11 > 

3 10 23 5 

Não 11 

1 o f 1 

Row 
Total 

58 
46,4 

29 
23,2 

38 
30,4 

1111111111111111 11 11" 11 11 11 11 11 11 11 11111111 11 11 -

Column 
Total 

68 
54,4 

48 
38,4 

Number o f Missing Observations: 17 

VAR00 143 Possui Plano de Treinamento 

COMUNCAT Comunicação interna categ. 

9 
7,2 

V alue Label V alue Frequency 

6 a 8 tipos 1 24 

3 a 5 tipos 2 83 

o a 2 tipos 3 35 
-------

Total 142 

Valid cases 142 Missing cases o 

125 
100,0 

Percent 

16,9 
58 , 5 
24,6 

----- - -
100 , 0 

Valid C um 
Percent Percent 

16,9 16,9 
58,5 75,4 
24,6 100,0 

-------
100,0 
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A 8 I L I T Y 

R E L I A 8 I L I T Y 

Statistics for 
SCALE 

Mean 
3915952 

I tem- total Statistics 

Scale 
Mean 

if Item 
Deleted 

VAR0009 4 3510873 
VAR0009 5 3510476 
VAR00096 3514206 
VAR0009 7 3418492 
VAR0009 8 3513730 
VAR000 99 3511111 
VAR00 1 0 0 3511587 
VAR00 1 01 3514365 
VAR 00 1 02 3512778 

ES CALA DE AVALIAÇÃO: 
1 - Ne nhuma 
2 - Fr aca 
3 - Mé d i a 
4 - Razoável 
5 - Muita 

Legenda das VARIÁVEIS 

A N A L Y S I S S C A L E 

A N A L Y S I S S C A L E 

Variance -
2611789 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

2212403 
2111497 
2013577 
2217531 
2016197 
2112836 
2017586 
2011999 
2010902 

Std Dev 
511165 

N of 
Variables 

9 

Corrected 
Item-
Total 

Correlation 

14391 
16312 
16383 
15154 
15237 
15790 
16309 
16491 
16714 

VAR0 00 94 - Importância de Redução de custo/preço 

(A L P H A ) 

(A L P H A ) 

Alpha 
i f Item 
Deleted 

18569 
1 8394 
18379 
185 0 6 
18514 
18440 
18389 
18368 
18344 
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VAR0009 5 - Importância de integração e envolvimento 
VAR00096 - Importância de comunicação interna 
VAR00097 - Importância de satisfação do c liente 
VAR00098 - Importância da imagem estrat. Marketing 
VAR00099 - Importância de aumento de produtividade 
VAR000100 - Importância da capacitação operacional 
VAR000101- Importância de relação com fornecedores 
VAR000 1 02 - Importância de capacitação gerencial 

Reliability Coefficients 

N of Cases 126,0 N of Items 9 

Alpha = ,8585 (teste aceitável) 

R E L I A B I L I T Y 

Statistics for 
SCALE 

Mean 
34,8992 

Item-total Statistics 

Scale 
Mean 

i f Item 
Deleted 

VAR00 114 32,4186 
VAR00 116 32 ,7519 
VAR00 117 32,4419 
VAR00118 32,2558 
VAR00 119 32,3721 
VAR00120 31,8760 
VAR00121 31' 7132 
VAR00 122 31,4419 
VAR00123 31,9922 
VAR00 124 33,0078 
VAR001 25 31,8372 
VAR00 126 32,3101 
VAR00 127 32,3721 

ESCALA DE AVALIAÇÃO: 
1 - Nenhuma 
2 - Fraca 
3 - Média 
4 - Razoável 
5 - Muita 

LEGENDA DAS VARIÁVEIS 

A N A L Y S I S S C A L E 
N of 

Variab les 
13 

Variance 
63,4195 

Scale 
Variance 

i f Item 
Deleted 

59,6984 
57,1099 
56,7954 
56,0512 
54,5948 
52,4376 
52,0187 
54,0142 
55,4453 
55,1640 
54,5124 
55,0906 
54,8917 

Std Dev 
7,9636 

Corrected 
Item-
Total 

Correlation 

,1562 
,2410 
,2730 
, 3761 
,3691 
,4162 
,5575 
,4844 
,3677 
,3598 
,3646 
,3081 
,4213 

(A L P H A ) 

Alpha 
if Item 
Deleted 

, 7425 
,7362 
,7321 
,7209 
, 7211 
,7151 
,698 8 
,7089 
, 72 14 
,7222 
'7217 
,7293 
,7157 

VAR00114 - Nível 
VAR00116 - Nível 
VAR00117 - Nível 
VAR00118 - Nível 
VAR00 119 - Nível 

das 
das 
das 
das 
das 

dificuldades: 
dificuldades: 
dificuldades: 
dificuldades: 
dificuldades: 

necessidades dos clientes 
comprometimento da alta administração 
comprometimento dos gerentes 
resistência dos funcionári os 
rotatividade da mão-de-obra 

VAR00120 - Nível das dificuldades: recursos financeiros 
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VAR00121 - Nível das dificuldades: treinamento/capacitação 
VAR00122 - Nível das dificuldades: nível de educação 
VAR00123 - Nível das dificuldades: cultura da empresa 
VAR00124 - Nível das dificuldades: resistência sindical 
VAR00125 - Nível das dificuldades: mercado estável 
VAR00126 - Nível das dificuldades: legislação trabalhista 
VAR00127 - Nível das dificuldades: fornecedores pouco eficientes 

Reliability Coefficients 
N of Cases 129f0 N of Items 13 

Alpha = f7381 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E ( A L P H A ) 

N of 

Statistics for Mean Variance Std Dev Var iables 

SCALE 58 f 6116 124f4229 11f1545 16 

Item-total Statistics 

Scale Scale Corrected 
Mean Variance Item- Alpha 

if Item i f Item Total i f Item 

Deleted Deleted Correlation Deleted 

VAR00151 54f3802 l08f8709 f6503 f8741 

VAR00152 55f2479 112f7047 f4016 f8838 

VAR00 153 55f1901 114f3052 f3373 f8864 

VAR00154 55f3967 107f3080 f4778 f8824 

VAR00155 55f0661 111 f 4623 f4311 f 8829 

VAR00 156 54 f 7190 109f0204 f6168 f8752 

• VAR00 157 55f0248 109f2077 f6040 f 8757 

VAR00 158 54f9256 110 f 3361 f5296 f8785 

VAR00159 54f7934 109f7320 f5563 f8775 

VAR00160 55f1653 111 f 8558 f4827 f8803 

VAR00161 55f2066 110 f 0486 f5614 f8773 

VAR00162 54f5289 108f6346 f6516 f8740 

VAR00163 54f9256 111 f 1028 f5476 f8779 

VAR00164 54f5702 109f4471 f6850 f8734 

VAR00165 55f0083 107f3749 f6360 f8741 

VAR00 166 55f0248 11lf6910 f5124 f8792 

ESCALA DE AVALIAÇÃO: 
1 - Nenhuma 
2 - Pouca 
3 - Média 
4 - Razoável 
5 - Muita 
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LEGENDA DAS VARIÁVEIS 
VAR00151 - Importância 
VAR00152 - Importância 
VAR00153 - Importância 
VAR00154 - Importância 
VAR00155 - Importância 
VAR001 56 Importância 
VAR00157 - Importância 
VAR00158 - Importância 
VAR00159 - Importância 
VAR00160 - Importância 
VAR00 161 - Importância 
VAR00162 - Importância 
VAR00163 - Importância 
VAR00164 - Importância 
VAR00165 - Importância 
VAR00166 - Importância 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

treinamento 
pagamento por mérito 
pagamento por habilidade 
participação nos lucros 
pagamento de redução da rotatividade 
maior comunicação 
participação nas decisões 
cargos mais amplos 
educação básica 
benefícios 
avaliação de desempenho 
preparação da chefia 
participação nas sugestões 
condições de trabalho 
seleção mais rigorosa 
realocação do funcionário 

Reliability Coefficients 

N of Cases 121,0 N of Items 16 

Alpha = ,8851 (teste aceitável) 

Comportamentos de Comprometimento V167-186 (v170 excluída???) 
p. 54 - AVALIE AS AFIRMAÇÕES, seguindo o seguinte raciocínio: DESDE QUE 
INICIARAM A IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÕES NA GESTÃO DA PRODUÇÃO E DE RH: 

1 
5 

2 

! _________________ --------------

3 4 

DISCORDO 
TOTALMENTE 

CONCORDO 
TOTALMENTE 

1 - Os funcionários estão mais identificados (interesse, boa vontade) 
objetivos da empresa. 
2 - A possibilidade da perda de emprego faz com que se tornem mais 
"produtivos" 

com os 

3 - A ameaça da perda de emprego faz com que se sintam mais agradecidos com a 
empresa. 
4 - O oferecimento de benefícios faz com que se tornem mais dependentes da 
empresa. 
5 - A pressão por melhorias constantes dos padrões de desempenho tem gerado, 
nos funcionários, comportamentos não desejados pela empresa. 
6 - Os funcionários sentem-se mais revoltados diante da diferença da qualidade 
de vida que possuem na fábrica e em suas casas. 
7 - O número de alcoolistas tem aumentado. 
8 - A participação no sindicato dos trabalhadores tem sido maior . 
9 - As agressões físicas e verbais têm aumentado. 
10 - O nível de stress e de outras doenças psicossomáticas têm aumentado. 
11- Os acidentes no trabalho têm aumentado. 
12 - O número de doenças profissionais tem aumentado. 
13 - o vo lume de desperdício de materiais e de retrabalho vêm crescendo. 
14 - Os roubos/furtos têm sido mais freqüentes. 
15 - A capacidade de questionar e criticar as orientações da empresa é maior. 
16 - A apresentação de atestados médicos tem sido mai o r. 
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17 - A rivalidade entre os funcionários tem crescido. 
18 - A imagem interna da empresa está mais positiva. 
19 O desejo dos funcionários manterem-se como membro da empresa é maior que 
no passado. 
20 - As formas de reconhecimento (benefícios) reforçam as diferenças 
hierárquicas. 
21 - Outro comportamento ocasionado pelas inovações nas formas de gestão: 
QUAL: 

Foi realizada a conversão das variáveis (de positivas para negativas) visando 
a padronização da escala. 

alpha = 0,794 -O teste provou que os resultados são aceitáveis . 
Análise de Componentes Principais (ACP) para agrupar os fatores (% de variação 
dos dados explicados pelo fator 

% da variação dos dados explicado pelo f ato r 
Fator 1 - Comprometimento em razão da Qualidade de Vida e da Pessoa Humana no 
Trabalho: 
* menos atestados 
* redução de desperdícios 
* menos alcoolismo 
* menos estresse 
* menos roubo 
* menos doenças profissionais 
* menos agressões físicas 
* mais identificação com a empresa 
* menos revolta em relação a QVT 
* menos dependentes 

Fator 2: Comprometimento em razão da imagem interna 
* imagem interna 
* manter-se na empresa 

Fator 3: Comprometimento em excesso/perigoso/alienante 
* mais agradecidos 
* menos críticos 

Fator 4: compromet i men t o "comprometido" 
* perda de emprego faz ficar mais produtivo 

Fator 5: comprometimento sob pressão 
* reconhecimento gera diferenças hierárquicas 
* rivalidade 
* pressão por melhorias gera comportamentos indesejados 

Fator 6: comprometimento gera exclusão sindical 
* menos participação sindical 

****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S S C A L E (A L P H A) 
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N of 

Statistics for Mean Variance Std Dev Variables 

SCALE 75 , 5526 59 , 3822 7,7060 20 

Item-total Sta t istics 

Scale Scale Corrected 
Mean Variance Item- Alpha 

if Item i f Item Total if Item 

Deleted Deleted Correlation Deleted 

VAR00167 71,6930 53,7722 ,3251 ,6508 

VAR00168 72,7368 57,0452 , 0373 ,6863 

VAR00169 73,5175 58,0218 ,0040 ,6865 

VAR00170 72,4386 61 ,8 059 -,2076 ,7094 

VAR00171 71,7281 54,3590 ,2599 ,6573 

VAR00172 71' 6667 54,7729 ,2158 ,6622 

VAR00173 71,0789 54,1619 ,3631 ,649 0 

VAR00174 71,4211 54,5468 '2311 ,6605 

VAR00175 70,9649 55,0784 ,3579 ,6519 

VAR00176 71,7982 49,6492 ,4978 ,62 68 

VAR00177 71,2544 54,2444 ,2757 ,6557 

VAR00178 71,1930 52,1748 ,4645 ,6 370 

VAR00179 71,2193 53,5887 ,4289 ,6437 

VAR00180 71' 0965 52,7605 ,4484 ,6399 

VAR00181 72,9035 56,1234 ,1291 '6718 
VAR00 182 71,4912 51,9336" ,4824 ,6351 

VAR00183 71' 6316 55,5976 ,1906 ,6 645 

VAR0018 4 71,7982 53,1890 ,2908 ,6536 

VAR00 185 71,9474 53,8556 ,2894 ,6541 

VAR00 186 71,9211 53,7725 ,2208 ,6627 

Reliability Coefficients 

N o f Cases 114,0 N of Items 20 

Alpha = ,6702 

****** Method 1 ( space saver) will be used for this analysis ****** 

R E L I A B I L I T Y 

Statistics for 
SCALE 

Mean 
72,4386 

Item-total Statistics 

Scale 
Mean 

A N A L Y S I S S C A L E 

Variance 
61 , 8059 

Scale 
Variance 

Std Dev 
7,8617 

N of 
Variables 

19 

Corrected 
Item-

(A L P H A) 

Alpha 
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i f Item i f Item Total if Item 

De1eted De1eted Corre1ation Deleted 

VAR00 1 67 6815789 55 19981 13321 16936 

VAR00 1 68 69 16228 5919892 10099 17297 

VAR00169 70 14 035 6111632 -1 036 5 17303 

VAR00171 68 16140 5612391 12906 16973 

VAR00 172 6815526 561 6211 12477 17016 

VAR00173 6719649 5610696 13977 16895 

VAR00174 6813070 5613208 12676 169 96 

VAR00175 6718509 57 11723 13819 16929 

VAR00176 6816842 5117047 15 094 16726 

VAR00177 681 1 40 4 5612456 12986 169 66 

VAR00178 68 10789 5413565 14725 168 1 3 

VAR00 179 6811053 5516702 14489 16860 

VAR00 18 0 6719825 5512386 14342 16856 

VAR0018 1 6917895 5817163 11160 17144 

VAR00 182 6813772 5319538 15023 16785 

VAR00 183 68 151 75 5716855 12095 17047 

VAR00 1 84 6816842 5516870 12799 16985 

VAR00 185 68 18333 5616534 12584 17004 

VAR00 186 6818070 5514846 12556 17018 

Re1iabi1ity Coefficients 

N o f Cases 11410 N of It ems 19 

A1pha = 17094 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Ana1ysi s number 1 Listwise de1etion of cases wi th missing va1ues 

Corre1ation Matrix: 

VAR00167 VAR00168 VAR00169 VAR00 17 0 VAR00171 VAR00172 VAR00 173 

VAR00167 11 00000 
VAR00 1 68 102885 1100000 
VAR00 169 -110719 138386 1100000 

VAR00 170 -1 08864 117884 127640 1100000 

VAR00 171 114211 108964 -12 6626 -123042 1100000 

VAR00 172 113588 -113786 -11772 1 -123346 124403 1100000 

VAR001 73 125329 -1 058 11 - 1 09136 -126770 138068 11 6684 1100000 

VAR00 174 104297 -100798 -114848 -126405 121991 118824 116458 

VAR00175 111934 -115242 -104746 -1202 18 136909 123710 131235 

VAR00 1 76 1 11509 10 8109 108522 -113581 117 396 123369 135592 

VAR00177 103376 -111490 -113226 -118264 11 0127 122583 1175 03 
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VAR00178 106499 107050 110388 - ~ 11245 106545 114522 125146 

VAR00179 123678 - 1 13622 - 109858 -~18340 135337 116409 133404 

VAR00180 116524 116005 106253 102660 11 6417 1 09113 125078 

VAR00181 -118125 - 103453 113986 106853 -110323 116273 105773 

VAR00182 132644 -102734 -110936 -118717 114742 1 11998 121888 

VAR00183 113518 100241 101826 -114875 104703 104960 -100782 

VAR00184 137922 1 01115 104734 102827 1 13494 -105850 110285 

VAR00185 132702 -108181 104907 115673 100907 -107958 105340 

VAR00186 126904 -108752 - 1 11546 -124918 107975 123765 113340 

VAR00174 VAR00175 VAR00176 VAR00177 VAR00178 VAR00179 VAR00180 

VAR00174 1100000 
VAR00175 120928 1100000 
VAR00176 117095 123452 1100000 
VAR00177 106920 124499 132664 1100000 

VAR00178 116233 118293 138059 134119 1100000 

VAR00179 1 17111 129850 126792 132825 122246 110 00 00 

VAR00180 110259 118632 130680 119058 133949 116572 1100000 

VAR00181 105524 -101710 124274 127440 128156 108358 1 12135 

VAR00182 122718 116927 118750 123079 143304 144423 132331 

VAR00183 119286 127960 11 4183 -107356 102127 112068 1 12131 

VAR00184 113367 117752 105922 -102776 107418 117297 112731 

VAR00185 107020 102904 119243 107047 11 7259 113492 118512 

VAR00186 106264 110594 11 8905 110157 1 15113 116476 112799 

F A C T O R A N A L Y S I S 

VAR00181 VAR00182 VAR00183 VAR00184 VAR00185 VAR00186 

VAR00181 1100000 
VAR00182 105604 1 100000 
VAR00183 111474 111919 1100000 

VAR0 0184 -126250 133250 105294 1100000 

VAR00185 -113950 128531 - 100474 168564 1100000 

VAR00186 104759 125952 125574 104120 - 102427 1100000 

Kalser-Meyer-Olkin Measure o f Sampl i ng Adequacy = 167867 

Bartlet t Tes t of Sph ericity = 544 1849631 Significance = 100000 

Extraction 1 for analysis 1 1 Principal Components Analysis (PC) 

Initial Statistics: 

Variable Communality * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 

* 
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VAR00167 1,00000 * 1 3,98556 19,9 19,9 

VAR00168 1,00000 * 2 2,14037 10,7 30,6 

VAR00169 1,00000 * 3 1,92554 9,6 40,3 

VAR00170 1,00000 * 4 1,34694 6,7 47,0 

VAR001 71 1,00000 * 5 1,27726 6,4 53,4 

VAR00172 1,00000 * 6 1,07322 5,4 58,7 

VAR00173 1,00000 * 7 ,97381 4,9 63,6 

VAR00174 1,00000 * 8 ,88112 4,4 68,0 

VAR00175 1,00000 * 9 ,81672 4,1 72,1 

VAR00176 1,00000 * 10 ,77172 3,9 76,0 

VAR00177 1,00000 * 11 ,74115 3,7 79,7 

VAR00178 1,00000 * 12 ,67502 3 ,4 83,0 

VAR00179 1,00000 * 13 ,59969 3,0 86,0 

VAR00180 1,00000 * 14 ,53600 2,7 88,7 

VAR00181 1,00000 * 15 ,52266 2,6 91,3 

VAR00182 1,00000 * 16 ,49974 2,5 93,8 

VAR00183 1,00000 * 17 ,37871 1,9 95,7 

VAR00184 1,00000 * 18 ,35129 1,8 97,5 

VAR00185 1,00000 * 19 ,28348 1,4 98,9 

VAR00186 1,00000 * 20 ,22002 1,1 1 0 0,0 

PC extracted 6 factors. 

- - - - - - - - - - - F A C T O R A N A L Y S I s - - - - - - - - - - -

Factor Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 

5 

VAR00182 ,64 092 ,2434 9 , 04304 -,17526 ,19863 

VAR00179 ,63299 -,01646 -,05561 -,12293 -,11 058 

VAR00173 ,58444 -,090 08 -,02793 ,10237 -,36459 

VAR00176 ,56670 -,06565 ,4 0207 ,06071 -,05944 

VAR00175 ,54645 -,12359 -,12310 ,22495 -,14924 

VAR00178 ,53403 ,00 633 ,50458 -,17092 ,02031 

VAR00177 ,47666 -,26144 ,25506 -,45657 -,12308 

VAR00180 ,46982 ,17593 , 37742 ,14186 -,05482 

VAR00167 ,44219 ,41797 -,26160 , 06569 '19436 

VAR00172 ,42179 -,39007 -,07577 -,02105 ,05480 

VAR00170 -,40943 ,39659 ,35859 -, 07947 -,09148 

VAR00184 ,35146 ,75385 -,21816 -,05924 ,00058 

VAR00185 ,31060 ,74681 -,01969 -,30096 ,02730 

VAR00169 -,20203 ,29563 '61338 ,29886 ,01900 

VAR00181 ,13755 -,38830 ,60542 -,1722 3 '19304 

VAR00168 -,11153 ,25077 ,42156 ,5 8491 -,21276 

VAR00186 ,40315 -,13072 -,09843 '113 69 ,58077 

VAR00183 , 26491 -,05 059 -,02714 ,49898 ,57042 

VAR00171 ,49448 -' 11253 - ,29161 ,32186 -,50258 
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VAR00174 ,41134 -,10125 -' 11922 ,21629 ,015 09 

Factor 6 

VAR00182 -, 09495 
VAR00179 ,03 329 
VAR00 173 -,1 9035 
VAR00176 ,0 0488 
VAR00175 ,38848 
VAR00178 -,02479 
VAR00177 ,014 06 
VAR00180 - ' 13824 
VAR00 167 -, 39237 
VAR00 1 72 -,11541 
VAR00170 ,05826 

VAR00 1 84 ,18982 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 6 

VAR00185 ,20006 

VAR00169 ,08053 
VAR0018 1 ,16159 

VAR00168 -,28225 

VAR00186 -,40982 
VAR00 1 83 ,35151 
VAR00171 -,05240 

VAR0017 4 ,45028 

Final Statistics: 

Variable Communa1ity * Factor Eigenvalue Pct of Var Cum Pct 

* 
VAR00167 ,63471 * 1 3,98556 19,9 19,9 

VAR00168 ,72009 * 2 2,14037 10,7 30 ,6 

VAR00169 ,60061 * 3 1,92554 9,6 40,3 

VAR00170 , 47159 * 4 1, 3 4694 6,7 47,0 

VAR00171 '7 0113 * 5 1,27726 6,4 53,4 

VAR00172 ,35257 * 6 1, 07322 5,4 58,7 

VAR00173 '53011 * 
VAR00 174 ,44342 * 
VAR001 75 ,55283 * 
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VAR00 1 76 ,4 94 3 6 * 
VAR0 0177 ,58442 * 
VAR00 1 78 ,57007 * 
VAR0 0179 ,43249 * 
VAR001 80 ,43637 * 
VAR 0 0181 ,62927 * 
VAR00182 '55110 * 
VAR0 0 1 8 3 '7714 0 * 
VAR00184 ,77894 * 
VAR0 0 1 8 5 ,7 8 594 * 
VAR0018 6 ,7 0 748 * 

F A C T O R A N A L Y S I S 

V AR I MAX rotation 1 for extraction 1 in analysis 1 - Kaiser 

No rmalization. 

VARIMAX converged in 9 iterations. 

Rotated Factor Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 

5 

VAR00 178 ,72386 '13492 ,06899 '11278 ,09590 

VAR00 177 ,67444 -,00316 '15971 - , 30752 -, 0 4513 

VAR00 181 ,64721 -,33255 -,27548 ,01751 -,05942 

VAR 00 176 ,59959 ,04835 ,24609 '1 7710 ,10284 

.VAR00 180 ,44476 ,19092 ,21670 ,34995 ,17393 

VAR00 1 8 5 ,14236 ,86862 -,08157 -,00579 -,06686 

VAR00 184 -,06386 ,86337 ,09406 ,03944 ,01940 

VAR00 182 ,41961 ,45358 '13056 -,09247 ,36998 

VAR00 171 -,01900 ,02703 ,82194 -,00047 ,00316 

VAR00 173 ,29073 ,06440 ,65345 ,014 7 3 '11926 

VAR00 179 ,37868 ,24249 ,39373 -,20192 ,12219 

VAR001 72 ,27191 -,19888 ,28802 -,25355 ,27734 

VAR 0 0168 -,04778 -,07858 ,14531 ,82550 ,02789 

VAR00 169 ,14477 ,02421 -,28584 , 68228 -,17040 

VAR0 017 0 -,03378 ,17396 -,36500 ,36924 -,33204 

VAR 0 0186 ,13956 -,04349 -,00875 -,083 3 3 ,81657 

VAR00 167 -,04125 ,48974 ,22882 ,04024 , 57734 

VAR00 183 -,02442 -,00864 -,15022 ,12004 ,34902 

VAR 0 0174 '11051 ' 0 8811 ,23739 -,11154 - , 05505 

VAR00175 ,18418 ,10099 ,44120 -,10396 -' 07152 
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Factor 6 

VAR00178 103483 
VAR00177 -108617 
VAR00181 1141 66 
VAR00176 117324 
VAR00180 104933 

F A C T O R A N A L Y S I S 

Factor 6 

VAR00185 100450 
VAR00184 113667 
VAR00 182 108249 

VAR00171 115635 
VAR00173 -100 1 58 
VAR00179 113 98 4 
VAR00 1 72 11 22 1 3 

VAR00 168 - 109106 
VAR00 169 105309 
VAR00170 -124570 

VAR00186 1 11091 
VAR00167 -107659 

VAR00183 17 8226 
VAR00 174 159298 
VAR00175 154 60 1 

Factor Transformation Matrix: 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 

5 

Factor 1 158 1 85 133804 15405 5 -114064 

135949 
Factor 2 -119200 187920 - 114380 138733 

102380 

Factor 3 169664 -11 7607 - 131573 158657 

118099 
Factor 4 - 137162 -124097 129677 165972 

, 19344 
Factor 5 ,00758 ,01382 -,67706 -,12223 

,64612 
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Factor 6 , 0 3341 ,15324 -,20238 -,18964 

, 6 1 851 

Factor 6 

Factor 1 ,32554 
Factor 2 -,1373 8 
Factor 3 -,08478 
Factor 4 ,49306 
Factor 5 ,33003 
Factor 6 , 71828 
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ANEXO IX: Curriculum Vitae Resumido 



Curricu/um Vitae Resumido 

Nome: Elaine Di Diego Antunes 

Endereço: Rua Amélia Teles, 505 apto. 101 - Bairro Bela Vista 

CEP: 90460-070 Cidade: Porto Alegre 

Telefones: Res (051) 331-1405 Cel: 91021416 
Com (051) 316-3284 

UF:RS 

CPF: 480365520 00 RG: n° 7032819851 - SSP/RS 

F ormaçao: 
AREA INSTITUIÇÃO 

Graduação Ciências Sociais PUC/RS 
1 - Bacharelado 
2 - Licenciatura 

Especialização - -
Mestrado Administração (Area de Programa de Pós-Graduação 

Concentração: Recursos em Administração da UFGRS 
Humanos 

Doutorado Administração (Area de Programa de Pós-Graduação 
Concentração: Recursos em Administração da UFGRS 
Humanos e Organização 
do Trabalho) 

ANO DE 
CONCLUSÃO 

1 - 1989 
2 - 1991 

-

1994 
2001 

Atividade Atual: Professora Assistente do Magistério Superior, em Administração de Recursos 
Humanos, do Departamento de Ciências Administrativas da Escola de Administração da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 

Atividade de Pesquisa: 

Pesquisa bibliográfica referente ao projeto de pesquisa apresentado no Concurso para o cargo de 
Professora Assistente de Administração de Recursos Humanos. 
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Produção Científica: 

Dissertação de Mestrado Defendida e Aprovada 

ANTUNES, Elaine Di Diego. Atitudes Gerenciais quanto à Participação dos Trabalhadores na Gestão da 
Qualidade. [Dissertação de Mestrado- Programa de Pós-Graduação em Administração da UFRGS, 
orientadora : Profl O~ Sylvia Maria de Azevedo Roesch . Porto Alegre, 1994. 272 p.] 

Trabalho de Conclusão - Bacharelado em Ciências Sociais 
ANTUNES , Elaine Di Diego. Histórico dos Transportes Coletivos no Brasil e Estudo sobre os usuários do 

Trem Metropolitano de Porto Alegre. [Trabalho de Conclusão de Curso - Pontifícia Universidade 
Católica do RS. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Departamento de Ciências Sociais . Porto 
Alegre, junho de 1988]. 

Artigos Publicados em Revista Especializada (com árbitro) 

ROESCH , Sylvia M. A. ; ANTUNES, Elaine Di Diego. O Just-in-Time e a Emergência de um Novo Cargo: O 
Operador Multifuncional. 

Publicado: 
na Revista de Administração- USP- V oi. 25(4)- out./dez. 1990. p.44-59. 
na Série Documentos para Estudo- PPGA/UFRGS- dez/1990. 

ANTUNES, Elaine Di Diego; ELIAS, Jorge Augusto; VARGAS, Lilia Maria. Método teórico-prático de ensino 
assistido por computador: Ava liação de uma experiência na área de Cargos e Salários. 

Publicado: 
na Revista ANÁLISE (V. 1, N. 7, 1992, p.89-1G7), Rev. da Faculdade de Ciências Políticas e 

Econômicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Apresentado aos professores do Departamento de Ciências Administrativas da PUC/RS, no final do 
primeiro semestre de 1992.] 

ANTUNES , Elaine Di Diego; Treinamento e Desenvolvimento de RH, qual a diferença? 
Publ icado: 
nos Cadernos da Editora Ortiz, PPGA/UFRGS e SEBRAE/RS - EFICIÊNCIA GERENCIAL. Editora 

Ortiz. Porto Alegre , março/1993. 

ROESCH, Sylvia M. A.; ANTUNES, Elaine Di Diego. Gestão da Qualidade Total : Liderança "Top-Down" 
versus Gerenciamento Participativo. 

Publicado: 
na Revista de Administração- USP, V. 30, N. 3- jul./set. 1995, p.38-49. 
na Série Documentos para Estudo PPGAIUFRGS. Porto Alegre , agosto/94. 

ANTUNES, Elaine Di Diego. Estratégias empresariais e sindicais orientadas ao envolvimento dos 
trabalhadores . 

Publicado: 
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