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21. 0 que significa formulac;ao de objetivos consen

suais? 

22. 0 que significa retroac;ao intensiva e continua? 

23. Comente os padr6es de desempenho na GE e na 
American Airlines. 

24. Quais as aplicac;6es da avaliac;ao do desempenho? 

25. Comente a avaliac;ao dos gerentes na Firestone. 

Visite os seguintes sites: 

http://entrepreneurship.mit.edu 

www.avilar.com 

www.axialent.com 

www.blanchard.com 

www.careerplanning.about.com 

www.chatfieldgroup.com 

www.conexis.com 

www.convergys.com 

www.cpp.com 

www.ebri.com 

www.fastcompany.com 

www.gartner.com 

www.hewitt.com 

www.hhrm.org 

www.hrh.com 

www.hrtechnologyconference.com 

www.iacet.org 

www.ikmagazine.com 

www.iscebs.org 

www.iss.org 

www.kenexa.com 

www.lifemanual.com 

www.Opnepine.demon.com.uk!people.htm 

www.optiprise.com 

www. peoplekeys.com 

www.peoplesoft.com 

www.sunopsis.com 

www.teamspace.com 

www. towersperrin.com 

www. worldtrans. org/thinkers/ senge.htm 
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OS PROCESSOS DE RECOMPENSAR AS 
pessoas constituem os elementos fundamentais para 

o incentivo e motiva<;:ao dos funcionarios da organi

za<;:ao, tendo em vista de urn lado os objetivos orga

nizacionais a serem alcan<;:ados e, de outro lado, os 

objetivos individuais a serem satisfeitos. Por essa ra

zao, os pro.cessos de oferecer recompensas ocupam 
lugar de destaque entre os principais processos de 

gerir as pessoas dentro das organiza<;:6es. A palavra 

recompensa significa uma retribui<;:ao, premio ou 

reconhecimento pelos servi<;:os de alguem. A recom

pensa e elemento fundamental na condu<;:ao das 

pessoas em termos de retribui<;:ao, retroa<;:ao ou re

conhecimento do seu desempenho na organiza<;:ao. 

Ao longo desta parte, sera importante comparar 
e avaliar os sistemas de recompensas desenvolvidos 

pelas organiza<;:6es. A variabilidade e enorme. Algu

mas organiza<;:6es ainda utilizam processos fixos e 

rfgidos, genericos e padronizados, tradicionais e ul

trapassados, enquanto outras lan<;:am mao de pro

cessos flexiveis, mais avan<;:ados e sofisticados para 

incemivar e motivar as pessoas que nelas trabalham. 

A Figura IV.2 mostra as duas posi<;:6es: a abordagem 
tradicional e a abordagem moderna nos processos 

de recompensar pessoas. 

ELSEVIER 

Na abordagem tradicional, predomina o modelo 

do homo economicus: a suposi<;:ao de que as pessoas 

sao motivadas exclusivamente por incentivos sala

riais, financeiros e materiais. A remunera<;:ao obede

ce a padr6es rfgidos e imutaveis, atende a processos 

padronizados de avalia<;:ao de cargos, dentro de 

uma politica de generaliza<;:ao que se aplica a todos 

os funcionarios, indistintamente e sem levar em 

coma suas diferen<;:as individuais de desempenho. A 

remunera<;:ao e baseada no tempo e nao no desem

penho, com enfase no passado do funcionario e em 

valores fixos e estaticos. 

Na abordagem moderna, predomina o modelo 

do homem complexo: a suposi<;:ao de que as pessoas 
sao motivadas por uma enorme variedade de incen

tivos, como salario, objetivos e metas a atingir, sa
tisfa<;:ao no cargo e na organiza<;:ao, necessidades de 

auto-realiza<;:ao etc. Aqui, a remunera<;:ao obedece a 

esquemas flexiveis, atende a processos personaliza

dos, dentro de uma politica de adequa<;:ao as dife

ren<;:as individuais entre as pessoas e seus desempe
nhos. A remunera<;:ao e baseada nas metas e resulta

dos a serem alcan<;:ados pelas pessoas, com enfase 
no desempenho futuro e em valores variaveis e fle

xiveis. 

Gestio 
de 

agregar 
·pe&$()a$ 

·· Pessoas 

Processos 
ife 

rec:Qmpensar 
pessoas 

• Remuneragao e incentives 
• Beneficios e servigos 

l"igura IV.1. Os processos de recompensar as pessoas. 
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monitorar 
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Abordagem tradicional Abordagem modema 

Modelo do homem Mod~*~ do homem 
economico COIIiplaim 

Esquemas rigidos Escpmas ......... 

Processos padronizados Processes Processos ........ nwtos 

de 
Politica de generaliza<;ao recompensar ~ Politicade .......... 

pessoas 
Baseado no tempo Baseado nas 11111111s 

Enfase no passado Enfase no fuUo 

Valores fixos e estaticos Vator~ vaatMJis e I .~,;: 

Figura IV.2. Que nota voce daria para os processos de recompensas de pessoas em sua organizaqao? 
Extrafdo de: ldalberto Chiavenato. Recursos Humanos: 0 Capital Humano das 
Organiza<_;:6es. Sao Paulo, Editora Atlas, 2004. 

As organizac,;6es desenvolvem sistemas de recom

pensas capazes de provocar impacto direto na sua 

capacidade de atrair, reter e motivar os funciona

rios. Por urn lado, as recompensas visam incentivar 

as contribuic,;6es das pessoas aos objetivos e a lucra

tividade da organizac,;ao. Contudo, por outro lado, 

as recompensas afetam os custos laborais. Por essa 

razao, e importante compreender OS aspectOS basi

COS do desenho e administrac,;ao do sistema de re

compensas. 
Esta quarta parte sera dedicada aos processos 

que as organizac,;6es utilizam para incentivar e re-

compensar os seus participantes, seja em fun~o das 
posic,;6es ocupadas, do tempo na organiza~o. do 

desempenho alcanc,;ado ou das metas e resultados a 
serem cumpridos. A remunerac,;ao, os incenti,·os e 

os beneffcios e servic,;os oferecidos aos funcionarios 

serao OS temas principais desta parte. ~0 Capitulo 

9, abordaremos a remunerac,;ao, seus fundamentos e 

desdobramentos em termos de encargos sociais. No 

Capitulo 10, descreveremos os Yarios tipos de pro

gramas de incentivos ao pessoal e suas principais ca

racterfsticas. No Capitulo 11, abordaremos os be

neffcios e servic,;os oferecidos aos funcionarios. 
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CAPITULO 9 

REMUNERA~iO 

Ap6s estudar este capitulo, voce devera estar capacitado para: 

e Definir as recompensas oferecidas aos parceiros da organizagao. 

• Definir o conceito de remuneragao e de incentivos. 

• Descrever os componentes da remuneragao total. 

e Compreender o desenho do sistema de remuneragao. 

e Descrever os metodos de avaliagao de cargos. 

• Descrever o processo de pesquisa salarial. 

e Definir os tipos de remuneragao variavel e flexfvel. 

e Recompensas Organizacionais 

e Conceito de Remuneragao 

• Desenho do Sistema de Remuneragao 

e Conceito de Administragao de Salarios 

e Avaliagao e Classificagao de Cargos 

e Pesquisa Salarial 

e Remuneragao par competencias 

e Decorrencias dos Salarios 

e Politica Salarial 
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A PREOCUPA«;AO DE RAFAEL 

Rafael Ferreira e urn dos rnelhores gerentes da Com-

Men::(lrio de Cornbust!veis. Esta na casa ha 12 

anos. fez urna carreira tenornenal e agora dirige toda a 

area de rnercado industrial da E uma res

ter de cuidar de urn grupo consideravel 

de empresas clientes em urn rnercado competitive e 

dinarnico. Rafael gosta do seu trabalho e tem orgulho 

do que faz. Esta bern entrosado na empresa e reiaCJO-

NingwSm trabalha de gra<;:a. E ninguem investe sem 

esperar algum retorno. As pessoas trabalham nas 

organiza<;:6es em fun<;:ao de certas expectativas e re

sultados. Elas estiio dispostas a se dedicarem ao tra

balho e as metas e objetivos da organiza<;:ao desde 
que isso lhes traga algum retorno significativo pelo 

seu esfor<;:o e dedica<;:ao. Em outros termos, o enga
jamento das pessoas no trabalho organizacional de

pende do grau de reciprocidade percebido por elas: 

na medida em que o trabalho produz resultados es

perados, maior sera esse engajamento. Daf a impor

tancia em projetar sistemas de recompensas capazes 

de aumentar o comprometimento das pessoas nos 

neg6cios da organiza<;:ao. 

Organizacionais 

A atividade organizacional pode ser visualizada como 

urn complicado processo de conversao de varios re

cursos atraves de urn sistema integrado capaz de pro

porcionar safdas ou resultados. 0 processo de con

versao requer uma combina<;:ao 6tima de entradas 

como esfor<;:o humano, tecnologia, materias-primas, 

capital, em urn conjunto de trabalho para produzir 

urn resultado desejado. 0 elemento humano e parte 

vital e imprescindfvel dessa atividade. Os economis

tas costumam visualizar tres fatores de produ<;:ao -

recursos naturais, capital e trabalho. Quando os tres 

sao reunidos e combinadas por uma adequada ad

ministra<;:ao, cria-se mais capital ou riqueza. Para 

quem conhece a teoria de sistemas, isso representa 

urn fenomeno sinergfstico ou emergente sistemico. 
0 capital ou riqueza que se cria e repartido entre as 
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frente. Mas no 

seu intirno. Esse futuro carninha muito 

urna boa Ganha urn born sala-

rio ernbora nao 

acha quf~ ele rnerecia muito mais do que a empresa !he 

oferece. sempre ao marido que a ernpresa e 

partes envolvidas na sua gera<;:ao: uma parte, em 

forma de custo, passa aos fornecedores (que pro

porcionaram as materias-primas ou equipamentos, 

OS proprietarios de maquinas, equipamentOS OU edi
ffcios alugados etc.); a outra, em forma de juros 

(para aqueles que emprestaram 0 dinheiro a organi

za<;:ao); a outra parte, em forma de dividendos (para 

aqueles que forneceram o capital de participa<;:ao ou 
de risco para o neg6cio); e, enfim, outra parte, em 

forma de salarios (aos funcionarios e encargos sociais 

decorrentes). Assim, cada recurso produtivo tern o 

PARTICIPAc;Ao DOS PARCEIROS 
DA ORGANIZAc;Ao 



seu custo e o seu beneficia. 0 seu investimento e o 

seu retorno. E o emergente sistemico ou efeito si

nergfstico que faz com que o beneficia seja maior do 

que o custo e que o retorno compense o investimen

to efetuado. 

As recompensas oferecidas pela organiza~ao in

fluenciam a satisfa~ao dos seus parceiros. Cada par

ceiro esta disposto a investir com os seus recursos 

individuais na medida em que obtem retornos e re

sultados dos seus investimentos. Em fun~ao de suas 

caracterfsticas sistemicas, a organiza~ao consegue 
reunir todos os recursos oferecidos pelos diversos 

parceiros e alavancar seus resultados atraves do efei

to sinergfstico. Com esses resultados, torna-se pos

sfvel urn retorno maior as contribui~6es efetuadas, e 

manter-se a continuidade do neg6cio. 

Ninguem trabalha de gra~a. Como parceiro da or
ganiza~ao, cada funcionario esta interessado em in

vestir com trabalho, dedica<;:ao e esfor~o pessoal, 

com os seus conhecimentos e habilidades desde que 

receba uma retribui~ao adequada. As organiza~6es 

estao interessadas em investir em recompensas para 
as pessoas desde que delas possam receber contri

bui~6es ao alcance de seus objetivos. Daf decorre o 

conceito de remunera~ao total. A remunera~ao to-

tal de urn funcionario e constitufda de tres compo

nentes principais, como mostra a Figura 9 .1. A pro

por~ao relativa de cada urn dos tres componentes 

varia de uma organiza~o para outra. 

GERAR RIQUEZA E DISTRIBUIR RIQUEZA 

A e um dos principais objetivos 

E esse objetivo depende de outro: 

da riqueza gerada entre os parceiros 

que contribuiram para a sua gera9ao. Um dos aspec

tos mais da filosofia de uma organiza~o 

e o que se relaciona com a politica de retribu~ e re

compensas dos seus parceiros. As recompensas re

nn't<~~mt:~m um custo para a organiza9ao. As organiza

analisar a rela9ao entre custos e bene

fic!os de seus Sistemas de recompensas. Em outras 

os s;stemas de recompensas devem trazer 

Os tres componentes 
da remunerac;ao total 

alem de incentivar as 

a organiza9ao. "' 

Na maioria das organiza~6es, o principal compo

nente da remunera~ao total e a remunera~o basica, 

AemuneraQSo 
total 

r I 
Remunerat,:ac lnc~nthtos 

Benefic:ios 
bi!u;lca '>alarials 

T I I 
• Salario mensa! ou • Bonus • Seguro de vida 
• Salario por hora • Partici pagao nos • Seguro saUde 

resultados etc. • Refei9)es subsidiadas etc. 

Figura 9.1. Os tres componentes da remuneraqao total. 
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que e 0 pagamento fixo que 0 funcionario recebe de 

maneira regular na forma de sal<irio mensal ou na 

forma de salario por hora. A remunera~ao basica e 
representada pelo salario, mensal ou horario. No jar

gao economico, salario e a remunera~ao em dinheiro 

recebida pelo trabalhador pela venda de sua for~a de 

trabalho. 1 Embora tenha havido trabalhadores assa

lariados em outros perfodos da hist6ria, foi com o 

advento do capitalismo que o salario se tornou a for

ma dominante de pagamento da chamada mao-de

obra. 0 segundo componente da remunera~ao total 
SaO OS incentiVOS salariais, que SaO programas dese

nhados para recompensar funcionarios com born de
sempenho. Os incentivos sao concedidos sob diver

sas formas, atraves de bonus e participa~ao nos resul

tados como recompensas por resultados alcan~ados. 

0 terceiro componente da remunera~ao total sao os 

beneffcios, quase sempre denominados remunera~ao 
indireta. Os beneffcios sao concedidos atraves de va

rios programas que veremos mais adiante. 

Recompensas financeiras 
e nao-financeiras 

As recompensas podem ser classificadas como: recom
pensas financeiras e recompensas nao-financeiras. As 
recompensas financeiras podem ser diretas e indire

tas. A Figura 9.2 da uma ideia resumida a respeito. 
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A recompensa financeira direta consiste do paga

mento que cada empregado recebe na forma de sa

larios, bonus, premios e comiss6es. 0 salario repre

senta o elemento mais importante. Salario e a retri

bui~ao em dinheiro ou equivalente paga pelo em

pregador ao empregado em fun~ao do cargo que 

este exerce e dos servi~os que presta durante deter

minado perfodo de tempo. 0 salario pode ser direto 

ou indireto. 0 salario direto e aquele percebido 

como contrapresta~ao do servi~o no cargo ocupa

do. Pode se referir ao mes ou a hora trabalhados. Os 

empregados horistas recebem o correspondente ao 

numero de horas efetivamente trabalhadas no mes 

(excluindo-se o descanso semanal remunerado -

DSR) multiplicado pelo valor do salario por hora. 

Os empregados mensalistas recebem o valor do seu 

salario mensal. 0 uso do salario horario para o pes

soal direto facilita 0 calculo dos custos de produ

~ao: as horas trabalhadas vao para os custos diretos 

de produ~ao, enquanto as horas nao trabalhadas 
(DSR e ferias) e os encargos sociais vao para os cus

tos indiretos. Como OS mensalistas sao definidos 
como pessoal indireto (nao relacionado diretamen

te como processo produtivo), os seus salarios e en

cargos sociais vao para o or~amento de despesas da 

organiza~ao. 

A recompensa financeira indireta eo salario indi

reto decorrente de clausulas da conven~ao coletiva 

REMUNERAQAO E CUSTO OU INVESTIMENTO? 

A remuneraqao total e o de recompensas quanti

ficaveis que urn funciom1rio recebe pelo seu trabalho. A 

remuneraqao constitui o mais importante custo de mui

tas organizagoes. Os custos de pessoal atingem cerca 

de 60°o dos custos totais em empresas de manufatura e 

em muitas organizac;:oes de servic;:os. Em alguns casos, 

os custos laborais- incluindo salaries e encargos so

ciais- chegam a 80% do orc;:amento anual de despesas, 

como e o caso do U.S. Postal Service. lsso significa que 

a eficacia com que a e apiicada faz uma di

ferenc;:a significativa em aumentar ou reduzir a competi

tividade organizacionat2 Uma organizaqao de alta tee-

nologia depende dos resultados de sua e de-

senvolvimento para gerar novas 

sua capacidade de 

dade se oferecer uma recompensa salarial insuficiente 

para o seu pessoal, permitindo que seus concorrentes 

pirataria e roubem seus melhores talentos. Como 

trategia das organizaqoes, pois afetam o !ado do custo 

do esquema financeiro e determinam a maneira 

qual elas conseguem urn alto ou baixo retorno do dinhei

ro aplicado em remuneraqao. 0 nivel de sa Iarios e o ele-

mento essencial tanto na da 

zaqao no mercado de traba!ho como nas suas nnac!>es 

com os seus 
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Figura 9.2. Os diversos tipos de recompensas. 

do trabalho e do plano de beneffcios e servi<;;os so
ciais oferecido pela organiza<;;ao. 0 salario indireto 
inclui: ferias, gratifica<;;6es, gorjetas, adicionais (de 
periculosidade, de insalubridade, adicional noturno, 
adicional de tempo de servi<;;o etc.), participa<;;ao nos 
resultados, horas extraordinarias, bern como o cor
respondente monetario dos servi<;;os e beneffcios so
ciais oferecidos pela organiza<;;ao (como alimenta<;;ao 
subsidiada, transporte subsidiado, seguro de vida em 
grupo etc.). A soma do salario direto e do salario in

direto constitui a remunera<;;ao. Assim, a remunera
<;;ao abrange todas as parcelas do salario direto, como 
todas as decorrencias do salario indireto. Em outros 
termos, a remunera<;;ao constitui tudo quanta o em
pregado aufere como conseqiiencia do trabalho que 

realiza em uma organiza<;;ao. A remunera<;;ao e gene

ra e 0 salario e especie. 

Salario nominal e salario real 
Na verdade, o salario representa a principal forma 
de recompensa organizacional. Existe o salario no
minal e o salario real. 0 salario nominal representa 
o volume de dinheiro fixado em contrato individual 
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• Sal8rio dRio i 

Diretas ----+ • Premios 
• ComissOes 

• OSR (para horislas) 
• Ferias 
• Gratifica¢85 

!ndiretas r---+ • Gorjetas 
• Horas extras 
• 1311 salario 
• Adicionais 
• Decorrencias financeiras 

dos beneficios concedidos 

• Oportunidades de desenvoMmento 
• Reconhecirnento e auto-estima 
• SeguranQa no emprego 
• Qualidade de vida no trabalho 
• Orgulho da empresa e do trabalho 
• PrOI'l10y6eS 
• Liberdade e autonomia no trabalho 

VENDO 0 CONJUNTO E NAO SUAS PARTES 

As recompensas nao-tinanceiras oferecidas pela 

organiza<;:ao. como orgulho, auto-estima, reconhe

cimento, segurant;;a no emprego etc., afetam a sa

tisfa<;:ao das pessoas com o sistema de remunera

gao. Dal a necessidade de considerar todas as re

compensas no seu conjunto total. Pense nisso. 

pelo cargo ocupado. Em uma economia inflacio
naria, quando 0 salario nominal nao e atualizado pe

riodicamente, sofre erosao e conseqiiente perda de 
poder aquisitivo. 0 salario real representa a quanti
dade de hens que o empregado pode adquirir com o 
volume de dinheiro que recebe mensal ou semanal
mente e corresponde ao poder aquisitivo. 0 poder 

aquisitivo e a quantidade de mercadorias que pode 
ser adquirida com o salario. Assim, a mera reposi
<;;ao do valor real nao significa aumento salarial: o 
salario nominal e alterado para proporcionar 0 sala

rio real equivalente em perfodo anterior. Dai a dis
tin<;;ao entre reajustamento do salario (recomposi-
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<;:ao do saLirio real) e aumento real do salario (acres

cimo do salario real). 

Ha tambem o salario mfnimo, que e a menor re

munera<;:ao permitida por lei para trabalhadores de 

urn pafs ou ramo de atividade economica. Sua fixa

<;:ao significa uma interven<;:ao do Estado no merca

do de trabalho, ou - como ocorre em muitos pafses 

- resulta de negocia<;:6es coletivas entre empregados 

e empregadores. 3 

Assim, o salario pode ser considerado sob varios 

aspectos diferentes: 

1. E o pagamento de urn trabalho. 

2. Constitui uma medida do valor de urn indivf

duo na organiza<;:ao. 

3. Coloca a pessoa em uma hierarquia de status 
dentro da organiza<;:ao. 

4. Define o padrao de vida do colaborador. 

5. Representa urn investimento para a organiza

<;:ao que produz retorno. 

0 saLirio constitui o nucleo das rela<;:6es de inter
cambia entre as pessoas e as organiza<;:6es. T odas as 

VARIOS CONCEITOS DE REMUNERA<;AO 

e 0 processo que envo!ve todas 

as formas de ou de recornpensas 

dadas aos funcionarios e decorrentes do seu 

emprego.4 

recotnpensas que as oeBsoas rec:et•ern 

das tarefas 

alem de beneticios aos ernprega-

dcs ccrno narte das de emprego. 6 

Remunerac;ao eo pacote de recompensas quan-

tificave~s c~e 

traba!ho 

basica. ir:centi\;cs 

reta/beneficics. 

recebe pe!o seu 

Remunera~ao e urr. orocessc: de troca: de urn 

!ado, as expectativas de traba!ho por parte or-

e~ de outro. a recompensa que urna 

pessoa recebe peio seu :rabainc 
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pessoas aplicam seu tempo e esfor<;:o nas organiza

<;:6es e, em decorrencia, recebem dinheiro, que re

presenta a troca entre direitos e responsabilidades 

redprocos entre empregado e empregador. A admi

nistra<;:ao salarial e 0 processo de administrar 0 pro

grama de remunera<;:ao da organiza<;:ao. 

Os tipos de salario 

Existem tres tipos de salario: o salario por unidade 

de tempo, o salario por resultado e o salario-tarefa. 

1. 0 salario por unidade de tempo e pago de 

acordo com 0 tempo que a pessoa fica a dispo

si<;:ao da empresa e a unidade de tempo pode 
ser dimensionada em uma hora, semana, quin

zena ou mes. Por essa razao, as pessoas sao de
nominadas horistas ou mensalistas. 

2. 0 salario por resultado refere-se a quantidade 

ou numero de pe<;:as ou obras produzidas pela 

pessoa. Abrange os sistemas de incentivos (co
miss6es ou porcentagens) e premios de produ

<;:ao (gratifica<;:6es pela produtividade alcan<;:a
da ou pelos neg6cios efetuados). 

3. 0 salario por tarefa e uma fusao dos dois ti

pos anteriores: a pessoa esta sujeita a uma 

jornada de trabalho ao mesmo tempo que o 
salario e determinado pela quantidade de pe

<;:as produzidas. 

Os significados do salario 

0 salario e uma contrapresta<;:ao pelo trabalho de 

uma pessoa na organiza<;:ao. Em troca do dinheiro 
- elemento simb6lico e intercambiavel -, a pessoa 

empenha parte de si mesma, de seu esfor<;:o e de sua 
vida, comprometendo-se a uma atividade cotidia

na e a urn padrao de desempenho na organiza<;:ao. 

Para as pessoas, o trabalho e considerado como 
urn meio para atingir urn objetivo intermediario, 

que e o salario. Segundo a teoria da expectancia, o 

salario permite alcan<;:ar muitos objetivos finais de

sejados pelo indivfduo. Na pratica, o salario cons

titui a fonte de renda que proporciona o poder 

aquisitivo de cada pessoa. E o poder aquisitivo de

fine o padrao de vida de cada pessoa e a satisfa<;:ao 

da sua hierarquia de necessidades individuais. 0 
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contracheque que o funciomirio recebe da organi

za<;:ao e 0 mais importante elemento para 0 seu po

der de compra. 0 volume de dinheiro que uma 

pessoa ganha serve tambem como indicador de po

der e de prestfgio, o que influencia seus sentimen

tos de auto-estima. Em suma, a remunera<;:ao afeta 

as pessoas sob o ponto de vista econ6mico, socio

l6gico e psicol6gico. 8 

Para a organiza<;:ao, o salario representa, a urn s6 

tempo, urn custo e urn investimento. Custo, porque 
o salario se reflete no custo do produto ou do servi

<;:o final. Investimento, porque representa a aplica

<;:ao de dinheiro em urn fator de produ<;:ao - o traba

lho- como urn meio de agregar valor e obter urn re

torno maior a curta ou medio prazo. 

A propor<;:ao dos salarios e respectivos encargos so

ciais no valor do produto ou do servi<;:o oferecido pela 

organiza<;:ao depende do ramo de atividade da organi

za<;:ao. Quanta mais automatizada for a produ<;:ao 

(tecnologia de capital intensivo), tanto menor a parti

cipa<;:ao dos salarios nos custos de produ<;:ao. Por ou

tro lado, quanta maior o fndice de manufatura (tecno

logia de mao-de-obra intensiva), maior sera a inciden

cia dos salarios e encargos nos custos de produ<;:ao. 

Em qualquer dos casos, os salarios sempre represen

tam para a organiza<;:ao urn respeitavel volume de di-

Fatores 

• Remunerayao 283 

nheiro que precisa ser muito hem administrado. Daf a 

necessidade de administra<;:ao dos salarios. 

u~cess~aaaes humanas 

VocE :e 

los para demonstrar como salinlo pode satisfazer ;:;i. 

reta ou indiretamente as m'!cessidades tmmanas. 

A composic;ao dos sa/arias 

Os salarios dependem de varios fatores internos (or

ganizacionais) e externos (ambientais) que os condi

cionam fortemente. A defini<;:ao dos salarios e com

plexa e envolve decisoes multiplas, pois OS fatores in

ternos e externos sao inter-relacionados e exercem 

efeitos diferenciados sobre os salarios. Esses fatores 

atuam independente ou harmonicamente uns com os 

outros, no sentido de elevar ou baixar os salarios. 

Geralmente, as decis6es a respeito dos salarios sao 
tomadas levando em conta todo o con junto dos fato

res internos e externos, que forma o composto sala

rial, como mostra a Figura 9.3. 

• Tipologia dos cargos na orgaizaqao 

• Politica de RH da organizaqao 

• Politica salarial da organizaqao 
r- intemos _____. 

• Desempenho e capacidade 

(organizaclonais) financeira da organizagao 

• Competitividade da organiza<;ao 

Compos!<;ao 

dos 
1--

sa!arios • Situa<;ao do mercado de trabalho 

• Conjuntura economica (inflaqao, 
Fat ores recessao, custo de vida etc.) 

'-- externos ____. • Sindicatos e negocia<;oes coletivas 

(ambients is) 
• Legislagao trabalhista 

• Situaqao do mercado de clientes 

• Concorrencia no mercado 

Figura 9.3. 0 composto sa/aria/. 
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• VOL TAN.DO AO CASO INTfUJDUTORIO . 

A PREOCUPA<;AO DE RAFAEL 

Rafael nao e urn gerente acomodado. Pelo contrario, e 
um rapaz com espirito empreendedor e que quer crescer 

a todo custo. Mas a companhia nao o impoe 

sempre uma porqao de tramites e papel6rio que mais 

atrapalham do que no seu trabalho. Rafael gosta-

ria de ter mais mais autoridade e assu-

mir mais riscos no seu trabalho. Conhece os objetivos or-

Desenho do Sistema 
de Remuneraqao 

A remunera<;:ao e urn assunto complicado, pois de

pende de inumeros fatores. Hi uma variedade de 
polfticas e procedimentos de remunera<;:ao. A cons

tru<;:ao do plano de remunera<;:ao requer certos cui

dados pois provoca forte impacto nas pessoas e no 

desempenho da organiza<;:ao pelos seus efeitos e 
conseqii<~ncias. 9 0 desenho do sistema de remune

ra<;:ao oferece dois desafios principais: de urn lado, 

deve capacitar a organiza<;:ao para alcan<;:ar seus ob

jetivos estrategicos e, de outro lado, deve ser molda

do e ajustado as caracterfsticas unicas da organiza

<;:ao e do ambiente externo que a envolve.10 

Criterios para construc;ao 
de um plano de remunerac;ao 

Nove criterios sao basicos na constru<;:ao de urn pla

no de remunera<;:ao: 11 

1. Equilibria interna versus equilibria externa. 
0 plano de remunera<;:ao pode ser percebido 
como justo dentro da organiza<;:ao ou como 
justo em rela<;:ao ao sabirio de outras organi
za<;:6es do mesmo cargo? A eqiiidade interna 
obedece ao principia da justi<;:a distributiva, 
que fixa os salarios de acordo com as contri

bui<;:6es ou insumos que os colaboradores 
trocam com a organiza<;:ao. 0 salario repre
senta o mais importante desses resultados, 
apesar da importancia dos beneficios nao
monetarios. Dentro desta perspectiva psicos-

', 

ganizacionais que precisa ajudar a 

com todas as 

tern plena consciimcia de que os seus ,.....,,,,.. ... ,~"' oe~sso>ais 

- como enfrentar riscos e d<'l,.::::otinc: ter mais autoridade e 

responsabilidade, crescer e 

sao continuamente frustrados. Por vezes, tem a nitida im

pressao de que esta na empresa errada. 

sociol6gica, as pessoas estao sempre compa
rando o que contribuem para a organiza<;:ao 

como retorno que dela recebem e comparan
do essa equa<;:ao de insumo/resultado com a 
dos colegas dentro e fora da organiza<;:ao. 0 
modelo de justi<;:a distributiva salienta que as 
pessoas estariio satisfeitas quando percebem 

que sao pagas eqiiitativamente em rela<;:ao 
aos colegas com trabalho similar. Por outro 
lado, a eqiiidade externa obedece ao modelo 
do mercado de trabalho, que fixa os saLirios 
conforme as ocupa<;:6es similares de outras 
organiza<;:6es do mesmo ramo de atividade. A 
eqiiidade externa alinha os salarios da orga
niza<;:ao com os do mercado de trabalho. A 
organiza<;:ao precisa balancear os dois tipos 

de equilibria para manter consistencia em 

sua estrutura salarial. 

2. Remunerafda fixa au remunerafda varidvel. 
A remunera<;:ao pode ser paga em uma base 

fixa - atraves de salarios mensais ou por 

hora - ou pode variar conforme criterios 

previamente definidos como metas e lucros 

da organiza<;:ao. A maioria das organiza<;:6es 

paga seus colaboradores na base de salarios 

mensais, pois isso reduz os riscos tanto para 

o empregador como para o colaborador. 

Outras optam por valores flexiveis para car

gos elevados como presidentes e diretores 

(em fun<;:ao dos resultados operacionais) e 

vendedores (na base de comiss6es de ven

das). A Apple Computer adota a remunera

<;:ao flexfvel para obter vantagens para a em

presa e para os colaboradores, pois eles pre-
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ferem salarios baixos em troca de a~6es da 
companhia. Muitos deles ficaram miliona
rios na decada de 1980. Os gerentes de lojas 
da Wal-Mart trabalharam durante anos em 
troca de salarios baixos e a<;6es da compa
nhia e nao se arrependem disso. 

3. Desempenho ou tempo de casa. A remunera

<;ao pode enfatizar o desempenho e remune

ra-lo de acordo com as contribui<;6es indivi

duais ou grupais ou pode enfatizar o tempo de 
casa do funcionario na organiza<;ao. A remu

nera<;ao contingencial por desempenho pode 

adotar salario por produ<;ao (ganho baseado 
nas unidades produzidas) e comiss6es de ven

das. Muitas empresas usam premios por su

gest6es de redu<;ao de custos, bonus pelo aten

dimento perfeito ao cliente ou pagamento de 

merito baseado nas avalia<;6es do desempe

nho. Algumas organiza<;6es oferecem remu

nera<;ao contingencial por tempo de casa que 

proporciona urn salario em fun<;ao do cargo, 
acrescido de urn valor adicional pelos anos de 

trabalho na casa. A progressao de salarios 
tambem pode ocorrer nas promo<;6es dentro 

da organizac;:ao. Na verdade, a cultura organi

zacional e que vai definir qual a enfase a esco
lher. Na 3M, onde predomina uma cultura de 

criatividade e de inovac;:ao, a remunera<;ao en

fatiza o desempenho e a contribui<;ao das pes

soas para os seus resultados finais. 

4. Remunerafiio do cargo ou remunerafiio da 

pessoa. A compensa<;ao pode focalizar como 

urn cargo contribui para os valores da organi

za<;ao ou como os conhecimentos e competen

cias da pessoa contribuem para o trabalho ou 

para a organiza<;ao. 0 sistema tradicional pri

vilegia o salario pela contribui<;ao do cargo e 

nao como o colaborador o desempenha. Nele, 

o cargo representa a unidade da analise para a 

determina<;ao da estrutura salarial. E o cargo e 

nao o seu ocupante que interessa. A politica 

salarial baseada nos cargos funciona bern quan

do OS cargos nao mudam, a tecnologia e esta

vel, a rotatividade e baixa, OS colaboradores 

recebem treinamento intensivo para aprender 

as tarefas, os cargos sao padronizados no mer

cado e as pessoas desejam crescer atraves de 

promo<;6es na carreira. Ja o sistema de remu

nerac;:ao baseada nas competencias se baseia 
nos talentos que as pessoas devem possuir 

para serem aplicados a uma variedade de tare

fas e situa<;6es.12 A remunera<;ao aumenta na 

medida em que a pessoa se tome capaz de de
sempenhar mais atividades com sucesso. Ao 

contrario, a remunera<;ao baseada no indivf

duo e indicada quando a for<;a de trabalho e 

educada e possui capacidade e vontade de 

aprender novas tarefas, a tecnologia e a estru

tura organizacional mudam constantemente, 

as oportunidades para mobilidade vertical sao 

limitadas, a participa<;ao e o espfrito de equipe 

sao encorajados na organiza<;ao e os custos de 

rotatividade e absentefsmo em termos de per

das de produ<;ao sao elevados. 13 

5. Igualitarismo ou elitismo. A remunerac;:ao po

de incluir 0 maior numero possfvel de colabo

radores sob o mesmo sistema de remunera<;ao 
(igualitarismo) ou pode estabelecer diferentes 

pianos conforme os nfveis hierarquicos ou 
grupos de funcionarios (elitismo). No sistema 

igualitario, todos os colaboradores partici

pam do mesmo sistema de remunerac;:ao e os 

planos de participa<;ao nos resultados fixam a 

mesma porcentagem para todos os funciona

rios, do topo ate a base da organiza<;ao. Ja o 

sistema elitista e utilizado por organizac;:6es 

mais velhas, bern estabelecidas no mercado e 

pequena competi<;ao. 0 elitismo refor<;a a tra

dicional hierarquia da organiza<;ao. A tenden

cia atual se move para os sistemas igualitarios 

que dao pouca importancia aos nfveis hierar

quicos, proporcionando flexibilidade e enco
rajando maior relacionamento entre subordi

nados e gerentes e maior coopera<;ao entre os 

colaboradores. 

6. Remunerafiio abaixo do mercado ou acima do 
mercado. Os funcionarios podem ser remune
rados em urn nfvel percentual abaixo ou acima 

do mercado. Essa escolha afeta os custos da 
organiza<;ao e a satisfa<;ao dos colaboradores. 
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A decisao de pagar abaixo do mercado e co

mum em organizas;oes pequenas, jovens e nao 

sindicalizadas e que operam em areas econo

micamente pouco desenvolvidas e que apre

sentam elevada propors;ao de mulheres e mi

norias em sua fors;a de trabalho. A decisao de 

pagar acima do mercado e comum em organi

zas;oes que procuram reter e motivar seus co

laboradores e minimizar seus custos de rotati

vidade e absentefsmo. 

7. Premios monetdrios ou premios ndo-mone
tdrios. 0 plano de remuneras;ao pode enfati

zar colaboradores motivados atraves de re
compensas monetarias, como salarios e pre

mios salariais, ou pode enfatizar recompen
sas nao-monetarias como trabalhos mais in
teressantes ou segurans;a no emprego. Os 
premios monetarios sao dados em dinheiro 
e refors;am a responsabilidade eo alcance in
dividual de objetivos, enquanto OS nao-mo
netarios refors;am o comprometimento com 
a organizas;ao. Os premios monetarios pre
dominam nas organizas;oes que atuam em 
mercados volateis com pouca segurans;a no 
emprego, que valorizam mais as vendas do 
que o servis;o ao consumidor, e entre aquelas 
que acentuam urn clima interno competitivo 
em vez de comprometimento do colaborador 
a Iongo prazo. Os premios nao-monetarios 

sao intangiveis e incluem trabalho interessan
te e agradavel, desafios e reconhecimento pu
blico. Certos premios nao-monetarios po
dem ser transformados em dinheiro no futu

ro (como aquisis;ao de as;oes da companhia 
ou pianos de aposentadoria). 

8. Remunera~do aberta ou remunera~ao confi
dencial. Os colaboradores podem ter acesso 

aberto a informas;ao sobre a remuneras;ao de 

outros colegas e como as decis6es salariais 

sao tomadas (remuneras;ao aberta) ou esse co

nhecimento e evitado entre OS funcionarios 

(remuneras;ao confidencial). As organizas;oes 

variam quanto a maneira como comunicam os 

niveis de remuneras;ao aos seus colabora

dores. 0 salario aberto tern duas vantagens so
bre o salario confidencializado: quando ossa-
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Iarios sao secretos as pessoas se sentem mais 

sub-recompensadas do que realmente sao e os 

gerentes precisam se cercar de cuidados para 

nao haver vazamentos nas informas;oes. Ja o 

salario aberto fors;a os gerentes a defenderem 

publicamente suas decis6es, o custo de uma 

decisao errada e maior e leva os gerentes a se

rem menos inovadores. A remuneras;ao aberta 

e mais bem-sucedida nas organizas;oes com 

grande envolvimento dos funcionarios e com 

uma cultura igualitaria que promove confian

s;a e comprometimento. 

9. Centraliza~iio ou descentraliza~iio das deci
soes salariais. As decis6es sobre remunera

s;ao podem ser controladas em urn 6rgao 

central ou podem ser delegadas aos gerentes 

das unidades organizacionais. No sistema 
centralizado, as decis6es sao tomadas e con

troladas geralmente no DRH. No sistema 

descentralizado, as decis6es sao delegadas 
aos gerentes de linha. A centralizas;ao e apro
priada quando a organizas;ao considera pru

dente atribuir a responsabilidade a especia

listas pelos registros e controles, pesquisas 

salariais e administras;ao de beneficios para 

enfrentar desafios legais e trabalhistas. A 
Monsanto descentralizou sua funs;ao de re

muneras;ao nos idos de 1986, como parte de 

urn esfors;o para dar maior autonomia a cada 

uma de suas quatro unidades operacionais. 

A filosofia e corporativa, mas OS padr6es de 

desempenho e de incentivos variam de uma 

unidade para outra. A unidade fabril mede o 
desempenho do colaborador atraves de cri

terios como produtividade, custos e segu

rans;a, enquanto o grupo de vendas usa crite

rios como volume de vendas e geras;ao de 

novas vendas. Como os gerentes de cada 

unidade sao hem equipados para avaliar seus 

funcionarios em uma base diaria, o papel do 

6rgao de remuneras;ao foi alterado para a 

definis;ao de politicas e diretrizes basicas. Os 

profissionais de RH da Monsanto solicitam 

insumos sobre remuneras;ao dos gerentes e 

colaboradores para monitorar as politicas e 

diretrizes basicas. 
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Equilibrio lnterno ...,._ - - - - - - - - - - - - - - - - - • Equilibrio Externo 

Remuner;~c;ao Fixa ...,._ - - - - - - - - - - - - - - - + Remunerac;ao Variavel 

Enfase no Desempenho ...,._ - - - - - - - - - - - - + Enfase no Tempo de Casa 

Remunerac;ao do Cargo ...,._ - - - - - - - - - - - - - .,._ Remunerac;io da Pessoa 

lgualitarismo ...,._ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _.,.. Elitismo 

Remunerac;ao Abaixo do Mercado ...,._ - - - - - - - .,.. Remunerac;ao Aclma do Mercado 

Premios Monetarios ...,._ - - - - - - - - - - - - - - ,.. Premlos Nao-Monetarios 

Remunerac;ao Aberta ...,._ - - - - - - - - - - - - - • Remunerac;ao Confldencial 

Decis6es Centrallzadas .,_ - - - - - - - - - - - - + DecisOes Descentrallzadas 

Figura 9.4. Os criterios para definir a construqao de um plano de remuneraqao. 
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Conceito de Administra~ao 
de Salarios 

Administrac;ao de salarios e o conjunto de normas e 
procedimentos utilizados para estabelecer e/ou man
ter estruturas de salarios eqiiitativas e justas na orga
nizac;ao. Como a organizac;ao e urn conjunto integra
do de cargos em diferentes niveis hierarquicos e em 
diferentes setores de atividades, a administrac;ao sa

larial e urn assunto que envolve a organizac;ao como 
urn todo e que repercute em todos os seus niveis e se-

tares. Uma estrutura salarial e urn conjunto de faixas 
salariais relacionado com os diferentes cargos exis
tentes na organizac;ao. Para estabelecer e manter es
truturas salariais eqiiitativas e justas, torna-se neces
saria estabelecer duas formas de equilibria, a saber: 14 

1. Equilibria interno. Ou seja, consistencia in
terna entre os salarios em relac;ao aos cargos 
da propria organizac;ao. 0 equilibria inter
no exige uma estrutura salarial justa e bern 
dosada. 

Figura 9.5. Os fundamentos da administraqao de salarios. 

Politica 
salarial 

da 
organizac;ao 
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2. Equilibria externo. Ou seja, consistencia ex

terna dos saLirios em rela<;ao aos mesmos 

cargos de outras organiza<;6es que atuam no 

mercado de trabalho. 0 equilibria externo 

exige uma estrutura salarial compatfvel com 

o mercado. 

0 equilibria interno e alcan<;ado por meio de in

forma<;6es obtidas atraves da avalia<;ao e classifica

<;ao de cargos, que geralmente sao baseadas em urn 

programa previa de descri<;ao e analise de cargos. 
0 equilfbrio externo e alcancs:ado por meio de in

forma<;6es externas obtidas atraves de pesquisas de 

salarios. Com essas informa<;6es internas e exter

nas, a organiza<;ao pode tra~ar sua politica salarial 

-como parte de sua politica de RH- para normali

zar os procedimentos a respeito da remunera<;ao 

do pessoal. A politica salarial constitui urn aspecto 

particular e espedfico das politicas de RH da orga

niza<;ao. 

Objetivos da administrac;ao de salarios 

0 sistema de remunera<;ao deve ser desenhado para 
atingir varios objetivos: 15 

1. Atrair e reter talentos na organiza<;ao. 

• Ajudar a HP a continuar a atrair 
pessoas criativas e entusiasticas 
que contribuam para seu sucesso 

• Remunerar como as empresas 
lideres do mercado 

• Refletir a contribuigao sustentada e 
relativa de cada unidade ou divisao 
daHP 

• Ser uma empresa aberta e receptiva 

• Assegurar tratamento justo e digno 

• Ser inovadora, competitiva e 
eqiiitativa quanto a remuneragao 

ELSE\ 

2. Motiva<;ao e obtenao de engajamento coc

prometimento do pessoal. 

3. Aumento da produtividade e qualidade -

trabalho. 

4. Controle de custos laborais. 

5. Tratamento justo e equitativo as pessoas. 

6. Cumprimento da legisla<;ao trabalhista. 

7. Ajudar no alcance dos objetivos orgarr~= 

c10na1s. 

8. Proporcionar urn ambiente amigavel e im;

sionador de trabalho. 

Alguns sistemas privilegiam algum ou alguns -

tes objetivos em detrimento de outros, como c 

tra a Figura 9.6. 

Quale o foco da remunerac;ao? 

Entre tantas defini<;6es, provavelmente a 

ampla e estabelecer qual e 0 foco da remuner.:.~

ela deve ser baseada nos cargos ou nas comp=
cias individuais? Cada vez mais as organiza<;6.:

tao migrando do foco nos cargos para o foe 

competencias. A Figura 9. 7 mostra as difererr ~ 

Vejamos inicialmente a remunera<;ao basea.:..__ 

cargo. 

• Proporcionar comprometimento e 
responsabilidade e incrementar 
o trabalho em equipe 

• Balancear os interesses imediatos 
com os objetivos estrategicos 

• Premiar o desempenho excelente 

• Promover justi<;;a eqiiitativa 

• Apresentar simplicidade 

• Ser competitiva e pagar acima do 
nivel do percentil 75 no mercado 
de concorrentes 

Figura 9.6. Comparaqao entre objetivos de dais sistemas de remuneraqao. 16 
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8 VOL'TANild AO CASO INTRODUTOR 

A PREOCUPAGAO DE RAFAEL 

Alem disso, Rafael se acha pouco recompensado pe!o 

que faz. Seu salario nao faz justiqa as contribuiq6es que 

proporciona a empresa. Acha que algo esta errado, mas 

nao sa be exatamente onde e como. Olhando os sa Iarios 

ao seu redor, Rafael nao visualiza nenhuma distorqao ou 

S.s~;~. 

discrepancia. Seus colegas ganham exatamente como 

ele. Seus diretores ganham proporcionalmente mais e 

seus subordinados proporcionalmente menos. A !6gica 

do sistema e perfeita. Ha uma fria proporcionalidade 

matematica nos salarios internos da empresa. 

• Pagar de acordo com a avaliagao 
do cargo ocupado Objetfvo Primario 

• Pagar de acordo com a avalial1flo 
das competencias individuais ou 
grupais 

• Justi'<B equitativa e manutengao 
do equilibria intemo e externo 
dos salarios 

Objetivo Final 
• Justiga equitativa e dinamica do 
equilibria interno e externo da 
remuneragao 

• Adequal1flo da remuneral1flo ao 
cargo ocupado Eflciencia 

• Adequagao da remuneragao as 
competencias individuais e grupais 

• Percepgao dos ocupantes quanta 
a adequal1flo de sua remuneral1flo 
em relal1flo ao cargo ocupado 

• Cargos adequadamente 
remunerados 

• Percepgao das pessoas quanta a 
adequal1flo de sua remuneragao em 
relagao as suas competencias 

• Competencias adequadamente 
remuneradas 

• Desempenho da forca de trabalho/ 
custos de remunercu;ao lnvesthnento 

• Contribuil1flo individual ou grupal/ 
custos de remuneragao 

Figura 9.7. Remunerar;ao baseada no cargo x remunerar;ao baseada em competencias. 

Avaliac;ao e Classificac;ao 
de Cargos 

Para assegurar o equilfbrio interno dos salarios, a 

administrac;ao salarial utiliza a avaliac;ao e classifica
c;ao dos cargos. Ambas representam esquemas tradi

cionais para cotejar os cargos e perfila-los na estru
tura de salarios da organizac;ao. A avaliac;ao de car
gos e 0 processo atraves do qual se aplicam criterios 
de comparac;ao dos cargos para se conseguir uma 
valorac;ao relativa interna dos salarios dos diversos 
cargos. A classificac;ao de cargos e o processo de 

comparar o valor relativo dos cargos, a fim de colo
ca-los em uma hierarquia de classes que podem ser 
utilizadas como base para a estrutura de salarios. A 
avaliac;ao e classificac;ao de cargos constituem as 
tecnicas tradicionais para definir uma estrutura de 

salarios com base em uma comparac;ao sistematica e 
consistente. Enquanto a avaliac;ao de cargos busca 
fixar o valor relativo de cada cargo dentro da orga
nizac;ao, a classificac;ao arruma os salarios dos car

gos em uma estrutura integrada e coesa, com as res
pectivas faixas salariais em ordem gradativa de va
lores. A ideia subjacente e proporcionar uma distri-
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bui~ao eqtiitativa dos salarios dentro da organiza
~ao para eliminar qualquer tipo de arbitrariedade. 

Metodos tradicionais 
de avaliac;ao de cargos 

A avalia~ao de cargos visa a obten~ao de dados que 
permitirao uma conclusao acerca do valor interno 

relativo de cada cargo na organiza~ao, indicando as 
diferen~as essenciais entre os cargos do ponto de 
vista quantitativa ou qualitativo. A avalia<;:ao de car
gos pode ser complementada por outros procedi

mentos, como negocia~6es com sindicatos, pesqui
sas de mercado de salarios etc. 

Os metodos de avalia~ao de cargos buscam obter 
informa~ao sobre os cargos a partir da descri~ao e 
analise de cargos para permitir decis6es comparati

vas entre eles. A avalia~ao enfatiza a natureza e o 
conteudo dos cargos e nao as caracterfsticas das pes

soas que os ocupam. Para tanto, a avalia~ao de car
gos fundamenta-se nas informa~6es oferecidas pela 
descri~ao e analise de cargos sobre o que o ocupante 
faz, quando faz, como faz, onde faz e por que faz. 

Existem varios metodos de avalia~ao de cargos e 
todos eles sao eminentemente comparativos: com
param os cargos entre si ou comparam os cargos 
com alguns criterios (categorias ou fatores de ava
lia~ao) tornados como base de referencia. Os meto
dos de avalia~ao de cargos podem ser divididos em 

tres grupos, conforme a Figura 9.8. 

Abordaremos quatro principais metodc _ 

lia~ao de cargos: escalonamento, categorias p· 

terminadas, compara~ao por fatores e avalia~a 
pontos. 

Metoda de escalonamento simples 

0 metodo de avalia~ao de cargos por escalonar
simples ou por compara~ao simples (job Ra·: 
consiste em dispor os cargos em urn rol (crescer:e 
decrescente) em rela~ao a urn criteria escolhid 
funciona como padrao de compara~ao. Na pr ' 

trata-se de uma compara~ao cargo a cargo pel'> 
de que cada cargo e comparado com os dema 

fun~ao do criteria escolhido como base de refe!" 
(como complexidade, responsabilidade, impor 
etc.). E urn metodo rudimentar. A compara~ac 
os cargos e global e sintetica, superficial e sem 
derar nenhuma analise mais profunda. 

1. 0 primeiro passo para a utiliza~ao do m~ 
e a descri~ao e analise de cargos. Qu::. 
que seja 0 metodo de analise, a informa~-
bre os cargos deve ser montada e reg1 · 
em urn formato padronizado e ajusta · 
criteria a adotar, para facilitar a avalia~::. 

cargos. 

2. 0 segundo passo e a defini~ao do crite 
compara~ao. A seguir, definem-se os :· 
superior (Ls) e inferior (Li) com que o r~ .. -:-.-

Cargo como Cargo como Partes do cargo ou 
um todo um todo fatores de avaliac;:ao 

Cargo versus cargo Escalonamento de cargos Comparac;:ao por fatores 

Cargo versus escala Categorias predeterminadas Avaliac;:ao por pontes 

Figura 9.8. Sistemas de avaliagao e comparagao dos cargos. 
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escolhido se apresenta na organizac;ao. Se o 

criteria for complexidade, os limites deverao 

indicar qual o cargo mais complexo (limite su
perior) e o cargo menos complexo (limite in

ferior) dentro da organizac;ao. 

3. 0 terceiro passo e a comparac;ao dos cargos 
com o criteria escolhido e o seu escalonamen
to em urn rol (ordem crescente ou decrescen

te) em relac;ao ao criterio. 0 rol constitui a 

propria classificac;ao dos cargos. 

Muitas organiza<;:6es preferem substituir o crite
ria de compara<;iio par cargos de referencia (ben

chmarks jobs). A organiza<;:iio escolhe os cargos de 
referencia que possuam urn determinado tear co
nhecido do criteria escolhido. Cada cargo e compa
rado nao com o criteria escolhido, mas com os car
gos de referencia que possuam determinado volume 
do criteria. A partir dai, faz-se o escalonamento: co
loca-se ao Iongo da curva ou da reta de salarios os 
cargos de referencia e se compara os demais cargos 
com eles, para definir o escalonamento dos cargos. 

Sa Iarios 
(R$) 

l 

i 
t 

Limite 
inferior 

(li) 
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Metoda de categorias predeterminadas 

0 metoda de categorias predeterminadas (Job Clas

sification) e uma varia<;:iio do metoda do escalona

mento simples. Na verdade, poderia ser denomina

do metoda de escalonamento simultiineos, pais re

quer a divisao e separa<;:iio dos cargos em categorias 

predeterminadas, como cargos mensalistas e cargos 

horistas, par exemplo. Em muitas organiza<;6es, os 

cargos sao separados em tres categorias predetermi

nadas: cargos nao-qualificados, cargos qualificados 

e cargos especializados. Ap6s a determina<;:iio das 

categorias predeterminadas, aplica-se 0 metoda do 

escalonamento simples a cada uma delas, indepen

dentemente, como mostra a Figura 9.10. 
Cada categoria predeterminada apresenta o 

seu limite inferior e limite superior, podendo ha

ver uma superposi<;:ao entre elas. Essa superposi
<;:iio faz com que os salarios dos limites inferiores 

da categoria mais avan<;:ada sejam menores do que 

os salarios dos limites superiores da categoria an
terior. 

Criteria de 
esca!onamento 

Limite 
superior 

(Ls) 

Figura 9.9. Metoda de avaliar:;ao de cargos pelo escalonamento. 
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Sa Iarios 
(R$) 

Li 

Cargos 
nao-qualiflcados 

Li Ls 

Cargos 
qualificados 

Li Ls 

Criteria de 

Cargos 
especializados 

Ls 

ELSEVIER 

.. 

escalonamento 

Figura 9.1 0. Metoda de avaliagao de cargos par categorias predeterminadas. 

Muitas organiza<;:6es preferem trabalhar com car
gos de referencia (benchmarks jobs) em cada uma 

A GP DE HOJE 

CATEGORIZAGAO DE CARGOS 

Ha muitas varia<;oes do metodo de categorias prede

terminadas. Pode-se categorizar os cargos em gru

pos, que sao chamados classes (quando contem car

gos similares) ou graus (quando contem cargos dife

rentes, mas similares em dificuldade). 0 governo fe

deral americano tern urn sistema de administra<;ao de 

salaries composto de 10 GS (General Schedule), isto 

e, 1 o classes ou categorias genericas. Os cargos sao 

classificados (posicionados em categorias) de acordo 

com urn sistema federal de classifica<;ao de oito fato

res de escalonamento:17 

1. Dificuldade e variedade do trabalho 

2. Supervisao recebida e exercida 

das categorias predeterminadas para facilitar o pro

cesso comparativo e classificat6rio dos cargos. 

3. Julgamento exercido 

4. Originalidade requerida 

5. Natureza e prop6sito das rela<;6es interpessoais 

de trabalho 

6. Responsabilidade 

7. Experi€mcia 

8. Conhecimento requerido 

Com base nesses fatores de escalonamento foi ela

borada uma grade de descri<;ao (Figura 9.11) que per

mite a comissao de avalia(!ao rever todas as descri

<;oes de cargos e aloca-los na classe ou categoria 

apropriada. llJ, 
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B 
lnclui classes ou posig6es de deveres executados sob supervisao imediata, 
com pouco exercfcio de julgamento independente: 
A- trabalho de simples rotina em escrit6rio ou operag6es fiscais ou 
B - trabalho elementar de um subordinado de can~ter tecnico em um 

campo profissional, cientifico ou tecnico 

GS-2 

GS-3 

lnclui classes ou posig6es de deveres executados sob supervisao imediata: 
A- trabalho rotineiro em escrit6rio ou operac;:6es fiscais, sob supervisao 

imediata, com limitado julgamento independente, ou trabalho tecnico 
comparavel, com objetivo limitado em um campo profissional, cientffico 
ou tecnico, requerendo algum treinamento ou experiencia, ou 

B - trabalho de igual importfmcia, dificuldade ou responsabilidade 
requerendo qualificac;:oes comparaveis 

Classes ou posic;:oes de deveres sob supervisao imediata ou generica: 
A - trabalho mediamente diffcil ou responsavel em escrit6rio ou operac;:6es 

fiscais ou trabalho tecnico comparavel com o objetivo limitado em um campo 
profissional, cientftico ou tecnico, que requeira: 
1 - algum treinamento ou experiencia 
2 - conhecimento de alguma materia especial ou 
3- julgamento independente de acordo com polfticas, procedimentos e 
tecnicas previamente estabelecidos ou 

B - trabalho de igual importancia, dificuldade e responsabilidade requerendo 
qualificac;:oes comparaveis 

EJ 
Classes ou posic;:6es de deveres sob supervisao imediata ou generica: 
A- moderadamente diffcil e responsavel em escrit6rio ou operac;:6es fiscais, 

ou trabalho tecnico comparavel em um campo profissional, cientffico ou 
tecnico requerendo moderado volume de treinamento 

Figura 9.11. Definigoes par escalonamento no governo federal americano. 18 

X · ~ V ~,b,L~,,,C A 0 C R IT I C A 

VANTAGENS DA CLASSIFICAQAO POR CATEGORIA 

0 metodo de classifica~ao permite agrupar urn grande 

numero de cargos em algumas classes ou categorias 

para que sejam tratadas de maneira uniforme e padro

nizada. 0 governo federal americano chegou a con

clusao de que a utiliza~ao de metodos quantitativos 

Metoda de comparac;ao por fatores 

Trata-se do refinamento do metodo de escalona

mento. Se o escalonamento proporciona uma com

para~ao do cargo com outros cargos, o metodo de 

compara~ao por fatores proporciona varias com

para~oes com cada urn dos fatores de compara~ao. 
0 metodo de compara~ao por fatores (Factor Com

parison) e uma tecnica analftica pela qual OS cargos 

sao avaliados e comparados atraves de fatores de 

pode custar muito mais do que as vantagens que po

deriam trazer.19 A desvantagem do metodo e que se 

torna dificil descrever exatamente cada classe ou ca

tegoria, o que exige forte dose de julgamento para a 

utilizac;ao do metodo. 

avalia~ao de cargos. Os fatores de avalia~ao de 

cargos podem ser denominados fatores de especifi

ca~oes. 

0 metodo de compara~ao por fatores foi criado 
por Eugene Benge20 e exige uma sequencia de eta

pas, a saber: 

1. Informac;iio a respeito dos cargos. 0 metodo 

requer uma cuidadosa e completa analise dos 

cargos a serem avaliados para desenvolver as 
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especifica~6es dos cargos em termos de fato

res de avalia~ao. 

2. Escolha dos fatores de avaliac;do. Os fatores 

de avalia~ao derivam das especifica~6es dos 

cargos. Em geral, o metodo de compara~ao 

por fatores utiliza cinco fatores de avaliac;ao, 

a saber: 

1. Requisitos mentais 

2. Requisitos fisicos 

3. Habilidades requeridas 

4. Responsabilidade 

5. Condi~6es de trabalho 

ELSEVIER 

jobs) para servirem como pontos de apoio 

para a avalia~ao. Esses cargos-chave deverao 

ser representatives da populac;ao de cargos da 

organiza~ao e devem receber urn numero de 

pontos capaz de cobrir toda a amplitude dos 

cargos a serem avaliados. Os cargos de refe

rencia sao cargos com determinados e conhe

cidos valores dos fatores de avalia~ao e que 

servem para facilitar as compara~oes com os 

demais cargos da organiza~ao. 

A Figura 9.12 mostra os fa to res de avalia~ao do 

metodo. 21 

4. Avaliac;do dos cargos de referencia. Cada cargo 

de referencia deve ser escalonado atraves de 

cada urn dos cinco fatores de avalia~ao, em 

fun~ao da descri~ao e das especifica~oes dos 

cargos. Cada membro da comissao de avalia

~ao faz o escalonamento individualmente. A 

seguir, a comissao se reline para obter consen

so em rela~ao aos escalonamentos feitos. 0 
resultado do processo e uma tabela que indica 

3. Selec;do dos cargos de referencia. A comissao 

de avalia~ao deve escolher urn certo numero 

(15 a 25) de cargos de referencia (benchmarks 

Requtsitos 
mentais 

·~eq-~ 
· fisicos 

Habilidade 

Responsa
bii!dades 

Condi~;6es 

de 
trabalho 

Signit'lc&s~*'\6/ooapr~CaQ8o ativa de: 
• rraw~ll1~is{i!1er~ot~)·eomo inteligencia, mem6ria, r~. 

exprel3Saoverbal, relacionamento interpessoal e imaginaQilo 
• Educaqao geral (acfquirida) como gramatlca, aritmetica; informaQelo gera1 
• Conheciment<> especializado (adquirido), como quirriica, engenharia etc. 

• EstoriiO flsioocomo andar, carregar, ascrever etc. Exl'trei<:KH~a~ 
dOesforQO 

• Condi¢es ffsicas: idade, sexo, altura, peso,forqa e .capacidade ~ ·'• .. 

• (Adquirida} Coordenaqao muscular como rnovimentos repetitivos, 
habilidade manual na operaqao de maquinas, montagem·etc. 

• (Adquirida) Conhecimento especifico do trabalho necess8rio-paraacoordena-
t;ao muscular apenas, adquirido pelo desempenho e ~llO .trabalho 
{nao confundir com educagao geral ou conhecimento esp8cializado) 

• Por materias-primas, materials, maquinas e equiparnentOs. 
• Por dinheiro ou papeis de valor 
• Por lucros ou perdas, economias ou metodos de melhoria 
• Por contato com o publico 
• Por registros . 
• Por supervisao: 

• Cornplexidade da supervisao dada e numero de subofdinados (planejar, 
dirigir, coordenar, instruir, controlar e aprovar sao tip(j$·~ sopervisao) 

• Grau de supervisao recebida · .. 

• lnfluencias ambientais:·atmosfera, ventilaQao, ilum~. barulho etc. 
• Riscos do trabalho ou do amblente · · 
• Horas de atividade 

Figura 9.12. Definic;oes dos cinco fatores de avaliac;ao usados no metoda de comparac;ao por 
fa to res. 



a posi<;:ao de cada cargo de referencia nos cin
co fatores de avalia<;:iio, como mostra a Figura 
9.13 0 0 valor 1 e 0 mais alto enquanto 0 valor 
4 e 0 mais baixo. 

5. Distribui~do de pesos salariais para os fatores de 

avalia~do. Os avaliadores dividem o saLirio 
atual de cada cargo de referencia entre os cinco 
fatores de avalia<;:ao. Se o menor saLirio por 
hora pago na organiza<;:ao for de R$1,00, os 
avaliadores podem distribuir esse salario da se
guinte maneira: 

Requisitos mentais 0,08 0,36 
Requisitos ffsicos 0,54 2,20 
Habilidades requeridas 0,10 0,42 
Responsabilidade 0,07 0,28 
Condi<;:oes de trabalho 0,21 1,00 
Total 1,00 4,26 

Os fatores de avalia<;:ao agora sao alinhados 
em fun<;:ao dos salarios atribufdos a cada urn 

deles. 

Com isso, cada fator passa a ter urn valor 
em dinheiro, isto e, em reais. 

.qu sito. 
mf!ntai. 'r'Cicoc 

Bl 4 

Motorista de 

I 
3 

empilhadelra 

Operador 

I 
2 3 de prensa 

Guarda de 

I 
seguranc;a 4 2 
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6. Constru~do da escala de compara~do de car
gos. Ap6s identificar e avaliar os cargos de re

ferencia atraves dos fatores de avalia<;:ao, o pas
so seguinte e a constru<;:ao da escalade compa

ra<;:ao de cargos. 

7. Aplica~do da escala de compara~do de cargos 

(e fatores). Todos os demais cargos podem ser 
avaliados, fator por fator, atraves da escalade 
compara<;:ao. 0 avaliador devera decidir se os 
requisitos mentais do cargo de mantador po
dem ser comparaveis aos do guarda de segu

ran<;:a ou do motorista de empilhadeira, ou 
ainda enquadra-lo entre o operador de prens!l 

e o soldador. Da mesma forma devera proce
der com as demais fatores de avalia<;:ao, coloca 

os cargos, fator par fator. A seguir, acumular 
os valores salariais de cada cargo na coluna da 

esquerda. 

Ha muitas varia<;:6es deste metoda. Podem-se con
verter os valores da escala de compara<;:ao em reais 
(R$) ou multiplicar os seus valores por 100 ou por 
algum coeficiente de atualiza<;:ao, para que o sistema 
nao fique desatualizado com 0 decorrer do tempo. 

~,-pon 
nd qc,c 

Habtlid .:~de,, de ·,:'dad. 
b:J he 

2 

3 4 4 

2 2 3 

4 3 

Figura 9.13. Valores dos fatores de avaliaqao dos cargos de referencia. 
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Cargos de 
reterencia 

Salario 
-hora 

EJIR$9,001 
Motorista de EJ 
empilha~eira R$5•60 

Operador 
de prensa EJ 

Requisitos 
menta is 

1 

4,00 

3 

1,40 

2 

1,60 

Requisitos 
fisicos 

4 

0,40 

1 

2,00 

3 

1,30 

Habilidades 

1 

3,00 

3 

1,80 

2 

2,00 

Responsa
bilidades 

1 

2,00 

4 

0,20 

2 

0,80 

Condi«;6es 
de 

trabalho 

2 

0,40 

4 

0,20 

3 

0,30 

I R$.... I '-----4----~---2----~----4----L----3----~------~ 1,20 1,40 0,40 0,40 0,60 

Guarda de 
seguran«;a 

Figura 9.14. Valores dos fatores de avaliar:;ao dos cargos oe referencia. 

0,20 
0,40 
0,60 
0,80 
1,00 
1,20 
1,40 
1,60 
1,80 
2,00 
2,20 
2,40 
2,60 
2,80 
3,00 
3,20 
3,40 
3,60 
3,80 
4,00 
4,20 
4,40 

Guarda seg. 
Mot. empilh. 
Oper. prensa 

Soldador 

Sol dad or 

Oper. prensa 
Guarda seg. 

Mot. empilh. 

Figura 9.15. Escala de comparar:;ao de cargos. 

Guarda seg. Mot. empilh. 
Guarda seg. 

Oper. prensa 

Mot. empilh. 
Oper. prensa Soldador 

Soldador 

Mot. empilh. 
Oper. prensa 

Sol dad or 

Guarda seg. 
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)( AVALIACAO CRiTICA 

VANTAGENS DA COMPARAQAO 
POR FATORES 

E urn metoda quantificavel, sistematico e relativamen

te acurado e cuja sequencia e 16gica, fazendo a cali

bra~ao dos cargos em escalonamento ou classifica

~ao. As desvantagens vao por conta de sua complexi

dade e pelo fato de utilizar poucos fatores para a com

para~ao dos cargos. • 

Metoda de avalia~ao por pontos 

0 metoda de avaliac;:ao por pontos ou metoda de 

avaliac,;ao por fatores e pontos (point rating) foi 
criado por Merrill LottP e tornou-se o metoda de 

avaliac,;ao de cargos mais utilizado no mundo. Sua 

tecnica e analftica, pois OS cargos sao comparados 

atraves de fatores de avaliac;:ao com valores em pon

tos. Tambem e uma tecnica quantitativa, pois sao 

atribufdos valores numericos (pontos) para cada as

pecto do cargo e urn valor total e obtido para cada 

cargo pela soma dos valores numericos obtidos. 0 

metoda utiliza as seguintes etapas: 

- Requisrtos 

-----mentais 

- Requisites 

-----fisicos 

Fatores 
de -

especifica~;oes 

Responsabiii-
- dades por -----

Condit;oes 

- de 

-----trabalho 
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1. Elaborafdo das descrif6es e andlises do: c.ugos 

a serem avaliados. Eo primeiro passo para a 

avaliac;:ao de cargos. 

2. Escolha dos fatores de avaliafdO. Os fatores de 

avaliac;:ao de cargos funcionam como criterios 

de comparac;:ao e avaliac;:ao dos cargos. De

ve-se utilizar poucos fatores capazes de permi

tir a comparac;:ao e avaliac;:ao de todos os car

gos. Para tanto, os fatores escolhidos deverao 

ter duas caracterfsticas: universalidade (esta

rem presentes em todos os cargos a avaliar) e 

variabilidade (apresentarem diferentes valo

res em cada cargo). 

3. Definiqdo dos fatores de avaliaqao. Cada fator 

de avaliac;:ao deve ter urn significado preciso 
para servir como urn instrumento acurado de 

medida dos cargos. 

4. Graduafdo dos fatores de avaliafdO. Cada fator 

de avaliac;:ao deve ser desdobrado em graus de 

variac;:ao. Em geral, sao utilizados quatro ou 

seis graus para cada fator e seus possfveis valo

res. A construc;:ao do instrumento de medida e 

vital para o sucesso da avaliac;:ao de cargos. 

• Habilidades mentais requeridas 
• lnstru9ao necessaria 
• Experiencia anterior 
• lniciativa 
• Aptidoes 

• Esfor9o ffsico 
• Concentra9ao visual ou mental 
• Destrezas ou habilidades ffsicas 
• Complei9ao ffsica 

• Supervisao de pessoas 
• Material, equipamento ou ferramentas 
• Dinheiro, titulos ou documentos 
• Contatos internes ou externos 

• Ambiente fisico de trabalho 
• Risco de acidentes 

Figura 9.16. Os grupos de fatores de avaliaqao de cargos. 
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5. Ponderar;ao dos fatores de avaliar;ao. Ponderar 
significa atribuir a importancia relativa de cada 
urn dos fatores no processo avaliativo. A ponde
ra<;:ao serve para atribuir a cada fator o seu peso 
relativo nas compara<;:6es entre os cargos. Em 
geral, a pondera<;:ao e feita atraves de porcenta
gens do valor global. Assim, a soma da partici
pa<;:ao dos fatores de avalia<;:ao deve ser igual a 
100 no seu conjunto. 

6. Atribuir;ao de pontos aos graus dos fatores de 
avaliar;ao. A partir da pondera<;:ao dos fatores 
de avalia<;:ao define a base para a arma<;:ao da 
escala de pontos para cada fa tor. 0 grau A e 
geralmente igual ao valor da pondera<;:ao de
mais graus (B, C, D etc.) sao definidos em uma 

progressao arbitraria, que pode ser aritmetica, 
geometrica ou mista. 

A partir dai, monta-se o manual de avalia<;:ao de 
cargos que deve conter todos os fatores de avalia<;:ao 

definidos, seus graus de varia<;:ao e respectivos pon
tos. 0 manual de avalia<;:ao funciona como o con
junto de todas as escalas de pontos para o avaliador 
utilizar no processo de avalia<;:ao dos cargos. 

A etapa seguinte e a avalia<;:ao dos cargos, ou seja, 
a atribui<;:ao de pontos a cada cargo, de acordo com 
os fatores de avalia<;:ao. Para isso, utiliza-se uma ta-
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bela de dupla entrada para atribuir a cada cargo o 

valor em pontos de cada fator. Nas duas colunas da 
direita, soma-se o numero obtido de pontos e colo
ca-se ao lado o salario pago atualmente aos ocupan
tes do cargo. 

Com o total de pontos e o salario atualmente 

pago aos ocupantes de cada cargo, pode-se adotar 
duas alternativas. A primeira alternativa e plotar urn 

grafico de distribui<;:ao das freqiiencias de pontos 
(variavel x) e de salarios (variavel y) para estabele
cer a correla<;:ao entre ambas as variaveis. 

Outra alternativa e tomar as duas ultimas colunas 

da direita da tabela de dupla entrada para avalia<;:ao 
de cargos e aplicar 0 metodo dos mfnimos quadra

dos. Para obter uma parabola (curva salarial), tal 
metodo utiliza a equa<;:ao: yc =a + be + cx2 , onde 

yc e o salario corrigido. Para gerar uma reta salarial, 
0 metodo dos mfnimos quadrados utiliza a equa
<;:ao: yc= a + bx. Em ambas essas equa<;:6es, a, be c 

representam os parametros, enquanto x e yc repre
sentam as variaveis dos cargos avaliados, respectiva
mente os pontos e os salarios pagos. 0 parametro a 

define a posi<;:ao inicial da curva ou reta salarial; o 
parametro b define a inclina<;:ao da linha de tenden
cia e 0 pariimetro c e responsavel pela curvatura da 
linha de tendencia. Os val ores dos parametros a, b e 
c sao calculados da seguinte forma: 

INSTRUQAO NECESSARIA 

Este fator considera o grau de instruqao exigido para o desempenho adequado do 
cargo. Deve-se considerar a instruqao aplicavel ao cargo e nao no nivel de educaqao 
da pessoa que atualmente o ocupa. 

Grau Descric;ao Pontos 

A 0 cargo requer que o ocupante saiba fer e escrever ou tenha 
apenas o curso de alfabetizaqao 15 

B 0 cargo requer nivel de instruqao correspondente ao curso primario 30 

c 0 cargo requer curso ginasial ou equivalente ao primeiro ciclo colegial 45 

D 0 cargo requer curso colegial ou equivalente ao segundo ciclo 60 

E 0 cargo requer curso superior complete ou equivalente 75 

Figura 9.17. Exemplo de definir:;ao de urn fa tor de avaliar:;ao e seus graus. 
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Grupesde 
fateres 

Requisites 
menta is 

Requisites 
fis!ces 

Responsa
biiidadespor 

Condi~6es 
de 

trabatho 

Fatoresde 
avalia9ao 

~·necessBria 

ExpfM'Iincia anterior 

lniciativa 

. Estcqo. fisk»•necessario 

Concenttai;io mental 

·Supervf$1nO. pessoas 

Material ou equipamento 

Dinlleiro, documentGS 

Ambiente ffsico de trabalho 

RlscoS ertvoMdes 

15 

25 

15 

5 

5 

10. 

5 
.. 

5 

5 

10 

Figura 9.18. Exemplo de uma esca/a de pontos. 

.....,., Experiencla. lnlclatiVa 
Gfaus..POntQS Graus-Pontos Graus-Pontos 

AuxiliarJr. B 30 A 25 A 15 

Auxiiiar Sr. c 45 B 50 B 30 

c 45.·.· .. c 75 c 45 
,· .·. 

secretaria ur. D ·60 c 75 c 45 

.oesenhista 0 60 D 100 c 45 

ProjetiSta · · {; 75 D 100 c 45 
. 

E .75 E 125 E 60 

Supervisor E 75 E 125 E 60 

Figura 9.19. Tabela de dupla entrada para avaliar:;ao de cargos. 

B 

30 

50 

30 

10 

10 

20 

10 

10 

10 

20 
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Graus 
c 

45 

75 

45 

15 

15 

30 

15 

15 

15 

30 

0 

' 

60 75 

100 125 

60 75 

20 25 

20 25 

40 50 

20 25 

20 25 

20 25 

40 50 

--1-.. 11~ .. 1 pontos atual 

181 365,00 

256 487,00 

358 550,00 

331 620,00 

315 610,00 

428 745,00 

497 760,00.• 

565 890,00 
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A GP DE HOJE 

A ORGANIZAc;Ao SEM CARGOS 

A avaliaqao de cargos especifica o valor relativo de 

cada cargo para a organizaqao. 0 processo de avalia

qao de cargos e contingente, pois depende de uma 

completa analise e descriqao dos cargos que lhe ser

ve de base. Sem essa base de dados, a avaliaqao de 

cargos torna-se urn processo subjetivo de determi

nar quanto se deve remunerar cada posiqao. A ques

tao que paira no are: o processo de avaliaqao de car

gos para definiqao de salaries pode tornar-se precario 

e obsoleto? Parece que sim. 

Com as mudanqas que estao ocorrendo nas orga

niza96es em decorrencia das demandas ambientais, 

a tradicional avalia<;ao de cargos tende a desapare

cer. Em vez de se basear no processo de analise e 

descriqoes de cargos, a avaliaqao de cargos tende a 

mudar de foco. Em vez de focalizar os cargos em si, 

ela tende a focalizar as pessoas que os ocupam. Ha 

uma nova tendencia no sentido de repensar como as 

pessoas devem ser recompensadas. Em vez de fo

calizar o valor relativo do cargo para a organizaqao, 

o novo processo se preocupa com o valor que cada 

pessoa agrega a organizaqao. Com isso, as pessoas 

sao remuneradas de acordo com sua contribuic;ao 

atraves de habilidades, conhecimentos e competen

cias que elas oferecem para a organizaqao. Quanto 

a= Ey 
Ex 

Ex 2 y 
C=-

Ex3 

A Figura 9.21 mostra que, enquanto as classes de 
cargos sao mutuamente exclusivas (urn cargo s6 
pertence a uma unica classe de pontos), as faixas sa
lariais sao superpostas, de maneira que os salaries 
de uma faixa podem ser iguais aos de outras mais 
elevadas ou menos elevadas. 

Pesquisa Salarial 

Os salaries devem obedecer a urn duplo equilibria 
interno e externo. Em outros termos, deve haver 
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mais as pessoas possuem essas competencias, tan

to melhor elas serao remuneradas. Assim, os siste

mas de pagamento estao se movendo da aborda

gem tradicional de pagar conforme o cargo para 

uma nova abordagem em que cada pessoa se torna 

o foco principal do sistema. Pagar as pessoas de 

acordo com o valor que elas agregam a organiza

qao: isso e consistente com o que discutimos ate 

agora. As competencias solicitadas as pessoas de

vern ser detalhadas no planejamento estrategico de 

RH, para que a organiza<;ao possa remunerar aque

las "coisas" que a ajudam a atingir seus objetivos. 

Ao saber que a organizac;ao recompensa essas com
petencias e nao os fatores de avaliac;ao, as pessoas 
tern condic;oes de melhor administrar o seu desem

penho e sua carreira. E o desempenho que conduz 

as recompensas que cada pessoa recebe e elas fi

cam sabendo exatamente o que precisam fazer para 

ganhar mais. Desta maneira, os processes tradicio

nais de avaliac;ao de cargos estao cedendo Iugar 

para urn foco centrado na nova definiqao da forqa de 

trabalho. Eo pagamento equitativo na base das con

tribuiq6es que as pessoas realmente prestam a or

ganizaqao. Agora fala-se em remunerac;ao por com

petencias. Ci) 

compatibilidade de salaries dentro da organiza

~ao (equilibria interno) e dentro do mercado 
(equilibria externo). 0 equilibria interno e garan

tido pela avalia~ao e classifica~ao de cargos, como 
acabamos de ver. 0 equilibria externo e obtido 
por meio de pesquisas salariais para verificar o 

que o mercado de trabalho esta pagando. A pes
quisa salarial se baseia em amostras de cargos que 
representam os demais cargos da organiza~ao e 
em amostras de empresas que representam o mer
cado de trabalho. 

Para nao precisar trocar informa~6es a respeito 
de todos os cargos, torna-se necessaria selecionar os 
cargos de referencia ou cargos amostrais (ben

chmarks jobs). Os cargos de referencia devem pos

suir tres caracterfsticas, a saber: 
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1 00 200 300 400 500 600 700 800 900 

Pontos 

Figura 9.20. Desenho da curva au reta sa/aria/ com as faixas salariais. 

I 80- 180 130 260,00 10% 213,00 306,00 

II 181-290 230 420,00 12% 344,00 496,00 

Ill 291-450 370 700,00 14% 574,00 826,00 

IV 451-680 570 880,00 16% 721,00 1.038,00 

v 681-920 800 1.100,00 18% 902,00 1.298,00 

Figura 9.21. Exemplo de classes de cargos e respectivas faixas sa/ariais. 

A PREOCUPAQAO DE RAFAEL 

Os salaries da Mercurio sao perfeitamente equilibra

dos entre si, como se fossem matematicamente defini

dos. Rafael chegou a conclusao de que nao ha como 

pedir urn aumento salarial ao seu diretor. sem q e 

traga urn desequilibrio, desarmonia ou despro 

no sistema. 0 que fazer? e 

301 



302 Gestae de Pessoas • !DALBERTO CHitWENATO 

1. Devem representar OS varios pontos da curva 

ou reta salarial da organiza<;:ao. 
2. Devem representar OS varios setores de ativi

dade da organiza<;:ao. 
3. Devem ser facilmente identificaveis no mer

cado. 

Da mesma forma, para nao precisar trocar infor

ma<;:6es com todas as empresas do mercado, torna-se 

necessaria selecionar as empresas amostrais. Os cri

terios para sele<;:ao das empresas amostrais sao: 

1. Localizac;ao geogrdfica. Empresas que operam 

na mesma area territorial da organiza<;:ao. 

2. Ramo de atividade. Empresas que atuam no 

mesmo ramo de neg6cio da organiza<;:ao. 

3. Tamanho. Ou seja, empresas do mesmo tama

nho ou caracteristicas da organiza<;:ao. 

4. Politica salarial. Ou seja, empresas cuja politi

ca salarial (mais ousada ou mais conservado

ra) seja interessante para a organiza<;:ao. 

Cargo 

Analista de RH Junior 

Anallsta de RH Pleno 2.938 

Analista de RH Senior 4.114 

Assistente de Pessoal 1.836 

Assistente Social 

Auxiliar Enfermagem do Trabalho 1.749 

Auxlllar de Pessoal 1.312 

Engenheiro Seguranc;a do Trabalho 

Gerente de Recursos Humanos 10.752 

Medico do Trabalho 4.928 

Selecionador de Pessoal 

Supervisor de Administrac;ao Pessoal 6.311 

Tecnico de Seguranc;a do Trabalho 2.839 

ELSEVIER 

A seguir, monta-se urn questionario de pesquisa 

salarial, contendo os cargos amostrais e suas res

pectivas descri<;:6es e analises (para melhor compa

rabilidade dos cargos de uma empresa para outra) 

e urn espa<;:o, onde se colocam os salarios indivi

duais que a empresa pesquisada esta pagando. Ou

tras informa<;:6es basicas sao coletadas no questio
nario, como a data de dissidio coletivo ou de rea

justes salariais, beneficios concedidos (e sua trans

forma<;:ao em reais) etc. 
Como a pesquisa salarial envolve custos opera

cionais e tempo para coleta, triagem, tabula<;:ao dos 

dados e calculos das medias, medianas e quartis dos 

valores salariais, muitas empresas preferem recorrer 

a consultorias de RH para comprar suas pesquisas. 
Essas organiza<;:6es- como a Arthur Andersen, Hay, 
Coopers & Lybrand etc. - fazem continuamente 

pesquisas semestrais sabre urn amplo conjunto de 

cargos com uma amostra de empresas pesquisadas. 
Os resultados sao apresentados em manuais e ven

didos no mercado. 

Ramo de Atividade 

Industria Comercio Constrw;ao Sarviqos Saud a 

2.051 2.053 1.983 1.902 

3.061 2.821 2.643 

4.598 4.051 4.009 4.044 3.411 

1.683 1.832 1.746 1.533 

2;672 2.587 

2.089 1.987 1.748 1.823 1.975 

1.282 1.349 1.237 1.218 

5.052 5.136 4.899 4.837 3.352 

11.995 12.239 11.459 10.014 

5.234 4.793 4.554 4.172 

2.923 2.079 

6.498 5.773 4.177 

2.468 2.706 2.290 2.234 1.886 

Figura 9.22. Pesquisa sa/aria/ com valores medias em reais. 23 



PESQUISAS SALARIAIS 

Todos os domingos, o jornal 0 Estado deS. Paulo pu

blica uma tabela geral de resultados de pesquisas sa

lariais coletados pel a Arthur Andersen em 1 00 em

presas, classificando-as em porte grande, media e 

pequeno e em sete ramos de atividade alimen-

eh3trico e eletr6nico, financeiras, 

construc;ao civil e quimico). 0 traba!ho tern o 
da Associa<;:ao Brasile!ra de Recursos Huma

e da Associac;ao Paulista de Administra

de Recursos Humanos (APARH). A Figura 9.22 

mostra a tabela geral dos salaries. 

0 Folha de S. Paulo publica todos os domin-

gos a sua Bolsa de Sa Iarios a partir de uma amostra de 

Remunera~ao por competencias 

Muitas organiza~oes estao migrando da avalia~ao 

e classifica~ao dos cargos para urn sistema baseado 

nas competencias e nao mais em fatores de avalia

~ao. No £undo, a remunera~ao por competencias 

utiliza a mesma metodologia da tradicional admi

nistra~ao de salarios substituindo os fatores de ava

lia~ao por competencias individuais. 0 primeiro 

passo esta no mapeamento das competencias para 

alinhar devidamente as competencias individuais 

com as competencias funcionais e organizacionais. 

CAP!TULC 9 • Remunerac;;3o _-

156 empresas de medic e porte e com fatura-

mento acima de US$20 entre industria, co-

mercia, constru!fao civil e com sede ou filial 

na Grande Sao Paulo. Essas empresas informam qua-

drimestralmente os salarios pagos premios, 

beneficios, comissoes, horas extras e adicional de pe

riculosidade} aos cargos que possuem e cuja classifi

cc-u;:ao segue o Manual de do Datafolha. 

Mensalmente, o Datafolha coleta os indices de reajus

te (antecipa~oes, aumentos reeds, acordos e dlssidi-

fomecidos por empresa e apenas os da-

dos dos cargos que tenham mais de quatro empresas 

informantes. 

0 segundo passo e definir uma hierarquia de com

petencias: as competencias organizacionais (core 

competences) e as competencias funcionais de cada 

area da organiza~ao (marketing, finan~as, GP, pro

du~ao/opera~oes) de modo que estas forne~am as 
bases para aquelas. No terceiro passo, tratar das 

competencias gerenciais necessarias para que a GP 

possa ser praticada pelos gerentes como gestores 

de pessoas. Em quarto Iugar, ponderar as compe

tencias individuais da mesma maneira como trata

mos os fatores de avalia~ao de cargos. A partir daf, 

o tratamento das competencias segue o mesmo ca

minho da avalia~ao e classifica~ao de cargos . 

• llltiiNDO AO CASO 11\JRIIH.Jl'ORIO 
= " ~ • ~ 

A PREOCUPAGAO DE RAFAEL 

Alem disso, Rafael verificou que os salaries da Mer

curio estao equllibrados com os sall:1rios pagos pe

las empresas concorrentes no mercado. Se pedir 

demissao a acha provavel que enfrentara 

os mesmos em outras empresas. Ficara 

tudo na mesma e nao vale a pena arriscar-se a tanto. 

Como voce Rafael? 
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Cargos de diretorla Menor valor Maiorvalor 

Oiretores: 

.P,..ar.tente 
A.dmfnistrativo 
·~ativo·~ 

~lal· 

R8Cursds Humanot 
v~ 

13.164 

.4.627 

U68" 

&.275 

9.875 

46.485 

.~.61.3 

(ce;:•.J7 . ..8$1 

.:16.375 

. 22~154 

28.475 

16..369 

16.757 

16.560 

. 15.770 

.·.~ 
ltld,t.l8biaf 

Juridico 

Figura 9.23. Bolsa de salarios. 24 

Decorrimcias dos Salarios 

·.11-

5.275 

····~ 
<•,r;·u,~ 

Sobre os salarios pesam os encargos sociais. Para 

cada real pago de salario, a organiza~ao precisa 
recolher os encargos sociais correspondentes ao 
governo. Encargos sociais sao o conjunto de obri
ga~6es trabalhistas que devem ser pagas pelas 
empresas mensal ou anualmente, alem do salario 
do empregado. Incluem-se entre os encargos so
ciais os depositos feitos no Fundo de Garantia do 
Tempo de Servi~o (FGTS), o percentual da em

presa devido ao Instituto de Administra~ao da 
Previdencia e Assistencia Social (lAP AS), o segu
ro de vida e o 132. salario.25 De urn modo geral, 

esses encargos acarretam para a empresa uma 

•aa1 
30.462 

32.561 

19.tt1• 

18.017 

17.529 

19.916 

18.730 

despesa mensal a mais em rela~ao ao salario de 
cada empregado. 

As taxas e contribui~6es, como as que financiam 
o Sesi eo Senai, o Sebrae, o lncra eo Salario Edu

ca~ao constituem tributos que representam quase 
So/o do total da folha de salarios, dependendo do 
ramo de atividade da empresa. S6 o salario educa

~ao representa 2,5% sobre a folha de pagamento. 
Ha urn forte desejo da sociedade de reduzir os en
cargos sociais, como forma de garantir mais em
pregos formais na economia e tornar esses custos 
mais compativeis com o que existe no exterior. 
Alem do mais, o retorno que tanto a organiza~ao 
como o cidadao obtem dos impastos pagos no 
pais e simplesmente ridiculo. 
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OS ENCARGOS SOCIAlS NO BRASIL SAO OS MAIORES DO MUND026 

Em um levantamento sabre encargos sociais para empregados mensa!istas, Jose Pastore concluiu que, tomando 

por base 240 horas mensa is de trabalho, as empresas fazem os seguintes recolhimentos a partir dos salarios pagos: 

A. socials 
Previdencia social 

FGTS {Fundo de Garantia por Tempo de 

8a!itr!o educac8_c 
Acidentes ,je trabaiho lcoeficiente 

Sesi (Serw;o Socia' da Industria) 

Senai (8eP:ICO !\iac1ona! ce Aprend1zagem 

Sebrae 
In era 

Subtotal de A 'OQr,gayoes sociais) 

B. Tempo nao-trabalhado 
Descar:so Se,-,:,ra' Remunerado 

Fen as 
Feriaaos 

Abono de ~er:as 

Aviso prevc 

Auxf!io enfern: da:!s 

Subtotal de B (ter:~po naa-trabalhado) 

C. Tempo de nao-trabalho 

132 salario 

Despesas de rescisao contratual 

Subtotal de C (tempo ce nao-trabalho) 

D. Reflexos dos itens anteriores 
lncidencia cumuiat1va do grupo AlB 

lncidencia do FGTS sabre o 13~ Salario 

Subtotal de D (reflexes dos 1tens anteriores) 

Assim, para cada R$1 00.00 de sal<!rio mensa! 

pago a cada colaborador, a empresa recolhe cerca 

de R$1 02,60 de encargos sociais aos cofres da em

presa. 0 custo total se transforma em R$202,60 por 

mes. Como a Previdencia Social tern urn teto de li

mite para as obriga96es sociais, a medida que os 

saiiuios sao mais elevados, os encargos tendem a 

diminuir percentualmente. Assim, o valor medio 

dos encargos sociais depende basicamente do per

fil salarial de cada empresa. As despesas de rescl

sao contratua! tambem dependem do perfil de ativi

dade de cada empresa. Alem disso, para o calculo 

da base sa!arlal de urn mensalista utiliza-se o sail~rio 

mensa I horas em media). Para o calculo da 

OJo SOBI:\E S~ I!ICYMULADA 

20.00 

8.00 
250 

2.00 

1.50 

1,00 

0,60 

0.20 

18,91 

9.45 

4.36 

3.64 

1.32 

0,55 

10.91 

2,57 

13.68 

0.87 

35,80 

::!823 

13,48 

14.55 

base sal aria! de um horista, utilizam-se as horas efe

tivamente trabalhadas redor de 176 · o 

DSR entra como encargo e niw como saliuio. Assim, 

os encargos salariais dos horistas tornam-se maio

res do que os dos mensaiistas devido a diferen9a da 

base de calculo. 

QUESTOES 

1. Qual a razao do descompasso do pais em rela

f?ao a legislac;ao trabaihista? 

2. Que sugestoes voce darla para melhorar o atual 

quadro? 

3. Como voce montaria um quadro de controle 

dos salarios e dos encargos sociais de sua 

empresa? 
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COMO VAO OS NOSSOS 
ENCARGOS SOCIAIS?27 

A empresa de consunona tsooz-AIIen & Hamilton fez 

uma pesquisa mundial nas montadoras de autom6ve

is, para comparar os encargos sociais que incidem 

sobre cada 1 d61ar de sahirio pago a cargos horistas, 

tomando por base 8 horas diarias de trabalho. A pes

quisa compara tambem OS salariOS mediOS pagos 

nas empresas montadoras de autom6veis do mun

do.28 Para cada US$1 ,00 de salario horinio, os encar

gos sao: 

ltalia 

lnglaterra 

Alemanha 

Estados Unidos 

Japao 

1 '12 

0,88 

0,76 

0,34 

0,31 

16 00 

12 00 

21 00 

15 00 

13,00 

Os dados da Booz-AIIen & Hamilton diferem das 

conclusoes de Pastore. Fa~a as contas: quanto custa 

uma hora de trabalho em cada urn desses paises? • 

Politica Salarial 

Polftica salarial e o conjunto de decis6es organiza

cionais tomadas a respeito de assuntos relacionados 

A PREOCUPA<;AO DE RAFAEL 

Rafael chegou a ama ~a conc1usao ae que em sua em

presa, a remunera~ao nao e motivadora e nem satisfa

ciente, mas apenas urn fator higienico. A mentalidade 

que predomina no nivel institucional nao enxerga es

sas coisas. De nada adianta dedicar-se rna is, porque o 

salario sera exatamente igual ao dos outros colegas 

que pouco se dedicam ao seu trabalho. Para Rafael, a 
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com a remunera<;:ao e beneffcios concedidos aos 

colaboradores. 

0 objetivo principal da remunera<;:ao e criar urn 

sistema de recompensas que seja eqiiitativo tanto 

para a organiza<;:ao como para os funcionarios. Uma 

polftica salarial deve atender simultaneamente a 

sere criterios para ser eficaz: 29 

1. Adequada. A compensa<;:ao deve distanciar-se 

dos padroes mfnimos estabelecidos pelo go

verna ou pelo acordo sindical. 

Eqiiitativa. Cada pessoa deve ser paga pro
porcionalmeme de acordo com seu esfor<;:o, 

habilidades e capacita~ao profissional. 

3 Balanceada. Salario, beneffcios e outras re
compensas devem proporcionar urn pacote 

total de recompensas que seja razoavel. 

Eficdcia quanta a custos. Os salarios nao po

dem ser excessivos, em fun<;:ao do que a orga

niza<;:ao pode pagar. 

5 Segura. os salarios devem ser suficientes para 

ajudar os empregados a sentirem-se seguros 

e ajuda-los a satisfazer as suas necessidades 

basi cas. 

6. Incentivadora. Os salarios devem motivar efi

cazmente o trabalho produtivo . 

..... Aceitdvel para os empregados. As pessoas de

vern compreender o sistema de salarios e sen

tir que ele representa urn sistema razoavel 

para eles e tambem para a organiza<;:ao. 

remunera~ao nao pode ser tratada matematica e 

quantitativamente. Ela precisa motivar e incentivar as 

pessoas para que elas queiram dar tudo de si para al

can~ar metas e resultados que dependam direta ou in

diretamente do seu desempenho. Para que seja urn 

condicionante motivacional para valer, a remunera~ao 

precisa ser flexivel e variavel. • 
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metade do q;1e eta paga vai para o 

fabricante dt: l>ens sa-

As organizac;oes tern sistemas de recompensas para 

seus membros. Recompensa e uma retribuic;ao, pre

mio ou reconhecimento pelos servic;os de alguem. A 

recompensa mais com urn e a remunerac;ao. A remune

rac;ao total e 0 pacote de recompensas quantificaveis 

que uma pessoa recebe pelo seu trabalho e e constituf

da de remunerac;ao basica, incentivos salariais e bene

ffcios. Existem recompensas financeiras e nao-finan

ceiras. As recompensas financeiras podem ser diretas 

(como salario direto, premios e comiss6es) ou indire

tas (ferias, DSR, gratificac;6es etc.). 0 salario pode ser 

nominal ou real. Remunerac;ao e o processo que en

valve todas as formas de pagamento ou de recompen

sas dadas aos funcionarios e decorrentes do emprego. 

0 salario pode ser por unidade de tempo (mes ou hora 

de trabalho), por resultado ou por tarefa. 0 salario e 

importante para a pessoa (define seu padrao de vida) e 

para a organizac;ao (impacta seus custos) e depende de 

fatores internos (organizacionais) e externos (ambien

tais). 0 desenho do sistema de remunerac;ao deve levar 

em conta certos criterios para sua construc;ao. A admi

nistrac;ao de salarios e o conjunto de normas e proce

dimentos para estabelecer e/ou manter estruturas sala

riais eqiiitativas na organizac;ao que tenham equilfbrio 

interno e externo. 0 equilfbrio interno e assegurado 

pela avaliac;ao e classificac;ao de cargos, enquanto o 

externo e assegurado por pesquisas salariais. Os meto-
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emprcsas nacionms conv,;em no dia-a-dia com 

i•ltimos tempos. 

COH10 C~Jstv BrasiL Esse CUSw 

tribu-
que tornam a 

vida d::Js empresas. 0 custc 

dos tradicionais de avaliac;ao de cargos sao: escalona

mento simples, categorias predeterminadas, compara

c;ao por fatores e avaliac;ao por pontos. As decorren

cias dos salarios sao os encargos sociais que alavancam 

os custos do trabalho nas organizac;6es. 

Defina recompensas organizacionais. 
Conceitue remunerac;ao e remunera<;ao total. 
Explique as recompensas financeiras e nao-finan
ceiras. 

4. Explique as recompensas financeiras diretas e indi
retas. 

5. Qual a diferen<;a entre salario nominal, salario real 
e salario mfnimo. 

6. Quais os tipos de salaries? Explique-os. 
7. Qual o significado do salario para a organiza<;ao e 

para o indivfduo? 
8. Quais os nove criterios para a constru<;ao de urn 

plano de remunera<;ao? 
9. Qual a diferen<;a entre igualitarismo e elitismo? 
0. Qual a diferen<;a entre remunera<;ao aberta e confi

dencial? 
1. Conceitue administra<;ao de salarios e suas formas 

de equilfbrio. 
1 Conceitue avalia<;ao e classifica<;ao de cargos. 

Explique o metodo de escalonamento simples. 
Explique o metodo de categorias predeterminadas.. 
Explique o metodo de comparac;ao por fatores. 
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16. Quais os fatores de avaliac;ao nele utilizados? 
17. Explique o metodo de avaliac;ao por pontos. 
1 R Quais os fa to res de avaliac;ao nele utilizados? 
19. Quais os parametros para gerar uma curva salarial? 

Explique-os. 
20. Como fica a avaliac;ao de cargos em uma organiza-

~ao sem cargos? 
21. Explique a remunera~ao por competencias. 

22. Explique como se faz a pesquisa salarial. 
23. Como e feita a escolha dos cargos amostrais e em

presas amostrais? 

24. Demonstre a cascata dos encargos sociais sobre os 
sahirios. 

Visite os seguintes sites: 

www.accenture.com 

www.betterm~n~gement.com 
www. boozallen.com 

www.gartner.com 

www.hay.com.br 

www.ikmagazine.com 

www.onelook.com 

www.optiprise.com 

www.outsourcing.com 

www.payscale.com 

www. prossiga. br 

www.vnutravel.typepad.com 
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CAPiTULO 10 

PROGRAMAS DE INCENTIVOS 

Objetivos 

Ap6s estudar este capitulo, voce devera estar capacitado para: 

• Definir os mais recentes metodos de remuneragao. 

e Descrever a remuneragao variavel ou flexfvel. 

e Elaborar o plano de bonificagao anual. 

e Desenhar a distribuigao de ag6es da empresa aos funcionarios. 

• Desenhar a opgao de compra de ag6es da empresa. 

e Desenhar a participagao nos resultados alcangados. 

• Desenhar a remuneragao por competencia. 

e Desenhar a distribuigao do Iuera ao funcionario. 

Oque 

• Recompensas e Punig6es 

e Qual e o Foco dos lncentivos 

• Novas Metodos em Remuneragao 

• Remuneragao Variavel 

• Plano de Bonificagao Anual 

• Distribuigao de Ag6es da Empresa aos Funcionarios 

• Opgao de Compra de Ag6es da Companhia 

• Participagao nos Resultados Alcangados 

• Remuneragao por Competencia 

• Distribuigao do Luera aos Colaboradores 

• Como Desenhar um Plano de lncentivos 
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• CASO INTRODUTORIO 

0 DILfMA DA REDE BAHIA 

A Rede Bahia e uma cadeia de lojas de produtos de hi

giene e beleza. 0 presidente da companhia, Carlos 

Alberto Santos, quer transformar seus executives em 

empreendedores capazes de tocar as 12 lojas da rede 

como se fossem pequenas empresas independentes. 

Seu neg6cio esta voltado para o comercio varejista e 

atacadista e a empresa sempre enfrentou as grandes lo-

de e os supermercados. Para ter su-

cesso nessa disputa, a agilidade e a flexibilidade torna

ram-se a receita. Dai Carlos Alberto ter optado 

por uma gestao descentra!izada, na qual cada uma das 

12 lojas de varejo tivesse autonomia total. 0 passo ini

cial foi definir com exatidao qual a atividade-fim da em

presa: devemos ser uma empresa de comercio de pro-

Nao basta remunerar as pessoas pelo seu tempo de

dicado a organiza~ao. Isso e necessaria, mas insufi
ciente. E preciso incentiva-las continuamente a fa

zerem o melhor possfvel, a ultrapassarem o desem

penho atual e a alcan~arem metas e resultados desa

fiantes formulados para o futuro. A remunera~ao 

fixa funciona geralmente como fator higienico e in

satisfat6rio e nao consegue motivar as pessoas para 

a supera~ao de metas e objetivos ou para a melhoria 
continua das atividades. Na verdade, a remunera

~ao fixa foi urn produto do infcio do seculo XX 
para compensar o trabalho rotineiro e repetitivo 

dos funcionarios em uma epoca de estabilidade e de 

permanencia. Era uma epoca em que tudo se repetia 

indefinidamente. 0 mundo mudou. E as organiza

~6es tambem. Hoje, a maior parte das organiza~6es 

bem-sucedidas esta migrando rapidamente para 

programas de remunera~ao flexivel e variavel capa
zes de motivar, incentivar e mexer como brio das 

pessoas. Os programas de incentivos estao em alta. 

Recompensas e Puni4!6es 

Para funcionar dentro de certos padr6es de opera

~ao, as organiza~6es disp6em de urn sistema de re
compensas (isto e, de incentivos e alicientes para es
timular certos tipos de comportamento desejados 
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dutos de higiene e beleza para mulheres, homens e 

crianqas, concluiu Carlos Alberto ap6s ter contratado 

um instituto de pesquisa que entrevistou clientes, forne

cedores e funcionarios para definir a identidade da em

presa. Essa defini!fao foi fundamental, pois os gerentes 

de lojas chegaram a vender sabao em p6 e brinquedos, 

o que prejudicou a imagem da empresa. 0 segundo pas

so foi estabelecer um credo que contivesse a missao do 

neg6cio e que servisse COmO bUSSO!a para OS nt:u•ontoe 

A seguir, investiu pesadamente no desenvolvimento 

dos executives para dar-lhes uma visao e a 

autonomia necessaria. 0 quarto passo a ser dado por 

Carlos Alberto seria criar um sistema altamente motiva

dor de remunera«fao. Como faze-lo? 

pela organiza~ao) e de puni~6es (isto e, de castigos e 

penalidades - reais ou potenciais - para coibir cer

tos tipos indesejaveis de comportamento) a fim de 
balizar o comportamento das pessoas que delas par

ticipam. 

0 sistema de recompensas inclui o pacote total 

de beneficios que a organiza~ao coloca a disposi~ao 
de seus membros, bern como os mecanismos e pro

cedimentos pelos quais estes benefkios sao distribui

dos. Nao apenas salarios, ferias, premios, promo

~6es para posi~6es mais elevadas (com maiores sala

rios e beneficios) sao considerados, mas tambem 

outras recompensas menos visiveis como garantia 

de seguran~a no emprego, transferencias laterais 

para posi~6es mais desafiantes ou para posi~6es que 

levem a urn crescimento, a urn desenvolvimento 

adicional e a varias formas de reconhecimento por 

urn desempenho excelente. 1 Por outro lado, o siste

ma de puni~6es inclui uma serie de medidas discipli

nares que visam a orientar o comportamento das 

pessoas e evitar que se desviem dos padr6es espera

dos, bern como evitar a sua repeti~ao (com adver

tencias verbais ou escritas), ou ainda, em casos ex

tremos, castigar a sua reincidencia (com suspensao 

do trabalho ), ou ainda, afastar o au tor do convfvio 

dos demais participantes (com o desligamento da 

organiza~ao). 



0 sistema de recompensas e de puni~6es consti
tui o fator que induz as pessoas a trabalhar em bene
fkio da organiza<5ao.2 Este capitulo se refere as re

compensas oferecidas pela organiza<5ao op~6es de 
remunera~ao flexivel como. A parte relacionada 
com puni~6es sera tratada no Capitulo 15. 

As recompensas organizacionais sao oferecidas 
para refor<5ar atividades que produzam os seguintes 
efeitos: 3 

1. Aumentem a consciencia e a responsabilidade 

do indivfduo e da equipe dentro da organiza

~ao. Isto e, que incentivem a consciencia da 
missao organizacional e o espirito de visao de 
futuro na empresa. 

2. Ampliem a interdependencia do individuo 

para com a equipe e da equipe para com toda a 
organiza<;ao. Em outras palavras, incentivem o 

espirito de equipe e o traba1ho em conjunto. 

3. Ajudem a enfatizar a constante cria~ao de va
lor dentro da organiza~ao. Em outras pala
vras, incentivem as a~6es que agreguem valor 
a organiza~ao, ao cliente e as pr6prias pessoas. 
0 desempenho excelente deve ser premiado. 

A maioria das organiza~6es adota varios tipos de 
recompensas financeiras: 4 

1. Recompensas relacionadas com objetivos de 

realizar;iio empresarial - como o lucro ou o 
prejuizo. A participa~ao nos resultados anuais 
ou semestrais e urn exemplo desse criteria. 
Embora ainda limitadas a certos nfveis, como 

diretores e gerentes, esse criteria encerra po
tencialmente urn forte impacto motivacional. 

2. Recompensas vinculadas ao tempo de servir;o 
do funciondrio e que sao concedidas automa
ticamente em certos intervalos, como 5 ou 10 
anos, desde que o funcionario nao tenha tido 
urn desempenho insatisfat6rio. Os chamados 
qiiinqiienios ou decenios sao exemplos desse 
criteria. Tais incentivos sao relativamente pe

quenos e buscam principalmente manter o 
equilibria salarial. 

3. Recompensas relacionadas com o desempenho 
claramente excepcional. Essas recompensas 
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exigem apenas diferencia~ao no desempenho 

e melhorias salariais com valor motivacional. 

:E o aumento por merito. 

4. Recompensas relacionadas com resultados de
partamentais, divisionais ou mesmo globais, 
objetivamente quantificaveis. Podem ser com
partilhadas dentro do grupo, em termos de 

igual porcentagem com rela~ao a base salarial 
de cada pessoa. E a chamada remunera~ao va

riavel. 

Os quatro tipos de recompensas sao concedidos 
- separada ou conjuntamente - como retribui~ao 
pelo alcance de urn ou varios objetivos organizacio

nais: fabricar determinado produto, proporcionar 

urn determinado tipo de servi~o, alcan~ar determi

nado fndice de produtividade, aumentar as vendas 

de produtos/servi~os, elevar a margem de lucro 
operacional, cobrir e conquist:ar maior numero de 
clientes, aumentar satisfa~ao dos clientes ou melho

rar a imagem da organiza~ao. 

X AVALIA~AO CRiTICA 

0 QUE VALE E SOMENTE 0 DINHEIRO? 

0 dinheiro e urn fator que pode motivar as pessoas, 

desde que utilizado de maneira apropriada. A recom

pensa financeira deve ser oportuna, no tempo certo e 

na medida certa. Contudo, as recompensas nao-finan

ceiras representam uma enorme oportunidade para as 

organizac;oes motivarem seus colaboradores. Reco

nhecimento, aprovac;ao social, atendimento as expec

tativas, clima organizacional no ponto certo, tapinhas 

nas costas, camaradagem sao altamente motivado

res. 0 que voce pensa disso? 

0 sistema de recompensas e puni~6es deve basear

se nos seguintes aspectos: 

1 . Realimenta~ao (retroa~ao): deve contribuir co
mo refor<50 positivo do comportamento dese

jado. A realimenta~ao deve refor~ar, fortale
cer e incrementar o desempenho excelente. 

2. Relacionar as recompensas oferecidas com os 

resultados alcan~ados. 
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0 sistema de recompensas deve levar em conta o 
conceito de refor'<o positivo de Skinner: todo com

portamento e determinado pelas suas conseqiien

cias. 0 refor~o positivo se fundamenta em dais 
prindpios basicos: 

1. As pessoas procuram desempenhar suas ativi

dades da maneira pela qual obtem maiores re

compensas ou beneffcios. 

2. As recompensas obtidas atuam no sentido de 

refor~ar, cada vez mais, a melhoria do desem
penho. 

0 refor~o positivo e orientado para OS resultados 
desejados. A teoria do refor~o positivo considera que 

as pessoas se comportam por uma das duas raz6es: 

1, Porque urn tipo ou nfvel de desempenho e 

consistentemente recompensado. 

2. Porque urn padrao de desempenho espedfico 

ja foi recompensado, de maneira que ele sera 

repetido na expectativa de que a recompensa 

se repita. 

MOTIVACAO POSITIVA OU NEGATIVA? 

Desaforturu'ldamente. as 

pun!!fao do que a recompensa para alterar ou melho

rar o desempenho das pessoas. Em outros termos, 

elas utilizam mais a agao negativa 

do que a aqao positiva (incentivar e 

as coisas, utilizam mais a 

posteriormente) do que a 

antecipadamente futuros erros). 0 que voce 

acha dlsso? 

As relac;oes de intercambio 

A recompensa ou incentivo e alguma gratifica~ao 

tangfvel ou intangfvel, em troca da qual as pessoas 

se tornam membros da organiza~ao (decisao de par

ticipar) e, uma vez na organiza~ao, contribuem com 
tempo, esfor'<o ou outros recursos pessoais (decisao 
de desempenhar). Toda organiza~ao precisa cuidar 
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da balan~a dos incentivos-contribui~6es. 5 E o que 

significa essa balan\a? Ela significa que as pessoas e 

as organizac;:oes estao engajadas em urn sistema de 
rela~6es de intercambio: as pessoas fazem contri

bui~6es a organiza~ao e dela recebem incentivos ou 

induzimentos. Assim: 

1 . Para as pessoas, as contribui\6es que elas fazem 
a organiza"ao representam investimentos pes

soais que devem proporcionar certos retornos 

na forma de incentivos ou recompensas. 

2. Para a organiza~ao, os incentivos representam 

investimentos que tambem devem proporcio

nar retornos na forma de contribui~6es das 
pessoas. 

A organiza~ao precisa manter a balan~a dos in
centivos-contribui~6es suficientemente equilibrada. 
Cada pessoa faz contribuic;:oes a organizas;ao (na 

forma de trabalho, dedica~ao, esfor~o, tempo etc.), 
na medida em que recebe induzimentos ou incenti

vos em troca (na forma de salarios, beneffcios, reco

nhecimento, promo~6es, premios etc.). Assim, as 
pessoas estao dispostas a arcar com certos custos 

pessoais para obter certos retornos ou beneffcios da 

organiza~ao. Tam bern as organiza~6es estao dispos
tas a arcar com certos custos para obter certos retor

nos ou contribui~6es das pessoas. Nesse permanen

te intercambio, cada uma das partes faz investimen

tos para obter retornos da outra, comparando cus

tos e beneffcios e decidindo o melhor caminho. E as 

organiza~6es estao partindo para novas formas de 

remunera~ao que tragam retornos em termos de de

sempenho excelente e alcance de objetivos e resul

tados organizacionais. 

Quale 0 foco 

0 que se pretende com os incentivos? Quase sem
pre incentivar alcance de objetivos e entrega de re

sultados. E o foco pode estar no desempenho do 

cargo ou na oferta de competencias individuais. A 

Figura 10.1 mostra as alternativas. 

A forte tendencia atual e migrar para a constru

~ao de competencias capazes de alicer~ar a competi

tividade organizacional. 



• lncentivar o born desempenho 
no cargo ocupade 

incentives 

Objetivo Prlmario 
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• lncentivar a boa aplicagao das 
competencias individuais au 
grupais 

------;-----------~---------• Competencias bern utilizadas • Cargos bern desempenhados 
pelos seus ocupantes 

• Adequa<;;ae des incentives 
ae melher desempenho 
des cargos 

Objettvo Final 

Eficiencia 

e aplicadas ao neg6cio da 
organizagao 

• Adequagao des incentives a 
aplicagao das compentencias 
individuais au grupais 

• Percep<;;ao des ocupantes quanta 
ao impulse dado pelos incentives 
ao melhor desempenho no cargo 

Eflcacla 

• Percepgao das pessoas quanta ao 
impulse dado pelos incentives a 
melhor aplicagao das competencias 
individuais au grupais 

• Cargos adequadamente 
remunerados lndicador • Competencias adequadamente 

incentivadas 

• Melhoria do desempenho da for<;;a 
de trabalho/custos do programa 
de incentive 

Retorno sobre o 
lnvestlmento 

• Aumento da contribuigao individual 
au grupal/custos do pregrama de 
incentivo 

Figura 1 0.1. lncentivos baseados no cargo x incentivos baseados em compet{wcias. 

Novos Metodos em Remunera~ao 

A remunera<;;ao fixa ainda predomina na maior par

te das organiza<;;6es. Ela privilegia a homogeneiza

<;;iio e padroniza<;;ao dos salarios, facilita a obten<;;ao 

de equillbrio interno e externo dos salarios, permite 

o controle centralizado por urn 6rgao de adminis

tra<;;ao salarial, proporciona uma base 16gica para a 

distribui<;;iio dos salarios e focaliza a atividade coti

diana e rotineira das pessoas em fun<;;ao do tempo 

(horario de trabalho) que elas estao a disposi<;;ao da 

organiza<;;iio. Contudo, a remunera<;;ao fixa e estavel 

nao consegue motivar as pessoas. Ela funciona como 

mero fator higienico e nao incentiva a aceita<;;ao de 

riscos e de responsabilidades. 

REMUNERAGAO FIXA E MOTIVADORA? 

Em uma era de a 
tornou-se insuficiente para motivar e incentivar as 

pessoas a obter um em pre-

endedor e eficaz na busca de metas e resultados exce-

lentes. Dai a ado~ao de novos modelos de remunera

~ao, como a remunerar;ao variavel e a remuneraqi10 

par competimcia. 

~ PROS E CONIRAS 

REMUNERAGAO FIXA 

Pr6s: 

1. Facilita o equilibria interno (consistemcia dos 

salarios dentro da organiza«tao) e o equilibria 

externo (consistencia dos salarios da organiza

«tilo com os do mercado). 

2. Homogeneiza e padroniza os salarios dentro da 

organizac;ao. 

3. Facilita a administra~ao dos salarios e o seu 

controle centralizado. 

4. Permite uma base 

buic;ao dos salarios. 

e racionai para a distri-

5. Focaliza a execuc;ao rotineira das tarefas e a 

busca da efici€mcia. 

6. Afeta diretamente os custos fixos da organi

zac;ao. 
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Contras: 

1. Nao apresenta motiva~ao intrinseca: funciona 
apenas como fator higi{mico. 

2. Nao incentiva o espirito empreendedor, nem a 

aceita~ao de riscos e maiores responsabili

dades. 

3. Funciona como elemento de conserva~ao da ro
tina e do status quo. 

4. Remunera as pessoas em fum~ao do tempo dispo

nibilizado no horario de trabalho ou pelas compe

tencias oferecidas e nao pelo desempenho ou 

pelo alcance de metas ou resultados. e 

Remunerac;ao Variavel 

Nas ultimas decadas, as empresas americanas e eu

ropeias deixaram de lado a remunerac,;ao fixa e fize
ram decolar uma tendencia que esta ganhando es
pac,;o: remunerar as pessoas pelos resultados alcan
c,;ados. Os resultados nao sao apropriados pela orga
nizac,;ao, mas rateados entre a organizac,;ao e as pes
soas que ajudaram a alcanc,;a-los. Trata-se de uma 
parceria que funciona nas duas vertentes, no lucro 
ou no prejuizo. 0 colaborador ganha mais se a or
ganizac,;ao ganhar, ganha menos se a organizac,;ao 
ganhar menos e nada ganha a mais se a organizac,;ao 

nada ganhar. 
Remunerac,;ao variavel e a parcela da remunera

c,;ao total creditada periodicamente - trimestral, se
mestral ou anualmente - a favor do colaborador. 
Em geral, e de carater seletivo e depende dos resul

tados estabelecidos pela empresa - seja na area, no 
departamento ou no trabalho - em urn determinado 
periodo atraves do trabalho da equipe ou do cola
borador considerado isoladamente. 

A GP DE HOJE 

A MIGRAf;AO PARA A REMUNERAf;AO 
FLEXiVEL 

Algumas empresas tem feito essa migrac;ao de forma 

aceierada, como Rhodia, Mangels, Monsanto, Crefisul 

e lochpe-Maxion que ja aderiram ao novo figurine. Os 
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nomes mudam conforme a empresa: pay for perfor

mance, remunerac;ao variavel ou flexlvei, participa<iaO 

nos resultados, gain shoring, salario flexivel. 0 dese· 
nho do programa tambem varia, mas o objetivo e sem

pre o mesmo: fazer do executive ou colaborador um 

aliado e um parceiro nos neg6cios da empresa. Esse 

modele de remunerac;ao coloca por terra os mitos sa

grades que sempre comandaram a administragao sa

larial, como tempo de casa, lealdade ou formac;ao es
colar. Com a remunera(fao variavel, passam a dominar 

outros criterios, como resultados, competfmcias, cria· 
tividade, inova(fao, espirito empreendedor e valor agre

gado pelas pessoas. • 

!:; PROS E CONTRAS 

REMUNERAf;AO FLEXiVEL 

Pros: 

1. Ajusta a remunera(fao as diferen(fas individuais 

das pessoas, ao seu desempenho e ao alcance 

de metas e resultados. 

2. Funciona como motivac;ao intrinseca, ou seja, 

como fator motivacional, dando enfase a au

to-realiza(faO pessoal. 

3. Premia o born desempenho e incentiva o desem

penho excepcional. 

4. Focaliza os resultados e o alcance de objetivos. 

5. Permite uma auto-avalia(fao de cada pessoa, 

pois funciona como retroac;ao. 

6. Estabelece uma remunera(fao adicional e con

tingencial. 

7. Nao produz impacto sobre os custos fixos da or

ganizac;ao. 

Contras: 

1. Requer uma certa "des-administra(fao" salarial. 

2. Altera as estruturas salariais 16gica e rigidamen

te estabelecidas, instalando a contingfmcia em 

func;ao do desempenho. 

3. Quebra a isonomia dos ganhos dentro da orga

niza(fao. 

4. Reduz o controle centralizado dos salaries. 

5. Pode provocar queixas dos funcionarios nao

beneficiados e possiveis pressoes sindicais. 
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trofocona 
de valor no 

Iongo prazo, 
recompensando ao 

mesmo tempo metas 
tanglveis de curto prazo. 

Figura 1 0.2. Objetivos de urn plano de remunerar;fw variavel. 6 

~· ·IDIIIIDD AD llliD IIIIDDIIBIII · . . 

REDE BAHIA 

Carlos Alberto pretendia um sistema de re-

,.,,.,,.,,., para a Rede Bahia. Queria um sistema fie-

xivel de para o comprometi-

COMO SABER QUEM MERECE 0 OUR07 

Pouca coisa mexe mais com a adrena!ina de urn exe

cutive do que o bonus anual ccmcedido pela empresa. 

executives ficam com a conta bancaria rechea-

enquanto outros, mEmos aquinhoados, queixam

se da e da subjetividade dos crih~rios. Cente

nas de milh6es de d61ares sao pagos todos os anos 

no universe das 500 maiores empresas brasileiras na 

forma de bonus- o primo mais sofisticado do "bicho" 

recebido craques do futeboL Os de bon i

t'""'""'" requerem cuidadosa montagem, ,.,,.,.,,..,,..,r,,.,.,,"m 
No fim da linha sobram duvidas: 

recebeu mais do que devia e gen-

te recebeu menos do que merecia? Como que 

programa de bonus urn fator de cresclmento 

para o Ou como fixar metas e medi-las? 

Como fazer com que o bonus recompense o 

mento dos funcionarios com os da empresa. 

Carlos Alberto queria explorar todas as 

des para motivar seu pessoa!. 

nho extra do executive e nao a sua obriga;:;:ao ja remu

nerada pelo salario mensa!? 

Para afastar a subjetividade, as empresas vincu!am 

os premios a resultados concretes e mensuraveis. Os 

novas tempos obrigaram as empresas a para 

esquemas mais objetivos. Primeiro, por dos 

pr6prios executives. Na hora de discutir a remunera-

num novo emprego, o candidato quer saber quan

to vai levar se atingir suas metas. Segundo, qualquer 

aumento de salario significa uma alavanca para os 

custos fixos da empresa - o que, nestes tempos de 

competil:~ao acirrada, e urn temor. A vantagem dos 

programas de bonus e que eles sao autofinanciaveis. 

0 executive s6 recebe se a empresa tiver as ganhos 

combinadas no inicio do exercicio, E nesse ponto que 

a empresa pode garantir um programa para estimular 

"'"!!!!l'll!ll··················•••••••••••••••••l!!llll'!'lff'illllllrrl!''''''''~ nRimlllllllllllnm!•nlm'U!Im:Mmrnu··n"r"'"'"''"'"''""'''" ,_.,."'-•"""'''''""""-' 
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seus resultados. As metas definidas devem ser sinto

nizadas com a estrategia global da empresa, como fa

zem os integrantes de uma equipe de Formula 1 na 

hora do pit stop. 

Na Plascar, fabricante de autope~as em Jundiai, SP, 

os objetivos sao definidos a partir do plano de a~ao 

anual da empresa. Eo primeiro passo. A partir dai, cad a 

gerimcia define suas pr6prias metas em sintonia com a 

estrategia geral e cada setor determina suas tarefas 

para ajudar a empresa a cumprir o plano de a~ao da 

companhia. A empresa esta dividida em 1 oo celulas. 

Cada uma delas funciona como uma empresa autono

ma, cujos clientes e fornecedores sao outras celulas: 

uma verdadeira confedera~ao de empresas. A defini

~ao de metas desce a piramide da organizaqao ate es

sas celulas. A partir dai, chega a cada um dos 1.900 

funcionarios, vista ele paleto e gravata ou macacao. Os 

100 principais executives tern um compromisso estra

tegico e recebem um bonus por ano, cujo valor pode 

chegar a quatro salarios mensais. 0 bonus e calculado 

com base na variaqao do patrimonio liquido da empre

sa. Esse indicador mede a variaqao da riqueza do acio

nista. A Plascar, dona de um faturamento de US$166 

milh6es, teve urn retorno sobre o patrimonio liquido de 

18%. A media de bonus ficou em torno de dois a tres sa

laries mensais. A empresa adotou um gatilho para seu 

programa: caso a rentabilidade do patrimonio nao ul

trapasse 6%, nem um centavo sequer pinga na conta 

bancaria dos executives a titulo de bonus, pois o acio

nista conseguiria essa variaqao numa simples aplica

<!iio em caderneta de poupancta. Desta forma, a Plascar 

estabelece um limite entre o que e functao do executivo 

e o que e esforqo extra, uma das dificuldades do pro

grama de bonificac;6es. 0 esquema de premiac;6es no 

chao da h1brica adquire outro desenho. As metas sao 

mensais e o desempenho e medido em indices especi

ficos, como reduc;ao de refugo e ganhos de produtivi

dade, entre outros. Existem ai duas lic;oes. Uma: quanto 

mais pr6ximas da fabrica, as metas devem ser mais fa

ceis de medir e estar ao alcance do colaborador. Se

gunda: ao criar um programa de bonus, prepare-se 

para lidar com dificuldades. Uma delas e a inevitabili

dade de ampliar o numero de favorecidos na medida 

em que os funcionarios perceberem que parte das me

tas de seus chefes depende de seu trabalho. Na antiga 

gestao centralizada, a empresa apontava quais os exe

cutives em posi'!ao estrategica que deveriam ser prote-

ELSEVIER 

gidos das investidas dos concorrentes. Em suas maos 

estavam todas as grandes decis6es da companhia. 

Com o nascimento da gestao participativa, multifuncio
nalidade e empowerment, os funcionarios ganharam 

autonomia. Ate que chegou a hora em que eles pergun

taram: o que eu levo com isso? Afinal, para muitos, a 

motivac;ao passa pelo bolso. 

A subsidiaria brasileira do lloyds Bank inaugurou 
seu programa de bonifica~ao em 1990 com a participa
Ciao de trinta executivos. Esse numero cresceu ate che· 

gar a 290 em 1995. Detalhe: o quadro de funcionarios e 

de 800 pessoas. 0 banco voltou-se mais para neg6cios 

e abandonou o varejo, o que aumentou o numero de 

funciom!rios em fun'!6es estrategicas. 0 programa e 

sustentado em dois pilares. Um e o desempenho do 

banco, medido pelo lucro. Outro, eo resultado de cada 

uma de suas dez areas. Cada criterio tem peso igual a 

50%. No inicio de cada ano, urn triunvirato do Lloyds -
composto do presidente e dois vice-presidentes - ae· 

termina o percentual do lucro a ser distribuldo, caso a 

meta de resultado seja atingida. Se for superada, os 

executives ganham mais uma parcel a do excedente. Se 

ficar a baixo do negociado, o banco tem dire ito de pagar 

um percentual menor do que o prometido. 0 triunvirato 

define tambem a quantia distribuida para cad a area. No 

final do ano, entregam aos diretores dois "potes de bo

nus". Um e rateado entre os participantes da equipe, 

em numero de salarios. 0 segundo pote e distribuido 

conforme o desempenho de cada um dos executives 

da area. A avaliaqao e feita com base nas metas defini

das no inicio do ano. A subjetividade do processo e ine

vitavel e, ate mesmo, desejavel. 

0 mercado financeiro tem tradic;ao de pagar bonus 

generosos e superiores aos da industria. Uma pesqui

sa da Coopers & Lybrand com 112 empresas revela 

que a grande maioria paga bonificaq6es equivalentes 

a 30% do salario anual. Um outro estudo feito pela 

area de RH do Banco Multiplic mostra que, em 20 ban

cos consultados, a media dos bonus chega a 12 sala

ries mensa is. Ou seja, o executive dobra seus ganhos. 

Mas facilita o comprometimento com os objetivos da 

empresa. A agressividade dos bancos nesse terrene 

tem duas explicac;oes. Uma, e a intensa concorrencia 

do setor. Outra, o peso da remuneraqao nos custos 

operacionais e grande. Os salaries fixos altos pressio

nam mais esse item. As bonificac;6es vincuiadas a re

sultados, nao. 
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0 Banco Pactual, um dos maiores bancos de investi

mentos do pais, leva esse principia ao extreme. Ali vi

gora a lucrocracia. Distribuiu, US$12,6 milhoes entre 

264 dos seus 2B2 funcionarios (os outros 1B sao s6cios 

do banco). A media concedida a cada um foi equivalen

te a 23,B salaries. Em contrapartida, os salaries sao 

baixos. 0 teto salarial do banco e de US$4.000 para OS 

diretores. Os colaboradores do Pactual sao divididos 

em tres grupos, os gratificados, os "peelizados" (de PL, 

participac;ao nos lucros) e os s6cios. 0 primeiro time 

tern seus bonus calculados com base no numero de sa

laries. Os "peelizados" recebem um percentual direto 
do lucro anual. As gratificac;oes dos s6cios vern na for

ma de ac;oes. "Quante maier esse time, mais rico eu 

fico", diz o presidente do Banco. 0 total distribuido en

tre OS COiaboradores nao pede ultrapassar 25% do lu

cre liquido. Para receber os bonus, cada colaborador 

passa por uma avalanche de avaliac;oes. Chefes, su

bordinados e pares dao notas pelo seu desempenho. 

Cada colaborador recebe em media 20 avaliac;oes. 0 

cruzamento das notas e feito por uma dupla de s6cios. 

?''fllei<S· Part!ci- Bonu*' 
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Dai surge o valor a ser creditado ao colaborador. E. um 

desenho diferente do padrao praticado no mercado. 

Geralmente, o primeiro passe e uma negociayao de 

metas entre o executive e o seu superior imediato. 0 

numero de metas e reduzido, pois senao perde-se 0 

foco do trabalho. Em media, cinco objetivos. A seguir, 

cada uma das metas recebe um peso, para definir as 

prioridades. 0 executive tambem sa be quanta pode re

ceber no final do exercicio. Para cada nivel hierarquico, 

ha uma faixa fixada pelo numero de salaries mensais. 

Na Rhodia, subsidiaria do grupo frances Rhone

Poulanc, ha cinco niveis hierarquicos que abrigam 

350 profissionais. No nivel de diretor, o teto do bonus 

chega a quatro salaries. No mais baixo, o de gerente 

de departamento, 0 maximo e de dois salaries. 0 total 

de dinheiro embolsado vai depender do cumprimento 

ou nao das metas. A empresa s6 paga o bonus se atin

gir um resultado global predefinido. Case contrario, 
zero para os executivos. S6 jogador de futebol recebe 

salario para perder. Quando ganha ou empata, ele 

leva o bicho. Cil 

Criterios para ,:mpresa 
narklS ltc·nt (}1; 

Valo·· 
rjjstribt+l :l premH:19ae> 

Crescimento de vendas, 
Volvo 1.700 1.700 1,8 5,0 lucro e outros indices 

de desempenho 

Copesul 7B5 7B5 1,9 a 2,2 3,2 
Resultado operacional 

e metas da equipe 

Lucro e gerac;ao de caixa da 
Heublein BOO 40 1,5 a 2,5 0,5 companhia e desempenho 

pessoal 

Lucro operacional da matriz 
Rhodia 10.000 350 2 a 4 4,5 francesa e da filial e 

resultados das areas 

Plascar 1.900 1.900 2 a 3 3,0 Variac;ao do patrimonio 
liquido o motao individuaio 

Banco 
Boa vista 

2.400 2.400 4 a 6 22,0 
Lucro do banco, metas 

dos setores e desempenho 
individual 

Lloyds Bank BOO 290 3 a 7 5,5 Lucro do banco e 
resultados de cada area 

Pactual 282 264 23,B 12,6 
Lucro do banco e 

avaliac;6es de desempenho 

Figura 1 0.3. 0 bolso recheado: programa de bonificac;oes (valores em US$ milh6es). 
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Uma das vantagens da remunera~ao variavel e a 
flexibilidade. Se a empresa esta no vermelho, pode 

mirar como alvo principal o lucro. Caso precise ga
nhar espa~o da concorrencia, elege a participa~ao 
no mercado como a sua principal meta. Os princi
pais modelos de remunera~ao variavel sao: pianos 
de bonifica~ao anual, distribui~ao de a~6es da em
presa aos funcionarios, op<;:ao de compra de a~6es 

da companhia, participa~ao nos resultados alcan~a
dos, remunera<;:ao por competencia e distribui~ao 

do lucro aos funcionarios. 

Plano de Bonificaqao Anual 

0 plano de bonifica~ao anual e urn exemplo da re
munera~ao variavel. Trata-se de urn valor moneta
rio oferecido ao final de cada ano a determinados 

colaboradores em funs:ao da sua contribui~ao ao de

sempenho da empresa. 0 desempenho deve ser me
dido atraves de certos criterios, como lucratividade 

alcan~ada, aumento da participa~ao no mercado, 
melhoria da produtividade etc. 

Existem dais tipos de pianos de bonifica~ao anual: 

1. Plano tradicional de metas definidas: baseia-se 

em metas or~adas e definidas com teto e piso 
para pagamento de bonus. A meta de bonus e 
o alcance do objetivo predeterminado. Com 
isso, 0 baixo desempenho nao e penalizado e 

Ma performance 
nao penalizada 

Meta de bonus 
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0 desempenho excelente nao e recompensa

do, pois o plano define urn valor definido eli
mitado, conforme a Figura 10.4. 

2. Plano de bOnus flexivel EVA: baseia-se tam
bern em metas flexfveis que nao possuem piso 
ou teto para pagamento de bonus. EVA (Eco

nomic Value Added) e urn modelo de gestao e 
de remunera~ao par incentivos que cria urn 

novo direcionamento na empresa. Trata-se de 
uma gestao baseada em valor e sua metodolo

gia e universal e reconhecida pelo mercado 
acionario. Seu objetivo e maximizar o valor 

criado pela empresa atraves da mudan~a da 
cultura corporativa para que os gerentes pen

sem, ajam e sejam recompensados como se 
fossem acionistas da empresa. 0 EVA envolve 
e alinha os processos de decisao, avalia.;;ao do 
desempenho e remunera~ao para que os ge
rentes analisem as fontes de valor e possam di
recionar a defini~ao de metas e objetivos da 
empresa. Visa transformar o gerente em urn 
co-proprietario da empresa. 

0 plano de bonus EVA apresenta tres aspectos 

interessantes: 

1. Se a meta de desempenho e alcan~ada, o exe
cutivo ganha a meta de bonus. 

6tima performance 
nao recompensada 

ooooooo••••••ooO•ouo••ooooooooooooooooioooooooooouoooooouao.ooooooooooooooooooooooo 

80% 100% 120% 

LucroO~do 

Figura 1 0.4. 0 plano tradicional de bonus. 
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Banco de bonus 
posltivo 

..................................................................................... 
Bonus pago no ano 

Banco de bOnus 
negative Meta de 

Desempenho 
Superagii.o da meta 

de Desempenho 

Figura 1 0.5. 0 plano de bonus EVA. a 

2. Se o executivo nao alcan~a a meta de desem

penho, ela passa para o banco de bonus nega

tivo. Fica com urn saldo devedor para o proxi
mo ano. 

3. Se o executivo ultrapassa a meta de desempe

nho, o excedente passa para o banco de bonus 

positivo. Fica com urn saldo credor que pode 

receber no medio e longo prazo. 

Distribuic;ao Ac;oes 
da Empresa aos Funcionarios 

A distribui~ao gratuita de a~6es da empresa a deter

minados funcionarios, como forma de compensa

~ao, e outra maneira de se fazer remunera~ao flexi

vel. Aqui, o dinheiro do bonus e substituido por pa
peis da companhia. 

Opc;ao de Compra de Ac;oes 
da Companhia 

Muitas empresas estao proporcionando uma forma 

diferente de remunera~ao variavel, atraves da oferta 

de a~6es que sao vendidas (por pre~o subsidiado) 
ou transferidas aos seus colaboradores, conforme 

determinadas regras. 0 objetivo e fazer com que 0 

colaborador - o principal parceiro - torne-se tam

bern acionista da organiza~ao por sua propria con
ta, mas com a ajuda da organiza~ao. 

Trata-se de urn modelo comum nos Estados Uni
dos (stock options) e da ao colaborador o direito de 

comprar urn lote de a~6es da empresa por urn deter
minado pre~o. 0 direito de compra deve ser exerci
do dentro de urn prazo previamente determinado. 
A DuPont estende essa possibilidade para todos os 

colaboradores, ate mesmo do chao da fabrica, dis
tribuindo a~6es para os seus 140.000 colaboradores 

em varias partes do mundo, para desenvolver urn 
conceito de companhia global entre eles. Muitos 

colaboradores compram seus lotes e mantem urn 
patrimonio invejavel em suas maos. 

Existem varias formas de estabelecer a partici

pa~ao do empregado no capital da empresa. Alem 

do modelo denominado Stock Options, ha o 
Phantom Share, utilizado nos mesmos termos do 

primeiro, so que com a~6es ficticias, cujo valor e 
calculado com base no patrimonio liquido da em

presa. Essa e a modalidade adotada pela Constru

tora MRV, que distribui urn percentual de seu lu

cro anual, na forma de a~6es, entre alguns colabo
radores. Com isso, a empresa MRV pretende al

can~ar do is objetivos: comprometer os executi,·os 
com o destino da companhia e quebrar a estrurura 
de empresa familiar para perenizar o negocio. ~os 

Estados Unidos, a venda ou concessao de a\Oes e 
pratica corrente entre as empresas. 0 beneficio 
esta se estendendo a todos os colaboradores das 
empresas e o governo americana passou a c~ 
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e VOLTANOO AO CASO INTROOUTORIO 

0 DILEMA DA REDE BAHIA 

Carlos Alberto resolveu instituir urn plano de boni

ficac;;ao anual ligado ao alcance de urn ou mais ob

jetivos organizacionais. 0 lucro veio em primeiro 

Iugar. Passou a reservar 5% do Iuera operacional 

todos os anos para distribui-lo ao pessoai. Os de

mais objetivos organizacionais, como participa· 

<;ao no mercado, satisfac;;ao do cliente e produtivi

dade, foram acrescentados, com pesos diferentes 

.A. GP DE HOJE 

PROMON9 

A Promon Tecnologia e uma empresa a parte. Nao 

vende produtos acabados. mas sim inteligencia: in

tegrac;;ao de sistemas. principalmente no campo das 

telecomunicac;;oes, eo que ela coloca no mercado. A 

empresa nao tern chao de h'lbrica. Ouase 70o.<> dos 

colaboradores disp6em de formac;;ao universitaria. 

Todos eles podem ser s6cios da empresa e a maio

ria ja e. 0 salario medio, proximo dos R$5.000, e urn 

dos seus pontos mais altos. Na verdade, a Promon, 

e uma comunidade de profissionais que sao s6cios 

da empresa. S6 os colaboradores e que podem ser 

acionistas da empresa e s6 pode ter ac;;oes da em

presa 0 colaborador que for indicado pelos chefes a 
direc;;ao geral. Quando urn colaborador falece, apo

senta-se ou sai, as suas ac;;oes sao compradas pela 

empresa e redistribuidas entre os que ficam. Elas 

nao podem ser vendidas fora da companhia, nao se 

transferem por heranc;;a e nem podem ser doadas. 

lndividualmente, ninguem pode ter mais do que 5% 

do capital da empresa, 0 que e uma forma de garan

tir equilibria de poder entre os colaboradores acio

nistas. Caso o colaborador nao tenha dinheiro sufi

ciente para comprar os papeis, a conta e dividida em 

36 prestac;;oes. Oitenta e cinco por cento do pessoal 

tern a(f6es da companhia e 93% deles ere que esse e 

no bolo da distribui(fao. No primeiro ano, o plano 

de bonifica(fao envolveu a pen as os gerentes na re

partic;ao dos 5% do !ucro. No segundo a no, passou 

a estender-se aos chefes, reservando-lhes 2% do 

lucro. No terceiro ano, a ideia era abrir-se para a 
totalidade dos funcionarios, atribuindo-lhes 1% do 

lucro anual. 

um dos fatores de sucesso da empresa. A ernpresa 

teve urn lucro liquido de US$86 milhoes. Foram rein

vestidos US$40 milh6es entre participa(fao nos lu

cros e dividendos acionarios naquilo que a empresa 

considera fundamental para o seu sucesso: seus 

1.500 colaboradores. Em media, cada urn deles le

vou para casa tres salarios a mais a titulo de partici

pac;ao nos !ucros. Os que trabalharam bern em equi

pe e ofereceram soiuc;;oes inovadoras embolsaram 

ate seis salarios extras. 

0 grupo definiu os seus valores e objetivos ha de

cadas. Etica, algo indispensavel numa empresa onde 

quase todo mundo e s6cio, e urn desses valores. Ali 

tudo e transparente. A responsabilidade pela gestao 

esta em mudan(fa constante: os diretores sao eleitos a 

cada tres anos. Niveis hierarquicos? S6 existem dois, 

entre OS diretores e OS office-boys. 0 ambiente e de 

desafio intelectual, conseqi.iencia natural da qualifica

<fBO dos colaboradores e do tipo de atividade da em

presa. 0 nfvel de exigencia e superestimulante e faz 0 

clima. Em ambiente assim, ha liberdade para propor e 

fazer. A Promon e uma companhia que gosta de ino

var. Alem disso, e uma das melhores empresas para 

trabalhar. e 



CAPITULO 1 o • Programas de Incentives 323 

• VOLTANDO AO CASO INTRODUTORIO 

0 DILEMA DA REDE BAHIA 

Para transformar cada funciom1rio em um acionista da 

empresa, Carlos Alberto instituiu urn plano de distri

bui<;ao de a<;6es da Rede Bahia. Em vez de dar dinhei-

ro ou bonificaqoes. 0 jovem presidente queria dar uma 

parte do capital da empresa aos funcionarios, desde 

que alcan<;assem certos resultados anuais. 

)( AVALIACAO CRiTICA . 

A RECIPROCIDADE NOS GANHOS 

Bancos, como o lcatu, Pactual e Garantia, estao entre 

OS primeiros a oferecer a oportunidade de participa

cao acionaria a seus colaboradores. Um dos objetivos 
do sistema e atrair profissionais com talento em um 

mercado competitivo. Os colaboradores do Banco 

Pactual que se tornaram acionistas tem bons motives 

para estarem satisfeitos. 0 patrimonio liquido do ban-

co pulou de R$2 milh6es para R$150 milhoes em ape
nas oito anos. Vinte executivos do banco detem 37% 

do capital acionario e o presidente, o maior acionista, 

nao tern duvidas de que o principal estimulo ao forte 

crescimento patrimonial e justamente a participa<;iiO 

acionaria. 0 bolo cresce com a adesao e envolvimento 
dos colaboradores. 

A GP DE HOJE . 

COMO TRANSFORMAR 0 FUNCIONARIO EM ACIONISTA10 

0 programa de participaqao aciomlria da Promon foi 

criado na decada de 1960 e permite a cada colabora

dor a compra de a<;6es da empresa. Para evitar a con

centraqao do capital nas maos de poucos, cada cola

borador tem 0 direito de comprar, no maximo, 2% do 

capital. Um dos gerentes da Promon e dono de 3.500 

aqoes da empresa e sente-se bastante comprometido 

na companhia. Comprador habitual de a~oes da Pro

man, desde que ingressou na em pre sa, ele tern um pa

trim6nio estimado em RS1 00 mil. Para ele, nao ha uma 

aplica~ao financeira tao rentavel quanto essa. A sua 

inten~ao e fazer desses recursos urn peculia para 

aposentadoria ou para pagar a faculdade dos filhos. 

A compra de aqoes e um excelente neg6cio do 

ponto de vista do colaborador, mas sob a 6tica da 

empresa os ganhos nao deixam a desejar. A Promon 

e um exemplo: seu faturamento cresceu mais de seis 

vezes no decorrer da decada de 1990. Quarenta e cin

co por cento do capital estao nas maos dos colabora

dores e o restante esta sob o controle de 70 acionis

tas que nao podem, individualmente, deter mais do 

que 5% do total. A diretoria da empresa e eleita pelos 

acionistas a cada tres anos. Uma regra importante no 

programa aciom!rio da Promon e que as ac;oes nao 

podem ser doadas ou vendidas fora da companhia. 

Os colaboradores que deixam a empresa devem ven

de-las na tesouraria. Com a rentabilidade media 

anual de 30%, as aqoes da Promon podem ser adqui

ridas pelos colaboradores com financiamento conce

dido pela propria empresa em ate tres anos. Anual

mente, sao distribuidos dividendos. 

Outra empresa que aderiu a ideia de abrir o direito 

de participac;ao aciom1ria aos co!aboradores foi o labo

rat6rio norte-americana Eli Lilly. A filial brasileira ini

ciou o programa de vend a de a<;oes, em 1993, tornando 

disponiveis 200 a<;6es aos seus 700 funcion{uios com 

prazo de carimcia de tres anos. Ao liberar outro lote de 

a<;oes para venda aos colaboradores, uma equipe reali

zou reunifies com pequenos grupos de colaboradores 

e foi liberada uma linha telefonica s6 para esclarecer 

duvidas sobre o assunto. Boletins internes e correio 

eletronico da empresa cuidam de divu!gar as cotac;:6es 

das art6es. A maioria, 75%, contudo, exerceu o direito 

de venda assim que expirou o periodo de carimcia. 

Para a empresa valeu a pena, pois a motivagao dos fun

ciom1rios aumentou sensivelmente. 

--------------·----·-------------

·························-----------------!lli!.''"':IH ~'I!'IPii'''~,!J~' '!!'"''!," ,,.,.,,.: "fllllllltnmiii''''!!!W'''~lll' 
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A ARTE DE DIVIDIR11 

Cr~sc~ o numero de empresas que distrlbuem at;:oes 

para sews coiaboradores. 0 programa TeamShare da 

em todo o mundo esta incenti-

vando os seus 48 mil 

mll no Brasil. A dos Santos. 

que trabalha no setor de embalagem da Bristol-Myers 

em Sao Paulo. com um salario de RS700.00. 

esta feliz e ansiosa: recebeu RS26 mil. como resulta

do da venda das 400 at;:bes que ganhou da empresa 

em 1995. A de ac;oes aos colaboradores 

esta se tomando uma pratica crescente. adotada em 

empresas como tv1onsanto Searle. Elli Lilly, Cisco, 

Bay Networks etc. Os nomes mostram que isso e 

coisa de multinacional. E e mesmo. Quinta maior 

emprssa farmaceutlca do mundo, com faturamento 

de US$16,7 bilhoes, a americana Bristol-Myers dis

tribuiu 19,2 milhoes de op~oes de compra de suas 

a~toes, a urn custo total de US$1,9 bilhao- ou 2% do 

valor de rnercado da empresa, que e de US$90 bi-

lhoes, S6 nao 

prazo de tres anos. 

a venda dos antes do 

Born para o co!aboradoL rnelhor para a ernpresa. 

Ao transformar os seus em as com-

mento de sua 

caso 

suas 

um forte aliado na busca de urn au-

0 que contribui para o 

""'""""' maiores e a con

no mercado. No 

americana do setor ""',"',""'''" 

n<>nnnr. cerca de 224%. 

saltando de US$30,62 para 0 colaborador 

do cresci-tern uma motiva~ao extra para 

mento da empresa. Ele tende a vaiorizar mais seu in

vestimento, diz o gerente-gerai da 
, ____________ ---- -----------

0 DILEMA DA REDE BAHIA 

Outra a!temativa para Carlos Alberto seria fazer com 

funcionario ""'"''''"'" 
em vez de sem que disso 

ELSEVIER 

Squibb no Brasil. Segundo eie, o p•·o!'vanul suporou 

todas as expectativas. A empresa cornprometeu cerca 

de 26~o do seu patrimcmio no programa. Foram benefi~ 

ciados os colaboradores com mais de tres ;:mos de 

casa. Como o preqo da da Bristol nos 
tres anos, quem optou por exercer seu direito de corn

pra (e venda) esta embolsando !ucros. Deta

lhe: sem precisar gastar um !Jnico centavo, uma vez 

que as a~oes seri'w pagas com 

obtida nesse penodo. 0 dono das vendeni por 

US$1 00 urn papel que comprou por US$30,62. o 

garantira urn ganho bruto inacreditavel. Quem nao 

quiser exercer agora podera a 
mente, respeitado o prazo de dez anos fixado peia 

companhia. 

0 programa motiva a fidelidade empresa. Na 

subsidiaria brasileira da Monsanto OS , 1 mii 

colaboradores que aderiram ao programa so viram a 
cor do dinheiro, a car6ncia 

anos estipulada pela empresa para o 

opc;:oes. A evoluc;:ao dos prec,:os das 

York mostra que o 

aqao da Monsanto foi 

US$52.00. valor 88%, 

em Wa!i Street 

USS27.54. A empresa ja fez varios 

A 

com dez a nos de prazo e tn?s de carencia. 0 progra

ma mantem as pessoas com o fu

turo desempenho da empresa, afirma o gerente 

de remuneraqao da Monsanto. Para os funciona

rios, tudo ainda e uma novidade. Trata-se de um 

processo de aprendizado. />,os poucos, eles perce~ 

bern o que significa ter um da 

nas rnaos. 

fosse consultado 

mais democnHica e consultiva do que a 

va anterior. 

·----------------------------------------------'IIIIIIIUHIIIII!ftlll!lmmu~mmmnmnu 1 11 ,1'"1111 
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• Gl IU 11~1 . 
= =~~ ~ ~ 

0 GAIN-SHARING DA MONSANT012 

A da Monsanto, um dos malores 

do mundo, desenvoiveu seu pro

grama de nos ganhos com um objeti

vo bem definldo: queremos reforqar o trabalho em 

equipe dentro da companhia, afirmou o 

da Monsanto, Seu sonho era acabar com as inter-

minaveis discuss6es entre os da 

en-

contrariam uma maneira de cooperar entre sL A 

empresa deu a partida no programa em 1991 e to

dos os coiaboradores da empresa estiw 

pando do Mas o presidente eo menos indica-

do para falar sobre o assunto, 

desenhada a cada ano funcionari

os, de 1 0 a 12 trabalhadores de diversas 

~r~ag ~ r~iveis hierarquicos reunem-se para definir 

as metas em cad a uma das unidades. Batizadas de 

""'""'"'teams. essas equipes decidem da for

ma de pagamento aos participantes do programa. 

S6 hil uma regra predefinida: sem lucro, nao ha 

A empresa divide meio a meio com os co

laboradores o que ex ceder a meta de lucre. Os 

teams estabeleceram 

se houver um tmico acidente de trabalho na uni-

dade de 0 espantou-

se com a A resposta de um o dei-

xou desconcertado: "se nao estivermos 

tos, recebe", disse o trabalhador. 

Os funcionarios tambem "''"''""''rn 

como os "embaixadores do . Cabe a 

eles e durante o ano as metas a serem 

"0 program a deve ser para que todos 

, diz o diretor de RH da Monsanto. 

as ini-
ciais da frase e lucrative. 

A Monsanto tern crescido desde o nascimento do gain 

Faturou US$250 milhoes e o !ucro foi de US$21 

miih6es. Os colaboradores ficaram com uma bolada de 

US$1 milhao que foi distribuida para 423 deles. 0 resul

tado teve um saber diferente para o diretor de RH: 

empresa transforma cada funcionario em um pequeno 

• 111\TANDO AD IAII INIIIDI.Jif\8111 
"' "' ~ < ~ 

0 DILEMA DA REDE BAHIA 

Para manter os gerentes e colaboradores da Rede Ba

hia motivados e comprometidos com os de 

de sua empresa, Carlos Alberto criou uma 

campeonato entre as lojas para incentivar a r.nmr,.,.t 

intema entre elas. Para tanto, montou um sistema 

de com varies que vao do lucro ao 

do indice de rotatividade do oessi:nu 

der a partir de 1995 isen<;6es fiscais as empresas 
que adotam o modelo. 

0 sistema de aquisi<;ao de a<;6es apresenta certas 

limitac;:6es. Uma delas e que ainda nao se desenvol

veu a cultura do mercado de capitais entre os colabo

radores. 0 comportamento dos portadores que ven-

a reduqao de custos Dessa forma, nao 

ha apenas a preocupa<fao de vender mais menor 

pre!fo e um Iuera excelente. mas irreal. Todos 

deveriam passar a olhar o como um todo sls-

temico. Haveria nos resultados do 

cio, visualizado a de 

dem as a<;6es confirma os resultados de uma pesquisa 

realizada nos EUA, segundo a qual, dais ter~os dos 

trabalhadores exercem o direito de compra e venda 

das a<;6es adquiridas em urn prazo de apenas seis me

ses. A necessidade de curta prazo e mais forte do que 

o compromisso a longo prazo. Por outro lado, as es-

---.,. •••••••••••••••••••••• !!"!If" 



326 Gestae de Pessoas • IDALBERTO CHIAVENATO ELSEVIER 

fiemunerac;ao por competencia I" · AeMt.lllerar;IO traa.-r ;· ... ; 1 1 
~=============: 

• Pagamento do sal8rlo praviamente 
estabelec:ido para o carg11· 

• o satario e 11xo 

•Aav~de~ho 
nio afe1aa~qio 
dapess.oa" 

• Apenasosc~podem 
recebeJ:b&lus· relaoionado .com 
metas pre.negociada$ 

• .Nio Ql9tiva~em ~uta 
envoMmerltO C(,ffi o neg6ck> 
cfa~ .... 

• Pagamento mensa! ou anual varia 
de acordo com a avaliattao do 
desempenho 

• Osalario nio etixo 

• A avatia~o do desempenho afeta 
diretamente a remunera<;ao da 
pess® 

• lbdOS os colaboradores podem 
reaeber ganho adicional conforme 
o desempenho alcan<;ado 

• Funciona como fator motivador e 
eStimula o envolvimento com ·as 
metall· da empresa 

Figura 10.6. Diteren9as entre remunerar;ao tradicional e por competencia. 

peculac;6es no mercado de capitais levam a oscila
c;6es bruscas no prec;o das ac;6es. Alem disso, existem 
duvidas legais com relac;ao a participac;ao do colabo

rador no capital da empresa: a concessao de ac;6es 
pode ser considerada salario indireto ou participac;ao 

nos resultados. Alguns especialistas optam pela se
gunda alternativa: se for considerada uma forma de 
participac;ao nos resultados, nao havera incidencia 
de encargos e o beneficia podera ser negociado entre 
os sindicatos e estendido a todos os colaboradores . 

.& GP DE HOJE 

REMUNERAQAO POR COMPETENCIAS13 

A pesquisa feita pelo Progep - Programa de Estudos 

em Gestae de Pessoas - da Funda~ao Institute de 

Administraqao (FIA), conveniada a Faculdade de Eco

nomia, Administrattao e Contabilidade da Universidade 

de Sao Paulo - FEA-USP mostra que a gestao da remu

nera!fao e um processo crucial para o sucesso de qual

quer organizaqao e tem forte impacto nas relac;oes en

tre pessoas e empresas. De um !ado, a remunera~ao 

representa um dos componentes principais do custo 

de seus processes e servittos. De outro lado, a remune

ra~ao simboliza para o colaborador a forma pela qual a 

organizac.;ao percebe e define o valor relativo de seu 

)( AVALIA~AO CRf"''ICA 

CUIDADOS PRELIMINARES 
Uma limitattao e o receio de que 
pr6prios coiaboradores, principalmente u<t<Ju.:·•~o:::> 

detem informa~t6es privilegiadas. Para 

bilidade, a lnformix, empresa que software para 
bancos de dados, estabeleceu que os colaboradores que 
tem a!f6es da empresa somente podem negocia-las 30 
dias ap6s a divulgattao dos resultados trimestrais. 

trabalho. A pesquisa revela que as empresas estao 

buscando novas processos de compensattao, no qual 

o conceito de competemcia aparece como o elemento 

articulador. Uma das possiveis desse 

conceito ve a competencia como agrega<;:ao de valor 

que pode ser mensurada por meio do que o co!abora

dor "entrega·· para a organizac.;ao, isto e, a capacidade 

do colaborador de gerar resultados. Dai a remunera9ao 

por competencias vincu!ada a capacidade de "entrega" 

do colaborador. Esse processo esta sendo objeto de 

muitas experii~ncias e pesquisas e e ainda pouco im

plantado devido a sua complexidade. 

----------------·~·~-.. ,,,, .. ,,,,,,, __ ,,..,, '""""'"'""--
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)( AVALIACAO CRiTICA 

OS ENTRAVES LEGAlS 

Existem certos impedimentos da legisla~ao traba

lhista sobre os quais divergem os especialistas. 0 

artigo 461 da Cl T (Consolidagao das Leis do Traba

lho) veta diferen~as salariais para tun~6es iguais: 

para um mesmo cargo exercido com igualdade de 

perfeil?fiO tecnica e produtividade nao pode haver 

sahirios diferentes. A solu~ao apontada e pagar urn 

adicional a titulo de premio, mesmo mes a mes, 

como uma parcela salarial condicionada e de cara

ter estritamente pessoal, para nao ferir a equipara

qao salarial. Nao fica afastada a hip6tese de o fun

cionario reclamar posteriormente os seus direitos 

na Justic;a do Trabalho. 
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Para outros especialistas, nao ha entrave legal 
quando o adicional de remuneraqao por competencia 

e pago anualmente, pais assume o can!iter de gratifi

cagao. Quando 0 adicional e pago mes a mes pode-se 

criar um problema legal de continuidade. A lei diz que 

nao se pode diminuir o saiario, mas como e uma grati

fica~ao, dizem os especialistas> nao ha nenhum impe

dimenta juridico. No Banco Pactual, a remunera~ao 
por competencia foi aliada a uma meta globaL Se o fa

turamento do banco a!canqar US$150 milhoes todos 

os colaboradores passarao o final do ano em Londres 

e Paris. A motivattao e tanta que ate as esposas dos 
colaboradores ficam envolvidas. 

{L··_··_:_.·_· __ ·._ .. _.v_a_n_tag __ e_ns_·--------~~ l 
:=:::::::::::====~ 

Desvantagens 

: • F~it!a· a idehtifi~o dos 
• ·,mnto& torteaefracos de Cadtt 
··~ 

> •.'o i~riimetn:Otorna~se util para 
·Cad:~ ~iador, por ser especifico 

· ~terco~definldos 

• oa~adores selltem~aemais motlvattu$ · · > 

• COlebol"ador~.com potencial 
· ·~orado podem cr&scer 
"·M~ .... > 

• Coiabdradore$ rrui)n()S competentes 
podem. sehtir-selnseguros 

• A poss(vel diferenqa salarial entre 
colaboradores que ocupam o 
mesmocargo pode getar 
insatisfayao 

• A mOtiv~ pode desaparecer 
·· ao loilgo·dotempo se o incentivo 
se rotinizar. 

• Poda gerar angustia e ans~dade 

Figura 10.7. Vantagens e desvantagens da remunerac;tio por compet€mcia . 

• VOLTANDO AO CASO INTRODU'f'DRID 

0 DILEMA DA REDE BAHIA 

Como a Rede Bahia deve crescer e expandir, Carlos 

Alberto imaginou uma maneira de incentivar novas 

habilidades e competencias de seus colaboradores 

para enfrentar os desafios do futuro. 0 colaborador 

deveria ter um novo perfil que privilegiasse compe-

H~ncias como atendimento ao cliente, criatividade e 

inova~ao na busca de novas solu~oes e espirito 

empreendedor. Os colaboradores que desenvol

vessem essas competencias seriam premiados por 

isso. 
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._ BP DE NDJE 

COMO IMPLANTAR A PLR14 

Para ser bem-sucedida, a implanta~ao da PLR deve 

que considere os seguintes 

1. Cada empresa deve ter o seu sistema ""'""'"'" 
Cada empresa deve privilegiar metas e resulta

dos considerando a sua cultura corpo

rativa e atendendo as suas caracteristicas e pe

culiaridades "'"'"'"'"'t'""'"' 
2. Enfatizar os resultados e nao os lucros. 0 sistema 

deve estar orientado para resultados. Resultados 

sao objetivos a serem Podem ser 

denominados metas, indicadores de produtivida

de ou de etc. Podem ser objetivos es-

tatlcos ou operacionais, mas sao 

sempre definidos como o alvo das ativi-

dades do A basica e: se os re-

sultados prevlamente estabelecidos to rem alcan

qados e sea empresa obtiver lucre no penodo de 

considerado, entao havera participaCfaO 

pess~:>al em determinada parcela do lucro. em 

daqueles resultados alcan9ados. 0 lucro 

e 0 condicionante basiCO para a distribUiCfaO, e 0 

a!cance de resultados e o condicionante subsi

diario. 0 acordo de participac;ao nos resultados 

assinado entre a empresa e sindicatos ou cola

boradores deve explicar claramente que haverci 

participa~fao desde que a empresa tenha lucro. 

Uma parcela desse lucro servira de bolo a ser 

cortado e rateado entre aqueles que alcanqaram 

determinados resultados. Se nao houver lucro, 

nao haven':! participaqao, mesmo que os resulta

dos tenham sido alcan~fados. A eficacia maior 

condiciona a eficacia menor. Sea empresa esta

belece como meta de produqao algo como 200 

peqas por mantendo o nivel de qualidade e 

se nao con segue vende-las no mercado. ela es

tara no vermelho e nao tera condi

qoes de proporcionar um plus salarial aos seus 

colaboradores, mesmo que eles tenham tido ex-

Os colaboradores traba-

!ham como verdadeiros parceiros da organiza

"'""''"""'"" os beneficios e os prejuizos. 

3. Definir metas taticas e operacio-

nais. 0 sistema deve envolver todos os colabora

dores atraves de uma ou duas metas corporati

vas, duas ou tres metas taticas e algumas metas 
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operacionais. As metas corporativas s~' referern 

ao comportamento global da empresa, enquanto 

cada area ou ri<>ftl>rt<> 

nais se referem a atividade do 

rio. Na implantaqao do sistema, deve-se evitar as 

metas individuals par dois motivos: elas com pro· 

metem o de ao gerar forte compe· 
ti(!ao entre as pessoas e 

Em situa(!oes 

individuais 

com 
ou cinco metas simultaneas previa mente estabe

lecidas. Certas empresas trabalham apenas com 

metas e metas setoriais para facili
tar e 
podem repre.sentar 30 a 409--;; do valor disponibfli~ 

zado para ser distribuido a titulo de participa.;:ao, 

enquanto as metas setoriais 

outros 60 a 70%. 0 valor recebido 

dor e proporcional ao seu salario nominal. 

4. Utilizar indicadores usuais, e confiaveis. 

0 programa pode ser uma novidade para as pes-

seas e gerar certa ansiedade a A 

sua impianta~ao deve ser feita a de medi-

das de e ja existentes na em

presa para que as pessoas nao se sintam inse

guras. Os indicadores devem ser e con-

fi<.lveis para credibilidade. Com o passar 

do tempo e com a os incli-

cadores devem ser melhorados e renovados. 

5. Estabelecer uma De-

ve-se manter uma 

a ou come{far com n~>ron,n.n,.,_ anuais 

para depois encurtar para 

Periodicidade curta e fator 

cesso do programa. Contudo, aumentar a 

dicidade de semestral para anual provocar 

o descredito do programa, os co!aborado-

res pensar que a em pre sa nao tern saude 

financeira para bancar o programa de remunera

variiweL A lei quer evitar que as empresas 

do pro-

grama, caracterlzados como 

evitando a incidt'mcia de encargos traba!his-

tas e e abatendo a 
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6. Proporcionar clareza e simplicidade. 0 programa 

deve ser claro. simples e com poucas regras. Os 
me!hores programas propoem poucas metas -
como duas corporativas e duas ou tres setoriais -

divulgadas com clareza para que todos possam 

entende-las com a consonancia necessaria. Como 

0 programa e destinado a todos OS funcionarios, 

deve ser feito em linguagem simples e clara, em 
poucas paginas e sem provocar duvidas. 

7. Ressa/tar a objetividade. 0 programa deve ter um 
grau minimo de subjetividade. Os indicadores de
vern ser quantificaveis, como frequemcia e pontua
lidade ao trabalho, redu~ao do numero de aciden

tes do trabalho, redu~ao de refugos e de retraba

lho. aumento da produgao em numero de pegas 
produzidas, melhoria da qualidade em termos per

centuais, redugao de custos ou de despesas, pon

tualidade na entrega dos produtos/servi((os etc. 

8. AbrangEmcia do programa. 0 programa deve en

volver todos os colaboradores -como aumento 

partlcipa~ao da empresa no e!eva-

da competitividade da empresa diante das 

meihores empresas do mercado etc. Deve en

volver igualmente a todos os co!aboradores, des

de o presidente ao mais modesto faxineiro. Toda· 

via, as metas setoriais nao podem ser iguais para 

todos. Os colaboradores da devem ter 

metas setoriais diferentes dos que trabalham 

nas vendas. Em um programa de parceria anual 

cobrindo o periodo de janeiro a o pa

gamento deve ser feito em janeiro do ano se-

Aos colaboradores admitidos no decor

rer do periodo. cabera remuneragao proporcio

nal ao periodo trabalhado, caso a sua equipe te

nha atingido as metas e a empresa tenha obtido 

iucro. Para os colaboradores que deixaram o em

prego durante o exercicio, algumas empresas 

pagam proporcionalmente ao periodo trabalha

do. Certas empresas consideram que quem 

demissao quebra o trato. rompe a 

e nao esta mais engajado na empresa e, 

to, nada I he e devido em termos de participat;ao. 

Quando a empresa e obrigada a reduzir seu qua

dro de a situagao e diferente. Contudo, 

tudo deve estar claramente definida no acordo 

firmado entre empresa e colaboradores ou sin

dicatos para evitar qualquer duvida nos casos 

de admissao e demissao de pessoal. 

9. Diferenciac;;ao das recompensas. 0 programa 
deve recompensar as pessoas de acordo com a 
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lucratividade da empresa, com a produtividade 

cia area em que trabalham e da equipe da qual 

participam. Sea empresa distribui a PLR atraves 
de uma para todos os colabo-
radores, ela nao esta fazendo remuneragao va

riavel e deixa de recompensar as pessoas pelos 

0 tratamento 
contra os co-

0 programa deve ter metas e 
belecidos para a das 
pessoas, para diferenciar as pessoas e 

equipes que mais se o 

10. Manter o programa sempre em alta. E 
manter o programa sempre vivo e em alto astral. 

Os colaboradores devem estar sempre motiva-
dos em dos desafios estabe!ecidos 

ser constan-

te, continua e eficaz. Os co!aboradores devem 
sabre o andamento das me

'"'''n""'"" para orientar 
seu 0 a!cance das metas e resul-

tados deve ser solenemente e a direto

ria da empresa deve e enfatizar o progra

ma em todas as reunioes. 0 programa deve ser 

sempre renovado e melhorado para que as pes

soas nao se acomodem com a habitua!idade e 

ao fracasso. Nas de 
anual do acordo entre empresa e colaborado· 

res, metas e indicadores devem ser novamente 

sintonizados e a so!enidade deve ser toda espe-

cia! para marcar em todos. Os temas 

dos programas devem ser criativos, 

e interessantes, como se fossem um campeona-

to de futebol: OS SaO OS da 
empresa e dOS OS tecniCOS SclO OS 

lideres das e os times sao as equipes 

de fum::ionarios. No ano o tema pede

ria ser uma corrlda de Formula 1 ou um cam pea

nato de tl~nis. 0 e desburocratizar 0 

programa, ja que a lei o torna obrigatorio. De

ve-se evitar a chamada compulsoriedade: fazer 

com que as pessoas deem mais valor a iniciativa 

da empresa e as metas e resultados a serem al-
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Figura 1 0.8. Composiqao da participac;ao nos tucros e nos resultados. 

A participa<;ao acionaria de colaboradores e urn 
poderoso instrumento para as empresas que pre
tendem sobreviver em urn mundo cada vez mais 
competitivo. A concessao ou venda de a<;6es aos 
colaboradores e geralmente feita dentro de pro
gramas de Iongo prazo e serve nao apenas para mo
tivar o colaborador, mas principalmente para dar a 
ele uma seguran<;a maior no futuro. E o caso do 
Bradesco, que da aos seus principais executivos va
rios lotes de a<;6es ao Iongo dos anos. Essas a<;6es 
s6 podem ser vendidas quando o executivo se apo
senta, o que lhe garante urn invejavel adicional fi
nanceiro. Contudo, a extensao do beneficia a to
dos OS nfveis dentro da empresa e Uffi ponto pole

mica. Para muitos especialistas, a concessao da 
participa<;ao acionaria e inocua para OS nfveis ope
racionais. Nesses nfveis, talvez seja melhor associar 
ganhos de produtividade ou qualidade a concessao 
de premios efetivamente em dinheiro. 

Participac;ao nos 
Resultados Alcanc;ados 

E urn outro modelo de remunera<;ao flexivel rela
cionado com o desempenho do colaborador no 
alcance de metas e resultados estabelecidos para 

urn determinado periodo de tempo. A participa
<;ao nos resultados significa uma porcentagem ou 
fatia de valor com que cada pessoa participa dos 
resultados da empresa ou do departamento que 
ajudou a atingir por meio do seu trabalho pessoal 
ou em eqmpe. 

No entanto, para funcionar os programas de 
recompensas e incentivos precisam do compro
metimento das pessoas. Quase sempre as empre
sas esbarram em alguns erros: por em pratica es
ses programas sem uma previa campanha de di
vulga~ao, participa<;ao e de compromisso. Em ou
tras palavras, sem haver permitido aos participan
tes do programa 0 acesso as cifras financeiras e a 
necessaria qualifica<;ao profissional e nem haver 
proporcionado as condi<;6es de exercer sua in
fluencia particular sabre o novo sistema. A parti
cipa<;ao e a oportunidade de desempenhar urn pa
pel influente sao OS aspectos mais importantes. 
Tambem sao importantes o autocontrole da ava

lia<;ao e a redu<;ao da burocracia e da supervisao 
direta. Atraves do pagamento dos incentivos se 
avalia se a pessoa fez usa correto das ferramentas 
e da liberdade a ela confiadas. 0 dinheiro e urn 

excelente modo de expressar o reconhecimento 
pela ajuda prestada. Funciona como uma verda

deira fonte de retroa<;ao. 
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~ DICAS 

APLR 

1. A empresa deve negociar com os empregados, 

por meio de comissao por eles escolhida, a forma 

de participagao no lucro. 

2. Os criterlos se baseiam em indices de produtivida

de, de qualidade ou de lucratividade. 

3. 0 acordo deve definir regras claras de participa

gao, mecanismos de medigao, periodicidade da 

distribuigao e periodo de vigencia. 

4. 0 pagamento a titulo de participagao nos lucros 

deve obedecer a periodicidade minima de um se
mestre. 

5. 0 pagamento a titulo de participagao e isento de 

encargos trabalhistas ou previdenciarios. 

6. As participac;oes sao deduzidas do Impasto de 

Renda, pelas pessoas jurfdicas, como despesa 

operacional. 

7. A participagao nao devera substituir ou comple

mentar o salario. 

Com cortes de cargos, demissoes e redugao de niveis 

hierarquicos atraves de programas de mudangas orga

nizacionais - como a reengenharia e o downsizing - os 

colaboradores que restam ticam sobrecarregados. 

Em contrapartida, melhor remunerados. A Marisol, 

malharia situada em Jaragua do Sui, SC, passou por 

urn processo de reengenharia e, dos 5.000 ernprega-

Remunera~ao por Competencia 

A remuneras;ao por competencia recebe varios na
mes: remuneras;ao por habilidade ou por qualifica

s;ao profissional. E uma forma de remuneras;ao rela
cionada com o grau de informas;ao e o nfvel de ca
pacitas;ao de cada pessoa. 0 sistema premia certas 
habilidades tecnicas ou comportamentais do fun

cionario. 0 foco principal passa a ser a pessoa e nao 
mais o cargo. Isso significa que a remuneras;ao nao 
esta relacionada com as exigencias do cargo, mas 

com as qualificas;6es de quem desempenha as tare
fas. 0 colaborador polivalente leva a melhor. Por 
competencia, as empresas entendem varios atribu
tos, como capacidade tecnica, personalidade, criati
vidade, inovas;ao e conhecimento. Na remuneras;ao 
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dos, restaram os atuais 3.500. 0 objetivo era produ

zir mais, com mais qualidade e com urn quadro fun

clonal enxuto. A diregao optou por manter os funcio

narios polivalentes. A costureira que so sabia costu

rar toi dispensada e em seu Iugar ticou a que era ca

paz de fazer tambem o controle de qualidade do teci

do. 0 faturamento da malharia saltou de 90 milh6es 

de d61ares em 1990 para 200 milh6es. Para chegar a 

isso, fizemos de cada colaborador urn parceiro e ex

plicamos a ele o que a empresa pretendia, de forma 

clara e simples, diz o gerente de RH da malharia. A 

Marisol passou a reservar cerca de 1 0% do lucro liqui

do para ser dividido entre o pessoal. A maior parte 
(70%) e distribufda independentemente das metas af

cangadas, eo restante (30%) vai para os alvos opera

cionais de cada setor da empresa. Em julho, e feita a 

analise contabil do primeiro semestre e a empresa da 

um adiantarnento sobre a participagao nos lucros. No 

segundo semestre, chega-se ao valor finaL A distribui

c,;ao e proporcional ao salario de cada urn. No fundo, 

ao dividir com os funcionarios o beneficia dos resulta

dos alcanc,;ados, a participac,;ao nos Iueras e resultados 

torna-se urn poderoso instrumento no sentido de pro

mover a justic,;a social e alavancar a motivac,;ao das 

pessoas. 

par competencia, os funcionarios que ocupam o 
mesmo cargo podem receber salarios diferentes con
forme a competencia de cada urn. 0 objetivo e re
munerar de maneira personalizada cada funciona
rio, de acordo com a sua competencia pessoal. T res 

passos sao necessarios: 

1. 0 primeiro passo e a discussao do gerente 
com cada colaborador a respeito das compe
tencias necessarias para 0 trabalho, OS seus pon
tOS individuais fortes e fracas. Essa primeira 
abordagem nao tern nenhum carater repressi
vo ou impositivo. Seu objetivo e localiz.ar e sa
nar os pontos fracas. No Ii\'G-Bahrings, insti
tuis;ao financeira que aderiu ao novo sistema, 

o diretor de operas;6es afirma que agora o 
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Oistribui~;ao 

Alcan4jadas 
da participa<;ao 

nos lucros/ 
resultados 

Nao 

Metas e 
resultados 

a 
alcan4jar 

Nao Participayio 
NaoM 

alcanqadas desabHitada 
distribui<;So 

daPLR 

Figura 1 0.9. 0 mecanismo da participagfw . 

• VOLlANIHl AO &ISO UUlBOIUili:IUO , , ,, . 

0 DILEMA DA REDE BAHIA 

Carlos Alberto pensou em distribuir trimestralmen

de seus Iueras, desde que os 36 

on<:.n:><l" executives uma meta pre-

viamente estabelecida. 0 restante dos 256 funcio

m'trios a receber bonus, a cada tres me

ses, calcu!ados a do volume de vendas de 

sua unidade. Carlos Alberto nao que os ga-

banco e cada urn de seus colaboradores sabem 

exatamente quais SaO as carencias e OS pontOS 

fortes de cada urn. 

2. 0 segundo passo e a programa~ao conjunta 

entre gerente e colaborador, do programa do 

treinamento necessaria que deve necessaria

mente integrar o processo. Cada colaborador 
torna-se o responsavel pelo seu autodesenvol

vimento e qualifica~ao profissional. A motiva

~ao vern a reboque, pois cada colaborador 

sente-se envolvido, responsavel, esfor~a-se 

mais e colabora mais com a empresa. No 

ING-Bahring, cada colaborador opina sobre a 

sua avalia~ao eo seu treinamento. A (mica crf

tica ao sistema e que 0 banco podera perder 

alguns colaboradores que vao se tornar mais 
bern qualificados e poderiio ser atraidos por 

~~ - s ~ "' ~ 

nhos do pessoal dependessem de uma unica varia

vel, como o Iuera. Queria incluir como criteri<>s de 

remuneraqao outras variiweis, como do 

de giro, redu~ao dos estoques a urn nive! mi

nimo, satisfacao do cliente e lucratlvldade, A remu

variavel deveria considerar o atendimento 

a todos esses criterios. 

outras empresas, se nao houver caminhos 

abertos para urn encarreiramento oportuno. 

3. 0 terceiro passo e a remunera~ao personaliza
da. Para o vice-presidente de RH do ING

Bahrings, a remunera~ao por competencia fo

caliza a pessoa e nao o cargo. E urn pagamento 

mais coerente com a contribui~ao de cada in

dividuo aos objetivos e resultados da empresa. 

A remunera~ao por competencia surgiu da ne

cessidade de diferenciar empregados com habilita

~6es diversas. Como as organiza~6es passaram a 

exigir das pessoas mais autonomia e responsabili

dade e com a extin~ao de nfveis intermediarios e 

de cargos, pessoas com habilita~6es desiguais aca

baram ficando no mesmo nivel hierarquico. 0 

novo conceito resgata as diferen~as: as pessoas ga-
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nham pelo que sabem e pela colabora~ao no suces
so da empresa. 

Na verdade, a remunera~ao por competencia 
e uma maneira sutil de remunerar de acordo com 

a contribui~ao pessoal de cada colaborador a 
organizac;:ao e incentivar a participa~ao e envolvi
mento das pessoas na condu~ao dos neg6cios da 
empresa. Como diz Claus Moller: coloque seu 

pessoal em primeiro lugar e ele fara o mesmo com 
o cliente. 

Distribuic;ao do lucro 
aos Colaboradores 

A participa~ao nos lucros e urn sistema pelo qual uma 

organizac;:ao distribui anualmente entre seus colabora

dores uma certa propon;:ao de seus lucros. Trata-se de 

uma forma de remunerac;:ao variavel. A participa~ao 
nos lucros e resultados (PLR) foi prevista no texto da 
Constitui~ao de 1988, no artigo 621 da CLT e ratifi

cada pela Lei 10.101 de 2000. A inten~ao e estimular 
essa pratica a partir da negocia~ao em conven~ao ou 
acordo coletivo ou por intermedio de comissao esco
lhida pelas partes, dela integrando necessariamente 
urn representante do sindicato. A partir dai, as em
presas passaram a implantar programas de participa

~ao nos lucros e resultados para atender a imposi~ao 
legal. A participa~ao nos lucros e resultados nao e 
tema novo no pais. A Constitui~ao Federal de 1946 
ja tangenciava o assunto. 

Como Desenhar 
um Ptano de lncentivos 

0 desenho de urn plano de incentivos deve levar em 

considera~ao alguns aspectos fundamentais. Em 
primeiro lugar, deve-se considerar que urn plano sa
larial funciona melhor do que urn plano de incenti-

. d' - 15 vos, nas segumtes con 1~oes: 

1 . Quando as unidades de resultados sao dificeis 
de distinguir ou de medir, os aumentos sala
riais sao mais apropriados. 

2. Quando OS funcionarios nao podem COntrolar 
os resultados (como em linhas de montagens 
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em maquinas), a remunera~ao baseada no tem

po e mais apropriada. 

3. Quando as demoras no trabalho sao freqiien
tes devido ao controle humano, torna-se im
praticivel pagar aos funciomirios conforme o 
seu resultado. 

4. Muitos pianos de incentivos privilegiam a 

quantidade em detrimento da qualidade dos 
resultados. Quando a qualidade e fundamen
tal, 0 salario baseado no tempo e mais apro

priado. 

5. A implantac;:ao de urn plano de incentivo re

quer urn investimento em processarnento de 

dados e na metodologia para analisar os cus

tos laborais. Se nao ha urn controle detalhado 

de custos porque as condic;:6es competitivas 
nao 0 exigem, e melhor nao instalar urn plano 
de incentivos. 

Urn plano de incentivos e interessante quando: 16 

1. As unidades de resultados podem ser facil
mente medidas. 

2. Existe uma clara rela~ao entre o esfor~o do 
colaboradores e a quantidade de resultados al

can~ados. 

3. Os cargos sao padronizados, o fluxo de traba
lho e regular e nao ha demora na aferi~ao dos 
resultados. 

4. A qualidade e menos importante do que a 
quantidade, ou, quando a qualidade e impor
tante, ela e facilmente medida e controlada. 

5. As condi~6es de competi~ao imp6em que 
as unidades de custos sejam precisas e co
nhecidas. 

A implantac;:ao de urn plano de incentivos requer 
os seguintes cuidados: 17 

1 . Assegurar que esfon;os e recompensas sao dire

tamente relacionados. 0 plano de incenti,·o 

deve recompensar as pessoas na propor~ao di
reta de sua produtividade maior. Os colabora
dores devem perceber que eles podem desem

penhar as tarefas solicitadas. Os padr6es de-
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X AVALIACAO CRiTICA . 

0 PLANO DE INCENTIVO PODE TER DUAS FACETAS18 

Ao construir um plano de incentive deve-se levar em 

conta que: 

1. 0 pagamento por desempenho nao substitui 

uma boa gerencia. lnstru~oes ambiguas, talta 

de objetivos claros, seleqao inadequada e trei

namento insuficiente, fa!ta de recursos e uma 

forqa de trabalho sem lideranqa sao fatores que 

impedem o born desempenho. A motivaqao pro

porcionada pela gerencia contribui para o de

sempenho eficaz. 

2. As pessoas aplicam seus esforqos onde sao re

compensados. Urn born plano de incentives deve 

ser desenhado para focalizar a atenqao das pes

SOaS Onde realmente interessa para a empresa. 

3. 0 salario nao e motivador. Como dizia Herzberg, 

o salario e urn fator higienico que produz uma 

motivaqao temporaria e como tempo o incentivo 

desaparece. Torna-se necessaria construir ou

tros motivadores, como oportunidades de reali

zaqao e sucesso psicol6gico no trabalho. 

4. Recompensas tambem punem. Recompensas e 

puniqoes sao dais Iadas da mesma moeda. A re

compensa pode ter um efeito punitive potencial 

quando ela deixa de ser ganha pela pessoa ou 

fica abaixo de suas expectativas. 

5. Recompensas podem causar rupturas nas rela

q6es. Os pianos de incentivos tern forte potencial 

vern ser atingfveis e a organizas;ao deve propor

cionar as ferramentas necessarias, orientas;ao, 

treinamento e liderans;a. 

2. Fazer o plano compreensfvel e facilmente cal

culdvel pelos colaboradores. As pessoas de

vern ser aptas a calcular facilmente as re

compensas que deverao receber pelos varios 

nfveis de esfors;o. 

3. Formular padroes eficazes. Os padr6es devem 

ser vistos como justos pelos colaboradores. 

Devem ser suficientemente altos, mas possf

veis, com uma chance de 50% de sucesso. Os 
objetivos devem ser claros e espedficos. 

para reduzir o espfrito de equipe e encorajar os 

individuos (ou grupos) a buscarem recompensas 

para si pr6prios. Os sistemas de 

sempenho que procurarn identificar os 

res e os perdedores exacerbar a 

Ha que se priorizar as recompensas 

6. Recompensas podem levar a urn 

do de-

restrito. Quando se diz as pessoas que seus ga

nhos dependerao de seu desempenho ou pro

dutividade, elas tendem a focalizar e dlrecionar 

seu desempenho apenas 

7. Recompensas pod em reduzir interesse e moti

vaqao. Sistemas contingenciais de remunera

qao tendem a reduzir a rnotiva~ao intrinseca do 
Cargo. pois OS incentivos financeiros reduzem o 

sentimento de que a pessoa esta fazendo urn 

born trabalho espontaneamente. 

Todos esses perigos potenciais nao que 

os pianos de incentivos financeiros m'flo devam ser uti

lizados. Os pianos de incentivos devem fazer parte de 

urn programa compreensivo e 
qao, no sentido de alcanqar 

crescimento profissional. Os 

bem-sucedidos quando contarn com o geren-

cial, aceitaqao dos colaboradores e uma cultura ca

racterizada pelo espirito de equipe, confianqa e envoi

vimento em todos os nlveisY~ 

4. Garantir os padroes. Os padr6es devem ser 

vistos como urn contrato com os colaborado

res. Quando 0 plano funcionar nao se deve 
reduzir o tamanho do incentivo em nenhum 

sentido. 

5. Garantir padriio de base hordria. 0 pessoal de 

fabrica (horistas) trabalha melhor com padr6es 

relacionados com sua base horaria de salario. 

6. Proporcionar apoio ao plano. A organizas;ao e 

os dirigentes devem dar o maior suporte pos

sfvel ao plano. Antes e durante a sua vigencia 

o plano deve receber total apoio de todos os 

dirigentes e gerentes. 

'!1111111 
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A GP DE HOJE 

CONSELHOS SOBRE INCENTIVOS20 

Se uma competigao de vendas revela urn unico vence

dor de melhor desempenho na empresa e que ganhou 

no ano anterior, voce estara diante de um triplice pro

blema. Primeiro, havendo um (mico vencedor, todos 

os demais membros da equipe de vendas sao perde

dores. Segundo, se a mesma pessoa ganha repetida

mente, esse efeito e refor<!ado. Terceiro, por ser ven

cedor, ele nao precisa do premia, 0 que pode tormi-lo 

hostilizado pelos colegas. Nessas condiq6es, o resul

tado para a empresa nao e compensador. Ela desper

di<:;a dinheiro com recompensas que nao recompen

sam. E o efeito sobre o aumento liquido no total de 
vendas e mlnimo. 

Embora os concursos de vendas sejam usados ha 

tempo, e necessaria repensar OS incentivos de ven

das, a partir dos seguintes aspectos: 

1. Toda competigao que premia apenas urn ou 

poucos ganhadores e um mau neg6cio para a 

empresa e desmotiva o grande contingente 

de perdedores. Este pode negligenciar seus 

esforqos, quando percebe nenhuma possibili

dade de ganhar. Muitas vezes, e um jogo de 

cartas marcadas. 

2. As competit!6es de vend as nao tem nenhuma re

lat!ao com as competigoes esportivas. Os ven

dedores individuais de me!hor desempenho nao 

trazem resultados significativos as vendas da 

empresa. E toda a equipe que deve ser motivada 

para o aumento nas vendas. 0 certo e ter o 

maior numero passive! de ganhadores, permi

tindo que cada um lute pelas suas proprias me

tas e que ganhem todos aqueles que consegui

rem atingi-!as ou supen'i-las. 

3. As competiqoes que se realizam sempre no mes

mo periodo, geralmente no final do ano, ja sao 

previstas pelos vendedores. Frequentemente, 

sao vistas como tentativas de remediar o mau 

planejamento da empresa. 

4. As competigoes que tem os mesmos objetivos

geralmente o volume de vendas - contradizem 

abertamente os principios basicos de marke-
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ting. Lembre-se: voce tem objetivos mais impor
tantes do que o volume de vendas e esses obje

tivos mudam com o desenvolvimento de setores 

do mercado. 

5. Nao existe competiqao "justa''. A competic;ao 

deveria ser um instrumento de marketing para 

o alcance de certas metas e algumas pessoas 

serao beneficiadas em detrimento de outras. 

Sua responsabilidade consiste em explicar aos 

colaboradores: quais sao essas metas, o por

que delas e mudar a formula para compensar 
as injusti~tas. 

6. Nao de sempre os mesmos premios. Eles per-
dem o impacto. Se voce tiver um born sistema de 

recompensa financeira, nao premie com dinhei

ro. Presentes, viagens, excurqoes, viagens de es

tudos, eventos especiais e outros premios nao
financeiros propiciarao maior entusiasmo. 

7. As competiqoes que incluem apenas o pessoal 

de vendas fazem perder a oportunidade de en

volver o resto da empresa e de faze-lo apoiar e 

incentivar os colegas e reduzir as barreiras en

tre os grupos. 

8. As competi~oes de vendas nao devem se tornar 

um jogo de adivinhaqao apenas com um premio 

pelo desempenho adicional. Explique ao pes

seal o que podem ganhar e aumente a oportuni

dade de aumentar as vendas. 

9. E preciso relacionar as competiqoes de vendas 

a urn treinamento especifico para melhorar de

sempenhos. As pessoas aprendem quando pre

cisam aprender. Principalmente, quando sen

tern necessidade de ganhar algo mais. 

1 o. Livre-se da falacia de que as competi~oes de 

vendas servem para recompensar o desempe

nho geral e procure firmar o conceito de que 

elas servem para recompensar aumentos nos 

resultados da empresa. 

Sendo assim, pense um pouco antes de organizar sua 

proxima competiqao de vendas e conseguir criar entu

siasmo em seu inicio, sua realizagao e seu termino. • 

························----------------------------1111'' .,. 
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• CASO PARA OISCUSSAO 

A DEFINI<;Ao DE OBJETIVOS NA IBM21 

A IBM cortou seu quadro de funcionarios pela metade. 

E mesmo assim, goza de toda a confian~a de seu pes

soal. Explicac;ao: politicas de RH no padrao Big Blue. 

Segundo o diretor de RH da filial brasileira, a IBM pos

sui um sistema tao rigido de definh:;ao de objetivos e 

desenvolvimento de carreiras que as pessoas acabam 

por colaborar e ajudar umas as outras. Na IBM as me

tas de todos os colaboradores sao estabelecidas em 

sistema de parceria - ou cascata, como e conhecido. 
Vinte por cento das metas do diretor de RH sao atrela

das as do presidente mundial da IBM. 0 que significa 

que ele deixa de receber 20% de sua remunera~ao va

riavel caso nao coiabore para que o presidente atinja 

seus objetivos. Assim, do presidente ao porteiro, to

dos na empresa dependem dos pares, chefes, subor

dinadOS e superiores dos chetes para cumprir suas 

pr6prias metas. Esse sistema evita que colaboradores 

guardem informa~oes que beneficiariam todo o depar

tamento e que tor~am para que os pares se deem mal. 

Outro ponto forte da IBM e o programa de avalia

~ao de desempenho. Em 1996, foi implantada a ava

lia~ao 360 graus, que na versao IBM faz cada colabo

rador ser avaliado por cerca de meia duzia de pes

soas com quem se relaciona rotineiramente (algu

mas sao escolhidas pelo proprio colaborador). A tec

nica permite uma analise mais completa e baseada 

em fatos - e, portanto, menos sujeita a erros - de 

cada colaborador. 0 programa de avalia~ao esta di

retamente ligado a outro forte atrativo: o plano de de

senvolvimento de carreiras. Na IBM, cada colabora

dor sabe quais sao suas possibilidades de Cresci

mento eo que e preciso fazer para crescer. Em ultima 

I Resumo do capitulo 

Alem da remunera<;:ao e necessaria incentivar conti

nuamente as pessoas para que alcancem metas e re

sultados desafiadores. A remunera~iio fixa funciona 

apenas como urn fator higienico. 0 sistema de re

compensas deve possuir urn programa de incentivos 

capaz de incrementar as rela~6es de intercambio en

tre as pessoas e a organiza~iio. Os novas metodos de 

remunera~iio incluem necessariamente a remunera-
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analise, e cada colaborador {e nao seus chefes ou a 
empresa) quem decide se quer crescer. Cumprindo 

as etapas definidas no piano de carreira, e!e subira. 

Nao cumprindo, nao subira. A empresa ajuda com as 

ferramentas. Por exemplo: paga 75% do custo de 

qualquer curso que o colaborador queira des

de que tenha liga9ao com seus objetivos. lsso vale 
para facuidades, mestrados, idiomas e afins. Sao inu
meros os casos de colaboradores que entraram na 

empresa nos niveis mais baixos e hoje estao bem po

sicionados. Um dos fatores que mais impactam o 

comprometimento de um colaborador e a percept;ao 

de que a empresa esta investindo nele, apostando no 

seu desenvolvimento profissional e pessoal. Na IBM 

as pessoas dizem ter essa certeza. Um exemplo? 
Sempre que um colaborador e prornovido a gerente, 

a IBM o envia para treinamento de uma semana em 

Miami, junto com jovens executivos de toda a Ameri

ca Latina. Trata-se da New Manager Leader School. E 
uma das maneiras de faze-los conhecer as poHticas, 

os objetivos e a fiiosofia gerenciai da empresa. 

QUESTOES 

1. Exp!ique por que o pessoal da IBM confia na em

presa. 

2. Comente a defini~ao de metas na IBM. 

3. Explique como funciona a remunerac;:ao varil:1vel 

da IBM. 

4. Comente o programa de avalia~ao do desempe

nho na IBM. 

5. Como funciona o programa de desenvoivimento 

de carreiras? 

~iio variavel para incrementar resultados, criativida

de, inova~iio, espfrito empreendedor e iniciativa. 
Dentre os metodos de remunera<;:ao variavel estao: 
planos de bonifica~iio anual, distribui~iio de a~6es 

da empresa aos funcionarios, op~iio de compra de 

a~6es da empresa, participa~iio nos resultados alcan

~ados, remunera~iio por competencia e distribui~iio 

do lucro aos funcionarios. A escolha do metodo 

mais adequado depende diretamente das necessida

des da organiza~iio e das pessoas. 
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I Exerclcios 

1. Explique o sistema de recompensas e puni'<6es. 
2. Quais os tipos de recompensas financeiras? 
3. Defina recompensas. 

4. Qual e 0 significado do refor<;:o positivo? 

5. Explique as rela<;6es de intercambio. 
6. Quais os novos metodos em remunera'<ao? 

7. Quais os prose contras da remunera'<ao fixa? 

8. Quais os prose contras da remunera'<ao variavel? 
9. Explique a remunera'<ao variavel. 

10. 0 que e 0 plano de bonifica<riio anual? 

11. Explique o plano de bonifica'<ao anual na Plascar. 
12. Explique o plano de bonifica'<ao anual no Lloyds 

Bank. 
13. Explique o plano de bonifica<riio anual do Banco 

Pactual. 

14. 0 que e a distribui"ao de a"6es da empresa aos fun
cionarios? 

15. Explique o plano da Promon Tecnologia. 
16. 0 que e op'<ao de compra de a<r6es da companhia? 
17. Explique o plano de op'<ao de compra de a'<6es da 

Promon. 

18. Explique o plano de op'<iio de compra de a'<6es da 
Bristol-Myers. 

19. 0 que e participa'<iio nos resultados alcan'<ados? 
Como funciona? 

20. Explique o gain-sharing da Monsanto. 

21. 0 que e remunera'<iio por competencia? Como 
funciona? 

22. Quais as diferen<;as entre remunera'<iio tradicional 
e por competencia? 

23. Explique as vantagens e desvantagens da remune
ra'<iio por competencia. 

24. 0 que e distribui"iio do lucro aos funcionarios? 
Como funciona? 

25. Como implantar a PLR? 
26. Explique como desenhar urn plano de incentivos. 

I Passeio pela Internet 

Visite os seguintes sites: 

www.allbusiness.com 

www.bettermanagement.com 

www.boozallen.com 

www.cpeworld.org 

www.hay.com.br 

www.haygroup.com 

www.hewitt.com 

www.icims.com 
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www.optiprise.com 

www.payscale.com 

www. purebusiness.com 

www. virtualedge.com 

www. vnutravel. typepad.com 
www.workforce.com 

www. worldatwork.com 

www.worldatworksociety.com 
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CAPiTULO 11 

BENEFiCIOS E SERVIeos 

Ap6s estudar este capitulo, voce devera estar capacitado para: 

0 Definir o conceito de beneffcios sociais como remunerac;:ao indireta. 

• Explicar por que as organizag6es oferecem beneffcios aos seus funcionarios. 

e Descrever os tipos de beneffcios sociais oferecidos pelas organizac;:6es. 

e Desenhar um plano de beneffcios sociais. 

• Explicar como administrar um plano de beneffcios sociais. 

e Conceito de Beneffcios Sociais 

• Tipos de Beneffcios Sociais 

• Objetivos dos Pianos de Beneffcios 

e Desenho do Plano de Beneffcios 

• Custos dos Beneffcios Sociais 

• Previdencia Social e Previdencia Privada 
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0 PLANO DE BENEFiCIOS DO GRUPO ABC 

Quando ingressou no Grupo ABC, Diogo Montenegro 

trabalhava no Departamento Financeiro. Havia termi

nado a l.miversidade e concluido o estagio inicial na 

empresa e ficou maravilhado ao receber a notlcia de 
sua permanemcla definitiva no Grupo ABC. Diogo 

transformou-se de trainee em um funcionario. A em

presa era excelente, o ambiente de trabalho agrada-

os eram 6timos e os sah~rios atraentes. 
Mas havia uma coisa que Diogo detestava: o piano de 

beneflcios que a empresa oferecia aos funcionarios 

era coisa de como seguro de vida em grupo, 

A remunera~ao nao visa apenas recompensar os co
laboradores pelo seu trabalho e dedica~ao, mas tor-

nar a sua vida mais facile agradavel. Uma das manei
ras de facilitar a vida dos colaboradores e ofere
cer-lhes beneficios e servi~os que, se a organiza<;;ao 
nao o fizesse, teriam de ser comprados no mercado 

com o salario recebido. Os beneficios e servi<;;os aos 

colaboradores sao formas indiretas da compensa
<;;iio total. 0 salario pago em rela<;;ao ao cargo ocu

pado representa apenas uma parcela do pacote de 

recompensas que as organiza<;;6es oferecem ao seu 

pessoal. Consideravel parte da remunera<;;ao e feita 

!If DICIS 

ALGUMAS DEFINiqOES DE BENEFlCIOS 

,; Benetfcios constituem pagamentos financeiros 

indiretos oferecidos aos funcionarios. lncluem 

sa(lde e seguranga, ferias, pianos de 

educagao, descontos em produtos da compa

nhia etc.1 

Beneffcios socials sao as facilidades. convenien-

cias, vantagens e servi<;;os sociais que as empre

sas oferecem aos seus empregados, no sentido 

de poupar-!hes esforgos e preocupag6es. Cons

tituem a chamada remuneragao indireta conce

dida a todos os empregados, como uma condi-

de emprego, independents do cargo ocupa-

do, em com a chamada remunera((ao 

direta que e 0 sai<3rio especifico para 0 cargo 

ELSEVIER 

pianos de assist€mcia medico-hospitalar, pianos de 

previdimcia social e coisas desse tipo. Diogo era jo
vem, solteiro, descompromissado e gozando de ex

celente saude. Seus problemas eram mais imediatos, 

concretos e cotidianos, como transporte, alimenta

~ao e lazer. Era isso o que Diogo queria receber 
como beneficios da empresa. Ele achava que o plano 

de beneficios constituia uma decisao unilateral e par

cialista da empresa. Ela oferece o que acredita que 

os funcionarios querem e nao aquila que eles real
mente precisam. e 

pela oferta de beneffcios e servi<5os sociais aos cola
boradores. Alem disso, a oferta de beneficios e ser
vi~os prestados pela organiza<;;ao aos seus colabo

radores influencia poderosamente o grau de quali

dade de vida na organiza~ao. 

Conceito de Beneficios Sociais 

Beneffcios sao cenas regalias e vantagens concedi

das pelas organiza<;;6es, a titulo de pagamento adicio

nal dos salarios a totalidade ou a parte de seus fun

cionarios. Constituem geralmente urn pacote de be-

ocupado, em fun<;iio da avaliat;ao do cargo ou do de

sempenho do ocupante. 2 

~ Beneficios representam a compensat;ao financei-

ra indireta, atraves de recompensas e 
proporcionados pela organizagao, alem dos sala

ries, como: pagamentos legalmente impastos 

pela previdencia social, seguros, pianos de apo

sentadoria, pagamento por tempo nao trabalha

do, bonus baseados no desempenho, e partes 

dos custos de servigos relacionados com alimen

ta((ao. transporte etc 3 

Benetfcios sao recompensas nao-financeiras. basea

das no fato de pertencer a organizat;ao e que sao 

oferecidas para atrair e manter os colaboradores. 4 
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1effcios e servi~os que faz parte integrante da remu
nera<;:ao do pessoal. Os beneffcios e servi<;:os sociais 
mcluem uma variedade de facilidades e vantagens 
oferecidas pela organiza<;:ao, como assistencia medi

co-hospitalar, seguro de vida, alimenta<;:ao subsidia

da, transporte, pagamento de tempo nao trabalha
do, planos de pensao ou aposentadoria etc. No caso 
de pessoal de nivel mais elevado, chegam a incluir 

fornecimento de autom6vel (desde o leasing de vef

culo ate o pagamento de todas as despesas, inclusive 

motorista), casa, escola para os filhos, clube para 

roda a familia, passagens e estadas no perfodo de fe

rias, cart6es de credito e pianos especiais de saude e 
seguro de vida. Na verdade, os beneffcios alem do 
seu aspecto pecuniario ou financeiro servem para li
vrar OS funcionariOS de Uilla Serie de transtornos 

' como a busca de meios de transporte ate a compa-
nhia ou a procura de restaurantes onde se alimentar 

no intervalo das refei<;:6es. 
Os beneffcios sociais estao intimamente relacio

nados com aspectos da responsabilidade social da 

o rganiza~ao. 

Origens dos beneficios 

No passado, os beneffcios estavam fortemente atre

lados ao paternalismo existente nas organiza<;:6es. 

Hoje, os beneffcios fazem parte dos atrativos com 

que as organiza<;:6es retem seus talentos. 

As origens e o desenvolvimento dos pianos de be

neffcios sociais se devem as seguintes causas:5 

1. Competi<;:ao entre as organiza<;:6es na disputa 

de talentos humanos, seja para atraf-los ou 

para mante-los. 

2. Uma nova atitude das pessoas quanta aos be

neffcios sociais. 

3. Exigencias dos sindicatos e dos contratos co
letivos de trabalho. 

4. Exigencias da legislac;:ao trabalhista e previ
denciaria. 

5. Impastos atribuidos as organiza~6es, que pas
saram a representar meios lfcitos de deduc;:6es 
de suas obriga<;:6es tributarias. 

6. Necessidade de contribuir para o bem-estar 

dos colaboradores e da comunidade. 

Os pianos de beneffcios sociais foram inicialmen

te orientados por uma perspectiva paternalista e 
unilateral justificada pela preocupa<;:iio de reter pes
soal e reduzir a rotatividade, principalmente nas or

ganiza<;:6es cuja atividade e desenvolvida em condi
<;:6es rudes e adversas. Rapidamente, a iniciativa se 

espalhou aos demais tipos de organiza<;:6es. Hoje, os 

pianos de beneffcios sao intensamente avaliados e 

discutidos quanta aos seus prop6sitos, custos e va
lores, responsabilidade pela gestao, criterios de ava

lia<;:ao etc. 

Tipos de Beneflcios Sociais 

Ha uma variedade de beneffcios sociais, o que 

dificulta, ate certo ponto, a sua classifica<;:ao 
adequada. De urn modo geral, os beneficios so

ciais podem ser classificados quanta a sua exigi

bilidade legal, quanta a sua natureza e quanta 

aos seus objetivos. Vejamos cada uma dessas 

classifica<;:6es. 6 

. VOLTANDO AO CASO INTRODUTORIO 

0 PLANO DE BENEFiCIOS DO GRUPO ABC 

Montenegro procurou falar com o diretor de 

:::jH do ABC a respeito dos beneficios que a 

?mpresa oferecia aos colaboradores. Queria mos

rar sua insatisfa(fao e dar sua opiniao a respeito. 

::~ual nao foi sua estupefa(fiiO, quando 0 diretor lhe 

disse que estava cogitando criar uma comissao de 

funciom1rios para propor sugestoes sobre o pro

grama de beneficios da empresa. Naquele mesmo 

momento, o diretor decidiu inclui-lo na comissao 

de beneficios. 
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1. Quanta a sua exigibilidade legal 

Os planos de beneflcios podem ser classificados em 
legais ou espontaneos, conforme a sua exigibilidade 

legal. 

* Beneficios legais. Sao os beneficios exigidos pela 
legisla~ao trabalhista ou previdenciaria, ou ain
da por convenc;ao coletiva entre sindicatos. Os 

principais beneficios legais sao: 

Ferias 
132 salario 
Aposentadoria 
Seguro de acidentes do trabalho 

Auxllio doen<sa 

Salario famllia 

*' Salario maternidade 

Etc. 

Alguns desses beneficios sao pagos pela organiza

<sao, enquanto outros sao pagos pelos 6rgaos previ

denciarios. 

Beneficios espontaneos. Sao os beneflcios conce
didos por mera liberalidade das empresas, ja que 
nao sao exigidos por lei, nem por negociac;ao co
letiva. Sao tambem chamados beneficios margi
nais (fringe benefits) ou beneficios voluntarios. 

Incluem: 
Gratificac;6es 
Refeic;6es subsidiadas 
Transporte subsidiado 

tr Seguro de vida em grupo 
Emprestimos aos funcionarios 

"*' Assistencia medico-hospitalar diferenciada me

diante convenio 
Complementac;ao de aposentadoria ou pia-

nos de seguridade social 

Etc. 

2. Quanta a sua natureza 

Os pianos de beneficios podem ser classificados em mo
necirios ou nao-monecirios, conforme sua natureza. 

Beneficios monetdrios. Sao os beneficios conce
didos em dinheiro, geralmente atraves da folha 
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de pagamento e gerando encargos sociais deles 

decorrentes. Os principais beneflcios financei-

ros sao: 

Ferias 
132 sabirio 
Gratifica<s6es 
Complementa~ao do salario nos afastamen-

tos prolongados por doen<;:a 

"' Etc. 

• Beneficios niio-monetdrios. Sao OS beneficios nao
financeiros oferecidos na forma de servic;os, van

tagens ou facilidades para os usuarios, como: 

'* Refeit6rio 
• Assistencia medico-hospitalar 
• Assistencia odontol6gica 
'* Servic;o social e aconselhamento 

• Clube ou gremio 
• Transporte de casa para a empresa e vice-

versa 
• Horario m6vel ou flexivel 

• Etc. 

3. Quanta aas seus abjetivas 

Os pianos de beneficios podem ser classificados em 

assistenciais, recreativos e supletivos, quanto aos 

seus objetivos. 

• Beneficios assistenciais. Sao os beneficios que vi
sam a prover o funcionario e sua familia de cer
tas condic;6es de seguranc;a e previdencia em ca
sos de imprevistos ou emergencias, muitas vezes, 

fora de seu controle ou de sua vontade. Incluem: 

r; Assistencia medico-hospitalar 

• Assistencia odontol6gica 
• Assistencia financeira atraves de emprestimos 

• Servic;o social 
Complementac;ao da aposentadoria ou pia-

nos de previdencia social 
Complementac;ao do salario, em afastamen-

tos prolongados por doenc;a 
Seguro de vida em grupo ou de acidentes 

pessoa1s 
Creche para filhos de funcionarios 

Etc. 



Beneficios recreativos. Sao os servi~os e beneff
cios que visam a proporcionar ao funcionario 

condi<;:6es fisicas e psicol6gicas de repouso, di
versao, recrea~ao, higiene mental ou lazer. Em 
alguns casos, esses beneffcios se estendem tam

bern a familia do funciomirio. Incluem: 

Gremio ou clube 

Areas de lazer nos intervalos de trabalho 

Musica ambiente 

Atividades esportivas e comunitarias 

Passeios e excurs6es programadas 

Etc. 

Algumas atividades recreativas envolvem tam

bern objetivos sociais, como as festividades e con

gra<;:amentos, visando ao fortalecimento da organi

za<;:ii.o informal. 

i!< Planas supletivos. Sao servi~os e beneffcios que 

visam proporcionar aos funcionarios certas faci
lidades, conveniencias e utilidades para melho

rar sua qualidade de vida. Incluem: 

Transporte 

Restaurante no local de trabalho 

Estacionamento privativo 

Horario m6vel de trabalho 

Cooperativa de generos alimentfcios ou con

venia com supermercados 

Agencia bancaria no local de trabalho 

Etc. 

0 PLANO DE BENEF(CIOS DO GRUPO ABC 

Como membro da comissao de beneficios do Gru

po ABC, Diogo Montenegro procurou estudar pro

fundamente uma tipologia de beneficios para poder 

dar suas sugest6es. Achava que os beneficios le-

gais ser oferecidos pela empresa, que se 

ressarciria diretamente com os 6rgaos previden

ciarios, para faci!itar a vida dos funcionarios. Os 

beneficios espontaneos poderiam ser ajustados as 

EXERCfetO Debate sobre beneficios 

Os beneficios devem satistazer as diferentes ne

cessidades humanas dos funcioni.rios. A classe 

devera ser dividida em grupos gru
po deve levar em conta a pinlmide das necessida

des de Maslow e os fatores e motivacio

nais de Herzberg como base para seu traba!ho. A 

seguir, devem fazer uma listagem dos beneficios e, 

nas duas colunas ao seu lado. as necessidades que 

eles procuram satisfazer do ponto de vista das 

duas teorias motivacionais. Em uma outra coluna, 

cada grupo devera colocar o retorno que o benefi

cia espera trazer para a organizacrao (como redu-

da rotatividade, do absenteismo. dos aciden

tes, melhoria do moral etc.). Cada grupo devera 

apresentar a classe as suas conclusoes. No final. o 

professor devera fazer um retrospecto comparative 

dos trabalhos. 

Objetivos dos Pianos 
de Beneficios 

Cada organiza<;:ii.o define o seu plano de beneffcios 
para atender as necessidades dos seus funcionarios. 

Geralmente, o plano de beneffcios e composto de 

urn pacote de beneffcios adequado ao perfil dos 

funcionarios e das suas atividades. Os beneffcios e 

servi<;:os oferecidos aos colaboradores visam a sa

tisfazer varios objetivos individuais, economicos e 

sociais, a saber: 7 

necessidades de cada urn. Sua ideia era criar um 

plano de beneficios flexiveis. Cada funcionarlo te

ria urn nucleo fixo de beneficios que nao poderia 

sofrer mudancras e um pacote flexive! que seria es

colhido pe!a pessoa e utilizado na medida das suas 

necessidades individuals. Queria fazer com que o 

plano levasse em conta as diferenyas individuais 

entre as pessoas. 
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UMA DIFERENTE TIPOLOGIA DE BENEFiCIOS8 

Dessler questiona o assunto e apresenta a seguinte ti

pologia de beneficios: 

1. Pagamento de tempo nao-trabalhado: envolven

do pagamentos suplementares como ferias e 

dias nao-trabalhados (feriados e afastamentos 

prolongados por doenga). seguro desemprego. 

2. Beneficios relacionados com seguros: 

Segura de vida em grupo 

Pianos de asslstencia medico-hospitalar 

ta ou subsidiada 

Assistencia medico-hospitalar a acidentados 

ou seus dependentes 

Seguro medico-hospitalar para doengas pro

longadas e casos de gravidez 

Programas internos de saude e bem-estar 

3. Beneficios relacionados com aposentadoria: 

Pianos de seguridade social 

~ Pianos de pensao ou de complementagao de 

aposentadoria 

4. Beneficios de serviqos aos empregados: 

Pianos de assistEmcia ao funciom:'!rio 

1. Objetivos individuais 

Os beneficios procuram atender as necessidades in

dividuais das pessoas, proporcionando uma vida 
pessoal, familiar e de trabalho mais tranqiiila e pro

dutiva. Visam proporcionar condi~6es para que 

cada pessoa possa desligar-se das preocupa~6es co
tidianas e concentrar-se nas atividades do trabalho 

para satisfazer necessidades mais elevadas. Nesse 

sentido, 0 plano de beneficios e oferecido para 

atender a urn leque diferenciado de necessidades 

dos funciomirios. Dentro dessa concep~ao de aten

dimento das necessidades humanas, os servi~os e 

beneficios sociais deveriam constituir urn esquema 

integrado capaz de satisfazer os fatores higienicos 

(insatisfacientes) e alguns dos fatores motivacionais 

(satisfacientes). 

" Cooperativas de credito e de financiamento 

Servil1o social e de aconselhamento 

Clubes ou gni\mios 

Refeit6rios, incluindo programas de dieta e con

sultoria alimentar 

Servi~os relacionados com o 

creches, refeit6rios, cantinas, 

como 

subsi-

diado, assistencia aos idosos, subsidies a edu

caqao etc. 

5. Beneficios flexiveis: 

Consiste em um programa basico de cobertura 

com varios beneficios ao redor dele. 0 programa basi-

co e fixo e representa a protegao que nao ser 

mudada, enquanto os demais beneficios sao flexiveis 

e opcionais, dependendo da necessidade de utiliza

($ao de cada pessoa. Sea pessoa nao utilizar os bene

ficios flexiveis, eles serao acumulados em sua conta 

pessoal, para gasta-los em 

A quantidade de beneficios f!exiveis 

ano para outro, 

Qual sua opiniao a respeito? 

2. Objetivos economicos 

Os beneficios devem funcionar como urn elemento 

de atra~ao e de reten~ao de pessoal. Neste sentido, 
os beneficios visam a: 

'\& Reduzir a fadiga ffsica e psicol6gica das pessoas. 

'Iii Apoiar o recrutamento de pessoal e atrair candi

datos. 

Reduzir a rotatividade do pessoal e fixar as pes

soas na empresa. 
Reduzir o absenteismo. 

Melhorar a qualidade de vida das pessoas. 
Minimizar o custo das horas trabalhadas. 

3. Objetivos sociais 

Os beneficios procuram preencher deficiencias, la

cunas ou carencias da previdencia social, do sistema 



educacional e dos demais servi~os prestados pelo 

governo ou pela comunidade, como transporte, se

guran~a etc. 

Para atender a urn ou mais desses objetivos, cada 

organiza~ao desenha e planeja o seu plano especifi

~o de beneficios. De urn modo geral, os pianos de 

beneficios sociais sao planejados e desenhados para 

ajudar o funcionario em tres diferentes areas de sua 

vida: 

1. No cargo. Envolvendo gratifica~6es, premios 

de produ~ao, seguro de vida etc. 

2. Fora do cargo, mas dentro da organizac;ao. 
Envolvendo refeit6rio, cantina, lazer, trans

porte etc. 

3. Fora da organiza¢o, na comunidade. Envol

vendo recrea~ao, atividades esportivas e co

munitarias etc. 

~ DICAS 

0 QUE SAO MORDOIIIAS?' 

Quando os beneficios sao exagerados e custosos, 

costumam receber o nome de mordomias. Mordomia 

e 0 termo pelo qual ficaram conhecidOS OS beneffcios 

formalmente oferecidos pelo governo e empresas es

tatais a seus funcioniuios mais graduados. Origina

ram-se da "dobradinha .. : o salario em dobra pago aos 

funcionarios publicos que se mudassem para Brasi

lia, a nova capital do pais a partir de 1961. lnlcialmen

te extra-oficiais. as mordornias foram formalizadas 

pela circular reservada de n2 21, baixada peio DASP 

ern 1976. Segundo essa circular, todos os rninistros 

de Estado tem direito a urna casa a beira do Lago Sui, 

em Brasilia, completamente mobiliada e corn os mais 

modernos eletrodornesticos. Tambem sao pagos pe

!os cofres publicos suas contas de telefone, luz, gas e 

lavanderia. No item transporte, os ministros disp6em 

de dais carros- um oficial e um com placas normais

:Jem limite de combustive!. 
Os cargos ocupados pelo diretor-geral do DASP, 

pelo procurador-geral da Republica recebem benefi

cios seme!hantes, com diferen<;a de que suas des

pesas de agua, luz, yas e telefone s6 pod em chegar 

ate o limite de 10 salarios-refen3ncia. Alem disso. dis-

de um carro, sem limite de utilizagao de com-
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Enquanto o salario esta relacionado com o cargo, 
os beneffcios estao relacionados com o fato da pes

soa ser funcionaria da organiza~ao. 

Desenho do Plano de Beneficios 

Cada organiza~ao oferece urn plano de beneficios 

que e desenhado de acordo com criterios pr6prios 

e especfficos. Na grande maioria das organiza

~6es, a defini~ao da polftica de beneficios tern 
sido unilateral, ja que as reivindica~6es dos fun

cionarios quase sempre se situam na area de sala

rios. A tendencia aponta para uma evolu~ao na di

re~ao da satisfa~ao das necessidades sociais, de 

auto-estima e de auto-realiza~ao. Para tanto, as 

organiza~6es precisam preparar-se para atender a 

essa futura demanda. 

bustivel. Os mesmos privilegios se aplicam aos fun

cionarios ocupando cargos classificados como DAS 

6 e DAS 5 que tam seus gastos de luz, agua, gas e te

lefone limitados a seis salarios-referancia. Disp6em 

de um carro com limite de 300 litros de combustive! 

por mes. 

A situ a gao dos militares a servigo do governo fede

ral nao e regulamentada pelo DASP. Entretanto, os 

ministros militares gozam dos mesmos direitos de 

um rninistro civil, enquanto os generais disp6em dos 

rnesmos beneficios conferidos aos cargos DAS 6 e 

DAS 5. Os ministros dos tribunais federais tam direi

to a um apartamento mobiliado e um carro com pla

ca especial e suas contas de !uz, agua, gas e telefo

ne sao pagas pelo governo ate o maximo de 1 0 sala

rios-referencia. Ja os senadores pagam uma taxa 

pelo apartamento mobiliado de quatro quartos que 

ocupam e podem dispor de um carro de luxo com 

motorista e mais 30 litros de combustive! por dia. Na 

area do legislative estadual, tafvez as maiores mor

domias sejam oferec1das em Sao Paulo, onde os se

cretaries de Estado e do Municipio, os deputados e 

vereadores disp6em de carro oficial e combustive! 

gratuito. 
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A QUEM ATENDER? COMO? 

Em cada define urn ou mais paco

tes de beneffcios sociais. Algumas organizaqoes pre-

para a totalidade 

de seu pessoal, indistintamente. Outras preferem seg

mentar a populaQao-a!vo em diferentes niveis e ofere

cer pianos cliferenciaclos e com carater elitista. Nelas, 

ha um plano para a direqao, outro para a gerencia, ou

tro para os funcionarios mensalistas e um outro para 

os funcionarios horistas, cada com caracteristi-

dos beneficiados. Essa 

das pessoas segundo 

seu nivel esta senclo substituida por uma abordagem 

baseada no atendimento as necessidades individuals 

de cada funcionario lsso 

beneficios" 

Criterios de desenho 

flexibilidade nos 

0 desenho de urn plano de beneffcios sociais deve 

levar em conta dois criterios importantes: o princi

pia do retorno do investimento e o prindpio da 

mutua responsabilidade. 

1. 0 principia do retorno do investimento salien

ta que todo beneficia deve ser concedido aos 

funcionarios desde que traga algum retorno a 
organizac;:ao. Esse retorno pode ser avaliado 

em termos de aumento da produtividade, ele

vac;:ao do moral, melhoria da qualidade, reten

c;:ao de talentos ou qualquer outro indicador. 

Em uma economia de livre iniciativa, a orga

nizac;:ao tambem deve se beneficiar de todo 

beneffcio oferecido ao pessoal. Isso significa 

que todo beneffcio deve trazer alguma contri-
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buic;:ao a organizac;:ao, no sentido de compen

sa-lo ou reduzi-lo, trazendo algum retorno. 

2. 0 principia da mutua responsabilidade salien

ta que o custeio dos beneffcios sociais deve ser 

compartilhado entre a organizac;:ao e os fun

cionarios beneficiados. Ou, pelo menos, a con

cessao de urn beneffcio deve repousar na soli

dariedade das partes envolvidas. A mutua res

ponsabilidade e caracteristica das pessoas que 

cooperam entre si para promover urn prop6si

to de interesse comum. Alguns pacotes de be

neffcios sao totalmente pagos pela organiza

c;:ao, como o servic;:o social, o pagamento de 

horas nao-trabalhadas etc. Outros sao ratea

dos, isto e, sao pagos em proporc;:6es, que va

riam, entre a organizac;:ao e o funcionario, 

como refeic;:6es, transporte, assistencia educa

cional etc. Outros, ainda, sao pagos totalmen

te pelos funcionarios, como seguro de vida em 

grupo, cooperativa de consumo ou convenio 

com supermercados etc. 

Aspectos envolvidos no desenho 
do plano de beneficios 

A tomada de decis6es sobre beneffcios e servic;:os so

ciais deve considerar os seguintes aspectos: 10 

1. Os programas de beneffcios legais precisam 

estar interligados com as contribuic;:6es previ

denciarias. 

2. Ha pouca evidencia de que os beneffcios e ser

vic;:os realmente motivam urn melhor desem

penho. 

3. Os beneffcios nao aumentam necessariamente 

a motivac;:ao das pessoas, pois funcionam 

como fatores higienicos. 

• VOLTINDO AO CASO INTRODUTORIO . " " 

0 PLANO DE BENEFiCIOS DO GRUPO ABC 

Diogo Montenegro queria sugerir a!go de novo para o 

Grupo ABC: urn programa de beneficios fiexiveis, no 

qual cada funcionario teria uma conta de beneficios, 

com urn valor anual de cn?ditos. A cada utilizaqao, o 

seu custo seria deduzido do valor anual de rr<•rWr.-.., 

que ficaria acumulado a sua 

montar o plano? 

como 
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:t::; PROS E CONTRAS ,' 

BENEFiCIOS FLEXiVEIS11 

Pros: 

1. Os funcionarios escoihem o pacote que melhor 

satisfac:;a as suas necessidades pessoais. 

2. Os beneficios flexiveis ajudam a empresa a adap

tar-se as necessidades mutaveis de uma forc:;a 

de trabalho mutavel. 

3. Aumentam o envolvimento dos funcionarios e 

suas familias e melhoram a compreensao dos 

beneficios. 

4. Pianos 'flexiveis permitem a introduc:;ao de novos 

beneficios a um custo menor. A nova eme-

ramente adicionada como mais uma em uma am

pia variedade de elementos a serem escolhidos. 

4. Muitos funcionarios visualizam os beneffcios 

como mera perfumaria. 

5. Os sindicatos, concorrentes e as tendencias do 

mercado pressionam continuamente para au

mentar os beneffcios espontaneos. 

6. Os custos dos beneffcios tendem a crescer for

temente. 

Etapas do desenho 
do plano de beneficios 

As etapas do desenho do plano de beneffcios sao as 

seguintes: 12 

1. Estabelecer objetivos e a estrategia de benefi
cios. Existem tres tipos de estrategias de bene

ffcios 

1. Estrategia de pacifica~iio. Oferecer os be
neffcios que os funcionarios desejam em 

fun<;ao de suas expectativas. 

2. Estrategia comparativa de beneficios. Pro
porcionar programas similares aos progra

mas existentes no mercado. 

3. Estrategia de beneficios minimos. Oferecer 

os beneffcios legais e apenas os beneffcios 

espontaneos de menor custo. 

5. Umitam os custos e a tern a melhor 

forma de aplicac:;ao do seu dinheiro. Os funcio

narios escolhem dentro dessa 

Contras: 

1. Os funcionarios fa.zer escolhas inade-

quadas e sentirem-se nao-cobertos para emer

gencias previsivels. 

2. Os custos e a carga administrative aumentam. 

3. A selec;ao e adversa - OS funcionarios escolhem 

apenas os beneficios que usam. A ""''"'"'"'"' 

utilizac;ao elevada de urn beneficia pode aumen

tar o seu custo. 

Essas decis6es dependem dos objetivos que a 

organiza<;ao pretende alcan<;:ar com os beneff

cios. Antes de concentrar-se nos custos, a or
ganiza<;ao deve fixar os objetivos que preten

de atingir com o plano de beneffcios. Se ela 
pretende criar urn contexto de trabalho extre

mamente atraente ou apenas atender as exi

gencias legais sao aspectos que devem ser leva

dos em conta como criterios basicos. 

2. Envolver todos os participantes e sindicatos. 
Escolhidos os objetivos e a estrategia, o passo se

guinte e pesquisar e saber 0 que OS funcionarios 

realmente desejam e necessitam. Isso requer 

ampla consulta e participa<;ao. Algumas organi

za<;6es fazem pesquisas internas, enquanto ou

tras criam equipes de funcionarios para consul

tar, desenhar e sugerir planos de beneffcios. 

3. Comunicar OS beneficios. Urn poderoso me

toda para melhorar a eficacia dos beneffcios e 

desenvolver urn amplo programa de comuni

ca<;ao. Para que os beneffcios afetem a satis

fa<;ao das pessoas e necessaria que elas com

preendam perfeitamente o plano e suas condi

<;6es. Meios de comunica<;ao, como boletins, 

brochuras, relat6rios anuais, avalia<;ao dos fun

cionarios, relat6rios de custos, devem ser in

tensamente utilizados. 
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OS BENEFiCIOS FLEXiVEIS DA HP13 

Os 850 colaboradores da Hewlett-Packard no Brasil 

tem todos os beneficios que outros empregados de 

multinacionais costumam ter: assistimcia medica e 
odontol6gica, creche para os filhos, auxilio na educa

qao, seguro de vida e assim por diante. 0 que o pessoal 

da HP tem a mais (e nao quer largar de jeito nenhum) e 
um programa batizado de beneficios flexiveis. ··Nosso 

programa reconhece que cada pessoa tem necessida

des diferentes, que mudam de tempo em tempo'', diz o 

diretor de RH da HP. "A empresa nao gasta mais e os 

colaboradores ficam muito mais satisfeitos." 

Os beneficios flexiveis funcionam assim: cada cola

borador da HP tem uma verba extra (calculada com 

base num percentual do salario) para gastar com bene

ficios. Esse e um dinheiro que vai se somar aos benefi· 

cios basicos que a empresa continua pagando. A HP 

reembolsa, por exemplo. 70"c dos cursos universita

rios, de p6s-gradua<!ao e de ingles. E 80% das despe

sas medicas. Essas sao politicas que ja existiam e con

tinuam valendo. Mas com o dinheiro extra o colabora

dor pode cobrir os 300"c restantes dos cursos ou os 20% 

do plano de saude. Cada um escolhe, de acordo com 

suas necessidades e conveniencias, onde quer gastar 

sua verba. 0 dinheiro pode ser usado para pagar des

pesas que nao sao cobertas pelos pianos de saude, 

como cirurgia estetica e tratamento psiquhitrico. 

Em media, a conta per capita de beneficios varia

veis dos colaboradores da HP e de R$250 por mes. 

Essa e uma verba cumulativa. Se o colaborador nao 

USOU num mes, 0 dinheiro e guardado para OS meses 

4. Monitorar os custos. Os beneficios devem ser 

administrados corretamente. 0 monitora

mento requer acompanhamento e constante 

avalia~ao do desempenho e dos custos envol

vidos. Comparar continuamente os custos e 

beneffcios e indispensavel. Os seguintes as

pectos devem ser avaliados e ponderados: 

1. Custo total dos beneficios mensa! e anual

mente para todos os funcionarios. 

2. Custo mensa! e anual por funcionario. 

3. Percentagem da folha de pagamento, men

sale anual. 

ELSEVIER 

seguintes. A HP flexibilizou a verba de beneficios: se o 

colaborador tiver a!guma emergemcia, pode 

a verba dos seis meses seguintes. "0 dinheiro e do 

colaborador. Ele usa como quiser. S6 nao pode reti

ra-io em cash", diz o diretor de RH. 

A utilizac;ao dos beneficios flexiveis pelos colabo

radores e como escolher um prato no menu de um 

restaurante. A cada mes, eles tambem mudar 

onde querem aplicar seu dinheiro. A 

sistema pela empresa foi dificil, pois e 
do 

ter 

um programa de computador que administre as op

<!6es e os gastos de cada um dos funciomirios. Para 

lanqar seu programa em 1997, a HP do Brasil desen· 

votveu um software proprio, que faz a en

tre os varios beneficios e as vontades individuals de 

cada colaborador. 0 maior comp!icador para im

p!antar programas seme!hantes ao da HP, porem, e 

outro: a lei. A HP nao ajuda a pagar a escola dos fi

!hos de funciom1rios porque essa e uma verba taxa

da como salario indireto. 

QUESTOES 

1. Qual sua opiniao sobre os beneficios flexiveis? 

2. Como voce poderia imp!ementa-los em sua 

empresa? 

3. Quais OS cuidados que voce tomaria no dese· 

nho de um programa flexlvel? 

4. Como voce comunicaria aos colaboradores 

esse programa flex:ivel? 

5. Como voce estimaria os custos do programa 

f!exivel? 

4. Custo por funcionario, por hora. 

5. Participa~ao da organiza~ao e do funciona

rio no programa. 

6. Retorno do investimento para a organiza

~ao e para o funcionario. 

Custos dos Beneficios Sociais 

Quando se fala em beneficios, toca-se em urn as

sumo que envolve muito dinheiro aplicado. A Ca

mara Americana de Comercio estima que os bene

ficios pagos aos empregados americanos chegavam 



a 25,5% da folha de pagamentos, 40 anos atras. 

Hoje, essa porcentagem alcan~a 41 o/o. Isso signifi
ca uma media ao red or de US$15 .000 em beneff
cios anuais por empregado, ou urn valor corres
pondente a US$7,00 por hora de trabalho. Em ter
mos de custos de beneffcios espedficos, como pa
gamentos por tempo nao-trabalhado (envolvendo 
ferias, afastamentos por doen~a e similares), a con

ta chega a 10% em media do pagamento de cada 
funcionario. Os beneffcios medicos e seus agrega
dos (como seguro saude) tomam conta de 11% da 
folha de pagamento. Os pagamentos exigidos por 
lei (como ao INSS) representam 9%, enquanto os 
pianos de aposentadoria e varios outros beneffcios 
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ficam com as percentagens restantes. Em nosso 
pais, a realidade e outra, mas, mesmo assim, os be
neffcios ocupam lugar de destaque nos or~amentos 
de despesas das organiza~6es. 

Muitos colaboradores nao se diio conta do valor 
de mercado e do elevado custo de seus beneffcios. 

Muitas organiza~6es estao comunicando os custos 
dos beneffcios para seus funcionarios como forma de 

conscientiza-los da sua importancia e do volume de 
dinheiro aplicado. Outras organiza~6es criam equi
pes de trabalho para avaliar o desempenho dos bene
ffcios, controlar seus custos e melhorar continua
mente sua qualidade e adequa~ao. Ha uma pequena 
compensa~ao dos custos dos beneffcios. Em alguns 

II AVALIA~AO CBiTICA , . , . 

QUANTO CUSTAM OS BENEFiCIOS SOCIAIS?14 

Na Toga, todos os colaboradores, assim como seus 

familiares, tem assistencia medica gratuita, para 

qualquer tipo de tratamento, em um hospital privado 

bancado com recursos das empresas ligadas ao sin

dicato das empresas do setor. 0 custo unit<hio da as

sisti~ncia e de US$32 por mes, ou quase US$380 por 

ano. Ha um aspecto extraordim}rio nos das 

empresas com servi~os de saude: os fabricantes de 

perceberam que construir e manter um 

para atender a todos os seus colaboradores 

e familiares custa menos do que o mais barato dos 

:&' GP DE HOJE 

pianos de saude do mercado. 0 "'''"'"'"'"" e melhor e 

mais barato. 

No sistema publico de o govemo gasta. anual-

mente, cerca de US$90 por habitante. Contudo, entregar 

por ales pr6prios e pelas empresas, significaria entre-

a corredores de hospitais que nao respeitam a 

dignidade humana, diz o vice-presidente executive da 

Voith. A Voith tem o seu custo de pessoal aumentado em 

16,2% devido aos gastos que faz com pianos de assis

tencia medica e de assisH~ncia oelonto!ID<Jlca. 

' ' ' 

"" = "' "' -~ 

0 APRIMORAMENTO DOS PLANOS DE BENEFiCIOS15 

As empresas estao aprimorando os beneficios socials 

e reduzindo as antigas regalias. A fabricante de 

tubos e conexoes em Joinville, interior de Santa Cata

rina, passou um pente-fino em seu de benefi

cios, Os executivos recebiam 250 !itros de combusti

ve! por mes pagos pela empresa. Cortado! Diretores 

podiam gastar US$200 por conta da empresa no arma

zem intemo. Cortadol Cada diretor tinha um seguran

c;a em sua casa. Cortado. A Tigre cortou esses beneff. 

cios e os incorporou aos salarios, comenta o diretor 

de planejamento. 0 

aconteceu variaveL Ou 

seja, pela recompensa por nni<H!Un";: A 

pn3tica gradativamente maior desse sistema a 

pouca agressividade das salariais, Ac com· 

por o bolo da remunerac;ao total de seus executives, 

as empresas estao preferindo diminuir o peso relative 

do salario mensa! em favor da de ga-

nhos maiores sob forma de bonus e 
resultados. 

nos 
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casas, os beneficios proporcionam dedw;;6es de im

pastos no planejamento tributirio da organiza<_;:ao. 

Prevh::h~ncia Social 
e Previdimcia Privada 

A Previdencia Social depende de contribui<_;:6es dos 

empregados e das empresas, com base na folha de 

pagamentos a fim de oferecer beneficios aos apo

sentados e pensionistas. 0 valor da aposentadoria e 
calculado pelo INSS (Instituto Nacional de Seguri

dade Social) com base nos 36 ultimos salarios de 

contribui<_;:ao do segurado, que e a base do recolhi

mento mensa! para a Previdencia. 0 governo pre

tende esticar esse pedodo para 120 meses, o que 

deve achatar ainda mais o beneficia inicial, que ji e 
pequeno. Para obter uma renda superior, sera pre

ciso optar par uma previdencia privada que prop or-

ELSEVIER 

cione uma aposentadoria complementar a previ

dencia social. 

Pianos de previdencia privada 

Os pianos de previdencia privada baseiam-se em 

contribui<_;:6es feitas mensa! ou periodicamente du

rante varios anos que constituem urn montante acu

mulado em nome do participante, o qual funciona 

como urn bolo que servira de capital suficiente para 

pagar os beneffcios futuros: urn valor mensa! a titulo 

de pensao ao beneficiario. 0 capital e atualizado pela 

infla<_;:ao (corre<_;:ao monetaria) e remunerado com ju

ros. Todo plano de previdencia envolve duas fases 

distintas: a fase em que o plano recebe as contribui

<_;:6es do participante (e/ou da empresa) para formar 

as reservas de capital e a fase em que o plano paga 

urn beneficia mensa! ao participante na forma de 

0 ENQUADRAMENTO DA SEGUR I DADE SOCIAL 16 

A Previdencia Social constitui um desafio nacionaL 

dos errlpreQi3CHlS 

re>f'i"'rlnr<> .. sobre a folha de pagamento e por e 
eventuais do govemo. 0 sis-

urn retrocesso: a um 

pequeno. mas em cascata, ja que e cobrado sabre o 

faturamento das empresas. foi criada uma 

nova contribuigao sobre o faturamento das empresas 

destinada a financiar a seguridade o 

logo rebatizado como Cofins, outro imposto em cas

cata que se sobrepoe ao PIS Pasep. Mais adiante, a 

contribuic;ao social sobre o lucro das empresas. tam

bern destinada a fornecer recursos para a Previd<.mcia 

Social, outro adicional ao imposto de renda cobrado 

sobe os Iueras das empresas. 0 desafio atual e corri· 

essas 

namental. 

Simonsen ressa!ta que no campo da seguridade so

cial ha a necessidade de separar bens publicos de 

bens saude e assistencia social 

devem ser tratadas como bens pubiicos, ou seja, ofere-

de a quem delas neces-

sitar, 

Como tal devem ser 

a fo

indiretas dos 

emlon;;c:HlelCIS e que oneram o custo da mattH:ie-oo1ra 

Para ele, a Previdencia deve ser como seguro 

como nos fundos 

de cada gera-

sao pagas com os rendimentos das reservas tecni

cas constitufdas com as contribuic;:oes realizadas no 

passado por essa mesma Nessa Previdlimcia 

oficial. tal como ocorreu em varios ja devorou 

suas reservas tecnicas. Foram as 

ao s~sterr~a. 

2. As reservas j.:i foram 

tos imobiliarios a 

ve para construir Brasiha~ 

3,. Ern 

tendeu 

contribuido para o sistema, como os 

inclusi .. 

havia 



Assim, a Previdencia oficial hoje funciona em regi-

me de ou de transferimcias entre gera-

os aposentados de hoje sao pagos com as contri

""""""''"' diretas ou indiretas dos trabalhadores em ati

os quais serao os aposentados de amanha. 

so ha uma maneira plausivel de aumen

,,.,.,,,.,,t ... das aposentadorias: elevar as contri

dos trabalhadores em atividade. 0 que nao faz 

sentido e querer financiar esse aumento por meio de 

A aposentadoria e um bem 

Falta em nosso sistema de seguridade uma melhor 

Os artigos 194 a 204 da de 

1998 distinguem as tres dimens6es da 

de, Previdencia e assistencia. Mas o artigo 195 embo

la o fimmciamento das tres num mesmo saco. onde se 

recursos dos orc;amentos da dos Esta-

dos municipios e do Distrito Federal, com contri-

complementa~ao da sua aposentadoria, desde o inf

cio do perfodo contratado ate o final de sua vida ou 

ate o final do perfodo contratado. 

0 mercado oferece tres tipos basicos de investi

mentos de longo prazo voltados para a complemen

ta~ao da aposentadoria: a previdencia privada tradi

cional fechada ou aberta, o Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual (F API) e o Plano Gerador de 

Beneficios Livres (PBGL) e o Vida Gerador de Bene

ficios Livres (VGBL). Vejamos cada urn deles. 

1. Pianos tradicionais 

Sao chamados tradicionais porque estao no merca
do ha varios anos. Os primeiros pianos eram os cha

mados montepios. Os pianos de previdencia priva

da tradicionais sao divididos em fechados e abertos. 

1. Plano fechado de previdencia privada e o fundo 
de pensao oferecido par empresas ou grupos 

economicos para seus empregados. E urn fundo 

fechado criado especificamente par uma em

presa para constituir recursos para pagamento 

de complementa~ao de aposentadoria dos seus 

funcionarios e nos quais as contribui~6es sao ra

teadas entre a empresa e os empregados em pro

por~6es que variam. Os maiores fundos fecha

dos - como o Petrus da Petrobras, o Previ do 

Banco do Brasil, o Aeros da Varig etc. - fazem 
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bui~oes dos (incidentes sobre a folha 

de salaries, o faturamento e o lucro), contribui(i6es 

dos trabalhadores e ccmtribui(i6es sobre a receita de 

concursos de progn6sticos. Na realidade, apenas 

duas dessas fontes deveriam destinar-se a Previdim

cia: as contribuiqoes dos trabalhadores e as dos em

pregadores sobre a folha de sah3rios. As demais deve

riam financiar a saude e assistimcia sociaL A!em dis

so, as sobre o faturamento das empre-

o valor adicionado, para evitar incidencias em casca-

ta. E as sabre o lucm deverlam incorpo-

rar-se ao de renda sabre a pessoa 

Colocar os nos is, claramente o 
que e bem in-

;.,,., .. ,..,,.,,:.""'1 para que se possa recolocar a Previd€m

cia nos trilhos. 

enormes aplica~6es financeiras no mercado de 

capitais, assumindo parte consideravel do capi

tal acionario de suas empresas e de outras. 0 

plano fechado e a melhor op~ao para quem tra
balha nessas empresas ou grupos, pais a contri

bui~ao e dividida com o empregador. Em geral, 

o plano de previdencia fechada garante uma 

renda vitalfcia futura que, somada ao beneficio 

pago pela Previdencia Social, proporciona urn 

rendimento mensal equivalente a 70% do ulti

mo salario recebido pelo empregado. 

2. Plano aberto de previdencia privada e ofereci
do por seguradoras, institui~6es bancarias e 
nas empresas do setor. Para ter direito a uma 
renda vitalfcia no futuro, o participante tera 
de fazer contribui~6es peri6dicas durante urn 
determinado tempo de contribuic;ao. Ha dais 
tipos de plano aberto: o de beneficio definido 
e o de contribui~ao definida ou variavel. Os 
pianos abertos de previdencia privada mais 
conhecidos sao OS da Prever, Brasilprev, Bra

descoprev, Itau e Vera Cruz. 

Nos pianos de previdencia privada de beneficia 
definido, define-se de antemao o quanta o partici

pante do plano vai receber, quando come~ar a rece
ber o beneficia no futuro, ou seja, quanta vai rece
ber mensalmente quando deixar de ser contribuinte 
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para ser beneficiario do plano. 0 valor da renda 
mensal pretendida no futuro e que define o valor da 
contribui~ao atual. Deve existir uma rentabilidade 
minima do plano para garantir que isso aconte~a. A 
garantia minima foi eliminada, pais como a fase de 
contribui~ao pode chegar a 30 ou mais anos, tor
na-se extremamente difkil saber como constituir 
urn determinado capital suficiente para tanto. 

Nos pianos de previdencia privada de contribui
~ao definida ou variavel, o beneficia e calculado em 

fun~ao do montante que o segurado acumulou em 
seu nome durante a fase de contribui~ao ao plano. 
0 saldo final do participante e que definira 0 Yalor 
da renda mensal vitalicia, qualquer que seja o bene
ficia pago pela Previdencia Social. A maioria dos 
fundos fechados abandonou o chamado plano de 
beneficia definido pelo de contribui~o definida ou 
variavel. Em epoca de infla~ao, torna-se extrema
mente dificil estimar a longo prazo os futuros bene
ficios para determinar os valores das contribui~6es 
atuais. Muitos fundos fechados enfrentam desequi
lfbrios atuariais e financeiros devido ao compromis
so futuro contratado. 

2. Fapi (Fundo de Aposentadoria 
Programada Individual) 

0 Fapi - Fundo de Aposentadoria Programada 
Individual- foi criado pelo governo em 1997, com 
o objetivo de incentivar a forma~ao de uma pou
pan~a interna no pais, que permita 0 acumulo de 
recursos para sustentar o desenvolvimento nacio
nal. Em seguida, o Conselho Monetario Nacional 
(CMN) autorizou corretoras e distribuidoras de 

valores a vender os Fapi voltados para a popula~ao 
de menor renda. 17 

0 Fapi funciona como urn plano de previdencia 
privada em que o participante adquire cotas de urn 
fundo de investimento, com o compromisso de con
tribuir periodicamente - pelo menos uma vez por 
ana. 0 cotista pode escolher o perfil da aplica~ao fi
nanceira que lhe for mais conveniente: conservadora, 
moderada ou agressiva. No fim do prazo contratado, 
podera resgatar todo o capital ou aplicar na previden
cia privada aberta para receber uma renda mensal vi
talfcia. Nao ha garantia de rentabilidade minima, 

ELSEVIER 

como ocorre com os pianos tradicionais. Como se tra

ta de urn fundo de investimento, os resultados sao re
passados integralmente para o participante. Se nao es
tiver satisfeito com a administradora, o cotista podera 

transferir seus recursos para outro fundo. Para isso, 
tera de aguardar, no minima, 12 meses. 

Existem institui~6es financeiras que oferecem o 

Fapi como op~ao de poupan~a de longo prazo para 
complementa~ao da aposentadoria. Como o Fapi foi 
criado por lei e nao por resolu~6es, isto o torna uma 

op~o bastante confiavel para o investidor, pais o 
fundo fica menos sujeito a mudan~as de regras. 

3. PGBL (Plano Gerador de 
Beneficia Livre) 

E uma op«;ao de aposentadoria complementar ofe
recida no mercado. 0 participante adquire cotas 
de urn fundo de investimento de longo prazo, mas 
nao ha periodicidade minima de contribui«;ao. 0 
participante pode escolher o perfil da aplica~ao fi
nanceira e a composi~ao da carteira de investimen
tos que lhe for mais conveniente: conservadora, 
moderada ou agressiva. A carencia para o resgate 
ou transferencia para outro plano pode ser feito a 
partir de 60 dias da aquisi~ao eo participante pode 
escolher uma renda mensal vitalfcia. 18 Como o 
Fapi, o PGBL nao tern garantia minima de rentabi
lidade eo rendimento obtido e repassado integral

mente para o cliente. 

4. VGBL (Vida Gerador de 
Beneficia Livre) 

0 plano VGBL e desenhado para pessoas que pos
suem urn horizonte de investimentos de longo pra
zo. Permite acumula~ao de recursos para o futuro e 
que podem ser resgatados na forma de renda men
sal ou pagamento unico a partir de uma data esco
lhida pelo participante. Durante o periodo de acu
mula~ao, os recursos aplicados estao isentos de tri
buta~ao sabre os rendimentos. Somente no momen
ta do recebimento de renda ou resgate e que havera 
a incidencia de Impasto de Renda, apenas sabre os 

rendimento aferidos. A taxa de carregamento - da 
mesma forma como no PGBL - e decrescente de 
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Renda mensa! Renda mensa! Aquisi9iio de Plano individual 

Taxa de 

admlnistra~ 

Taxa de gestao 
financeira 

F!entabl!idade 

mmima 

Resgate 

Distribuigao 
do 

rendimenlo 

Fapi 

PGBL 

vitallcla 
ou temporaria 

3a7% 
conforme o plano 

2a3% 
conforme o plano 

IGPM + juros 
de6%aoano 

Parcial ou total, 

ap6s 24 mesas 

50%a80%do 
que exceder a 
rentabilidade 

minima 

3Carteiras: 
soberano, misto 

evarlavel 

Em prepara98o 

Figura 11.1. 0 que o mercado oferece. 19 

vitalfcia 

4a10%da 
contribui(/80 

N8o e cobrada 

IGPM + juros 
de6%aoano 

Carencia de 
12meses 

75%doque 
excedera 

rentabilidade 
minima 

3 Carteiras: 
consarvadora 

misl!te 

a{jfeSSiva 

Em prepara9iio 

renda mensa! derenda 
ou resgate total mensa! vitalfcia 

5% no 1•ano, 9%da 
4%(2")e3%no3• contribui(/80 

3%aoano N8o e cobrada 

Var1!19iio da IGPM + juros 
caderneta de de6%aoano 

poupanga 

carenciade Ap6s 12 mesas 
oa 12meses 

75%doque 50% (12ano), 
exceder a 55% (22), 60% (3!l) 
garantia 65% (4!1), 70% (52) 

minima e75%apartir 
do6!1 ano 

4 Carteiras: 1 carteira: 
rendaflxa, ocliente 

conservadora escolhe o petfil 
.m<iQeradae da aplica98o 

egressiva 

lgual ao Fapl Naotem 

acordo como valor da contribui<5ao. A principal di

feren'5a entre o PGBL e o VGBL esta na tributa<5ao. 
No primeiro, pode-se deduzir o valor das contribui

'56es da base de calculo do Impasto de Renda, respe

ita o limite da Receita Federal. 

rentabilidade obtida com as aplica<56es financeiras. 

A taxa de administra<5ao varia de 3 a 12o/o sabre a 

contribui<5ao. 

Como escolher um plano de 
previd{mcia privada? 

As principais diferen<5as entre os planos de previ
dencia oferecidos no mercado sao a taxa de admi

nistra'5ao, a taxa de gestao financeira (que e 0 per

centual cobrado par institui<56es financeiras para 
administrar recursos de terceiros) e o repasse da 

0 PLANO DE BENEFiCIOS DO GRUPO ABC 

tambem desenhar um 

para o ABC. Con-

··.:a lor basico para todos 

Antes de optar par urn plano, deve-se observar os 

seguintes aspectos: 20 

1. A parcela da contribui<5ao que sera capitaliza

da. E a contribui<5ao menos a taxa de adminis

tra'5ao. 

2. 0 percentual do excedente financeiro repas

sado ao participante. Excedente financeiro eo 

valor acima do rendimento mfnimo combina

do. 0 repasse da rentabilidade e o fator mais 

importante. Existem administradoras que re-

por da empresa 

corn vaJores a 
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• Plano de aposentadoria complementar 
• lndicado para trabalhador cuja empress nao 

tenha um fundo de pensao 
• Tipos basicos: o de beneficia definido e 

o de contribuic;ao definida 
• Rentabilidade minima: IGPM + 6% ao ano, 

alem do repasse (50% a 100%) do 
rendimento do fundo no qual o capital 
e aplicado 

• Oferecido por seguradoras, empresas de 
previdencia privada e instituic;oes bancanas 

• Fundo de pensao para complem~ de 
ate 70% do ultimo salario recebido pelo 
empregado, alem do que ele recebe do 

• Privativo do empregados da empresa ou do 
grupo econ6mico patrocinador 

• As contribuic;oes sao divididas en1re a 
empress e o empregado 

• A idade minima de salda do ftn:lo de pensiio 
e de 55 anos (homem ou Se 581' 

antes de de ~ podera resgarar a sua 
parte. Se optar por cont1nuar no flndo 
tera de arcar tambem com a parte da 
empress nas cootribuw;;6es ao plano 

VIRADA DE TEMPO NA PREVIDENCIA22 

A Reforma da Prev1denc a 

aposentadoria, como: 

1. A maior aposentadona paga pe 

egras para a 

SS para os tra-

balhadores do setor privado tern urn limite 

2. A aposentadoria por tempo de servic;o sera con

cedida apos 60 anos de idade e 35 anos de con

tribuic;ao para homens e apos 55 a nos e 30 a nos 

de contribuic;ao para mulheres. 

3. Para a aposentadoria por idade o c "teno atual 

de 65 anos (homens) e 60 anos m eres) per-

manece. 

4. Ha uma regra de transic;ao para os trabalhado

res que estao incluidos no antigo s1stema de 

previd€mcia. 

Com essas regras para garantir o futuro, cada pes

sea deve planejar e reservar uma quantia mensal para 

ser utilizada como urn complemento de renda para a 

ELSEVIER 

• Cotas de um fundo de investimento que podem ser 
adquiridas pelo periodo minimo de 1 0 anos 

• E possivel escolher o tipo de aplicac;ao 
• E preciso contribuir pelo menos uma vez por ano 
• 0 participante pode optar entre resgatar o saldo ou 

receber uma renda mensal vitalicia 
• Saldo acumulado e o que define o valor da renda mensal 
• Se sair antes de 1 ano, o participante paga 5% de IOF 
• Nao hS garantia de rentabilidade minima 
• Os resultados obtidos com aplicac;6es financeiras sao 

repassados integralmente ao participante 
• 0 cotista pode transferir seus recursos para outro fundo 
• S6 pode ser adquirido em bancos 

• Plano de investimento para aquisic;ao de uma 
renda mensal vitalicia. 0 saldo final definira o 
valor do beneficia 

• As contribuic;oes vao para um fundo de investimento 
• Nao hS garantia de rentabilidade minima 
• Todo o rendimento obtido e repassado ao cotista 
• 0 resgate pode ser feito ap6s 60 dias da aquisic;ao 
• E um sistema mais livre e mais proximo dos padr6es 

internacionais 
• S6 pode ser vendido por empresas de previdencia 

privada 

aposentadoria. lsso trouxe urn forte animo para as em

presas do setor privado de aposentadoria. As institui

c;oes financeiras estao disputando o mercado com os 

bancos. 0 clima de agitac;ao faz sentido, pois passa

mos a atuar de forma agressiva no mercado potencial, 

diz o diretor da area de previdencia do Banco ltau. Des

sa forma estimula-se o chamado regime de capitaliza

c;ao, onde cada pessoa contribui para a sua propria 

aposentadoria e recebe de acordo com seu poder de 

poupanc;a. Na previdencia oficial, quem trabalha paga a 

pensao de quem se aposentou. A ideia e que, a previ

dencia poderia ser dividida entre o Estado, as empre

sas empregadoras e o proprio contribuinte. As pessoas 

de menor renda ficariam sob o guarda-chuva do INSS 

(Institute Nacional de Seguridade Social) enquanto a 

classe media complementaria sua aposentadoria (limi

tada a dez salaries minimos) comprando pianos das 

empresas de previdencia privada. 



Esse mercado e um tesouro pouco explorado. Basta 

dizer que os R$82 bilh6es movimentados com fundos 

de pensao fechados (ligados a empresas e sem fins lu

crativos) e pianos de prev1denc.a abertos (criados pe

los bancos com objetivo de lucro) representam apenas 

10% do Produto lnterno Bruto (PIB) do pais. Nos EUA, 

esse percentual e de 50°o. No Japao, atinge 100%. A 

carteira das empresas de previdencia privada aberta 

cresce a cada ano. As pessoas compram pianos para 

abater a despesa do lmposto de Renda, que reduziu o 

limite de abatimento para 12 da renda bruta. A entra

da de novos concorrentes, como as corretoras que 

quebraram o monopoho dos bancos nesse mercado, 

beneficia o consumidor com os pre11os atraentes. 

A redu«fao dos pre~os dos pianos de previdencia e 

bem-vinda. As empresas cobram taxas salgadas de 

administra11ao dos clientes que variam de 3 a 10% das 

prestac;oes mensars. Nos Estados Unidos, essa taxa 

Valor definido na 
contratagao, atualizado 
por indice de pregos, 
conforme o contrato 

Juros de ate 6% ao 
ano e indexador 

previamente definido 

Revertido as reservas 
do participante, 

conforme o contrato 
(varia de 50 a 80%) 

Valor definido 
na contratagao 

do plano, atualizado 
a partir da 

concessao por indice 
de pregos, acertado 

contratualmente 

Nao ha transparencia 
Tr no calculo do 

excedente financeiro 
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gira entre 1 e 2%. As companhias brasilerras J 

a cobranc;a elevada devido ao numero reduzido e c 

entes, que inviabiliza o corte nos pre11os. E as pessoas 

deixam de comprar os pianos porque sao multo caros. 

E como a hist6ria do ovo e da galinha. Contudo, po

de-se encontrar pacotes populares em alguns ban

cos. No I tau, o cliente pode depositar valores peque

nos e como o valor da contribui!fao e men or, o banco 

cobra uma taxa de administrac;ao de 5% no primeiro 

ano, reduzindo-a para 3% ap6s tres anos de contri

bui(fao. E uma especie de premio ao cliente tiel. o 
plano garante a varialfao do IGP-M ou a rentabilida
de da caderneta de poupanc;a, o que for maior. Na 

aplicac;ao dos recursos, se conseguir ultrapassar o 

rendimento previsto, repassa 75% do excedente fi

nanceiro (ganho) para o chente. As figuras a seguir 

mostram as principais diferenc;as entre os pianos de 

previdencra pnvada. 

Valor definido Valor definido 
previamente ou nao, previamente ou nao, 
permitindo aportes permitindo aportes 

adicionais adicionais 

Juros de ate 6% Pela rentabilidade do 

ao ano e indexador FIF exclusive, sem 

previamente definido garantia de 
um minimo 

Revertido as reservas 1 00% revertidos 
do participante, automaticamente 

conforme o contrato para as reservas 
(varia de 50 a 80%) do participante 

Calculado, ao final Calculado, ao final do 
do periodo de periodo de contribuigao, 

contribuigao pela pelo montante acumu· 
reserva acumulada, lado no FIF exclusive, 

juros e tabua biometrica juros e tabua biometrica 
contratada. A partir da contratada. A partir da 
concessao, atualizado concessao, atualizado 
por indice de pregos por indice de pregos 

Nao ha transparencia Comparavel pelo valor 
no calculo do das cotas dos FIFs 

excedente financeiro exclusives do plano 

Figura 11.3. As diferengas principais entre os pianos de previdencia privada . 23 
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(; ':o 
·,· ,., ; ', 

Taxa de 
administrac;:ao 

De 0 a 30% sobre 
as contribuic;:oes ou 

sobre o fundo 
acumulado 

De 0 a 30% sobre 
Somente podera incidir 

as contribuic;:6es ou 
de 0 a 10% sobre o 

sobre o fundo 
valor das contribuic;:6es. 

acumulado 
Ha tambem taxa no 

FIF exclusive 

Aplicac;:ao das 
reservas tecnicas 

De acordo com regras 
da Resoluc;:flo 

n2 2.286 do CMN 
(Conselho Monetario 

Nacional) 

De acordo com 
Na fase de contribuic;:ao, 

regras da 
em FIFs exclusives. 

Na de beneficia, 
Resoluc;:ao 

conforme a Resoluc;:ao 
n2 2.286 do CMN 

n2 2.286 

Resgate 

Can3ncia para 
pagamento de 24 

meses. no rmiximo, 
a partir da contrata<;ao 

do plano auto-
maticamente cf15pe0-

sada em caso de 
morte ou invalidez 

Carencia para 
Carencia minima 

pagamento de 24 
de 60 meses e meses, no mciximo, 

a partir da contrata-
maxima de 24 meses, 

a contar da 1 ~ 
c;:flo do plano, auto-

contribuic;:ao. Dispen-
maticamente dispen-

sada em caso de 
sada em caso de 

morte ou invalidez 
morte ou invalidez 

Coberturas para Coberturas para Coberturas para 
morte e ou invalidez morte e/ou invalidez morte e/ou invalidez 

Produtos atreladas ao plano, atreladas ao plano, atreladas ao plano, 
adicionais constituindo-se constituindo-se constituindo-se 

reservas especificas reservas especificas reservas especificas 
em separado em separado em separado 

Figura 11.4. Outras diferenr:;as entre os pianos de previdencia privada . 24 

passam 50o/o, 80o/o ou 1000/o do excedente fi

nanceiro ao participante. 

3. A rentabilidade lfquida que a administradora 

vern obtendo anualmente. 0 desempenho da 

administradora e outro fator importante. De 

nada adianta uma administradora garam ir o 

repasse de 1 OOo/o do excedente financeiro se 

ela tiver uma baixa rentabilidade. 

4. A epoca do repasse do excedente financei ro 

ao participante. Existem administradoras 

que somente repassam o excedente financei

ro a quem permanecer ate o fim do ano no 

plano. 

I Quest6es 

1. Quais os aspectos que voce levaria em conta para 
definir urn plano de previdencia privada para sua 
empresa? 

2. Como voce arquitetaria urn plano de custos para 
urn programa de previdencia, nas varias modalida
des oferecidas no mercado? 

3. Como voce compararia pontos fortes (vantagens) 
e fracos (desvantagens) dessas modalidades de 
pianos? 

4. Como voce comunicaria aos funcionarios a oferta 
desses pianos de previdencia privada? 

Em resumo, os processos de recompensar talen

tos - remunera~ao, incentivos e beneffcios - influen

ciam fortemente os demais processos de gestao de 

pessoas, como mostra a Figura 11.5 . 

I Resumo do capitulo 

A remunera<riio nao visa apenas recompensar as pes
soas, mas tornar sua vida mais facil. A oferta de be

neffcios e servi<ros aos funcionarios e uma forma in
direta de remunera<riio. Beneficios sao regalias e 
vantagens concedidas pelas organiza<roes a titulo de 
pagamento adicional dos salarios aos seus funciona

rios. Sao facilidades que poupam tempo, dinheiro e 

esfor<ros das pessoas. Os pianos de beneficios surgi
ram como uma perspectiva paternalista e unilateral 
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• Maier Atra!Moaae • Tempo de Adaptac;:ao • Melhores lncentivos • Maior Adaptabilidade 
• Melhor Perf- • Melhor Adequac;:ao • Menor Custo • Maior Permanencia 
• Melhor Qua oaoe • Melhor Oesempenho • Melhores Resultados • F1delizac;:ao 
• Melhor Prec sao • Melhor Avaliac;:ao • Melhor Aprendizagem • Melhor Clima 

• Maior Satisfac;:ao • Maior Crescimento • Maior Sat1sfac;:ao 
• Maior Satisfac;:ao 

Figura 11.5. A influen cia dos processos de recompensar talentos sobre os demais processos. 

para reter pessoas e reduzir a rotatividade e o absen

tefsmo. Hoje, fazem parte da competitividade orga

nizacional para obter e manter talentos. Os beneffcios 

podem ser classificados sob diversas maneiras. Quan

ta a sua exigibilidade legal podem ser legais ou es

pontaneos. Quanto a sua natureza podem ser mone

tarios ou nii.o-monerarios. Quanto aos seus objetivos 

podem ser assistenciais, recreativos ou supletivos. 

Os planos de beneffcios e servi~os sociais visam sa

tisfazer varios objerivos individuais, economicos e 

sociais. 0 desenho do pacote de beneffcios segue va

rias etapas e procura manter uma rela~ii.o entre cus

to/beneffcio, alem de obedecer a dois criterios: o 

princfpio do retorno do investimento e 0 da mutua 

responsabilidade. Para compensar as falhas da pre

videncia social existem planos de previdencia priva

da, como os planos tradicionais {planos fechados e 

abertos), o Fapi, o VGBL e o PGBL. 

I Exercicios 

Quale o papel dos beneffcios na remunera~ii.o total 
das pessoas? 

Quais as origens dos beneffcios sociais? Explique o 
paternalismo. 

Conceitue beneffcios. 

4 Qual a diferen~a entre beneffcios e mordomias? 

5. Quais os tipos de beneffcios sociais? 

6. Explique OS beneffcios quanto a sua exigibilidade 
legal. 

7 Quais os beneffcios legais e os beneffcios espontaneos? 

Explique OS beneffcios quanto a sua natureza. 

Quais os beneffcios monetarios e nii.o-monetarios? 

10 Explique os beneffcios quanto aos seus objetivos. 

11 Quais os beneffcios assistenciais, recreativos e su
pletivos? 

12 Explique a tipologia de beneffcios de Dessler. 

13 Quais os objetivos individuais dos pianos de bene
ffcios? 

1 Quais OS objetivos economicos dos pianos de bene
ffcios? 

1 Quais os objetivos sociais dos pianos de beneffcios? 

16 Qual a rela~ii.o entre beneffcios e a responsabihda
de social da organiza~ii.o? 

1 Explique o desenho do pacote de benefkio 



l 

358 Gestao de Pessoas • IDALBERTO CHiA\IENATO 

18. Quais os criterios do desenho? Explique os dois 
princfpios basicos. 

19. Quais as etapas do desenho do plano de beneffcios? 

20. 0 que sao beneffcios flexfveis? Explique-os. Como 
funciona o plano da HP? 

21. Quais as tres estrategias do plano de beneffcio? 

22. Explique o custo dos beneffcios sociais. 

23. Conceitue a previdencia social e a previdencia pri
vada. 

24. Explique os pianos de previdencia privada. 

25. Quais sao OS pianos tradicionais de previdencia 
privada? Explique-os. 

26. 0 que eo Fapi? Eo PGBL? Eo VGBL. 

27. Como voce escolheria urn plano de previdencia 
privada? 

I Passeio pela Internet 

Visite os seguintes sites: 

www.benefitnews.com 

www.conexis.com 

www.ebri.com 

www.hewitt.com 

www.hhrm.org 

www.hrh.com 

www.inss.org.br 

www.iscebs.org 

www. towersperrin.com 
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AS PESSOAS APRESENTAM UMA INCRIVEL 

capacidade de aprender e se desenvolver. A edu

ca<;:ao esta no cerne dessa capacidade. Os proces
sos de desenvolvimento de pessoas estao intima
mente relacionados com a educa<;:ao. Educar (do 
latim, educere) significa extrair, trazer, arrancar. 

Em outros termos, representa a necessidade do 
ser humano de trazer de dentro para fora as suas 
potencialidades interiores. A palavra educar sig
nifica a exterioriza<;:ao dessas latencias e do talen
to criador da pessoa. Todo modelo de forma<;:ao, 
capacita<;:ao, educa<;:ao, treinamento ou desenvol
vimento deve assegurar ao ser humano a oportu
nidade de ser aquilo que pode ser a partir de suas 
pr6prias potencialidades, sejam elas inatas ou ad
quiridas. 

Desenvolver pessoas nao e apenas dar-lhes infor
ma<;:ao para que elas aprendam novos conhecimen
tos, habilidades e destrezas e se tornem mais eficien
tes naquilo que fazem. E, sobretudo, dar-lhes a for

ma<;:ao basica para que aprendam novas atitudes, so
lu<;:6es, ideias, conceitos e que modifiquem seus ha

bitos e comportamentos e se tomem mais eficazes 

ELSEVIER 

naquilo que fazem. Formar e muito mais do que 

simplesmente informar, pois representa urn enri

quecimento da personalidade humana. As organiza
<;:6es estao se dando conta disso. 

Os processos de desenvolvimento envolvem tres 
estratos, que se superp6em: o treinamento, o desen
volvimento de pessoas eo desenvolvimento organi
zacional. 

Os estratos men ores - como o treinamento e o de
senvolvimento de pessoal (T&D) tratam da aprendi
zagem no nfvel individual e como as pessoas apren
dem e se desenvolvem. 0 desenvolvimento organiza
cional (DO) e o estrato mais amplo e abrangente e 
refere-se a como as organiza<;:6es aprendem e se de
senvolvem atraves da mudan<;:a e inova<;:ao. A apren
dizagem constitui o fundamento basico daquilo que 
veremos nesta parte V, seja no nfvel de aprendiza
gem individual, seja no nfvel de aprendizagem orga
nizacional. 

De urn lado, os processos de desenvolvimento 
podem receber uma abordagem tradicional, na 

medida em que seguem o modelo casual (treinar 
apenas quando surge alguma oportunidade ou ne-

manter 
pessoas 

Processos 
de 

monitorar 
pessoas 

• Treinamento e desenvolvimento das pessoas 
• Programas de mudangas e desenvolvimento de carreiras 
• Programas de comunicag6es e consonfmcia 

Figura V.1. Os processos de desenvolver pessoas. 
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Figura V.2. Os estratos de desenvolvimento. 

cessidade), em urn esquema rand6mico (as pes

soas sao escolhidas aleatoriamente), em uma ati

tude reativa (apenas quando existe urn problema 

ou necessidade), em uma visao de curta prazo (vi

sando apenas ao problema imediato), baseado na 
imposic;:ao (as pessoas nao sao consultadas), em 

uma condic;:ao de estabilidade (nada muda) e de 

0 2 3 4 5 
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conservac;:ao (manter o status quo) e visando ao 

permanente e definitive. 

Mas, por outro lado, os processes de desenvolvi

mento podem receber uma abordagem moderna, na 

medida em que seguem urn modelo planejado (trei

nar como parte de uma cultura), em urn esquema in

tencional (treinar todas as pessoas), em uma atitude 

6 7 8 9 10 

:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 

Abordagem tradicional Abordagem moderna 

Modelo casual Modele planejado 

Esquema rand6mico Esquema intencional 

Atitude reativa Atitude proativa 

Visao de curto prazo 
Processo 

Visao de Iongo prazo de .____ --+ 
Baseado na imposigao iesenvolve 

pessoas 
Baseado no consenso 

Estabilidade lnstabilidade e mudanga 

Conservagao lnovagao e criatividade 

Permanente e Provis6rio e mutavel 
definitive 

Figura V.3. Que nota voce daria para os processos de desenvolvimento de pessoas em sua organizaqao? 
Adaptado de: ldalberto Chiavenato. Recursos Humanos: 0 Capital Humane das 
Organizag6es. Sao Paulo, Editora Atlas, 2004, p. 131. 
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proativa (antecipando-se as necessidades), em uma 
visao de Iongo prazo (visando ao futuro), baseado 

no consenso (as pessoas sao consultadas e partici
pam), em uma condi<;;ao de instabilidade e mudan<;;a 
(tudo deve mudar para melhor) e de inova<;;ao e cria
tividade (para construir urn futuro melhor) e visan
do ao provis6rio e mutavel. As organiza<;;6es estao 
migrando rapidamente da abordagem tradicional 
para a abordagem moderna. 

0 treinamento tern muito a ver com o conheci
mento. Na Era da Informa<;;ao que estamos atraves
sando, o conhecimento passa a ser o recurso mais 

importante. E se o conhecimento e fundamental, a 
produtividade do conhecimento e que constitui a 
chave do desenvolvimento. Peter Drucker apregoa 
que tornar o conhecimento produtivo constitui ho
je uma responsabilidade gerencial. Mais do que 
isso, urn desafio organizacional. Isso requer a apli
ca<;;ao proficua do conhecimento ao conhecimento. 
0 conhecimento e born quando e u.til. Em outras 
palavras, o conhecimento somente sera produtivo 
se for aplicado para criar uma diferen<;;a sensivel: 
produzir resultados, melhorar processos, adicionar 
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valor e gerar riqueza. Em urn mundo informatizado 

no qual todos tern acesso a informa<;;ao, sobressaem 
as pessoas capazes de acessa-la, interpreta-la e trans
forma-la rapidamente- e antes dos outros- em urn 
novo produto, servi<;;o, aplica<;;ao, inova<;;ao ou opor
tunidade. 

Alem disso, o treinamento tambem tern muito a 
ver com a constru<;;ao de competencias, como vere
mos adiante. 

0 objetivo desta Parte V e mostrar como as pes
soas e as organiza<;;6es se desenvolvem atraves da 
aprendizagem continua e da mudan<;;a de comporta
mento. No Capitulo 12, discutiremos os fundamen
tos gerais do treinamento e desenvolvimento das 
pessoas- suas alternativas e op<;;6es. Daremos espe

cial aten<;;ao ao processo de treinamento como meio 
de transmitir informa<;;6es, programar e executar 
a<;;6es de treinamento e avaliar os resultados obti
dos. No Capitulo 13, abordaremos os programas de 
mudan<;;as organizacionais e desenvolvimento de 
carreiras, como maneiras de melhorar gradativa e 
continuamente o desempenho organizacional e in
dividual. 



CAPiTULO 12 

TREINAMENTO 

Ap6s estudar este capitulo, voce devera estar capacitado para: 

• Definir o conceito de treinamento e desenvolvimento de pessoas. 

• Descrever os tipos de mudangas provocadas pelo treinamento. 

• Definir o processo de treinamento e suas principais etapas. 

• Descrever como se faz o diagn6stico das necessidades de treinamento. 

• Definir como se faz a programagao de treinamento. 

• Explicar a implementagao do programa de treinamento. 

• Definir como se avalia o programa de treinamento. 

• Conceito de Treinamento 

• Processo de Treinamento 

• Mapeamento de Competencias 

• Diagn6stico das Necessidades de Treinamento 

• Execugao do Programa de Treinamento 

• Tipos de Treinamento 

• Tecnicas de Treinamento 

• Avaliagao do Programa de Treinamento 

• Tendencias do Treinamento 

-----4 
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• CASO ltU:RIUB:fi'Ol\110 · 

TREINAMENTO NA BIOTERAPICA ANFORA S/A 

Dentro da melhor burocratica, no mes de de

zembro de cada ano, a Divisao de RH da Biote

rapica Anfora S/A enviava a todos os gerentes uma re

la<;ao detalhada de todos os cursos extemos ofereci

dos no mercado, para que cada gerente escolhesse 

os mais apropriados para os seus funcionarios e os 

agendasse para o ano. A empresa dotava 

uma verba anual de 3% do seu fatu

"''t""""'"''" de Treinamento 

(DeTre) fizesse os investimentos anuais de treinamen-

to do pessoal. Cada gerente deveria reiacionar os 

seus funcionarios que considerava candidates aos 

cursos externos, fixar as datas estabelecidas e devol-

As pessoas constituem o principal patrimonio das 

organiza<_;6es. 0 capital humano das organiza<_;6es

composto de pessoas, que vao desde o mais simples 
operario ao seu principal executivo - passou a ser 

uma questao vital para o sucesso do neg6cio, o prin
cipal diferencial competitivo das organiza<_;6es bem

sucedidas. Em urn mundo mutavel e competitivo, 

em uma economia sem fronteiras, as organiza<_;6es 

precisam preparar-se continuamente para os desafios 

da inova<_;ao e da concorrencia. Para serem bem

sucedidas, as organiza<_;6es precisam de pessoas esper

tas, ageis, empreendedoras e dispostas a assumir ris

cos. Sao as pessoas que fazem as coisas acontecer. 
Que conduzem os neg6cios, produzem os produtos 

e prestam os servi<_;os de maneira excepcional. Para 

conseguir isso, e imprescindivel 0 treinamento e 0 

desenvolvimento das pessoas. E as organiza<_;6es 
mais bem-sucedidas investem pesadamente em trei-

ver a relaf1aO para a DRH que, 

nhava ao DeTre a fim de que este providenciasse as 

inscrif16es e as entidades ex

temas. Em uma reuniao com outros executivos de RH, 

Maria do Carma ficou saben-

do que outras empresas estavam transformando 0 or-
gao de treinamento em urn de consultoria inter-

na e de per-

cebeu que o DeTre da niw passava de urn or-
gao e intermediador que m1o lidava com 

treinamento, mas com e assuntos rotineiros. 

Chegou a conclusao de que era modifica-lo 

urgentemente. Como voce poderia 

namento para obterem urn retorno garantido. Para 
elas, treinamento nao e despesa, mas urn precioso 

investimento, seja na organiza<_;ao como nas pessoas 
que nela trabalham. E isso traz beneficios diretos 

para a clientela. 

Conceito de 

0 conceito de treinamento pode apresentar diferen

tes significados. No passado, alguns especialistas em 

RH consideravam o treinamento urn meio para ade

quar cada pessoa a seu cargo e desenvolver a for<_;a de 

trabalho da organiza<_;ao a partir do preenchimento 
de cargos. Mais recentemente, o conceito foi amplia· 

do, considerando o treinamento como urn meio para 

alavancar o desempenho no cargo. Quase sempre o 

treinamento tern sido entendido como o processo 

pelo qual a pessoa e preparada para desempenhar de 

• VOLTAHDO 10 CASO INTRODUTORIO · . - : 

TREINAMENTO NA BIOTERAPICA ANFORA S/A 

Maria do Carma, a gerente da DRH da Rirlt.,.!·::tnit':t An

fora, reuniu-se com Jorge Pedreira, o do 

DeTre, para negociar com ele os e metas a se-

rem alcan((ados para o 6rgao de treinamento. Ela 

diretamente aos 

prazo, mas perce

beu que deixaria de ser urn burocrata para se transfer

mar em urn consultor interno da 



maneira excelente as tarefas especificas do cargo que 

deve ocupar. Modernamente, o treinamento e consi

derado urn meio de desenvolver competencias nas 

pessoas para que se tornem mais produtivas, criativas 
e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os ob

jetivos organizacionais e se tornarem cada vez mais 

valiosas. Assim, o treinamento e uma fonte de lucra

tividade ao permitir que as pessoas contribuam efe

tivamente para os resultados do neg6cio. Nesses ter

mos, o treinamento e uma maneira eficaz de agregar 

valor as pessoas, a organiza~ao e aos clientes. Eleen-

ALGUMAS DEFINI~OES DE TREINAMENTO 

dades nos recursos hur;;anos para habilitEt-los a 

dos 

seus 

Treinamento ~~ o processo aiterar 

namento esta relacionado carT! as atuais hab!li-

serem bem-sucedicJos, 3 

Treinamento e 

duz ~,;ma 

pro-
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riquece o patrimonio humano das organiza~6es. E o 

responsavel pela forma~ao do capital intelectual das 

organiza~6es. Muito embora, tres concep~oes de rre

inamento sejam citadas neste capitulo, a terceira cer

tamente recebera maior aten~ao e importancia. 
Ha uma diferen~a entre treinamento e desenvol

vimento de pessoas. Embora OS seus metodos sejam 

similares para afetar a aprendizagem, a sua perspec

tiva de tempo e diferente. 0 treinamento e orienta

do para o presente, focalizando o cargo atual e bus

cando melhorar aquelas habilidades e competencias 

relacionadas como desempenho imediato do cargo. 

0 desenvolvimento de pessoas focaliza em geral os 

cargos a serem ocupados futuramente na organiza

~ao e as novas habilidades e competencias que serao 

requeridas. 6 Ambos, treinamento e desenvolvimen

to (T&D) constituem processos de aprendizagem. 

Aprendizagem significa uma mudan~a no com

portamento da pessoa atraves da incorpora~ao de 
novos habitos, atitudes, conhecimentos, competen

cia e destrezas. 

Atraves do treinamento - e do desenvolvimento 
-, a pessoa pode assimilar informa~6es, aprender 

habilidades, desenvolver atitudes e comportamen

tos diferentes e desenvolver conceitos abstratos. A 

Figura 12.1 mostra esses quatro tipos de mudan~as 
de comportamento atraves do treinamento. 

A maior parte dos programas de treinamento esra 

concentrada em transmitir informa~6es ao colabora

dor sobre a organiza~ao, suas politicas e direrrizes, 

regras e procedimentos, missao e visao organizacio

nal, seus produtos/servi~os, seus clientes, seus con

correntes etc. A informa~ao guia o comportamento 
das pessoas e o torna mais eficaz. Ourros programas 

de treinamento estao concentrados em desenvolver 

as habilidades das pessoas, para capacici-las melhor 

no seu trabalho. Outros visam ao desenvolvimento 

de novos habitos e atitudes para lidar com clientes 

internos e externos, com o proprio rrabalho, com as 

subordinadas e com a organiza<;:ao. Por fim, outros 

programas estao preocupados em desenvolver con

ceitos e elevar o nivel de absrrac;:ao das pessoas para 

que elas possam pensar, racionar, julgar, decidir e 
agir em termos mais amplos. Quase sempre, as orga

nizac;:oes estiio utilizando varios tipos de mudanc;:as 

de comportamento ao mesmo tempo em seus pro-
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1 

:a serem
satisfeitas 

4 

Avaliac;ao dos 
resultados do 
trelnamento 

2 

Oesenhodo 
programa de 
trelnamento 

Figura 12.1. Tipos de mudangas de comportamento atraves do treinamento. 

gramas de treinamento. Ao desenvolverem habilida

des nas pessoas, tambem estao transmitindo infor

ma<;6es e incentivando o desenvolvimento de atitu

des e de conceitos, simultaneamente. Boa parte dos 

programas de treinamento procura mudar as atitu
des reativas e conservadoras das pessoas para ati

tudes proativas e inovadoras para melhorar seu espf

rito de equipe e sua criatividade. 

Qual e 0 foco do treinamento 

Alem da preocupa<;ao com informa<;ao, habilidades, 

atitudes e conceitos, o treinamento esta sendo for

temente inclinado a desenvolver certas competen

cias desejadas pela organiza<;ao. 0 treinamento par 

competencias se baseia em urn previa mapeamento 

das competencias essenciais necessarias ao sucesso 

organizacional. A seguir, essas competencias essen

ciais sao desdobradas par areas da organiza<;ao e em 

competencias individuais. Todas as competencias

no nfvel organizacional, divisional e individual -

sao definidas de maneira clara e objetiva para serem 

entendidas par todos os parceiros. A partir dessa 

defini<;ao estabelece-se os programas de treinamen

to para todas as pessoas envolvidas. 

0 treinamento constitui 0 nucleo de urn esfor<;o 
contfnuo desenhado para melhorar as competen

cias das pessoas e, conseqiientemente, o desempe

nho organizacional. Trata-se de urn dos processos 

de GP mais importantes. 0 treinamento e desenha
do para proporcionar talentos com conhecimento 

e habilidades necessarias aos seus cargos atuais. J a 

o desenvolvimento envolve aprendizagem que vai 

alem do cargo atual e se estende a carreira da pes

soa com urn foco no longo prazo para preparar as 
pessoas para acompanhar as mudan<;as e cresci

mento da organiza<;ao. 

Processo de Treinamento 

0 treinamento e urn processo dclico e contfnuo 

composto de quatro eta pas: 7 

1. Diagn6stico. E o levantamento das necessida

des ou carencias de treinamento a serem aten
didas ou satisfeitas. Essas necessidades podem 

ser passadas, presentes ou futuras. 

2. Desenho. E a elabora<;ao do projeto ou pro

grama de treinamento para atender as necessi

dades diagnosticadas. 
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IIJ GIGAS 

FATORES QUE AFETAM 0 T&IJ8 

A mudan<;a e, sem duvida alguma, o fator que mais 

impacta os esfor<;os de T&D. Mas outros fatores ate

tam o alcance dos objetivos de T&D nas organiza

qoes, tais como: 

1. Apoio da alta administragao: este e provavelmente 

o requisito fundamental para a sucesso dos esfor

gos de T&D. Semele. qualquer programa de T&D 

se transforma em tempo, esforgo e dinheiro joga

dos fora. 0 apoio deve ser real e constante e deve 

ser comunicado e enfatizado a toda a organiza

gao. A maneira mais eficaz e a participagao ativa 

dos executives nos programas de treinamento. 

2. Compromisso dos especialistas e dos generalis

tas: todos os gerentes - tanto os especialistas 

em GP como os gerentes de linha- precisam es

tar direta e intimamente ligados aos programas 

de T&D. 0 lembrete e: a responsabilidade funda

mental pelo T&D e dos gerentes de linha, desde 

o pres;dente ate a base da organizac;:ao. Os pro

fissiona!s de '7"&0 ce·,em proporcionar a 

se tecnica. 

3. Avanr;os da tecrologia: nenhum fator tern inf!uen

ciado ma1s o T&D do que a tecnologia da informa-

(Tl). 0 computador e a Internet estao afetando 

profundamente todas as fun~oes de neg6cios e mu

dando completamente a rnaneira como o conheci

mento esta sendo divulgado as pessoas. E esta 

mudanga esta continuamente sendo expandida. 

4. Complexidade organizacional: organizagoes acha

tadas e horizontalizadas possuem poucos nfveis 

hierarquicos e dao a impressao de serem apenas 

arranjos simples de pessoas e taretas. Nada mais 

enganoso. As tarefas de individuos e equipes es

tao sendo amp!iadas e enriquecidas e o resultado 

e 0 tempo maior no cargo para desempenhar tare

fas gradativamente mais complexas e que exigem 

novos conhecimentos. A interac;flo entre indivi-

3. Implementac;ao. E a execu~ao e condu~o do 

programa de treinamento. 

4. Avaliac;ao. E a verifica~ao dos resultados obti

dos com o treinamento. 

Esse ciclo composto de treinamento pode ser re

presentado pela Figura 12.3. 

duos e grupos torna-se mais complicada. A cadeia 

tradicional de comando que produz urn sensa de 

estabilidade a custa da eficiencia esta sendo a!ija

da da organizagao moderna. As mudan<;;as 

das na tecnologia, nos produtos, sistemas e meto

dos de trabalho estao trazendo forte so

bre os requisites do trabalho fazendo com que as 

pessoas tenham a necessidade de aumentar suas 

habilidades e desenvolver atitudes que lhes per

mitam adaptar-se as mudanc;:as que resu!tam do 

downsizing, inovagao tecnol6gica. demandas dos 

clientes para melhores produtos e servi<;:os. 0 re-

sultado e a crescenta das ativida-

des, ja que sao as pessoas que prec1sam fazer to

das essas coisas. T udo isso e transferido para no

vas necessidades de T&D. 

5. Princfpios de aprendizagem: o prop6sito do T&D 

esta na mudanga do comportamento das pessoas 

e a informagao deve ser aprendida para que a mu

danqa possa ocorrer. Neste sentido, as ciencias 

tern beneficiado os programas 

de T&D com princfpios de aprendizagem que faci

litam o processo de mudanga das pessoas. 

6. Outros processos de GP: as atividades de T&D de

pendem de todos os demais processes de GP. Se 

o recrutamento e selegao introduzem candidates 

sem as qualifica<;6es necessarias sera necessaria 

urn programa de T&D adequado para melhora-las, 

quando poderia estar sendo enderegado para ou-

tras qualificag6es Alem disso, os pro-

gramas de T&D sao influenciados pelos pacotes 

de remunera<;;ao da maneira 

como a organizagao avalia o desernpenho de 

seus colaboradores, como eles sao promov1dos e 

recompensados. A visao holistica da GP e funda

mental para que todos os processes - inclusive 

T&D- possam interagir e influenciar-se reciproca

mente na busca de sinergia. 

Na realidade, as quatro etapas do treinamento en

volvem 0 diagn6stico da situa~ao, a decisao quanta a 
estrategia para a solu~ao, a implementa~ao da a~ao e 
da avalia~ao e o controle dos resultados das a~6es de 

treinamento. 0 treinamento nao deve ser confundi

do com uma simples questao de realizar cursos e pro-
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• Preparar o ocupante para o 
desempenho no cargos ocupado 

• Ocupantes de cargos treinados 
e preparados 

Treinamento 

• Desenvolver competencias 
individuais 

• Competencias disponiveis para 
serem aplicadas a qualquer 
momenta na organiza<;:ao 

ELSEVIER 

------~--------------~------
• Rapidez, qualidade e baixo custo 

de treinamento 

• For<;:a de trabalho adequadamente 
treinada e preparada para o 
desempenho de cargos 

• Cargos ocupados com ocupantes 
treinados e preparados 

Eficiencia 

Eficacia 

lndlcador 

• Rapidez na constru<;:ao e 
desenvolvimento de competencias 
necessarias 

• Constru<;:ao de novas competencias 
aplicaveis na organiza<;:ao 

• Pessoas dotadas de competencias 
essenciais para o sucesso do 
neg6cio 

• Ocupantes de cargos treinados/ 
custos de treinamento 

Retorno sobre o 
investimento 

• Pessoas competentes/custos 
de treinamento 

Figura 12.2. Treinamento baseado em cargos x treinamento baseado em compet{mcias. 

A DISCIPLINA DOS LiDERES DO MERCAD09 

No livre 

mae afirmam que as empresas que l!deram o 

mercadc trfereccm o prego mais baixo ou acenam com 

o mc!hor t:u alnda oferecem a cada cliente 

qt1e ele quer sob medid<L Para os autores, existem 

que sao absolutamente vitals nas em-

presas lidenss de mercado. 

1 • A caracteristica e que eias cent ram o 

foco num (mlco 

Nao tentam atender a todo 

dos consumidores, nem 

c,o mais e confiiwel ou o prec,o mais 

baixo ou o melhor E!as oferecem 

que o client<': valorize. 0 

nesse 

ponte. 

preocupam tanto em sr~r as melhores em outros 

caracteristica ~~ que elas tentam me· 

cort~~nusrr~entt~ o valor do que oterecem 

corn rnuita 

tentam fazer a mesma coisa dia dla so 
porque a fazem bem. Tentam melhorar todos os 

e sao 6timas nisso. 

3. A. terceira e mais >mn<.,•·t::. 

a excelimcia de maneira extre

Estao sempn!' concentra

exata· 

mente 

zam. A. eo treinamento dos funciom'l· 

do vaior que 

lett .. Pac}iard, 

pessoas c nao 
administram os seus 

essa meta. A sua cuitura 

apoio as pessoas para que 

Elas constroem 

para entre

determina-

Essas ernpresas -

soas. 0 tminamento esta por tras disso tudo. 

0 que vocro acha 



I, 

" 

OPERARIOS DEVEM VOL TAR A ESCOLA11 

As tecnicas de modernidade desceram dos escrit6rios 

para o chao das fabricas e. enquanto se espalham, 

a prova 0 raciocinio e a capacidade intelectual 

dos operarios. E!es sao habeis nas maos e fortes com 

iar que tiveram os colegas do Primeiro Mundo, com 

oito ou dez anos basicos de escola. A carencia e pe

quena se trata de mandrilar uma engrenagem. 

ferir informac;oes gerenciais para um computador 

do ao sistema distribuido de controle de materials. A 

impiantada na organizac;ao inteira atraves 

de centenas de microcomputadores exige uma 

intelectual s6 disponivel entre os que fizeram ginasio 

completo. A muralha informatica que isoiou o pais por 

decada e meia produz agora, varios anos depois de en

cerrada, o seu derradeiro e mais cruel maleficio, em

purrando a nata do operariado ao limbo da ,...,n,.-.r~~..,"" 

Empresas com produtos superespecializados, como 

fibras 6ticas contornam o problema recrutando 

rios entre os recem-formados de esco!as 

Empresas criativas do interior de Sao Pau

lo, on de ha boa oferta de faculdades de pa

gam cursos noturnos para uma parte de seus jovens 

operarios formados no 22 grau do Senai. Sao atalhos 

louvaveis, mas insuficientes. Na virada do milenio, a 

gestao descentralizada suprimiu camadas de chefes e 

supervisores, trocou as linhas de montagem desuma

nas por celulas multidisciplinares de produ11ao, encur

tou a distfmcia entre o cerebro e as pernas da empresa, 

gra~as aos sistemas de informagao. E estes, por sua 

vez, requerem dados precisos e pessoas capacitadas. 

A redu~ao de custos eliminou postos de trabaiho e 
responsabiiidade maior aos sobreviventes e 

porcionar informa~ao. Vai muito mais Ionge. Signifi
ca atingir o nivel de desempenho almejado pela orga
niza~ao atraves do desenvolvimento continuo das 
pessoas que nela trabalham. Para tanto, e desejavel 
criar e desenvolver uma cultura interna favoravel ao 

aprendizado e comprometida com as mudan~as na 
organiza~ao. 

'c':·~~----.......-
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exigiu adaptac;oes numa corrida mo-

Uma industria mecanica media nos Esta

dos Unidos tern um micro no chao da fabrica para 

cada dois No as melhores empre

sas tern um micro para cada dez trabalhadores. 0 

americano anda galpao fazendo suas 

tarefas e registra-as no micro mais com sua 

senha. Com seu cartao magnetico, acessa relatorios, 

informa o estagio de suas tarefas e, assim, deixa o 

pes::s•oa! a par do estoque de material pronto e semi

acabado. cada esta~tao precisa de um encarre-

gado ou um iider que a burocracia. E me-

nos competi~ao, que, no fim do significa menos 

empregos. 

A solugao para esse buraco e tapa-lo sem desvios 

na rota do progresso. Para tanto, capital e trabalho de

verao arrumar uma formula para atualizar multidoes 

de sem aumentar custos. lsso requer con

cessoes de cada !ado. As empresas precisam custear 

as aulas mas. em os sindicatos devem 

endossar uma 

aium air-

ensinar centenas de mil hares de trabaiha

dores na faixa de 25 a 35 anos a pensar com 16gica, o 

que deve consumir menos 3.000 horas de aulas 

distribuidas em tres anos para cada turma. Sem isso, 

as fabricas de nao no Brasil durante 

a nos e, sem elas, os empregos cont!nuariw a ue:>a!Ja

recer. Quando a empresa e seu pessoa! se a 

conversar sabre a de lucros, parece claro 

que ja existe um ambiente 

uma agenda construtlva. 

Qual sua opiniao a roc"'"''"" 

para elaborar 

Contudo, o processo de treinamento deve ser vi
sualizado com cuidado. Na verdade, ele pode ser 
urn drculo vicioso no sentido de zerar carencias de 
treinamento e voltar ao estagio inicial, pois foi ima
ginado para os tempos de permanencia da Era 

Industrial. Em tempos de mudan~a e inova~ao, na 
nova onda da Era da Informas;ao ele precisa ser 
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Transmlssio 
de informaCfoes 

Desenvolvimento 
de habilidades 

DesenvoMmento 
de atitudes 

DesenvoMmento 
de conceitos 

Aumentar o conhecimento das pessoas: 
• lnformagoes sobre a organizagao, 

seus produtos/servigos, politicas e 
diretrizes, regras e regulamentos e 
seus clientes. 

Melhorar as habilidades e destrezas: 
• Habilitar para a execugao e operagao 

de tarefas, manejo de equipamentos, 
maquinas, ferramentas. 

ELSEVIER 

Desenvolver/modificar comportamentos: 
• Mudanga de atitudes negativas para 

atitudes favoraveis, de conscientizagao 
e sensibilidade com as pessoas, 
com os clientes internos e externos. 

Elevar o nivel de abstrac;ao: 
• Desenvolver ideias e conceitos 

para ajudar as pessoas a pensar 
em termos globais e amplos. 

Figura 12.3. As quatro etapas do processo de treinamento. 

Necessidades 
a satisfazer 

Diagn6stico 
da situac;ao 

• Objetivos da 
organizaftSo 

• Compet&nctaa 
necessanas 

• Problemas de 
produ~o 

• Problemas de 
pessoal 

• Resultados da 
avalia~odo 
desempenho 

Desenhodo 
treinamento 

.·· 

Decisao quanto · 
a estrategia 

Prograrna<;ao dO 
treinamento: 

• Quem treinar 

• Como treinar 

• Em que treinar 

• Onde treinar 

• Quando treinat' 

Figura 12.4. 0 processo de treinamento. 12 

C9nduc;ao do 
trelnamento 

tmp!ementac;ao 
ouac;ao 

• Corldu~oe 
ap!icagao do 
Programade 
Treinamento 
atravesde: 

-Gerente de 
linha 

- Assessoria 
deRH 

-porambos 
- por terceiros 

" ·"· .::. dos .,. 
resultados 

.. ~ e 
controle 

• Monitoragao 
do processo 

• Avaliagaoe 
medigaode 
resultados 

• Comparagao da 
situagao atual 
com a situa~o 
anterior 

• Analise do 
custo/beneficio 
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J. GP DE HOJE , 

QUANTO AS EMPRESAS GASTAM EM TREINAMENT0?13 

As empresas aplicam fortunas em treinamento. As 

boas noticias sao: 

1. A revista Business Week calcula que as 500 

maiores empresas americanas gastam cerca de 

US$44 bilhoes em treinamento em um ano. 
2. A revista Exame revela que, 

do Saratoga Institute de Sao Paulo, as 500 maio

res empresas brasileiras listadas por "maiores" e 

"melhores'' gastaram em 1997 cerca de US$650 

milh6es em treinamento. 

3. 0 investimento per capita no treinamento de 

executives no Brasil vem crescendo consisten

temente, segundo o Saratoga Institute: em 1995 

foi de R$900.00, em 1996 R$1.300,00 e em 1997 

R$1.860.00. A coisa esta crescendo. 

As mas noticias sao: 

1. Ha muito desperdicio nos investimentos em 

treinamento. Recursos malbaratados: cerca 

de US$1 00 mil hoes foram em progra

mas de treinamento com tecnicos de futebol, 

jogadores de basquete e cursos heterodoxos 

com exercicios de sobrevivencia na selva, es

caladas de muros e montanhas, danqas ao re

dor de fogueiras, florais de Bach e outras coi

sas do ramo, chamados indevidamente de trei-

acrescido de novas habilidades e competencias para 
garantir a sobrevivencia e competitividade da orga

niza~ao para o futuro. Nao basta repor. E preciso 
agregar valor continuamente. 

Cada uma das quatro etapas do treinamento sera 
discutida a seguir. 

Diagn6stico das 
Necessidades de Treinamento 

A primeira etapa do treinamento e o levantamento 

das necessidades de treinamento que a organiza~ao 

apresenta. Essas necessidades nem sempre sao cla

ras e precisam ser diagnosticadas a partir de certos 

levantamentos e pesquisas internas capazes de loca-

namento comportamental. Ou em curses se

ries. mas com retorno duvidoso por falta de 

foco 

2. Muitos programas de treinamento estao distan

ciados das necessidades estrategicas da em

presa. Muitas empresas compram pacotes de 

treinamento ja prontos para mostrar h~cnicas 

adotadas por outras empresas, mas que nada 

agregam a do colaborador. 

3. Excesso de teoria e outro Muitos pro-

gramas nao conseguem levar os conceitos a 
pratica devido ao seu academicismo. 

4. Falta de cultura intema favoravel ao ::.n'"'"rl• 
do e ao comportamento de e outre 
obstaculo. De nada adianta rios de dinhei

ro se a empresa nao da espac;o, suporte ou 

""''~'"'~"" para as pessoas 
e conhecimentos 

5. 0 treinamento por resultados 

cio sao basicos. 

Ha muito que fazer para transformar o treinamento 

em um investimento com retorno garantido. " 

liza-las e descobri-las. Necessidades de treinamento 

sao as carencias de preparo profissional das pessoas, 

ou seja, a diferen~a entre o que uma pessoa deveria 

saber e fazer e aquilo que ela realmente sabe e faz. 

Significam urn descompasso entre o que deveria ser 

e o que realmente e. Uma necessidade de treina

mento e uma area de informa~ao ou de habilidades 

que urn indivfduo ou grupo precisa desenvolver 

para melhorar ou aumentar a sua eficiencia, eficacia 

e produtividade no trabalho. Na medida em que o 

treinamento focaliza essas necessidades e carencias 

e as elimina, ele se torna benefico para os colabora

dores, para a organiza~ao e, sobretudo para o clien

te. Caso contrario, representara urn desperdfcio ou 

simples perda de tempo. 
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TREINAMENTO NA BIOTERAPICA ANFORA S/A 

0 passo de Maria do a gerente da 

DRH da Bioterapica Antora, foi atribuir aos gerentes 

da empresa a responsabilidade pelo diagn6stico das 

necessidades de treinamento de suas areas de com

Cada gerente passou a trabalhar juntamente 

0 treinamento das pessoas na organiza~ao deve 
ser uma atividade continua, constante e ininterrup
ta. Mesmo quando as pessoas apresentam excelente 
desempenho, alguma orienta~ao e melhoria das ha
bilidades e competencias sempre deve ser introduzi
da ou incentivada. A base principal para os progra
mas de melhoria continua e a constante capacita~ao 
das pessoas para patamares cada vez mais elevados 
de desempenho. E o treinamento funciona como o 
principal catalizador dessa mudan~a. 

M{dodos de levantamento 
de necessidades de treinamento 

Existem varios metodos para determinar quais as 
habilidades e competencias devem ser focalizadas 
para estabelecer a estrategia de treinamento. Urn 
dos metodos e avaliar 0 processo produtivo dentro 
da organiza~ao, localizando fatores crfticos como 
produtos rejeitados, barreiras, pontos fracos rela

cionados com o desempenho de pessoas, custos ele
vados etc. Outro metodo para determinar as neces
sidades de treinamento e a retroa~ao direta a partir 
daquilo que as pessoas acreditam serem necessida

des de treinamento na organiza~ao. As pessoas ver
balizam clara e objetivamente que tipos de informa

~ao, habilidades, competencias ou atitudes que elas 
necessitam para executarem melhor as suas ativida
des. Urn terceiro metodo para determinar as neces
sidades de treinamento envolve a visao organizacio
nal do futuro. A introdu~ao de novas tecnologias ou 
equipamentos, novos processos para produzir os 

produtos ou servi~os da organiza~ao, novos produ
tos e servi~os ou desenvolvimento dos atuais produ
tos e servi~os sao sinais de que novas habilidades, 
competencias e destrezas deverao ser adquiridas ou 
construfdas pelas pessoas. 

com sua equipe para suas carencias atuais 

e futuras de treinamento. A cada pas-

sou a como DeTre a programzu;<ao de treina

mento adequada para sanar as carencias. 0 que voce 

faria no Iugar de Maria do Carmo? 

0 levantamento de necessidades de treinamento 
pode ser feito em quatro niveis de analise, como na 

Figura 12.5: 14 

1. Analise organizacional. A partir do diagn6sti

co de toda a organiza~ao, para verificar os as
pectos da missao, da visao e dos objetivos es
trategicos que o treinamento deve atender. 

2. Analise dos recursos humanos. A partir do per
fil das pessoas, determinar quais os comporta
mentos, atitudes, conhecimentos e competen
cias necessarios, para que as pessoas possam 
contribuir para o alcance dos objetivos estra

tegicos da organiza~ao. 
3. Analise da estrutura de cargos. A partir do exa

me dos requisitos e especifica~6es dos cargos 
quais sao as habilidades, destrezas e compe
tencias que as pessoas deverao desenvolver 

para desempenhar adequadamente os cargos. 
4. Analise do treinamento. A partir dos objetivos 

e metas que deverao ser utilizados como crite

rios para avalia~ao da eficiencia e eficacia do 
programa de treinamento. 

Mapeamento das CompeU~ncias 

Quando 0 treinamento e focado em competencias 
ele se baseia na lacuna existente entre as competen
cias disponiveis e existentes e as competencias ne
cessarias a organiza~ao, a unidade organizacional 
ou ao trabalho da pessoa. Ha uma certa similarida
de com o levantamento de necessidades de treina
mento que acabamos de mencionar. Neste caso, o 
treinamento significa a maneira pela qual se tenta 
preencher as lacunas e equiparar as competencias 
existentes com as competencias necessarias a orga

niza~ao. 
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Diagn6stico organizacional 
Am~lise organizaciona! ~ Determina<;ao da missao e visao e dos 

objetivos estrategicos da organiza<;ao 

~ 
Determina<;ao de quais os comportarnentos, 

Analise dos recursos humanos f----- atitudes e compet~ncias necessanos 
ao alcance dos objetivos organizacionais 

l 
Exame dos requisitos exigidos pelos 

Analise dos cargos f----- cargos, especiflca<;oes e mudan<;as 
nos cargos 

l 
Analise do treinamento f----- Objetivos a serem utilizados na 

avalia<;ao do programa de treinamento 

Figura 12.5. Os passos no /evantamento de necessidades de treinamento. 

Desenho do 
Treinamento 

0 desenho do projeto ou programa de treinamen

to e a segunda etapa do processo. Refere-se ao 

planejamento das a~6es de treinamento e deve ter 

urn objetivo especffico: feito o diagn6stico das 

necessidades de treinamento ou o mapeamento 

do gap entre as competencias disponfveis e as ne
cessarias torna-se necessaria reunir 0 atendimen

to a essas necessidades em urn programa integra

do e coeso. Programar o treinamento significa 

definir seis ingredientes basicos descritos na Figu

ra 12.6, a fim de atingir os objetivos do treina

mento. 

0 programa de treinamento deve estar associado 

com as necessidades estrategicas da organiza~ao. 
Comprar pacotes de treinamento, isto e, programas 

ja prontos e vendidos como produtos enlatados e 

fechados, nem sempre soluciona as necessidades da 

organiza~ao. E preciso avaliar as necessidades da 

organiza~ao e das pessoas e fixar criterios precisos 

para estabelecer o nfvel de desempenho almejado. 

Alem disso, a organiza~ao precisa estar disposta a 

dar espa~o e oferecer oportunidades para que as 

pessoas possam aplicar as novas competencias e co
nhecimentos adquiridos no treinamento. Para evi

tar desperdicios e garantir o retorno desejado do in

vestimento, 0 pragmatismo e imprescindfvel na pro

grama~ao do treinamento. 15 A maneira de conciliar 
0 investimento com 0 retorno e 0 chamado treina

mento voltado para resultados, por mais diffcil que 

seja defini-los e aferi-los, definir os objetivos e re

sultados para o treinamento e compara-los poste

riormente e indispensavel. 

EXERCiCIO 

A Saturn Corporation - uma empresa subsidiaria da 

Genera.! Motors - buscou um novo relacionamento 

com o publico para aumentar a satisfattao dos c!ien

tes. E!a foi criada para ir ah'lm da satisfattao do cliente, 

comprar e um carro em algo entusiastico. 

Para isso, a empresa deflniu cinco valores: 
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Quem deve ser treinado 

Como trelnar 

I Em que treinar J 1 
I Porquem 

1 ·I 
I Onde treinar I ·I 
I Quando treinar I ·f . 
I Para que trelnar I ·l.n 

Figura 12.6. A programaqao de treinamento. 

1. Um 

2. Um """''w" 

e 

como entusiasmo do c!iente. 

com a excelencia. 

pessoas. 

5. Melhoria continua. 

A transferencia desses valores para o processo de 

foi bastante mas transferi-los para a 

area de vendas foi pior. Foi necessaria ate mudar o vo

cabuhirio da empresa, com os revendedores virando 

varejistas, as concessiomirias virando unidades de 

e os vendedores tomando-se consultores de 

vendas. lsso exigiu uma mudanqa radical da 

do vendedor de canos que faz qualquer coisa para ob

ter vantagens em uma venda. Foi definida uma nova fi

losofia contida nos Seis Passes para o Entusiasmo do 

a saber: 

1. Ouvir o cliente. 

2. Criar um clima de confianqa mutua. 

3. Exceder as expectativas do cliente. 

4. Criar uma cultura de vencedores. 

5. Fazer o acompanhamento do cllente de forma a 
assegurar-se de que suas expectativas foram 

6. Melhorar continua mente a imagem da qualidade 

nova 

de perante o consumidor. 

de treina

de custos/beneficia para uma 
de consultores de vend as da ,,. .... ,..,.,,.. ... 

TnHnandosoulnstruendos 

Metodos de treinamento 
ou recursos instrucionais 

Assunto ou conteUdo do treinamento 

lnstrutor ou treinador 

Local do treinamento 

Epoca ou horarlo do .,elnamento 

ObJtttiVOS do trelnamento 

Execu~ao do 
de Treinamento 

ELSEVIER 

A conduc;ao, implementac;ao e execuc;ao do progra

ma de treinamento e a terceira etapa do processo. 
Hi uma sofisticada gama de tecnologia de treina

mento. Existem varias tecnicas para transmitir as in

formac;6es necessarias e desenvolver as habilidades 

requeridas no programa de treinamento. 

Tipos de Treinamento 

0 treinamento pode ser entregue de varias maneiras: 

no trabalho, na classe, pelo telefone, atraves do com

putador ou via satelite. A midia e muito variada. 

Quanto ao local onde ocorre, o treinamento 

pode ser: 

AS BARREIRAS ESTAO DESMORONANDO 

As empresas estao adiCionando em 

seus s1tes para rnaior vaJor aos seus 

clientes e para aurnentar a leaidade aos seus s1tes. 

na internet: VhtJVv.koc1ak_conr 
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BDICAS 

INDICADORES DE NECESSIDADES DE TREINAMENTO 17 

Alem dos metodos de levantamento de necessida

des, existem indicadores que apontam necessida

des futuras (a priori) e passadas (a a 

saber: 

' lndicadores a priori. Sao eventos que, se aconte

cerem, futuras necessidades de treina" 

mento, facilmente previstas, como: 

1. Expansao da empresa e admissao de novos 

empregados 

2. Redugao do numero de empregados 

3. Mudanga de metodos e processes de trabalho 

4. Substitui<;:6es ou movimenta<;:ao de pessoal 

5. Absenteismo. faltas, licengas e ferias de pes

soai 

6. Mudan<;:as nos programas de trabalho ou de 

produ<;:ao 

7. Modernizagao dos 
_ nologias 

B. Produgao e 

ou servigos 

e novas tee-

0 TREINAMENTO VIA TELEVISA018 

Quando a Aetna Insurance, uma das maiores segura

doras americanas, s6cia da brasileira Sui America, 

avaliou os resultados do seu programa de treinamen

to houve uma surpresa geraL 0 principal nu'"'''"'m'"' 
nao era a qualidade dos instrutores, as ferramentas e 

estiios de apresenta(fao dos programas, o conteudo 

ou mesmo os materiais e recursos instrucionais que 

fundamentavam os workshops. A Aetna verificou que 

o principal desafio do seu programa de treinamento 

era habilitar um grande numero de trainees dispersos 

geograficamente atraves de um programa centraliza

do em um departamento central que utilizava enormes 

salas em cidades esparsas. 

Chegou-se a conclusao de que, se a Aetna pretendia 

realmente proporcionar urn de alta qualidade 

aos sews clientes, ela precisava treinar mais do que al

guns poucos co!aboradores seiecionados que viajavam 

localidades programadas. 0 objetivo da compa

nhia era aumentar o numero de colaboradores envoivi-

dos em treinamento a fim de melhorar a do 

fndicadores a Sao os problemas provoca-

dos por necessidades de treinamento ainda nao atendt

das, como: 

1 . Problemas de 

1' 
2. Baixa 

3. e instala-

4. deiicientes 

5. Eievado nurnero de acidentes no trabalho 
6, Excesso de erros e de 

7. Pouca versatilidade dos funcionarios 

8. Mau do espaGO 

2. 
Relac;oes deficientes entre o pessoal 

Numero excessive de 

3. Mau atendimento ao clients 

4. Comunicagoes deficientes 

5. trabalho 

6. Falta de 

7. Erros na 

oferecido aos seus clientes. Os executives da 

empresa e o pessoal de treinamento fizeram varias ses

s6es de brainstorming para encontrar ideias sobre 

como disseminar o treinamento e chegaram a conclu

sao de que a melhor alternativa seria o treinamento inte

rativo atraves da televisao. 
Assim, foi criada a Rede de Televisao Aetna, que 

235 escrit6rios de campo com o home office de cada ven

dedor de seguros. Ela permite que a companhia estenda 

seus programas de treinamento para todo o tornan-

do-os disponiveis a cada vendedor de seguros. Cerca de 

3.000 co!aboradores participaram do novo programa. 0 

treinamento via te!evisao ganha no mundo 

todo, pois permite programas de treinamento extrema-

ser vista ern 

qualquer Iugar do pais por coiaboradores dentro ou fora 

da companhia ao mesmo ou em diferentes honilri

os programados. A tendencia no uso da TV como veicu!o 

para disseminar e aumentar a '-"·""'"""'"''" do treinamento 
deve continuar a crescer no futuro. 
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QUESTOES 

1 • 0 que voce entende por corporativa? 

2. as de conceito de univer-

sidade na McDonald's, Brahma, 

Accor e Motorola. 

1. Treinamento no cargo. E uma tecnica de treina
mento que ministra informac;:ao, conhecimento 

e experiencia relacionados ao cargo. Pode in
cluir condw;:ao, rotac;:ao de cargos e atribuic;:ao 
de projetos especiais. A conduc;:ao representa 
uma apreciac;:ao crftica a respeito de como a 
pessoa esti desempenhando o seu cargo. A ro
tac;:ao de cargos envolve a movimentac;:ao de 
uma pessoa de urn cargo para outro a fim de 
obter melhor compreensao da organizac;:ao 
como urn todo. A atribuic;:ao de projetos espe
ciais significa entregar uma tarefa espedfica 
para que a pessoa aproveite sua propria expe
riencia em determinada atividade. 

ELSEVIER 

3. Qual a eo 

treinamento tradicionai? 

4. Ate que 

tra a tendencia oara o autodesenvo!vimento das 

2. Tecnicas de classe. As tecnicas de classe utili
zam a sala de aula e instrutor para desenvolver 
habilidades, conhecimentos e experiencias re
lacionados com o cargo. As habilidades podem 
variar desde habilidades tecnicas (como pro

gramac;:ao em computador) ou habilidades in
terpessoais (como lideranc;:a ou trabalho em 
grupo). As tecnicas declasse podem desenvol

ver habilidades sociais e incluir atividades 
como dramatizac;:ao (role playing) e jogos de 
empresas (business games). 0 formato mais co

mum de jogos administrativos e 0 de pequenos 
grupos de treinandos para tomar e avaliar deci
s6es administrativas frente a uma dada situa-

TIPOS DE TREINAMENTO OFERECIDOS POR ORGANIZA<;OES AMERICANAS19 

1. Habilidades gerenciais 

2. Habi!idades de supervisao 

3. Habi!idades tecnicas/atualizagao de conhecimentos 

4. Hab!l!dades de comunicar;ao 

5. Servi.;:os e reiar;oes com c!ientes 

6. Desenvo!vimento de executives 

7. Novas metodos e procedimentos 

8. Habilidades de vendas 

9. Habilidades burocraticas e de secretariado 

10. Desenvolvimento pessoal 

11 . Habilidades basicas com 

12. Rela<;;Oes com empregados 

13. 

i4. 

15. 

de acidentes{promoyaO da saude 

'-'-'U'-"''-'"'·v do consumidor 

...... ,.u,.,<•'-"'·v bas:ca para prevengao 

0 que voce acha disso tudo? 

73,4 

72,7 

66,8 

63.8 

56.8 

56,5 

54.1 

38.9 

~35, 

18,0 
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TECNOLOGIA DE TREINAMENTO 

t<>r'"""""~"'' de treinamento refere-se aos recursos 

e instrucionais uti!lzados no 

treinamento. A tecnologia da informa~ao esta infiuen

ciando os metodos de treinamento e reduzindo custos 

Novas tecnicas de treinamento estiio se 

unnnnnn as tradicionais. como: 

1. Recursos audiovisuais. lmagens visuais e infer-

em audio sao poderosas ferramentas de 

comunica~ao. Gravar e registrar aulas, mensa

gens e apresenta96es audiovisuais para serem 

repetidas a muitos treinandos, ou separa

damente e o meio mais utilizado. 0 CD-ROM e o 

DVD (Digital Video Disc) permitem gravar pro

gramas de treinamento que podem ser distribui

dos e apresentados em varies locais diferentes 

em qualquer ocasiao. 

2. Tefeconferencia. Eo uso de equipamento de au

dio e video para permitir que pessoas 

pem em reuni6es. mesmo quando distantes en

tre si ou da localidade do evento. Uma videocon

ferencia de quatro horas com quatro pessoas 

economiza em media R$5.000 reais em viagens 

de aviao e despesas de hoteis e restaurantes. 

3. Comunica~oes e/etr6nicas. Os avanqos na tec

nologia da informa9ao estao permitindo comu

nica96es interativas entre pessoas fisicamente 

distantes. Pelo correio de voz (voice mail) o dire

tor atua como fonte enviando uma mensagem 

~ao. 0 formato de dramatiza~ao envolve atua
~ao como determinado personagem ou na so

lu~ao de problemas orientados para pessoas e 

que precisam ser resolvidos dentro da organi

za~ao. As tecnicas de classe encorajam a intera

~ao e provocam urn ambiente de discussao, o 

que nao ocorre com OS modelos de mao unica, 

como a situa~ao de leitura. Elas desenvolvem 

urn clima no qual treinandos aprendem o novo 

comportamento desempenhando as ativida

des, atuando como pessoas ou equipes, atuan
do com a informa<;;ao e facilitando a aprendiza

gem atr~ves do conhecimento e experiencia re-

sonora as demais pessoas dentro de uma rede 

de telefones de uma empresa. 0 correio de voz e 
onlarliZflCC>es enqa,ladlas em pro-

gramas de 

4. Correia eletronico. 0 e-mail e uma forma de CO· 

5. 

eletr6nica que as pessoas 

comunicarem-se com outras atraves de mensa

gens eletronicas enviadas atraves de 

dores a redes de Aiem da 

Internet, muitas 

vendo redes internas baseadas na Internet 

para incrementar a eietr6nica. A 

Internet 2 permite maior interconectivldade com 

escolas e universidades do mundo todo. 

voz, video e texto, codifica

"'"'"wi::.rl""' por redes de 

6. Treinamento a distimcia. Tambem denominado 

ou treinamento virtual - e 0 trelna· 

menta feito atraves da Internet. Pode ser sinew

no a transmissao e feita na a pes-

soa assistindo no ou assincrono 

a pessoa iocaliza a qualquer hora no 

site o programa que deseja assistir). 0 treina

mento a dist{mcia oferece fortes vantagens: po

de ser feito a qualquer horae em qualquer Iugar. 

Seu custo quando comparado com os progra

mas convencionais e baixissimo. 

lacionados com o cargo, por meio de sua apli

ca~ao pratica. As diferen~as entre o papel ins
trucional usado na dissemina<;:ao da informa

<;;ao eo utilizado no desenvolvimento de habili

dades sao muito grandes. 

Tecnicas de Treinamento 

Existem varias tecnicas de treinamento, a saber: 

1. Leituras. A tecnica mais utilizada para trans

mitir informa~ao em programas de treina
mento e a leitura. A leitura e urn meio de co-
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• VOI.TANDO AO CASO INTRODOTORIO . 
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TREINAMENTO NA BIOTERAPICA ANFORA S/A 

0 passo que Maria do Carmo deu foi trans- sabilidade e de staff. Da 

formar o DeTre em uma 

para assessorar os 

de consultoria interna 

nos assuntos de treina-

entre as resulta o programa de treinamento. 

Como voce faria isso? 

treinamento passou a ser respon-

recer duvidas ou significados ou verificar se os 
treinandos compreenderam o material de lei
tura. Ha pouca ou nenhuma oportunidade 
para pratica, reforc;o, retroac;ao ou conheci
mento dos resultados. 0 ideal seria tornar o 
material mais significativo ou intrinsecamente 
motivacional para os treinandos. Essas limita
c;6es fazem com que a leitura tenha pouco va
lor para promover mudanc;as atitudinais ou 
comportamentais. 

municac;ao que envolve uma situac;ao de mao 
unica na qual urn instrutor apresenta verbal
mente informac;ao a urn grupo de ouvintes. 0 
instrutor apresenta a informac;ao nessa situa
c;ao de treinamento, enquanto os treinandos 
participam ouvindo e nao falando. Uma van
tagem da leitura e que 0 instrutor exp6e aos 
treinandos uma quantidade maxima de infor
mac;ao dentro de urn determinado perfodo de 
tempo. A leitura, todavia, apresenta desvanta
gens. Por ser urn meio de mao unica, OS trei
nandos adotam uma postura passiva. Pouca 
ou nenhuma oportunidade existe para escla-

2. Instruqiio programada. E uma tecnica utiliza
da para transmitir informac;ao em programas 
de treinamento. A aprendizagem programa-

-,1 

Quanto 
ao -,1 

uso 

-,1 

Tecnicas 

de Quanto -,1 

treinamento ao 
t~po 
(Epoca} • -'li" 

-'li" 
Quanto 

ao 
local 

-'li" 

Orlentadas 
para o conteudo 

Orlentadas 
para o processo 

Mistas 
{conteudo e processo} 

• Antes do ingresso 
naempresa 

Ap6s o ingre~o 
naempresa ·· 

Notocalde 

> ttabalho. 

fQra do local 
detrabalho 

Leitura, lnstruc;So programada, 
instru<;ao assistida 
por computador 

Dramatiza<;ao, treinamento 
da sensitivldade, desen
volvimento de grupos 

Estudo de.casos, jogos e 
slmula¢es, conferl!lncias 

e varlas tecnicas on-the-job 

Programa de induc;So ou 
de integra<;ao a empresa 

Treinamento no local (em 
servil{o) ou fora do local 

de trabalho (fora de serviftO) 

Treinamento em tarefas, 
rodlzio de cargos, 

enriquecimento de cargos 

Aulas, filmes, paineis, casos, 
dramatiza<;ao,debates, 

simula<;(les, jogos 

Figura 12.7. Classificac;ao da tecnologia educacional de treinamento. 
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MERCEDES-BENZ CONSTROI MINIFABRICA PARA TREINAR FUNCIONARIOS20 

A fabrica de autom6veis da Mercedes-Benz (MB) em 

Juiz de Fora, MG, foi inaugurada em fevereiro de 1999, 

mas desde o final de 1997 o modelo Classe A ja esta 

sendo produzido no pais. A empresa alema instalou 

uma verdadeira minifabrica para treinar os colaborado

res. Em urn galpao de 6.000 metros quadrados, tres car

ros sao montados por dia por cerca de 200 pessoas, sob 

a orienta<;ao de operarios alemaes. Esses carros nao 

serao vendidos aos clientes, nem utilizados pela empre

sa. 0 kit de pe<;as do Classe A chega a minifabrica dire

tamente da Alemanha e os "trainees" montam o veiculo 

como se estivessem em uma verdadeira linha de monta

gem. 0 proceSSO e 0 mesmo, OS equipamentos tam bern, 

s6 a velocidade e menor. E o treinamento no cargo. 

da e uma tecnica para instrw;ao sem a presen
cra ou interven~ao de urn instrutor humano. 
Pequenas partes da informacrao que requei
ram respostas relacionadas sao apresentadas 
individualmente aos treinandos. Estes po
dem determinar suas respostas, sabendo se 
compreenderam a informacrao obtida. Os ti
pos de respostas solicitados aos treinandos 
variam conforme a situacrao, mas geralmente 
sao multipla escolha, verdadeiro-falso etc. 
Tal como o metoda de leitura, a aprendiza
gem programada tern vantagens e desvanta
gens. Entre as vantagens e que pode ser com
putadorizada e os treinandos absorvem o co
nhecimento em suas pr6prias casas, sabendo 
imediatamente se estao certos ou errados e 
participando ativamente do processo. A prin
cipal desvantagem e que nao apresenta as res
pastas ao treinando. 

3. Treinarnento em classe: e o treinamento fora 
do local do trabalho, isto e, em sala de aula. 
Os aprendizes sao reunidos em urn local e as
sistidos por urn instrutor, professor ou geren
te que transmite o conteudo do treinamento. 
Trata-se de uma situacrao de laborat6rio e 
isolada do local de trabalho. Eo tipo de trei
namento mais utilizado. As organizacr6es cos-

A MB investiu R$4,8 milhoes na minifabrica, que 

funciona como o seu Centro de Qualifica<;ao Profis

sional. Contratou 1.1 00 operarios com o segundo 

grau completo e a decisao de treina-los em uma ver

dadeira linha de montagem foi tomada porque opes

soal da regiao nao tinha experiencia anterior em vei

culos. 

Enquanto isso, a MB investiu US$820 milhoes na 

unidade fabril com capacidade para 70 mil, mas que 

produzir apenas 40 mil veiculos no primeiro ano. 0 pe

riodo de testes (tryout) e a contrata<;ao de outros 900 

funcionarios foram feitos do is meses antes de iniciar a 

opera<;ao normal da fabrica. • 

tumam divulgar as horas de treinamento per 
capita para avaliar o tempo do aprendiz em 
classe. 

4. Computer-based training (CBT): e o treina
mento com a ajuda da tecnologia da informa
crao (TI). Pode ser feito atraves de CDs, DVD,s 
ou disquetes com ajuda de multimidias (grafi
cos, animacrao, filmes, audio e video). 

5. E-learning: refere-se ao uso de tecnologias da 
internet para entregar uma ampla variedade 
de solucr6es que aumentam o desempenho e o 
conhecimento das pessoas. Recebe tambem o 
nome de web-based training (WBT) ou online 
training. 0 e-learning se baseia em 3 funda
mentos: 

1. Permite uma rede (network) que torna ca
paz de atualizar, armazenar, distribuir e 
compartilhar instantaneamente conteudo 
de instrucrao ou de informacrao. 

2. Pode ser entregue ao usuario final via com
putador utilizando tecnologia padrao da 
internet. 

3. Focaliza o aspecto mais amplo da aprendiza
gem, ou seja, vai alem dos paradigmas tradi
cionais do treinamento. Nao e lirnitado a en
trega de instrucrao (caracteristica do CBT). 
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Alem disso, o e-learning traz os seguintes bene

ffcios: 

1. Baixo custo: e 0 meio de informa'5ii.O ou ins

tru'5ii.O mais barato. 

2. Melhora a reatividade do neg6cio: pode en
volver simultaneamente urn ilimitado numero 

de aprendizes. 

3. Pode ser consistente (quando o conteudo e 
apresentado da mesma maneira) ou customi
zado (quando e ajustado para diferentes ne
cessidades de aprendizagem das pessoas ou 

grupos). 

4. Pode ser atualizado instantaneamente, tor

nando a informa'5iio mais acurada. 

5. Pode ser acessado em qualquer tempo ou lu
gar. Sua abordagem e do tipo just in time -
any time. Pode ser local ou global. 

6. Universalidade: pode ser acessado atraves dos 
protocolos internacionais da internet. 

7. Constr6i comunidades de pratica, urn tremen
do motivador para a aprendizagem organiza

cional. 

8. Escalabilidade: os programas podem mover 
de 10 para 10.000 pessoas sem o menor esfor

'50 ou custo incremental. 

9. Proporciona urn servi'5o valioso para o cliente 
quando focado no esfor'5o de e-commerce 
para ajudar clientes a buscar beneffcio do site. 

Avalia~ao do Programa 
de Treinamento 

E preciso saber se o programa de treinamento atin
giu seu objetivo. A etapa final e a avalia'5iio do pro
grama de treinamento para verificar sua eficacia, 
isto e, para ver se 0 treinamento realmente atendeu 
as necessidades da organiza'5iio, das pessoas e dos 
clientes. Como os programas de treinamento repre
sentam urn investimento em custo - os custos inclu
em materiais, tempo do instrutor, perdas de produ
'5iio enquanto os individuos estiio sendo treinados e 
niio desempenhando seus cargos - requer-se urn re
torno razoavel desse investimento. Basicamente, 
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deve-se avaliar se o programa de treinamento aten

de as necessidades para as quais foi desenhado. 
As principais medidas para avaliar o treina

mento sao: 

1. Custo: qual o valor investido no programa de 

treinamento. 

2. Qualidade: como 0 programa atendeu as ex

pectativas. 

3. Servir.;o: se o programa atendeu as necessida
des dos participantes. 

4. Rapidez: como o programa se ajustou aos no

vos desafios oferecidos. 

5. Resultados: quais os resultados que o progra
ma ofereceu. 

Se a resposta as quest6es acima foi positiva, o 
programa de treinamento foi bem-sucedido. Se for 
negativa, o programa de treinamento niio atingiu 
seus objetivos e o seu esfor'5o ficou invalido e sem 
efeito. 

A avalia'5iio do programa de treinamento ajuda a 
ter em mente uma questiio fundamental: qual e o 
objetivo do treinamento? E em qual extensiio esse 
objetivo foi alcan'5ado? Kirkpatrick21 sugere quatro 
niveis de resultados na avalia'5iio do treinamento: 22 

1. Rear.;iio: e 0 "teste do sorriso" ou rea'5ii.O do 
aprendiz. Mede a satisfa'5iio dos participantes 
quanto a experiencia do treinamento. Se o fa

cilitador atraiu a aten'5iio do grupo, se o parti
cipante gostou dos exerdcios, se a sala e con
fortavel e se recomendaria o treinamento a 
outros. 

2. Aprendizado: avalia o treinamento quanto ao 
nivel de aprendizagem e se o participante ad
quiriu novas habilidades e conhecimentos e se 
mudou suas atitudes-e comportamentos como 
resultado do treinamento. 

3. Desempenho: avalia o impacto no trabalho 
atraves das novas habilidades de aprendiza

gem e ado'5iio de novas atitudes que mudam o 
comportamento. As mudan'5as de comporta
mento devem ser avaliadas atraves de obser

va'5iio, avalia'5iio 360° ou pesquisas com os co-
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J\ AVALIACAO CRiTICA 

APLICA«;AO DA TEORIA DA APRENDIZAGEM AO TREINAMENT023 

0 treinamento e uma forma de educa~tao e deve utili

zar os principios da teoria da aprendizagem, tanto no 

desenho como na implementa~tao de programas for

mais e informais de treinamento, a saber: 

1. 0 treinando deve estar motivado para apren

der. A pessoa precisa ter vontade de aprender. 

A motiva~tao influencia o entusiasmo da pes

soa para o treinamento, conquista sua aten~tao 

para as atividades e refor~ta aquilo que e 

aprendido. A motiva~tao para aprender e influ

enciada pelas cren~tas e percepct6es do trei

nando. Se o treinando percebe que o treina

mento nao dara em nada ou se ele nao esta 

motivado, pouco se pode esperar de um pro

grama de treinamento. 

2. 0 treinando deve estar capacitado para 

aprender. A pessoa deve possuir certas apti

d6es para aprender assuntos mais comple

xes. A capacidade de aprender e importante 

para que o programa de treinamento possa 

ser compreendido, assimilado e aplicado no 

trabalho. 

3. A aprendizagem requer retroac;ao e reforc;o. 

As pessoas aprendem melhor quando rece

bem refor~to imediato do seu novo comporta

mento. 0 aprendiz deve ser recompensado 

pelo novo comportamento e essa re,ompensa 

deve satisfazer necessidades, como salario, 

reconhecimento, desenvolvimento e promo

cti:lo. 0 aprendiz deve negociar e estabelecer 

padr6es de desempenho com seus superio

res. Benchmarks para a aprendizagem repre

sentam objetivos que dao urn sentimento de 

conquista quando sao alcan~_?ados. Os pa

dr6es proporcionam uma medida para a retro

a~tao significativa para o aprendiz. 

4. Aplicac;ao pratica aumenta o desempenho do 

treinamento. 0 pragmatismo e indispensavel. 

Deve-se dar tempo para que a aprendiz assimile 

o que foi aprendido, para aceitar e internalizar e 

obter confian~ta no que foi aprendido. lsso re

quer pratica e repetictao do material e aplica~tao 

pratica no trabalho. 0 trabalho deve sofrer mu

danc;as pelo aprendizado de novas tecnicas e 

habilidades. 

5. 0 material de treinamento deve ser significati

vo. 0 material deve ser aprendido em doses 

cada vez mais complexas. 0 material deve ser 

oferecido para proporcionar uma aprendiza

gem sequencia! (como casos, problemas, dis

cuss6es e leituras) e deve ajudar o treinando 

como urn processo eficiente de aprendizagem. 

Os metodos de aprendizagem utilizados devem 

ser variados e inovadores. E a chateza que cor

r6i a aprendizagem e nao a fadiga. Todo meto

do de treinamento deve ser significative, agra

davel e inovador. 

6. 0 material deve ser comunicado com eficacia. 

No fundo, o treinamento e um processo de co

munica~tao. A comunica~tao deve ser feita de 

maneira integrada e abrangente para garantir 

absor~tao e incorpora~_?ao de novos assuntos, 

como informactao, habilidades, atitudes e con

ceitos. 

7. 0 material do treinamento deve ser transferivel 

para o trabalho. 0 treinando deve receber o trei

namento mais proximo possivel de sua realida

de de trabalho para que o material aprendido 

seja aplicavel imediatamente na pratica. 

Qual sua opiniao a respeito? • 
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• VOLTANDO AO CASO INTRODUTORIO 

TREINAMENTO NA BIOTERAPICA ANFORA S/A 

0 terceiro passo que Maria do Carmo deu foi dar maior 

enfase ao treinamento no cargo e no trabalho. Os car

gos individuais foram transformados em trabalho de 

equipe, o que facilitou o intercambio de ideias, expe

riencias e conhecimentos entre os membros. Cada 

laboradores. Se nao ha mudancras comporta
mentais entao o treinamento nao esta funcio
nando ou ha algo estranho no programa de 
treinamento. Quando o colaborador retorna 

ao ambiente de trabalho muitos fatores em 
conjunto podem apoiar a mudancra comporta
mental incluindo o papel de apoio do gerente 

e urn clima que facilita e incentiva a tentativa 
de urn novo comportamento. 

4. Resultado: trata-se de medir o impacto do trei
namento nos resultados do neg6cio da organi
zacrao. 0 treinamento pode reduzir custos ope-

Mal or 

0 -c 
Q) 

E 
IU 
c 
a; 
F 
0 

"C 
0 
u 
IU 
Q. 
E 

Menor 

5. Retorno do 1nvest1mento 

4.Resultado 

3 Desempenho 

Aprcnd1zagem 

1 Rea o do Aprend1z 

equipe funcionaria como uma oficina de inova~tao 

atraves da lideran~ta incentivadora dos gerentes. 0 

treinamento passou a ser o impulsionador de novas 

ideias rumo a novas solu~toes. Como voce poderia 

ajuda-Ja? • 

racionais, aumentar a lucratividade, diminuir a 

rotatividade ou reduzir o tempo de ciclo quan
do tern urn prop6sito definido neste sentido. 

Posteriormente, foi inclufdo urn quinto nfvel na 
avaliacrao do treinamento: 

5. Retorno do investimento: tambem denomi
nado ROI (return on investment). Significa o 
valor que 0 treinamento agregou a organiza
crao em termos de retorno sobre 0 investi
mento feito. 

0 programa de treinamento provoca 
beneficios para a empresa e seus resultados 

compensam fartamente os custos envolvidos. 

0 programa de treinamento provoca impacto 
nos neg6cios da empresa e agrega valor a 

organizal18o, ao cliente e ao mercado. 

0 programa de treinamento provoca mudam;:as 
no comportamento do aprendiz no trabalho. 

Ha transfer~ncia de aprendizagem para o local 
de trabalho e para a atividade do aprendiz. 

0 programa de treinamento provoca mudanc<as 
no conhecimento, habilidades e atitudes do 

aprendiz e melhora suas compet~ncias pessoais. 

0 programa de treinamento provoca satisfac<ao 
e melhora a atitude do aprendiz e predispoe a 

futuras ac<6es planejadas de novos 
conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Figura 12.8. A avalia9ao dos resultados do treinamento. 
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m DICAS 

AVALIA<;AO DOS RESULTADOS DO TREINAMENTO 

, , ~~.Av~o.l l<;L!. JOS t-"'"""~''""''''uu ................... UIIIVIILO 000€ 

ser fe1ta em quatro r.'ve1s: 

1. Ava a<;:i.lo no mvel orqan.zacJoral: 

1. Aumento da ef-:..,.:,' orgdllzacional 

2. Me!'1ona aa 1maqem da empresa 

3. Mel 1ona do c ""3 orga'11zac1onal 

4. Mel'1or •e ::r.. or "'"nto ertre empresa e fun-

Ciunar·os 

5. MP''1or at"'ld n·--·nto ao cliente 

6. Facihcade de nLdar<;:as e mova<;:ao 

7. AJmento d.l e. G encla 

8. E'lvolv .,.. <-""lto dos ge•entes 'las pniticas de 

tre 1amento 

2. Ava. acao no r vel de recursos humanos· 

1. Red ... gao da rotativ1dade e absentefsmo do 

pessoal 

2. AJmen•o da ef,cac a indiv dua. e grupal dos 

empregados 

)( AVALIACAO CRiTICA 

3. Eleva<;:ao dos conhec1mertos dac; pessoas 

4. Mudan<;:as de atitudes e comportamertos dds p 

so as 

5. Aumento da compete1c1a das pessoas 

6. Melhoria da qualidade de vrda no trabclho :ovrl 

3. Avahagao no nfvel dos cargos: 

1. Adequa<;:ao das pessoas aos reo..1r~.tos exrgrdot 

pelos cargos 

2. Melhona do espfrito de grupo e da cooperac;:ao 

3. Aumento da produtividade 

4. Melhoria da qualidade 

5. Redu<;:ao do mdice de acidentes no traba ho 

6. Redu<;:ao do fndice de mar Jtenc;:o.o de rr i qt.. 'las 

e equipamentos 

4. Ava.:a<;:ao no nrvel de tremame'1to: 

1. Arcance dos obJetivos do treirame'lto 

2. Retorno dos :nvestlmentos efetuados em trc .,a 

~anto 

0 QUE 0 TREINAMENTO PODE PROPORCIONAR 

lnternamente: 
1. Melhoria da eficiencia dos servi<;os. 
2. Aumento da eficacia nos resultados. 

3. Criatividade e inova<;ao nos produtos e servi<;os 
oferecidos ao mercado. 

t 

4. Melhor qualidade de vida no trabalho (QVT). 
5. Maior qualidade e produtividade. 

6. Melhor atendimento ao cliente. 
7. Valor agregado . 

.A. GP DE HOJE 

TEORIA DE RESULTADOS24 

A subsidiaria brasileira da DuPont, urn dos maiores 
grupos quimicos do mundo, nao fugia a regra. Todos 
os a nos gastava fortunas para colocar seus emprega
dos em salas de aula e, depois, constatava que nada 
do que se aprendia era utilizado no dia-a-dia. Os pro

gramas de treinamento, descolados da realidade, ser
viam apenas e quase sempre para embelezar o curri
cula. A DupPont resolveu mudar. Associou-se a Fo-

Externamente: 
1. Maior competitividade organizacional. 
2. Assedio de outras organiza<;oes aos colabora

dores da empresa. 
3. Melhoria da imagem da organiza<;ao. 
4. 0 que mais? 

Voce poderia acrescentar outros aspectos do trei

namento bem-sucedido? e 

rum, uma empresa americana de consultoria geren
cial, e lan<;ou o treinamento de resultados. Hoje, os 
cursos na DuPont sao vinculados a projetos praticos 

e sua avalia<;ao depende das metas atingidas. Mudou 
da agua para o vinho, diz o diretor de RH. 

Os modelos tradicionais de treinamento estao c e
gando ao esgotamento: na sala de aula. o ge e e e 
tratado individualmente, distante da sua eq pe e 
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seu ambiente de trabalho. A DuPont colheu bons re
sultados com o treinamento de resultados. Antes, gas
tava cerca de US$240 com cada hora de treinamento 
por colaborador. Depois da associac;ao, o custo caiu 
quase 85% e esta em menos de US$40. Mais: cada urn 
de seus 1.200 colaboradores recebia pouco mais de 
quatro horas anuais de treinamento. Com a Forum, a 
quantidade foi oito vezes maior: 32 horas por ano. A 
ideia e reduzir ao minimo o treinamento em sala de 
aula e transferi-lo para o local de trabalho. Sair da sala 
de aula significa tambem abandonar velhos metodos. 
Em vez de cursos te6ricos, como lideranc;a, negocia
c;ao, entre outros, a DuPont resolveu mudar o foco do 
treinamento. Cada equipe formada tern seus pr6prios 
projetos em andamento e, na pratica, passa a receber 
a assessoria da Forum. Urn dos primeiros projetos foi 
a substituic;ao dos gases compostos a base de CFC 
por urn novo produto, o SUVA. Ambos sao usados em 
sistemas de refrigerac;ao, mas o CFC agride a camada 
de ozonio. Os compradores do produto sao de fabri
cantes de geladeiras ou profissionais autonomos res
ponsaveis pela manutenc;ao de eletrodomesticos. 
Uma das eta pas do treinamento foi chamar os clientes 
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para dentro da DuPont, com o objetivo de conven
ce-los das vantagens do novo gas. Os conceitos de 
treinamento sao os mesmos, mas a forma de apli
ca-los e diferente: a forma e direta, no dia-a-dia. 

A maneira de avaliar a eficiencia de programas de 
treinamento tambem mudou. 0 criteria da Forum e CO· 

nhecido como diagn6stico 360°, como na avaliac;ao do 
desempenho. Subordinados, chefes, clientes, pares e 
todos a volta do colaborador treinado participam da 
avaliac;ao. lsso vale muito mais que a nota de urn pro
fessor. Alem disso, como o objeto dos curses sao as
suntos praticos, e possivel conferir os resultados al
canc;ados com o treinamento. 

0 novo conceito ajudou na integrac;ao dos diversos 
niveis funcionais nos treinamentos. Esse tipo de trei
namento s6 e viavel se as informac;oes forem compar
tilhadas entre as pessoas envolvidas nos projetos, 
qualquer que seja 0 cargo ou 0 nivel. 0 metoda produ
ziu resultados praticos na empresa. 0 vice-presidente 
da divisao de nailon da DuPont mandou derrubar to
das as paredes de seu departamento. Alem disso, me
sas, telefones, computadores e demais equipamentos 
passaram a ser comuns a todos os funcionarios. e 

'«· VOLTANDO AO CASO INTRODUTORIO 

TREINAMENTO NA BIOTERAPICA ANFORA S/A 

0 quarto passe de Maria do Carmo foi fazer com que 
os gerentes passassem a avaliar o resultado dos pro
gramas de treinamento junta mente com suas equipes. 

alta diregao significa que o 
'OOI'Bt'tltae para yaler. Enquanto estiver somen

. gerencia intermediaria o progra

derrapando. 
imJ:)Qftant1a :S.relacionar a programac;ao de trei

·-"'"-""' .,...... ...... ~objetivos estrategicos do neg6-
ob~tivo e encantar o cliente, o 

neii'O:cassoo &.prelpar~:.ros tuncionarios no aten
na excelencia do comporta

qu<l!llldatki ~<>S produtos e servk;os, na 

Com isto, o DeTre passou a receber a retroac;ao direta
mente das pr6prias areas de atividade da empresa. 0 
que voce faria no seu Iugar? 8 

preocupa<{So em servir e agradar e, sobretudo, prep&: ,. 
rar toda a organizagao para que lsso realmente ~~.i:;Jl, 

tega. . . ~i.iJ 
4. A empresa deve criar urn clima interno tavoravel ao ~1' 

treinamento e a capacitac;8o das pessoas, em q~~~· 
novas habilidades sejam incentivadas, a criatividade'<•; 

;~ --,- -c~ 

e a inovagao sejam privilegiadas e os novas conheej.i~ 
mentos valorizados. 0 ideal seria uma cuttura orga~~·~! 
zacional que valorize e realce o treinamento · e que ~~i 
proporcione oportunidades de cotoca( em pr.atica rictf}! 

,-_,' '> < ,, --!;_;;~"(__,~/~~ 

vos conhecimentos e novas solu~oes. Mais: uma e~·J:i:IJ 
presa que sempre cobre novas conheciment~. ·n();; ··~t~ 
vas posturas e novas solu<;oes das pessoas: 0 



0 importante e especificar claramente OS objeti

VOS propostos para o treinamento e, em fun<;ao de
les, avaliar seus resultados. A avalia<;ao do retorno 
do investimento (ROI) em treinamento requer defi
ni<;ao previa de indicadores e mensuradores claros e 
objetivos. Os indicadores acima poderao ser uteis 
para verificar se o treinamento atingiu seus objeti
vos e valeu a pena sua. 

TendAnclas do Trelttamento 

A ASTD- Association Society for Training and De

velopment - salienta que as principais tendencias 
do T&D sao as seguintes:25 

1. Aprendizagem como estrategia empresarial: as 
organiza<;oes que aprendem bern e rapido e 
que posicionam o RH em urn nfvel realmente 

estrategico conseguem desempenhos de neg6-
cio muito melhores do que as organiza<;oes 
que nao 0 fazem. 

2. E-learning: a TI esta derrubando tradicionais 
barreiras, custos, horarios e limites de sala de 
aula influenciando e expandido fortemente as 

a<;oes de treinamento. 

3. Treinamento como consultoria de desempe
nho: ao inves de focar as atividades - aquilo 
que as pessoas fazem -, o treinamento esta fo
cando os problemas de desempenho das pes

soas, equipes e empresa - os resultados que 
elas alcan<;am. 0 treinamento constitui urn 
dos poderosos meios de aumentar as compe
tencias e os resultados do neg6cio. 

4. A lideran~a estd valorizando o estilo coa
ching: a transi<;ao dos estilos tecnicos e fe
chados para uma atua<;ao mais humana e 
participativa esta exigindo dos gerentes urn 
forte investimento em seu autoconhecimen
to e disponibiliza<;ao de lideran<;a e coa
ching para suas equipes. Aspectos como dia
logo face-a-face, convergencia, o exercfcio 
de dar e receber retroa<;ao, discussao de fa
tores que prejudicam a carreira das pessoas, 
relacionamento interpessoal e melhoria do 
desempenho estao em alta. 
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5. 0 papel do especialista em T&D estd se modi

ficando: ao inves de apenas oferecer cursos e 
workshops, ele esta agora no centro do pro

cesso de aprendizagem e inova<;ao da empresa 
para ajudar a organiza<;ao e as pessoas a cres
cer e alcan<;ar o sucesso em alinhamento com 
a estrategia organizacional. 

Essas sao as boas notfcias. A rna noticia e que nao 
conseguimos transformar essas tendencias em pra
ticas do dia-a-dia em muitas de nossas empresas. Alem 
do mais, as organiza<;oes estao requerendo mais do 

que o simples treinamento. Os tempos atuais exi
gem novas solu<;oes, tais como: 

1. Poco em identificar e explorar capacidades dis
tintivas: como especializa<;ao ou maestria em 
aspectos basicos para impulsionar crescimen
to e competitividade sustent:ivel. Para alcan
<;ar elevado desempenho as empresas preci
sam examinar onde elas podem explorar sua 
vantagem competitiva e obter o maior efeito 
possfvel. Em geral, isso impoe a necessidade 
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TEORIA DE RESULTADOS26 

Os departamentos de T&D estao se tornando obsole

tes? A oferta de treinamento esta se terceirizando ou 

sendo oferecida atraves de fornecedores de servic;os 

online. Em consequimcia, o numero de treinandos esta 

se expandindo e os custos baixando. Existem servic;os 

automatizados que oferecem meios de treinamento, 

avaliac;ao e outras func;6es de RH. Muitos deles mapei

am informac;6es diretamente das avaliac;6es de desem

penho atraves do uso de modelos de competencias. 

Muitas organizac;6es estao cortando investimentos em 

treinamento em comparac;ao com o passado. Elas es

peram novas admiss6es com candidates ja treinados e 

preparados para o trabalho. Com tudo isso esta surgin

do urn novo papel: o de CLO (Chief Learning Officer). 

Suas atividades incluem planejamento de como as em

presas podem desenvolver experi€mcias ao Iongo de 

projetos de treinamento que podem ser usadas as de

mandas para o talento do futuro. 27 Cl 
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4ti CASO PARA DISCUSSAO 

EDUCA<;AO CORPORATIVA28 

0 papel das organizacroes no aprendizado de seus 

funcionarios esta se ampliando cada vez mais. A edu

cacrao corporativa poe 0 foco no desenvolvimento do 

quadro de pessoas com vistas a obter resultados nos 

neg6cios. E um modelo diferente do treinamento tradi

cional - feito para transmitir conhecimentos especifi

cos do assunto em que a pessoa apresenta alguma 

deficiencia- por trazer uma visao mais ampla e de ton

go prazo. 

A responsabilidade da organizaf;aO no gerencia

mento do conhecimento nao significa um paradoxa 

em relaf;ao a iniciativa das pessoas para o seu auto

desenvolvimento. As pessoas estao preocupadas 

com o futuro e ele esta na educaf;ao. E a educaf;ao 

corporativa esta sendo estimulada por um ambiente 

inquieto, curioso e revolucionario, provocado por fa

tores externos - como a globalizaf;aO, o desenvolvi

mento tecnol6gico, a competitividade, as mudanf;as 

rapidas e descontinuas etc.- que causam impacto na 

administraf;ao das organizaf;oes. Trata-se de incenti

var a aprendizagem continua para desenvolver atitu

des, formas de pensamento e habitos, competencias 

e uma visao do neg6cio, que possam dotar as pessoas 

de ferramentas mentais que aperfeicroem seu traba

lho. 0 gerenciamento do conhecimento procura ali

nhar a educaf;ao das pessoas aos objetivos estrate

gicos do neg6cio. 

As empresas que estao privilegiando a educaf;ao 

corporativa criaram suas universidades pr6prias: as 

universidades corporativas. Essas empresas lucram 

com "escola em casa". Pesquisa realizada em cem 

universidades corporativas nos Estados Unidos, pela 

Corporate University Xchange, revela que o retorno do 

investimento e 0 dobro de um treinamento tradicional. 

Para cada US$1 usado em treinamento tradicional o 

retorno e de US$0,50.29 Nas universidades corporati

vas, o retorno e de US$2. Em vez de contarem somen

te com os cursos oferecidos pelo mercado, as empre

sas partiram para suas pr6prias "universidades", para 

incrementar o aperfeif;oamento constante de seus 

funcionarios. As chamadas universidades corporati

vas, originarias nos Estados Unidos, estao ganhando 

forcra como instrumento para treinar profissionais, de 
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forma continua e ultrapassar a deficiencia na forma

f;ao pratica e especifica dos profissionais e com a 

constataf;ao de que os treinamentos convencionais 

nem sempre tem utilizaf;ao direta no trabalho. Accor 

(hotelaria), Brahma (bebidas), Fischer America (publi

cidade), McDonald's (alimentaf;ao), Motorola (telefo

nia) e Souza Cruz (cigarros) sao empresas que levam 

profissionais, fornecedores e ate clientes a sala de 

aula de suas universidades pr6prias. 

Na Universidade do Hamburguer, da rede McDo

nald's, situada em Alphaville, perto de Sao Paulo, os 

gerentes passam por um treinamento no laborat6rio 

de alimentos. Aprendem tudo sobre o funcionamento 

das maquinas e OS tempos de fritura dos alimentos, 

obtendo uma visao global das operaqoes da loja. 

No grupo Accor, que atua no setor hoteleiro e de 

alimentaf;ao, a Academia Universidade de Serviqos 

ocupa uma area de 2.400m2 para cuidar de programas 

que atendem desde a base operacional ate a diretoria. 

0 treinamento vai do garf;om ao gerente, cad a um com 

um programa desenhado especificamente para a sua 

atuacrao. 

Nao ha necessidade de construir predios ou salas 

de aula. Em muitos casos, o conceito de universidade 

corporativa existe, mas a estrutura e virtual. Eta utiliza 

o conceito de realidade virtual. E o caso da Brahma, 

Souza Cruz e da Fisher America, que nao tem espacro 

fisico. A Brahma optou pela universidade corporativa, 

quando verificou o quanto gastava em treinamento e 

quanto esse investimento proporcionava de retorno a 
empresa. 

0 resultado final desse redirecionamento do treina

mento, segundo essas empresas, e a melhoria dos 

servicros oferecidos e, consequentemente, dos lucros. 

As antigas unidades de treinamento sao vistas hoje 

como fontes de despesas, pois cada curso inclui gas

tos com locacrao, acomodacrao, alimentaqao e trans

porte dos treinandos. A educacrao corporativa esta se 

tornando uma necessidade competitiva, pois repre

senta algo muito alem do treinamento. A empresa e 

tambem aprendizagem e o produto e um mundo me

lhor. E interessante lembrar o conceito de organiza

croes que aprendem. • 



Local: Barueri, SP 

lnvestimento: 
US$7 milh6es 

lnaugurac;iio: 
1997 

0 que ensina: 
treinamento especf
fico relacionado 
as areas de 
alimentayao, eletrici
dade e refrigerac;ao, 
curses de interesse 
geral nas areas de 
administrayao e 
qualidade 

Quem participa: 
profissionais a partir 
da geremcia 

Vag as ja oferecidas: 
2.000 

Local: Campinas, SP 

lnvestlmento: 
US$3,6 mil hoes 

lnaugurac;iio: 
1992 

0 que ensina: a 
cultura do grupo e 
assuntos de 
interesse geral, 
como criatividade, 
satisfac;ao do cliente 
e etiqueta empresarial, 
dependendo da 
necessidade de cada 
departamento 

Quem participa: 
funcionarios 

Vagas ja oferecidas: 
17.400 

Untverstdade 
Bral>'lla 

Local: nao tem 
espa9o fisico 

lnvestimento: 
nao divulgado 

lnaugurac;iio: 
1995 

0 que ensina: curses 
especfficos e de 
interesse geral, que 
enfocam as diretrizes 
daempresa 

Quem participa: 
funcionarios 

Vagas ja oferecidas: 
7.600 
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Umversrdad 
Motorola 

Local: Jaguariuna, SP 

lnvestimento: 
nao divulgado 

lnaugurac;ilo: 
1999 

0 que enslna: curses 
gerenciais e tecnicos 

Quem partlclpa: 
funciomirios, clientes 
e fornecedores 

Vagas ja oferecidas: 
2.000 

389 

Figura 12.9 Exemplos de Universidades Corporativas. 

de reorganizac;:ao, estruturac;:ao e flexibiliza

c;:ao ao redor do novo foco . E as pessoas preci

sam estar preparadas para isso. 

2. Desenvolver sistemas multiplicadores de ta
lentos: como sistemas que identificam atra

c;:ao, desenvolvimento e retenc;:ao de talentos 

para que a empresa possa atrair o capital hu

mano certo e desdobre e utilize o conheci

mento e as competencias crfticas com maior 

rapidez dentro da organizac;:ao. 

3. Desenvolver uma cultura de inovaqdo, apren
dizado e excelencia: que motive as pessoas e 

atue como catalizador do conhecimento e das 

competencias essenciais. 

4. Aumentar a densidade dos relacionamentos 
internos: promovendo conectibilidade, sin

cronicidade, convergencia e solidariedade en

tre as pessoas para que elas possam provocar 

efeitos multiplicadores em suas atividades. 

I Resumo do capitulo 

0 capital humano deve ser bern aplicado e desenvolvi

do. 0 treinamento e uma fonte de lucratividade, por-

que aumenta esse capital. Ele enrique o patrimonio hu
mano da organizac;:ao. T reinamento e urn processo sis
tematico de melhoria do comportamento das pessoas 
no alcance dos objetivos organizacionais. 0 treinamen

to e desenvolvimento (T&D) constituem processos de 
aprendizagem, isto e, de alterac;:ao comportamental das 

pessoas por meio de quatro tipos de mudanc;:as: trans
missao de informac;:oes, desenvolvimento de habilida
des, de atitudes e de conceitos. 0 treinamento e urn 

processo composto de quatro eta pas: diagn6stico, de -
nho, implementac;:ao e avaliac;:ao. 0 diagn6stico e 0 e
vantamento das necessidades de treinamento arra·. ': e 

metodos, como a analise organizacional, anal'- ~o 

RH, analise da estrutura de cargos e anali e o -e - -

mento. Baseia-se geralmente em indicador -,; 

a posteriori. Feito o diagn6stico, segue-

em que treinar, por quem, onde. q --c. 

treinar. A tecnologia de treiname -o e_- · -
fluenciada pela moderna tecnol _·a ~ -: -

nicac;:oes eletronicas, correio ele-·- : . - ..u•u"""""..,. 

A conduc;:ao do progn a 
ta par meio de tecni -a

c;:ao, como leimra . 
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como atraves de treinamento no cargo e treina

mento em classe. As tecnicas de treinamento po

dem ser classificadas quanta ao usa, ao tempo e 

ao local e se baseiam na aplica~ao da teoria da 

aprendizagem. A avalia~ao do programa de trei

namento pode se basear em dados concretos, me

didas de resultados, economias de custo, melba

ria da qualidade ou economias de tempo. Ela 

pode ser feita em tres nfveis: organizacional, de 

RH e no nfvel dos cargos. A teoria de resultados 

tern sido muito utilizada ultimamente. 

I Exercicios 

1. Qual a diferen~a entre treinamento e desenvolvi-
mento de pessoas? 

2. Conceitue o treinamento. 

3. Conceitue aprendizagem. 

4. Quais os tipos de mudan~as comportamentais por 
meio de treinamento? 

5. Explique a transmissao de informa~6es. 

6. Explique o desenvolvimento de habilidades. 

7. Explique o desenvolvimento de atitudes. 

8. Explique o desenvolvimento de conceitos. 

9. Conceitue o treinamento como urn processo deli
co e contfnuo. 

10. 0 que e 0 diagn6stico das necessidades de treina
mento? 

11. Quais OS metodos de Jevantamento de necessida
des de treinamento? 

12. Quais os indicadores de necessidades de treina
mento? 

13. 0 que e desenho do programa de treinamento? 

14. Quais os principais itens da programa~ao de trei-
namento? 

15. Quais os principais tipos de treinamento? 

16. Explique a tecnologia de treinamento. 

17. 0 que e condu~ao do programa de treinamento? 

18. Quais as tecnicas para transmitir e disseminar in
forma~ao? 

19. Quais as tecnicas para desenvolver habilidades? 

20. Explique a classifica~ao da tecnologia educacional 
de treinamento. 

21. Explique a aplica~ao da teoria da aprendizagem. 

22. 0 que e avalia~ao do programa de treinamento? 

23. Explique a teoria dos resultados. 

I Passeio pela Internet 

Visite os seguintes sites: 

www.about.com 

www.afpontline.com 
www.ameritradeplus.com 

www.astd.com 

www.astd.org 

www.avilar.com 

www.bigmind.org 
www.blr.com 

www .brainstorming. com. uk 
www .change-management.com 

www.chatfieldgroup.com 
www .click2learn.com 

www.clientskilss.com 

www.clomedia.com 
www.convergys.com 

www.designedlearning.com 

www.dju.com 
www.dmreview.com 
www.ehow.com 
www.elearning.innovatia.net 
www.elearningbrasil.com.br 
www.engaginglearning.com 

www .engaginglearning.com 
www.eshow2000.com/trainingconference 

www.exed.hbs.edu 

www.fastcompany.com 

www.geolearning.com 

www.gozatp.com 
www.headlight.com 
www.hewitt.com 

www.hreonline.com 
www .hungryminds.com 

www.innovativelearningsolutions 

www.instructiondesigninstitute.com 
www.itgcompetencymodels.com 

www.kodak.com 

www.leading.innovations.com 

www.learn2.com 
www.learncma.com 

www.learningcenter .com 

www.learningtree.com 

www.learnlets.com 

www.managesmarter .com 

www.morganintl.com 

www.networkworld.com 
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www .outsourcing.com 

www.questionmark.com 

www.quinnovation.com 

www.sas.com 

www.smartforce.com 

www.smartplanet.com 

www .solsustainability. org 

www.stalla.com 

www. tdwaterhouse.com 

www. teamspace.com 

www.tectraing.com.br 

www.thinq.com 

www. trainingonashoestring.com 

www. trainingoutsourcing.com 

www. trainingoutsourcing.com 

www. valueinnovations.com 

www.vnu.com 

www. workforce. com 
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Ap6s estudar este capitulo, voce devera estar capacitado para: 

• Definir as necessidades de mudangas pessoais e organizacionais. 

• Compreender a onda de reestruturag6es rumo a inovagao. 

• Empreender um programa de criatividade e inovac;:ao. 

• Descrever as etapas da mudanc;:a organizacional. 

e Definir OS metodos de desenvolvimento de pessoas. 

• Descrever as tecnicas de desenvolvimento organizacional. 

• Os Novos Tempos 

• Uma Onda de Reorganizac;:6es 

• Gestao do Conhecimento Corporative 

• Tipos de Conhecimento 

• Criatividade e lnovac;:ao 

• Mudanc;:a Organizacional 

• Gestao de Mudanga 

• Desenvolvimento de Pessoas 

• Desenvolvimento Organizacional 



394 Gestao de Pessoas • IDALBERTO CHIAVENATO 

8 CASO INTRODUTORIO 

BANCO PLANETARIO 

Como presidente do Banco Planetaria, Pedro Beh

ring recebeu a incumbt'mcia de coloca-lo entre os 

melhores bancos do pais. A preocupactilo com a 

qualidade dos servictos passou a ser uma prioridade 

entre as 60 agencias espalhadas pelo territ6rio na

cional. Mas, na pratica, as coisas nao aconteciam 

como Pedro pretendia. A empresa continuava lenta, 

A busca do desenvolvimento mu.tuo e continuado 

entre organizac;6es e pessoas e, sem duvida, urn dos 
aspectos mais importantes da moderna Gestao de 
Pessoas. A legitimidade da area esta fortemente vin
culada a sua capacidade de desenvolver pessoas - a 
unica forma de ultrapassar OS obstaculos que se CO

locam para o futuro das organizac;6es e torna-las 
permanentemente atualizadas e viaveis. Mas os pro
cessos de capacitac;ao e desenvolvimento das pesso
as envolvem quest6es complexas como preparac;ao 
de lideranc;as introduc;ao do coaching e mentoring, 
educac;ao corporativa continuada, gestao do conhe
cimento, aquisic;ao, de novos talentos e do aprendi
zado organizacional. 

Vimos que o treinamento e urn esforc;o de me
lhoria individual. Como tal, ele e indispensavel, 
mas insuficiente para as necessidades organizacio
nais de urn mundo em constante mudanc;a. Torna

se necessaria urn esforc;o mais amplo e compreensi
vo de mudanc;a e de melhoria organizacional. E por 
que? Simplesmente porque estamos em uma era de 
instabilidade e de mudanc;as que requerem pessoas 
e organizac;6es dinamicas, flexfveis, mutaveis e ino
vadoras. Os novos tempos exigem novas organiza
c;oes e uma nova postura das pessoas. 

Os Novos Tempos 

A maior parte das organizac;6es foi estruturada e or
ganizada dentro de padr6es de relativa estabilidade e 

permanencia. 0 modelo organizacional tradicional 
em que se inspiraram foi moldado no infcio do secu
lo XX para as condic;6es da Era Industrial. As organi
zac;6es eram feitas para durar para sempre, como se 
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morosa, burocratizada e com servictos mediocres. 

Pedro reuniu toda a diretoria para analisar o proble

ma e queria estimular a area de RH para servir de 

ponta de lancta nas mudanctas que se tornavam ne

cessarias. Na reuniao, Pedro perguntou ao diretor 

de RHo que se deveria fazer. 0 que voce faria sees

tivesse no Iugar do diretor de RH? e 

fossem prontas, perfeitas e acabadas e nao necessitas
sem de melhorias ou ajustes com o passar do tempo. 
As caracteristicas principais do modelo mecanistico e 
tradicional eram: comando centralizado atraves da 
hierarquia e controle externo e absoluto do desem
penho das pessoas; cargos definitivos com atribui
c;oes estritamente delimitadas e tarefas simples e re
petitivas; regras e regulamentos para estabelecer or
dem e eficiencia; departamentos funcionais com ob
jetivos especificos e orientados para a sua especiali
dade; urn modelo estatico e conservador onde nao se 
preve qualquer mudanc;a ou flexibilidade. Era como 
se o mundo nao sofresse mudanc;as. 

Mas os tempos mudaram. E hoje, em plena Era 
da Informac;ao e de globalizac;ao do mundo dos ne
g6cios, a crescente mudanc;a e instabilidade am
biental colocou em cheque o antigo modelo rigido 

e definitivo de organizac;ao. Ele nao tern muita ser
ventia para os tempos atuais. 0 ambiente que cir
cunda as organizac;6es tornou-se instavel e impre
visivel e o modelo organizacional tradicional sim
plesmente nao funciona nessas condic;6es. E preci

so mudar as organizac;6es para que elas possam ser 
competitivas na era atual. 

A teoria administrativa tern demonstrado que os 
ambientes estaveis exigem organizac;6es mecanisti
cas, enquanto os ambientes mutaveis exigem orga
nizac;6es organicas. A Era Industrial se caracterizou 
por urn ambiente estavel e de permanencia e conser
vac;ao. Por essa razao as organizac;6es mecanisticas e 
burocraticas proliferaram na maior parte do seculo 
XX. Com a Era da Informac;ao, a mudan<;,:a acelerou 
e o mundo dos neg6cios se transformou em urn am
biente instavel e turbulento, abrindo as portas para 
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0 SHOW DA GENERAL ELECTRIC1 

Quando assumiu a presidencia da General Electric (GE) 

em 1981, Jack Welch encontrou uma empresa burocrati

zada e voltada para o seu interior. Welch sinalizou os es

for~os iniciais para a renova~ao da cultura organizacio

nal da companhia em urn programa de 10 anos de inova

~6es, que foi considerado urn dos mais agressivos da 

hist6ria das empresas. Sintomaticamente, Welch come

~ou queimando o Blue Books da GE - o guia de treina

mento gerencial da empresa. Os tradicionais programas 

de treinamento focalizavam apenas analises e habilida

des. Trabalhando em conjunto com o diretor de treina

mento da GE e com a Universidade de Michigan, Welch 

impos a abordagem de aprendizagem por a~ao (action 

Ambiente estavel e previs1vel 

• As demandas do produto ou 
servi<;o oferecido pela organiza<;ao 
sao estaveis e previsiveis. 
0 ciclo de vida do produto e Iongo. 

• Os concorrentes nao mudam suas 
estrategias nem mudam seus 
produtos e servi<;os. 

• A inova<;ao tecnol6gica e o desen-
volvimento de novos produtos e lenta 
e evolucionaria. A necessidade de 
mudan<;a nos produtos/servi<;os pode 
ser prevista antecipadamente. 

• As politicas governamentais quanto 
a regula<;ao e taxa<;ao da industria 
mudam pouco com o passar do tempo. 

I 

learning): em equipe, os 3.500 executives da GE deve

riam resolver problemas de neg6cios identificados pe

los dirigentes da companhia. Problemas como o merca

do financeiro da india, como competir com concorren

tes como Electrolux, Toshiba ou ABB Asea Brown Bove

ri passaram a ser ventilados nos novos programas de 

desenvolvimento de pessoal. No final de cada mes, ca

da equipe faz uma apresenta~ao das soluc;6es a Welch e 

a diretoria da GE. Refletindo o imperativo da competi~ao 

global, os executivos estudantes da GE passam pela li

vraria, aprendem fazendo e vao para o aeroporto enfren

tando o mundo atraves de entrevistas e pesquisas. Pe 

na estrada e maos a obra. -

Ambiente instavel e imprevisivel 

• As demandas do produto ou servic;:o 
oferecido pela organizac;:ao mudam 
drasticamente, pois os concorrentes 
introduzem produtos melhorados. 

• Os concorrentes fazem mudan<;as 
subitas e inesperadas nas suas 
estrategias e produtos/servic;:os. 

• A inovac;:ao tecnol6gica e o 
desenvolvimento de novos produtos 
e rapida e intensa. As organiza<;6es 
investem em pesquisa e desenvol-
vimento para inovar constantemente. 

• As poHticas governamentais mudam 
rapidamente quanto a regula<;ao e 
taxa<;ao para acompanhar a onda 
de novos produtos/servi<;os que 
sao introduzidos pelas empresas. 

Figura 13.1. 0 ambiente estavel em comparagao com o ambiente mutave,. 

organiza<;6es organicas e flexiveis que melhor se 

ajustam as novas caracteristicas ambientais. As ca

racteristicas do modelo organico passaram a ser: re

du<;ao dos niveis hierarquicos e descentraliza<;ao, 

autocontrole e autodire<;:ao do desempenho pelas 

pr6prias pessoas. cargos mutaveis e constantemente 

redefinidos, tarefas cada vez mais complexas e dife

renciadas, nao mais individualizadas mas desempe

nhadas em equipes multifuncionais, autogeridas e 

empoderadas, intera<;ao constante para a busca da 
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Organizac:;oes Mecantsttcas II Organizacoes Orgilnicas 

• ~nfase na cadeia de comando. • Despreocupac:;ao com a cadeia de 
com an do. 

• Divisao funcional do trabalho: problemas 
e tarefas relatives a organiza<;:ao como • Estrutura de trabalho divisionalizada e 
um todo sao decompostos em atividades auto-suficiente. A responsabilidade pelo 
especializadas. trabalho nao e vista como um campo 

limitado de direitos, obrigac;:oes e metodos. 
• Os cargos sao altamente especializados, 

definitivos e permanentes. • Os cargos nao sao claramente definidos, 
mas continuamente ajustados e 

• Utilizagao da hierarquia formal como redefinidos as demandas da situa<;:ao. 
meio de coordenac;:ao. 

• A comunicagao e feita atraves de uma 
• As descrig6es de cargo sao detalhadas estrutura matricial ou em redes. 

para proporcionar uma definigao precisa 
de direitos, obrigay6es e metodos • A comunicac;ao e mais lateral que vertical 
tecnicos para desempenhar cada cargo. e ha uma enfase sabre a consulta mais 

que sabre o comando. A comunicac;:ao 
• A intera<;:ao entre funcionarios e vertical transita mais informac;:oes e sugestoes do 

entre superior e subordinados. que instruc;:oes e decisoes. 

• 0 comportamento e governado por instru- • Ha um comprometimento que motiva os 
goes e decisoes tomadas por superiores. funcionarios a manter autocontrole 

Figura 13.2. As organizaqoes mecanfsticas e organicas. 2 

A G P D E H 0 J E · . .: . . 
-= ~= ~ ~ ~ < 

0 QUE AS EMPRESAS TEM PELA FRENTE3 

A pesquisa do Progep - Programa de Estudos em Ges

tao de Pessoas- da FEA/USP feita em 2003 mostra que 

tres desafios concentrarao a atenc;ao dos gestores: 

1. Ampliar os mercados de atuac;ao da empresa 

(57%). 

2. Reduzir custos (39,8%). 

3. Promover estruturac;6es internas (29,6%). 

As estrategias competitivas consideradas mais re

levantes para seus neg6cios sao: 

1. Orientac;ao para excelencia operacional, reven

do processos e reduzindo custos como estrate

gia crucial (para 37,6% das empresas pesquisa

das). 

efid.cia, 6rgaos flexfveis e mutaveis cada vez mais 
substitufdos por equipes, enfim, urn modelo dina
mica e inovador na busca de flexibilidade e adapta

~ao ao mundo exterior. 
A passagem de urn ambiente estavel para insta-

2. Orientac;ao para servic;os (22,6%). 

3. Busca de intimidade como cliente (18,8%). 

4. lnovac;ao em produtos (16,7%). 

As competencias organizacionais consideradas cru

ciais sao: 

1. Gestao de pessoas: que alcanc;ou destaque ab

soluto (73,4%). 

2. Gestao de neg6cios (59,9%). 

3. Gestao da inovaf_fao em produtos (40,8%). 

Essa arquitetura estrategica devera exigir urn modelo 

de gestao de pessoas bastante diferente daquele que 

ainda prevalece na maioria das organizac;6es. • 

vel esta fazendo com que as organiza~6es migrem 
de uma estrutura mecanfstica e tradicional para 
uma estrutura organica e moderna. Uma verdadei

ra onda de reorganiza~6es foi responsavel por essa 

migra~ao. 
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8 VOLTANDO AO CASO INTRODUTQRIO 

BANCO PLANETARIO 

A primeira providencia que Pedro Behring tinha em 

mente era dotar o Banco Planetaria de uma nova es

trutura organizacional orgfmica e baseada em equi

pes. A segunda providencia era a mudanc;a da cultu

ra tradicional para uma nova cultura baseada no ca-

Uma Onda de ReorganizaQ6es 

As decadas de 1980 e 1990 foram caracterizadas 
por uma intensa onda de reorganiza~6es nas maio
res organiza~6es do mundo todo. Falou-se muito 
em reengenharia, downsizing, rightsizing, reestru
tura~6es, fusoes, terceiriza~ao (outsourcing), quar
teiriza~ao e coisas do genero. Grandes organiza
~6es deixaram de lado o organograma tradicional 
e passaram a inovar em termos de estrutura organi
zacional e de organiza~ao do trabalho. E nao o fi
zeram pela mera vaidade de ostentar uma estrutura 
moderna, mas por uma imperiosa necessidade de 
se tornarem mais ageis, flexfveis, inovadoras e ra
pidas no gatilho. Muitas delas comprimiram a hie
rarquia e cortaram nfveis intermediarios e inverte
ram as bolas, fazendo com que as pessoas que se re-

A GP DE HOJE 

CONHECIMENTO COMO RIQUEZA 

0 conhecimento e uma mistura da experiencia conden

sada, valores, de informac;oes contextuais e insight (dis

cernimento) de uma pessoa e que proporciona uma es

trutura para a avalia~ao e incorporac;ao de novas expe

riencias e informac;oes. 0 conhecimento esta na mente 

das pessoas. As pessoas transformam a informac;ao.em 

conhecimento, fazendo comparac;oes, analisando as 

consequencias, buscando as conexoes e conversando 

com outras pessoas sobre as informac;oes recebidas. 

Nas organizac;oes, o conhecimento esta embutido em 

documentos, retinas, processes, praticas e normas or

ganizacionais. 0 conhecimento conduz a ac;ao no de

senvolvimento de novas produtos ou servic;os, natoma

da de decisoes acertadas em relac;ao aos clientes, na 

formulac;ao de estrategias para enfrentar os concorren-

pital humane e na participac;ao das pessoas. Mas 

como fazer tudo isso em uma organizac;ao tradicio

nalista e territorial mente dispersa? Pedro pediu uma 

sugestao do diretor de RH. 0 que voce faria no Iugar 

dele? 4t 

lacionam com o cliente externo se tornassem os 
elementos mais importantes da organiza~ao. Em 
vez de servirem verticalmente a hierarquia, 0 pes
soal da linha de frente passou a servir horizontal
mente ao cliente, tendo a organiza~ao como reta
guarda ou como ferramenta de trabalho, como foi 
o caso da SAS- Scandinavian Airlines System. Nes
sa onda de reestrutura~6es e reorganiza~6es, as 
pessoas deixaram de ser urn recurso produtivo ou 
mero agente passivo da administra~ao para se tor
nar o agente ativo e proativo do neg6cio. Os ativos 
tangfveis - como capital financeiro, instala~oes, 

maquinario -, que podem ser comprados em qual
quer Iugar do mundo como commodities perderam 
espa~o para ativos intangfveis - como conheci
mentos, habilidades e competencias que devem ser 
construfdos sob medida. 

tes, na logistica a ser adotada etc. Quando o conheci

mento para de evoluir, transforma-se numa opiniao ou, o 

que e pior, num dogma. Pela sua importancia, o conhe

cimento esta sendo considerado um ativo corporative e 

as empresas bem-sucedidas perceberam que e neces

saria geri-lo e cerca-lo do mesmo cuidado que dedicam 

a obtenc;ao de valor em outros ativos tangiveis4• Quanta 

mais as empresas dominam o conhecimento, tanto 

maior a sua vantagem competitiva. E par que o conheci

mento e vital? Porque todos OS aspectos intangiveis que 

agregam valor a maioria dos produtos e servic;os sao 

baseados em conhecimento: know-how tecnico, projeto 

de produto, estrategias de marketing, entendimento do 

cliente, criatividade pessoal e inovac;ao. A inteligencia 

humana esta por tras disso tudo.5 s 
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~ DICAS 

GESTAO DO CONHECIMENTO 

A GC refere-se a criagao, identificagao, integragao, 

recuperaqao, compartilhamento e utilizagao do co

nhecimento dentro da empresa. Esta voltada para a 

criagao e organizagao de fluxes de informagao den

tro e entre os varios nfveis organizacionais, para ge

rar, incrementar, desenvolver e partilhar o conheci

mento na organizagao, sobretudo para incentivar 

trocas espont€meas de conhecimento entre as pes

seas. Ao contrario do que acontecia antigamente -

quando as empresas guardavam e escondiam o co

nhecimento a sete chaves por meio da confidenciali

dade - a GC (knowledge management) procura ori

entar a empresa inteira para produzir o conhecimen

to, aproveita-lo, dissemina-lo, aplica-lo e !ucrar com 

ele. Cada pessoa precisa agregar valor aos proces

ses e produtos da empresa. E esse valor e alcanqa

do mediante o compartilhamento do conhecimento 

e nipresenta a essencia da inovagao. 0 segredo nao 

mais esta em deter o conhecimento nas maos de 

poticos, mas divulga-lo em toda a organizagao, em 

distrtbuir e disseminar e nao rete-io ou esconde-lo. 

Gestao do Conhecimento 
Corporativo 

Tudo depende do conhecimento: pensar, raciOCI

nar, decidir, fazer. Segundo Drucker, o conhecimen

to e a informa<;:ao que transforma algo ou a alguem 

no sentido de realizar a<;:6es ou em fun<;:ao de dotar 

o indivfduo ou a institui<;:ao da capacidade de agir 

de maneira diferente ou mais eficiente.6 Conheci

mento significa informa<;:ao estruturada e capaz de 

gerar e agregar valor. 

0 conhecimento e mais do que uma pessoa ou 

grupo de pessoas sabe e conhece. Ele e tambem o 

que a organiza<;:ao sabe e conhece - continuamente 

agregado a partir de fontes internas e externas por 

anos ou decadas. 
Mas o conhecimento nao e formado ao acaso. 

Ele precisa ser administrado. A Gestao do Conheci

mento (GC) eo processo atraves do qual as organi

za<;:6es geram valor a partir de seu capital ou ativos 

intelectuais.7 Quando se fala em gera<;:ao de valor, 

ELSEVIER 

isso implica em compartilhar e aproveitar os ativos 

intelectuais entre colaboradores, gerentes e dirigen

tes. Representa o esfor<;:o para descobrir e aprender 

novas e melhores praticas, novas e melhores solu

<;:6es. 0 conhecimento e a base do capital intelectual 

das organiza<;:6es. 

0 capital intelectual representa o inventario de 

conhecimentos gerados pela organiza<;:ao e expres

sos como: 8 

• T ecnologia: patentes, processos, produtos e ser

vt<;:os. 
• Informa<;:ao: conhecimento de clientes, fornece

dores, concorrencia, entorno, oportunidades e 

pesqmsa. 

• Habilidades desenvolvidas pelos colaboradores. 

(lj DICAS 

DESAFIOS DA GESTiO DO 
CONHECIMENTO 

Os tres principals desafios da gestao do conheci

mento sao: 

1. Criar uma infra-estrutura administrativa do conhe-

cimento. Essa tarefa envolve a de re-

des, bancos de dados, de trabalho etc. 

Muitas organizac;6es desenvolvern centres de 

ou umversidades 

para esta finalidade. Outras definem urn executi-

vo de alto nfvel - como urn do conheci-

menta - para tocar e desenvolver o assunto. 

2. Construir uma cultura do conhecimento. Derru-

bar barreiras e cnar rnecamsmos para o desen-

volvimento e do conhecimento 

nosvarios 

envolve uma 

nal para incrementar o valor do conhecimento. 

Esta trazendo uma nova do treina-

-, como urn proces-

OS 

aprendizado e consultores em 

3. Administrar resultados. Para saber e a me-

ihor forma de gestae do conhecimento que 

da a fazer ou economizar dinr1eiro e documentar 

0 impacto economico. 

( 
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Ambiente Aquisl~ilo 

-·---- . - /~ Formallza~ilo I ,, 
Retroa~ilo 

\ 
ARoda da 
Gestao do 

Conhecimento 

Dlssemlna~ilo 

Aplica~ilo ~--~ 
~ 

Aprendlzagem 

Figura 13.3. A roda da Gestao do Conhecimento. 

• Solw;:ao de problemas em equipe, comunica<siio, 

gestao de conflitos, desenvolvimento de inteli

gencia. 

Tudo isso unido e orientado para criar valor agre

gado de forma continua para todos os membros da 

institui<siio. Em poucas palavras, e a soma do que sa

bern todos em uma organiza<siio e que lhe proporcio

na uma vantagem competitiva no mercado e em re

la<siio ao seu futuro. 
A Gestao do Conhecimento (GC) trata da identi

fica<siio do que se sabe ou do que se deve saber den

tro da organiza<siio. Significa criar, capturar, arqui

var, organizar, sistematizar, disseminar e aplicar o 

conhecimento, informa<siio e expertise entre os co
laboradores com interesses e necessidades similares 

para criar inova<siio e gerar retorno. Em resumo, a 

GC esta vinculada a decisao sabre qual eo conheci

mento crftico que importa realmente a organiza<siio 

e que serve aos seus prop6sitos e proporciona resul

tados. A maior parte dos sistemas de GC e facilitada 

pelas tecnologias pa internet. Apesar da base tecno

l6gica (hardware e software), a GC e muito mais sa

bre pessoas, rela<s6es de trabalho e comunica<siio. 
Na verdade, e uma filosofia administrativa que 

combina boas praticas em GC proposital com uma 

Constru~iio 

e Expansio 

cultura de aprendizagem organizacional no sentido 
de melhorar o desempenho dos neg6cios.9 

Tipos de conhecimento 

0 conhecimento pode ser explfcito- quando e objeti

vo, claramente descritfvel e possfvel de ser codificado 

em documentos, praticas e treinamento. Toda docu

menta<siio, modelos de neg6cios, projetos, procedi
mentos, metodos sao exemplos de conhecimento ex

plfcito - aquele que se pode comunicar e transmitir. 
Ha, todavia, o conhecimento tacito - altamente subje

tivo, diffcil de comunicar, registrar, documentar ou 

ensinar aos outros, 10 pois esta no indivfduo e na ma

neira como interpreta a realidade. 0 conhecimento 

das pessoas e organiza<56es - seja tacito ou implfci-o -

nao pode ser isolado, pais interagem entre si gera.""lciO 

uma exponencia<siio, como mostra a Figura 13 . . 

A GC pressup6e como base a gestao da mio~ 

<siio que proporcione o hardware e software - e;:.: _

sarios para capturar, organizar, formalizar-. ~- --- -

nar e compartilhar a informa<siio para a e- - .;ao 

corporativa. 
A GC integra tres nfveis de imegra;ao. ;:o--or:::ne 

a Figura 13.6. 
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Conhecimento 
Individual 

Figura 13.4. Diferentes tipos de conhecimento requerem diferentes abordagens de CG. 

Conhecimento: Objetivos: 

• Disseminar • lncentivar criatividade 
• Aprender • Promover a inova<;ao 
• Dar retroa<;ao • Compreender os produtos e servi<;os 
• Organizar • Compreender os requisites do cliente 
• Compartilhar • Antecipar-se as necessidades do cliente 
• Construir .. • Ajudar a construir melhores servi<;os 
• Alcangar resultados • Compreender os processes do neg6cio 
• Capturar • Compreender os stakeholders 
• Formalizar • Melhorar a intelig€mcia competitiva 
• Promover • Proporcionar retorno do conhecimento 
• Aplicar • Aumentar o capital humano 
• Adquirir • Aumentar o capital intelectual 

Gestio da lnformac;ao .. Gestao do Conhecimento 

Hardware e Software Talentos e Competencias 

Figura 13.5. A Transformaqao do Conhecimento em Riqueza Organizacional. 

Criatividade e lnova~ao 

Ha algumas decadas, as organiza<;;6es mecan1sticas 
exigiam urn comportamento burocratico, repetitivo 

e reprodutivo das pessoas. 0 foco se concentrava na 

eficiencia: fazer as coisas exatamente de acordo 

com as regras, metodos e procedimentos da organi

za<;;ao. As pessoas nao podiam pensar, apenas exe-

cutar e seguir as ordens dadas. Agora, as organiza

<;;6es org~nicas estao impondo urn novo padriio de 
comport~ento das pessoas: urn comportamento 

criativo e inovador. Ja nao basta a eficiencia. Nem a 

repeti<;;ao continuada na execu<;;ao das tarefas. Se o 

mundo mudou, as empresas tambem estao mudan

do na mesma dire<;;ao e cada vez mais rapidamente. 

Isso requer mudan<;;as em produtos e servi<;;os, me-
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lntegra~ao 
do Trabalho 

Nivel2 
Cria(fao, 

Compartilhamento 
e Gestao da 
lnforma(fao 

Nivel1 
Gestiio da Documenta(fao 

Figura 13.6. A pin3mide dos tres nive is da GC. · · 

.A GP DE HOJE 
' ' 

PARA QUEM AS PESSOAS TRABALHAM?12 

0 presidente da Asea Brown Boveri (ABB) do Bra

sil, afirma que "a empresa nao trabalha para o pre

sidente, mas para o cliente. 0 presidente esta aqui 

para agregar valor. 0 seu papel e olhar o Iongo pra

zo". E qual foi a sua maior realiza11ao no comando 

da ABB? Seg'undo ele, nao foi aumento de vendas. 

Nem Iuera maior. Foi a importancia dada as pes

seas. Ele acabou com o cartao de ponto para os co

laboradores. "A empresa precisa demonstrar con

fian<;a em seu pessoal. 0 que importa para a ABB e 

todos e processos, equipamentos e tecnologia, es
trutura organizacional e cargos e, sobretudo, com
portamento das pessoas. A criatividade esra na base 
disso tudo. 

Criatividade significa a aplica<;ao da engenhosi

dade e imagtpa<;ao para proporcionar uma nova 

ideia, uma diferente abordagem ou uma nova solu

<;ao para urn problema. Ela e essencial as organiza

<;6es que enfrentam demandas de urn ambiente ins

tavel e mutavel. Em situa<;6es complexas e mutaveis 

de trabalho, os gerentes precisam utilizar todas as 

vantagens da participa<;ao, envolvimento e empo-

• Aumenta o know-how organizacional 
• Funciona como apoio ao desempenho 
• lnterage com bancos de dados 

operacionais 
• Ajuda a construir redes de expertise 

• Captura e distribui expertise 
• Promove gestae da informagao em 

tempo real 
• Ajuda a comunicagao e colaboragao 
• Ajuda a criar novas conteudos 

• Permite acesso e distribuigao 
• Os documentos sao arquivados 

online 

produzir produtos com qualidade e no tempo certo. 

A que horas o colaborador vai trabalhar, nao inte

ressa. Mais importante do que o horario sao os re

sultados do trabalho", diz ele. 

Quando Roberto Goyzueta era presidente da 

Coca-Cola Co. dizia que seu trabalho tinha urn 

objetivo (mico: agregar valor a companhia, clien

tes, investidores, fornecedores e, principalmen

te aos colaboradores. Sao eles que fazem a com

panhia. • 

deramento (empowerment) das pessoas para esti

mular a criatividade individual e grupal. A habilida

de de encorajar a criatividade e tolerar erros parece 

ser hoje em dia uma das mais importantes responsa

bilidades gerenciais. Porque quem erra pode acertar 

mais rapidamente. A criatividade e a base para a 
mudan<;a construtiva e o seu aspecto mais impor

tante se chama inova<;ao. 
A inova<;ao requer criatividade. Inova<;ao e o 

processo de criar novas ideias e coloca-las em prati
ca.13 E o ato de convergir novas ideias para aplica
<;6es concretas na situa<;ao. Nas organiza<;6es, essas 
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Pensar 

Figura 13.7. Os caminhos da inovaqao . 14 

A GP DE HOJE . 

A MAGICA DA INOVAQA015 

A Apple sempre da aulas de inovactao. Seu lider, 

Steve Jobs e um gestor com uma visao e meios de tor

na-la realidade, recrutando e mantendo a seu lado as 

pessoas certas- e, claro, no Iugar certo, no tempo cer

to, com a remuneractao certa. A criactao e productao do 

iPhone geraram 200 novas patentes - mais que o do

bro do que o Brasil registrou em todo o ano de 2005 

nos Estados Unidos. Na Apple 20% do tempo de traba

lho das pessoas e livre e pode ser dedicado a projetos 

pessoais de inovactao. 

aplicac;:6es concretas podem ocorrer em duas for

mas: inovac;:ao de processos, com a criac;:ao de novas 
maneiras de fazer as coisas; e inovac;:ao de produtos, 

que resulta na criac;:ao de produtos ou servic;:os no

vas ou melhorados. 

A administrac;:ao da inovac;:ao, tanto de processos 
quanta de produtos ou servic;:os inclui o apoio in

tensivo a invenc;:ao- 0 ato de descobrir- e a aplica

c;:ao - o ato de usar. A invenc;:ao se relaciona com o 

desenvolvimento de novas ideias. Os gerentes estao 

sendo solicitados a criar novos ambientes de traba-

COMO CRIAR UMA ESTRUTURA DE 
CRIATIVIDADE NA ORGANIZAcrAo 

ELSEVIER 

Para cnar ui 1, a.' 1 ;b1e1 ,;e de criatividade na organiza

cao e precise 

1. lmplantar e incentivar um programa de suges

t6es na organizagao. 

2. Desenvolver grupos de geragao de ideias (brains

torming). 

3. Cr•ar ofiCinas de criagao ou de gerenciamento 

ae co'lce1tos. 

4. C· ar ~entros de criatividade na organizagao. 

5. Desedvolver cfrculos de qualidade e criatividade. 

6. Elaborar programas de treinamento em cnativi

aade 

7. :..,plantar um programa de melhoria continua e 

incremento da inovagao. 

8 Fazer pesquisa e desenvolvimento de ideias com 

a5 pessoas. 

9 C•iar sessoes cria:ivas regulares. 

10. Desenvolver pessoas que atuem como facilita

oores da criatividade. 
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Top de inova~tao 

lnova~tao constants e sinergfstica 

Criatividade e inova~tao interna integradas 

Criatividade e inovagao interna difusas 

Usa de benchmarking externo para ultrapassar a concorremcia j 

Usa de benchmarking externo para igualar a concorrencia 

Usa de benchmarking externo para seguir a concorrencia 

Pequenas mudan~tas genericas e programadas 

(iequenas mudan~tas t6pi~~~e~~ei6rias 
:======; 

[ Manuten~tao do status qu~ ----~----
=====:< 

Pouca memoria organizacional 

Figura 13.8. Os nfveis de inovac;ao nas organizac;oes. 

lho que estimulam a criatividade e o surgimento de 

novas ideias atraves das pessoas. A aplica~ao se refe

re a utiliza~ao das inven~6es para extrair e tirar van

tagem de seu valor. Aqui, os gerentes devem assegu

rar a implementa~ao de boas ideias para novos ou 

diferentes processes de trabalho. Eles devem asse

gurar que o potencial comercial de ideias de novos 

produtos ou servi~os seja totalmente realizado. 

0 processo inovador 

As profundas mudan~as tecnol6gicas, economicas, 

polfticas e sociais constituem as principais caracte

(fsticas do mundo atual. Essas condi~6es de mudan

\~a e de transforma~ao influenciam fortemente as 

BANCO PLANETARIO 

Para poder mudar a estrutura e a cultura do Banco Pla

netaria, Pedro Behrmg querra estimular a criatividade e 

a inovac;ao. Apesar de que em boa parte das atividades 

bancarias predominasse certos aspectos burocraticos e 

rotineiros, Pedro queria oxigenar e renovar sua empre

sa, focalizando-a total mente no cliente externo e incenti· 

organiza~6es. Nelas, os gerentes devem ser incum

bidos de estimular, apoiar e alcan~ar a inova~ao 
atraves das pessoas. 

0 processo de inova~ao ocorre em quatro eta pas: 16 

1. Crim;iio de ideias. Proporciona novas formas 

de conhecimento atraves de descobertas, ex

tens6es de conhecimentos atuais ou criativi

dade espontanea pela inventividade das pes

soas e comunica~ao com outras. 

2. Experimentafdo inicial. As ideias sao inicial

mente testadas em seus conceitos atraves de 

discuss6es com outras pessoas, clientes, con

sumidores ou tecnicos e/ou na forma de pro

t6tipos ou amostras. 

vando o trabalho em equipe. Para comec;ar, derrubou 

parades e simbolos hierarquicos (como salas de execu

tivos, estacionamento privativo, restaurantes e banhei

ros separados), para aproximar todos os funcionarios. 

Queria que o DRH desse uma mao nestas providencias. 

Como voce agiria se fosse o diretor de RH? 
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~-----A--p_e_ss_o_a __ c_ri_a_u_v_a ______ ~l Ll __________ A __ o_rg_a_n_i_za_c_a_o __ c_n_a_ti_v_a __________ ~ 

1. Fluencia conceitual 
Abertura mental 

2. Originalidade 

3. Menor autoridade 
Maior independencia 

4. Alegria no trabalho 
Curiosidade 
Explora~o nao-disciplinada 

5. Persistencia 
Comprometimento 
Abordagem focalizada 

1 . Canais abertos de comunicac;ao 
lnterac;ao com fontes externas 
Territories sobrepostos. Sistemas de sugest6es, 
tecnicas grupais (brainstorming) 

2. Atribuigao de problemas a nao-especialistas 
Atribuig6es excentricas 
Utilizac;ao intensiva de equipes 

3. Descentralizac;ao. Posic;6es pouco definidas 
Controle frouxo. Aceitac;ao de erros 
Normas para assumir riscos 

4. Liberdade de escolha e busca de problemas 
Cultura descontraida e mais flexivel 
Liberdade para discutir ideias 

5. Recursos alocados ao pessoal criativo 
e a projetos sem retorno imediato 
Sistema de recompensas para a inovac;ao 
Atribuic;ao de responsabilidades perifericas 

ELSEVIER 

Figura 13.9. Caracteristicas das pessoas e organizagoes criativas. 17 

~ DICAS . · · .. . . . · 

SUGESTOES PARA INCENTIVAR A CRIATIVIDADE ORGANIZACIONAL 18 . 

1. Desenvolva a ace.: ... :;;ac v..l :. ~v'auya. As pes

seas da organ za<;:au aevem ac•edrtar que a "lJ

danc;a trara berefrcios a e ::;,s e a empresa. Essa 

crenc;a e incrementada q -::nao .s pessoas par 

ticipam com seus ge•entes '1a tomada de decr

s6es e nos assuntos re ac 0'1ados com as pes

seas, como seguran((Ci no er<1p·ego, por exem

plo, que sao discutidos QJandc as muaanc;as 

sao planejadas e rmplemertadas sso remove 

possfveis resistencras pessoa s as ...... 02:t<;as. 

2. Encoraje novas ideias. Os ge·e es desde o 

topo ate OS supervisores de pr ,....e ra '1ha de

vern assumir claramente. em pa a ras e atos 

que sao totalmente abertos a no as je as e 

abordagens. Para incentivar a cr a• jade os 

gerentes devem estar prontos a m;v r s gestoes 

de seus subordinados e a implemer.•ar "S boas 

ideias ou leva-las a seus superiores 

3. Permita maior interagao. Pode-se p-omo e· ..,... 

clima permissive e criativo dando as pessoas a 

oportunidade de interagir com outros rremb·o, 

de seu proprio grupo de trabalho ou de cJt o~ 

~;UrJOS. E:;sa ntera<;ao i'1ce'1t.va o •"!te. c~~bio de 

nforma96es uteis o livre fluxo de rdt as e novas 

perspectivas na resoluQao dos probleP'as. 

4. To/ere os erros. Muitas ideras novas podem ser inu

teis ou sem qualquer pratrcidade. Os gerentes efica

zes aceitam o fato de que tempo e recursos devem 

ser rnvestidos na experimentac;ao de novas ideias, 

mesmo que elas nao conduzam a qua que, solu<;:cio, 

postenormente. 

5. Defina objetivos ~s e de liberdade para a'can

r:;a-los. As pessoas de••em te• um prop6s.to e dire

Qao para sua criatrvidade. Os gerentes devem apon

tar linhas de orientaQao e limites razoavers, para te· 

rem algum controle sabre o volume de tempo e di

nheiro investidos no comportamento criativo. 

6. Oterega reconhecimento Pessoas cnatrvas trabalham 

motivadas, mesmo em tarefas duras ou CJue nao lhes 

rnteressam, quando sao recompe'lsac.ias por um tra

balho be!11-fe1to. Ao oferecer reconhee-...... E'r .ode ma

r-erra targive1 e clara, como prt- 111u~ e au ner tos sa.a

nais, 05 gerertes precrsa,Y'I demonstrar c~'J 0 compor

tamento criativo e valonzaao rd org.:n za<;:ao 
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)( AVALIACAO CRiTICA 

IMPONDO BARREIRAS A INOVA<;A019 

Como impedir a inova($f!O em sua empresa? E muito 

tacil! Basta seguir estas regras para eliminar qualquer 

tentativa de inovar ou criar: 

1. lsolamento da administrat;ao de topo. Promover 

o desentendimento entre as pessoas e criar um 

clima de aversao aos riscos e responsabilidades. 

2. lntolerancia para as diferent;as. Negar a diversi

dade, criar homogeneidade e rotular como pro

blematicas todas as pessoas que questionam o 

status quo. 

3. lnteresses ocultos. Focalizar as partes e nao o 

todo e enfatizar a defesa de interesses pessoais 

contra os interesses gerais e dos clientes. 

AS ORGANIZA<;OES QUE APRENDEM 

Estamos na era da aprendizagem organizacional: as 

organiza($6es que aprendem atraves de pessoas, va

lores e sistemas que a habilitam a mudar e melhorar 

continuamente seu desempenho atraves das li($6es da 

experiencia. As mol as mestras da aprendizagem orga

nizacional sao a criatividade e inova($ao. As organiza

.;roes e seus gerentes devem adaptar-se constante

mente a novas situa($6es para que possam sobreviver 

e prosperar. lsso requer a administra($ao progressiva. 

Para Peter Senge, autor do livro A Quinta Disciplina,20 

os gerentes devem estimular e conduzir a mudanc;a 

para criar organiza($6es que aprendem. Organiza($6es 

que aprendem sao aquelas que desenvolvem uma ca

pacidade cohtinua de se adaptar e mudar.lsso requer 

cinco disciplinas:21 

1. Modelos mentais. As pessoas devem descartar 

seus velhos modos de pensar e as rotinas pa

dronizadas para resolver problemas ou desem

penhar seus cargos para adotar novas maneiras 

de pesquisar, testar e melhorar. 

2. Dominio pessoal. As pessoas devem expandir 

continuamente suas habilidades de criar e ino

var, comunicar-se abertamente com as outras 

4. Encurte os horizontes de tempo. Enfatizar os 

objetivos de curto prazo e nao o potencial de 

novas ideias capazes de gerar ganhos de Iongo 

prazo. 

5. lmponha o pensamento racional. Tentar tornar a 

criatividade um processo burocratico e enfatizar 

os programas em si e nao os resultados. 

6. lncentivos inadequados. Utilizar recompensas 

e controles para refor~tar as rotinas, desenco

rajar as surpresas e as diferen($aS ligadas a 

inova.;rao. 

7. Excessiva burocracia. Dar for.;ra as regras, a roti

na, aos procedimentos e a eficiencia frustrando 

a criatividade e inova'!ao. e 

(ao Iongo das fronteiras verticais e horizontais) 

sem temer criticas ou punic_r6es. 

3. Sistemas de pensamento. As pessoas devem 

pensar em termos de processos, padroes e in

ter-relac_roes da organizac;ao com o ambiente co

mo parte de um sistema de relac_roes e nao sim

plesmente em coisas estaticas . 

4. Visao compartilhada. As pessoas devem ter uma 

visao comum e compartilhada daquilo que pre

tendem criar. 

5. Aprendizagem em equipe. As pessoas devem 

trabalhar juntas para intercambiar experiencias 

e conhecimentos dos varios membros da equi

pe a tim de tornar a a($aO coordenada e inovado

ra e engajar no dialogo. 

A aprendizagem e a principal vantagem competitiva 

de uma organizac;ao. Ela conduz a criatividade e a ino

vac;ao. Embora pare($a um produto, a aprendizagem 

organizacional e um processo. E OS processes nao se 

revelam facilmente para que todos os vejam. Ass1m, e 

necessaria desenvolver nas organiza($6es uma m n

talidade de aprendizagem continua, como sua p c -

pal vantagem competitiva.22 e 
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3. Determinaqdo da viabilidade. A praticidade e 

o valor financeiro das ideias sao examinados 

em estudos formais de viabilidade que identi

ficam custos e beneffcios potenciais, assim 

como mercados e aplicac;6es potenciais. 

4. Aplicaqdo final. Ocorre quando o novo pro

duro e finalmente comercializado e posto a 
venda no mercado aberto ou o novo processo 

e implementado como parte da rotina opera

donal normal. 

A criatividade e inovac;ao constituem urn modo 

de vida em muitas organizac;6es. Isso significa que 

ambas dependem da cultura organizac10nal. A 

3M- uma das empresas americanas mais ino\'a

doras e mais bem-sucedidas do mundo - atribui 

seu exito a criatividade de seus funcionarios. E 

como ela consegue isso? Atraves de uma cultura 

organizacional extremamente aberta e participa
tiva que privilegia as pessoas. Liberdade e fran

queza imperam denrro da organizac;ao. Para in

centivar a criatividade das pessoas, a 3M da urn 

tempo para o colaborador fazer o que bern enten

de no seu horario de trabalho. Essa liberdade in
terna faz com que a 3~1 consiga a proeza de lanc;ar 

urn produto novo a cada semana. 

Mudanc;a Organ zacional 

A mudanc;a e urn aspecto essencial da criarividade e 

inovac;ao nas organizac;oes de hoje. 23 A mudanc;a 

esta em toda parte: nas organizac;oes, na- pessoas, 

nos clientes, nos produtos e servic;o -. na recnologia, 

no tempo e no clima. A mudanc;a repre -ema a prin

cipal caracteristica dos tempos moderno-. 

Processo de mudanc;a 

A mudanc;a significa a passagem de urn estado para ou

tro diferente. E a transic;ao de uma situac;ao para ourra. 

A mudanc;a envolve transformac;ao, interrupc;iio. per

turbac;ao, ruptura, dependendo da sua intensidade. Ela 

constitui urn processo composto de tres etapas: des

congelamento, mudanc;a e recongelamento. 24 

1. Descongelamento. Significa a fase inicial da 

mudanc;a, na qual as velhas ideias e praticas 

ELSEVIER 

sao derretidas, abandonadas e desaprendidas. 

Representa a abdicac;ao ao padrao atual de 

comportamento para ser substitufdo por urn 

novo padrao. Se nao houver o descongela

mento, a tendencia sera o retorno ao padrao 
habitual de comportamento. 0 descongela

mento significa a percepc;ao da necessidade de 

mudanc;a. 

Mudanqa. E a etapa em que novas ideias e pra

ticas sao experimentadas, exercitadas e apren

didas. Ocorre quando ha a descoberta e adoc;ao 
de novas atitudes, valores e comportamentos. 

A mudanc;a envolve dois aspectos: a identifica

c;ao (processo pelo qual as pessoas percebem a 

eficacia da nova atitude ou comportamento e a 

aceita) e a internalizac;ao (processo pelo qual as 

pessoas passam a desempenhar novas atitudes 
e comportamentos como parte de seu padrao 

normal de comportamento). A mudanc;a e a 
fase em que novas ideias e praticas sao aprendi

das, de modo que as pessoas passam a pensar e 

a executar de uma nova maneira. 

3. Retongelamento. E a etapa final em que as no

vas ideias e praticas sao incorporadas definiti
vamente no comportamento. Significa a in

corporac;ao de urn novo padrao de comporta
mento de modo que ele se torne a nova nor

ma. 0 recongelamento significa que o padrao 

aprendido foi incorporado a pratica atual e 

passa a ser a nova maneira que a pessoa adota 

no seu cpmportamento. 0 recongelamento 

requer d~is aspectos: o apoio (e o suporte 
atraves de recompensas que mantem a mu

danc;a) eo reforc;o positivo (e a pratica provei

tosa que torna a mudanc;a bem-sucedida). Essa 

e a etapa da estabilizac;ao da mudanc;a. 

Agente de mudanc;a e a pessoa de dentro ou de 

fora da organizac;ao que conduz ou guia o processo 

de mudanc;a em uma situac;ao organizacional. Pode 

ser urn membra da organizac;ao, urn consultor inter

no ou externo. 0 agente de mudanc;a detem o papel 

de quem inicia o processo e ajuda a fazer acontecer 

a mudanc;a. Os especialistas de GP estao se tornan

do consultores internos, enquanto os gerentes de li

nha estao se tornando agentes de mudanc;a dentro 
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das organiza~6es. Para funcionar como facilitador 
do processo de mudan~a, o gerente de linha deve 
atuar de maneira a incentivar as eta pas de desconge
lamento, mudan~a e recongelamento, como na Fi

gura 13.10. 

0 processo de mudan~a ocorre dentro de urn 
campo de for~as que atuam dinamicamente em va
rios sentidos. De urn lado, existem for~as positivas 
de apoio e suporte a mudan~a e, de outro, for~as ne

gativas de oposi~ao e resistencia a mudan~a. Em 

Oe~t:Ct,qr · mrnt;, ~/\Jrh'H1t;; • 
Tarefa do gerente: Tarefa do gerente: Tarefa do gerente: 

Criar um sentimento de Implementer a mudanqa Estabilizar a mudanqa 
necessidade de mudanqa 

Atraves de: Atraves de: Atraves de: 

• Incentive a criatividade e a • ldentificaqao de • Cria<;ao da aceita<;iio e de 
inovaqao, a riscos e erros. comportamentos continuidade dos novos 

novos e mais eficazes. comportamentos. 
• Boas relaq6es com as 

pessoas envolvidas. • Escolha de mudanqas • Estimulo e apoio necessano 
adequadas em tarefas, as mudanqas. 

• Ajuda as pessoas com pessoas, cultura, tecnologia 
comportamento pouco e/ou estrutura. • Uso de recompenses 
eficaz. contingenciais de 

• Aqao para colocar as desempenho e do 
• Minimizaqao das resistencias mudanqas na pratica. reforqo positive. 

manifestadas a mudanqa. 

Figura 13.1 0. As fases do process a de mudanga. 

) 

Velha 

Situacao 

Forc;as Propulsoras 
(Apoio e Suporte) 

• Necessidades dos clientes. 
• Oportunidades do mercado. 
• Novas tecnologias. 
• Concorrencia teroz. 
• Cultura organizacional inovadora. 

~ 'f 
Forc;as positives a 

mudanc;a siio 
maiores do que as 
forc;as negatives 

Forc;as negatives a 
mudanc;a siio 

maiores do que as 
forc;as positives 

'*' ~ A II. .~ 

• Acomoda<;:ao dos luncionarios. 
• Habitos e costumes da organiza<;:ao. 
• Dificuldades de aprender. 
• Miopia e !alta de iniciativa. 
• Velhos paradigmas culturais. 

Forc;as Restritivas 
(Oposigao e Resist€mcia) 

Figura 13.11. As forgas positivas e negativas no processo de mudanga. 25 

I\ ova 

' tu ~o 

I lh 
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BANCO PLANETARIO 

Uma das preocupa~6es de Pedro Behring era mapear 

as for~as positivas e as for~as negativas ao processo 

de mudan~a que queria implantar no Banco Pia 

toda organiza~ao, existe uma balan~a dinamica de 
for~as positivas que ap6iam e impulsionam a mu

dan~a e de for~as negativas que a restringem e a im
pedem. 0 sistema funciona dentro de urn esrado de 

relativo equilfbrio - o conceito de equilfbrio quase 

estacionario de Lewin- que e rom pi do toda vez que 

se introduz alguma tentativa de mudan~a. A mu

dan~a passa a sofrer press6es positivas (de apoio e 

de impulso) e press6es negativas (de oposi~ao e re

sistencia), criando urn campo de for~as. Quando as 

for~as positivas sao maiores do que as for~as negati

vas, a tentativa de mudan~a e bem-sucedida e a mu

dan~a ocorre efetivamente. Entretanto, quando as 

for~as negativas sao maiores do que as for~as positi
vas, a tentativa de mudan~a e malsucedida e a mu

dan~a nao ocorre, prevalecendo a velha situa~ao. 

0 agente de mudan~a deve tentar maximizar o 

efeito das for~as positivas e minimizar o efeito das 

for~as negativas para poder conduzir o processo de 

Fase 1 

ELSEVIER 

no. 0 diretor de RH prontificou-se a ajuda-lo nesse 

sentido. Como voce procederia no caso? • 

mudan~a com eficacia. T oda mudan~a rompe a ro

tina e imp6e uma ruptura com rela~ao ao passado. 

Na verdade, o processo de mudan<;;a organizacional 
e urn pouco mais complicado e segue urn padrao co

mum. Ele surge a partir de urn estfmulo interno ou 

externo na forma de pressao sobre a administra~ao 

e que incentiva a a~ao de mudan~a, como mostra a 

Figura 13 .11. 

A mudan~a traz novas praticas e novas solu~6es. 
Mas, para que elas possam funcionar a contento, 

torna-se necessaria mudar tambem as pessoas. Esse 

e 0 papel do desenvolvimento de pessoas. 

) 
Gestao da Mudanc;a 

Muitos programas de mudan~a organizacional sim

plesmente nao funcionam par que se limitam a mu

dan~as no trabalho e nao na atitude e comporta
mento das pessoas. 0 primeiro passo esta em mudar 

f-.Jse4 Fase 5 Fase 6 

Estnr.JIO Pressao 
lnterven-

Diagn6stico 
lnvenc;:ao 

Experimen- Refon;:o 
'lobrE:' sobre a das areas tac;:ao com dos 

ost i.lt Jra adminis-
c;:aoda de novas 

resultados 
cupula 

com 
soluc;:6es 

novas 
d p1ld r trac;:ao problemas soluc;:6es positives 

Reconhe- Acordo 
Rea<rao Estfmulo 

Reorienta- cimento quanto a Busca Aceitac;:ao 
da para a 

c;:ao para de novos de de novas 
estrutura ac;:ao 

problemas problemas curses resultados praticas 
de poder internes especfficos dea<;ao 

I 

Figura 13.12. As seis fases da mudanga organizaciona/.2 6 
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o comportamento individual para posteriormente 
ter condi~oes de mudar o comportamento organi
zacional. E o velho problema do ovo e da galinha. 
Para tanto, e necessario que as pessoas visualizem 
claramente o que deve ser mudado e concordem 

com isso para depois alcan~ar a mudan~a. Daf para 
a £rente pode-se entao mudar a estrutura organiza

cional que envolve as pessoas- como os sistemas de 
reconhecimento e recompensas, arquitetura e mo

delagem do trabalho, cultura organizacional, tudo 
em sintonia como novo tipo de comportamento. 27 

A maior parte das organiza<orues entende erronea
mente que a gestao das mudan~as significa fazer pe

quenas altera~oes t6picas em alguns assuntos proble
maticos para consertar situa~oes ou corrigir erros. 

Engano! Gestao da mudan~a organizacional tern urn 
signifi,cado extremamente amplo e sistemico. A figura 
abaixb da uma ideia dos cinco nfveis de gestao da mu
dan~a organizacional. 0 nfvel mais elevado - compe
tencia organizacional em mudan~a planejada- mostra 
que a gestao da mudan~a atua em todos os nfveis or
ganizacionais e em todas as areas do neg6cio. 

Fases da Mudan~a na vid 

eser olvimento de Pessoas 

Treinamento e desenvolvimento (T&D) estao na 

ordem do dia. As diferen~as entre ambo ja foram 
discutidas anteriormente. 0 desenvolvimento de 
pessoas esta mais relacionado com a educa~o e 
com a orienta~ao para o futuro do que o treinamen

to. Por educa~ao queremos significar as atividades 
de desenvolvimento pessoal que estao relacionada 

com os processos mais profundos de forma~ao da 
personalidade e da melhoria da capacidade de com
prccndcr c intcrprctar o conhecimento, do que com 

a reparti~ao de urn conjunto de fatos e informa~oes 
a respeito de habilidades motoras ou executoras. 28 

0 desenvolvimento estci mais focalizado no cresci
mento pessoal do empregado e visa a Carreira futura 
e nao apenas o cargo atual. 

Todas as pessoas- independente de suas diferen
~as individuais- podem e devem se desenvolver. Na 
abordagem tradicional, o desenvolvimento geren
cial era reservado apenas para uma pequena fatia do 
pessoal: apenas os nfveis mais elevados. Com a re-

• Comunica<;:6es dos gerentes 

1. Consciencia quanto a necessidade de mudanc;a • lnsumos dos clientes 
• MudanQas nos mercados 

2. Desejo de participar e de apolar a mudan~ 

3. Conhecimento de como implementer a mudanc;a 

4. Habllidade para implementar as habllidades e 
comportamentos requeridos 

5. Reforc;o consistente para manter a mudanc;a 

• Acesso online a informa<;:ao 

• Medo de perder o emprego 
• lnsatisfaQao com o status quo 
• Consequ€mcias negativas iminentes 
• Afilia<;:ao e sensa de pertencer 
• Avan<;:o na carreira 
• Alcance de poder ou posi<;:ao 

• GQnti~n~\\ ~ r~~~fli.~~ ~~l.~.l.l<!~('!~.~ 
• Esperan<;:a em um futuro melhor 

• Treinamento e educa<;:ao 
• Acesso a informa<;:ao 
• Exemplos e modelos de papers 

• Pratica e uso de novas hab!l daaes 
• Coaching 
• Mentoring 
• RemoQao de barreiras 

• lncentivos e recompensas 
• Mudan<;:as na remunerac,ao 
• Reconhecimento as pessoas 
• Celebra<;:6es 

Figura 13.13. A gradativa transferencia da mudanc;a individua l para a mudanc;a organizacional. 
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Competencia A gestao competente de mudam;a e 
5 

Organizacional evidente em todos os nfveis organizacionais 
em Mudanc;a e e parte da propriedade intelectual 

Planejada da organizagao e do seu eixo competitive. 

Pad roes Padr6es organizacionais amplos e 

4 
Organizacionals metricas sao amplamente 

de Mudanc;a desdobrados para gerir e liderar 
Planejada a mudanga organizacional. 

Multiplos Abordagem compreensiva para a 

3 
Projetos gestao da mudanga e aplicada 
Esparsos em multiplos projetos. Mas n~ 

de Mudanc;a ha uma abordagem sistemica. 

Projetos Alguns elementos de gestao de 
lsolados mudanga sao aplicados em 

2 de Mudanc;a projetos isolados envolvendo 
To pica diferentes areas da organizagao. 

Ad hoc ou 
Ausencia de Pequena ou nenhuma gestao da 

1 
Qualquer Tipo mudanga e aplicada na organizagao. 
de Mudanc;a 

Processos 
globaisde 
melhoria 
continua 

Selec;ao 
deuma 

abordagem 
comum. 

Exemplos 
de melhores 
praticas sao 
evldentes. 

Varias taticas 
diferentes 

sao usadas, 
massem 

consistencia 

As pessoas sao 
dependentes e 
sem nenhuma 

pratlca ou 
plano formal 

ELSEVIER 

Elevada 
responsividade 
e lucratividade 
da organizac;ao 

Grande volume de 
falhas em projetos, 

alta rotatividade 
e perda de 

produtividade 

Figura 13.14. Os varios nfveis de gestao da mudanga organizaciona/. 29 

DEFINI~AO DE DESENVOLVIMENTO, TREINAMENTO E EDUCA~A030 

UL .e . ._,..,ittt:utv vi!JdnJLa.tAOnal. E o conJv'l':> 

r·ga'"Zado de &goes focadas na aprend zaqerr 

( ,..te- c•ora.., e p opos- tats) eM fungao das exoe 

r·e.1c1as passadas e at.Jais, proporctonadas pelo. 

o:·gamzagao, dentro de um especifico perio-Jo, 

para oferece· a oportuntdade de melhoria de de

sempenho e/ou do crescimento humano l"c Jl 

tn3s areas de atividades. tretnamento, edt..cac;J.o 

e desenvolvimento. 

OesenvotVimento qerencia/. E o conjunto o·gar 

zado de agoe~ ed..:~actonais no sentido de de

senvolver haoil•daces e compet{mcias gerenctats, 

como liderarga mot1vagao. conduc;:ao de qu 

pes e, sobretuao, gesto.:) dos processes ':le GP 

Oesenvolvimento pessoal Sao as experu§ncias nao 

'lecessariamente relactono.das com o cargo atual, 

rras que proporcionam oportur.dades para desenvol

vimento e cresctmento profiss1onal. 

Treinamento. Sao as experi€mcias organizadas de 

aprendizagem e centradas na posigao atual da orga

'lizacao. 0 treinamento deve aumentar a possibilida

de do funcionario desempenhar melhor suas atuais 

responsabiiidades. 

Educaqao. Eo conjunto hollst;co das experiencias 

de aprendizagem que orepara"" a pessoa para en

frentar a vida e se adaptar aos desafios do Mundo 

1tua 
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.& GP DE HOJE 

APRENDIZAGEM ORGANIZACIONAL 

Geus afirma que a organiza<;ao bem-sucedida e 
aquela que aprende eficazmente. A habilidade de 

aprender mais n1pido que os concorrentes pode sera 

(mica vantagem competitiva sustentaveL Quando a 

aprendizagem e encorajada, as pessoas se tornam 

capazes de:31 

~ 
1. Desenvolver novas competencias: para compre-

ender o neg6cio e as causas e os efeitos de cer

tas decis6es estrategicas. 

2. Adquirir novos insights: sobre como a missao 

organizacional influencia as decis6es cotidia

nas na organiza<;ao. 

dus;ao de niveis hierarquicos e a formas;ao de equi
pes de trabalho, os funcionarios passaram a ter 

maior participas;ao nos objetivos de seus cargos e 

maior preocupas;ao com a qualidade e com os clien

tes. Hoje, as organizas;6es estao exigindo novas ha

bilidades, conhecimentos e competencias de todas 

as pessoas. E o desenvolvimento passou a envolver a 

totalidade dos funcionarios. 

Metodos de desenvolvimento 
de pessoas 

Ha muitos metodos para o desenvolvimento de pes

soas. Existem tecnicas de desenvolvimento de habi

lidades pessoais no cargo (como rotas;ao de cargos, 

posis;oes de assessoria e atribuis;6es de comiss6es) e 

fora do cargo (como cursos e seminarios, exerdcios 

de simulas;ao e treinamento fora da empresa). 

Os principais metodos de desenvolvimento de 

pessoas no cargo atual sao: 32 

1. Rota~ao de cargos. Significa a movimentas;ao 
das pessoas em varias posis;oes na organizas;ao 

no esfors;o de expandir suas habilidades, co

nhecimentos e capacidades. A rotas;ao de car

gos pode ser vertical ou horizontal. A rotas;ao 

vertical significa uma promos;ao provis6ria da 

pessoa para uma nova posis;ao mais complexa. 

3. Visua!izar novas horizontes: combinando os no

vos insights e competi!mcias para ajudar as pes

seas a verem mais claramente o que elas devem 

alcan<;ar e como alcan(far. 

4. Sentir-se recompensada em seu trabalho: apren

dendo e desenvolvendo suas habilidades e com

petencias, as pessoas se sentem mais satisfeitas 

e realizadas com aquila que fazem. Quando as 

pessoas se sentem mais 

eias tendem a se tomar excelentes e 

- um fator que contribui para o desenvolvimento e 

o sucesso no Iongo prazo das organiz<Hj6es. 

A rotas;ao horizontal funciona como uma trans

ferencia lateral de curto prazo para absors;ao 

de conhecimentos e experiencias da mesma 

complexidade. 

A rotas;ao de cargos representa urn exce

lente metodo para amp liar a exposis;ao da pes

soa as operas;6es da organizas;ao e transformar 

especialistas em generalistas. Permite o au

mento das experiencias individuais e estimula 

o desenvolvimento de novas ideias, ao mesmo 

tempo em que proporciona oportunidades 

para uma avalias;ao de desempenho mais am

pia e confiavel do funcionario. 

2. Posi~6es de assessoria. Significa dar a oportu

nidade para que a pessoa com elevado poten
cial trabalhe provisoriamente sob a supervisao 
de urn gerente bem-sucedido em diferentes 
areas da organizas;ao. Trabalhando como as

sistente de staff ou em equipes de assessoria 
direta, a pessoa pode desempenhar diferen
tes tarefas sob a condus;ao apoiadora de urn 

gerente. 

3. Aprendizagem prdtica. E uma tecnica de rrei
namento atraves da qual o treinando se dedica 

a urn trabalho de tempo integral para analisar 
e resolver problemas em certos projetos ou 
em outros departamentos. Em geral, e aplica
da em conjunto com outras tecnicas. Muitos 
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treinandos trabalham juntos para desenvolver 
projetos que requeiram coopera~ao. 

4. Atribuit;;iio de comissoes. Significa uma oportu
nidade para a pessoa participar de comiss6es de 
trabalho compartilhando da tomada de deci
s6es, aprender pela observa~ao dos outros e pes
quisar problemas espedficos da organiza~o. 
Geralmente, essas comiss6es sao de natureza 
temporaria e efemera, atuando como for~
tarefas desenhadas para resolver urn espedfico 
problema, propor solu~6es alternativas e reco
menda~6es sobre sua implementa~ao. Atribui
~6es temporarias sao interessantes e desafiado
ras, pois aumentam a exposi~:io da pessoa aos 
outros membros da organiza~:io, ampliam sua 
compreens:io e proporcionam oportunidades de 
crescimento. 

5. Participat;;iio em cursos e semindrios externos. 
E uma forma tradicional de desenvolvimento 
atraves de cursos formais de leitura e semina
rios. Oferece a oportunidade de adquirir no
vos conhecimentos e desenvolver habilidades 
conceituais e analfticas. Pode ser feita atraves 
de cursos ou seminarios in-house, com a ajuda 
de consultores, fornecedores etc. Moderna
mente, as organiza~6es estao utilizando a tec
nologia da informa~:io para proporcionar a 
aprendizagem a distancia, em que o facilita

dor pode estar em outro lugar, enquanto sua 
apresenta~:io e transmitida simultaneamente 
para varios lugares, como e 0 caso da video
conferencia. 33 A British Airways utiliza o ensi
no a distancia para treinar seus funcionarios 
para posi~6es de supervis:io. Colaboradores 
localizados em diferentes pafses tern a oportu
nidade de receber treinamento de diferentes 

organiza~6es sem necessidade de custos de vi
agens, deslocamentos e hospedagens. 34 

6. Exercicios de simulat;;iio. A simula~:io extra
polou a sele~:io de pessoal e tornou-se tam
bern uma tecnica de treinamento e desenvol
vimento. Os exerdcios de simula~:io incluem 
estudos de casos, jogos de empresas, simula
~:io de papeis (role playing) etc. Nas analises 
de estudo de caso, utiliza-se a experiencia de 

ELSEVIER 

outras organiza~6es para que a pessoa des

creva e diagnostique os problemas reais, ana
lise as causas, desenvolva solu~6es alternati
vas, selecione aquela que julgue a mais ade
quada e a implemente. 0 estudo de casos 
proporciona discuss6es estimulantes entre os 
participantes, bern como excelentes oportu
nidades para que a pessoa defenda as suas ha
bilidades analfticas e julgamentais. Os jogos 
de empresas e os exerdcios de dramatiza~:io 
colocam a pessoa no papel de ator ou parti
cipando de problemas gerenciais. Os exerd
cios de simula~:io apresentam a vantagem de 
criar urn ambiente similar em rela~:io as situa
~6es reais em que a pessoa tral\llha sem os al
tos custos envolvidos em a~oeJreais indeseja
veis. Contudo, e diffcil simular todas as situa
~6es reais da vida cotidiana. 

7. Treinamento (outdoor) fora da empresa. Uma 
recente tendencia e a utiliza~:io de treinamen
to externo, muitas vezes relacionado com a 
busca de novos conhecimentos, atitudes e com
portamentos que n:io existem dentro da orga
niza~:io e que precisam ser obtidos fora dela. 
0 treinamento fora da empresa e geralmente 
oferecido por organiza~6es especializadas em 
T&D e que oferecem esquemas integrados, 
cujo foco primario e ensinar aos treinandos a 
importancia de trabalhar em conjunto, como 
uma equipe. 

8. Estudo de casas. E urn metodo de desenvolvi
mento no qual a pessoa se defronta com uma 
descri~:io escrita de urn problema organiza
cional para ser analisado e resolvido. Trata-se 
de uma tecnica que permite diagnosticar urn 
problema real e apresentar alternativas de so

lu~:io, desenvolvendo habilidades de analise, 
comunica~:io e persuas:io. 

9. ]ogos de empresas. Tambem denominados ma
nagement games ou business games, sao tecni
cas de desenvolvimento nas quais equipes de 
funcionarios ou de gerentes competem umas 
com as outras tomando decis6es computado
rizadas a respeito de situa~6es reais ou simula

das de empresas. 
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i 0. Centros de desenvolvimento internos. Ou in
house development centers, sao metodos ba

seados em centros localizados na empresa pa

ra expor os gerentes e as pessoas a exerdcios 

realisticos para desenvolver e melhorar habili

dades pessoais. E o caso das universidades 

corporativas. 

11. Coaching. 0 gerente pode integrar varios pa

peis como lider renovador, preparador, orien

tador e impulsionador para se transformar em 

urn coach. 0 coaching significa o conjunto de 
todas essas facetas. 35 

Os dois tipos de metodos de desenvolvimento 

de pessoas fora do cargo sao: a tutoria e o aconse-
1 

lhamento. ) 

1. Tutoria ou mentoring. E a assistencia que 

executivos da cupula oferecem a pessoas que 

aspiram subir a niveis mais elevados dentro 

da organizac;:ao. 36 A progressao na carreira 
requer que as pessoas sejam favorecidas por 

pessoas com posic;:oes dominantes na organi

zac;:ao e que definem os objetivos corporati

vos, prioridades e padr6es.37 

Da-se o nome de tutoria, quando urn execu
tivo exerce urn papel ativo em guiar e orientar 
uma pessoa em sua carreira. Assim como urn 
tecnico de esportes observa, analisa e tenta 

melhorar o desempenho dos atletas, o tutor 
proporciona orientac;:ao na hierarquia corpo
rativa, guia, aconselha, da criticas e sugest6es 
para ajudar o crescimento do colaborador.38 

Tutores ou mentores sao executivos que se 
oferecem para assistir OS colaboradores de va

rias areas da empresa para lhes proporcionar 
urn sistema de apoio e suporte profissional e po
litico. Empresas como Motorola, Tenneco e 
Prudential promovem internamente os gerentes 
que fazem tutoria e sao bem-sucedidos no siste
ma corporativo de suporte a funcionarios. 39 

Nesse sistema de suporte, o mentor guia e ori

enta o candidato e responde por ele nos drcu
los mais altos da organizac;:ao. Essa ferramenta 
apresenta vantagens, como aprender fazen
do, nas oportunidades de intensa interac;:ao e 

rapida retroac;:ao no desempenho de tardas. 

As maiores desvantagens sao: a tendencia pa
ra perpetuar os atuais estilos e praticas da or
ganizac;:ao e a capacidade do mentor/tutor ser 
urn born treinador. A eficacia dessa tecnica re
pousa na capacidade do tutor. A tutoria pode 

ocorrer em qualquer nivel da organizac;:ao. To
davia, uma pessoa pode ser urn excelente exe

cutivo sem que haja a criac;:ao de urn ambiente 
de aprendizagem e de suporte para tanto. 

2. Aconselhamento de funciondrios. 0 gerente 

proporciona aconselhamento no sentido de as

sessorar as pessoas no desempenho de suas ati

vidades. 0 aconselhamento se aproxima da 

abordagem de tutoria, mas difere em urn aspec

to: ocorre quando surge algum problema de de

sempenho e 0 foco da discussao e relacionado 

com o processo de disciplina. Quando o colabo

rador apresenta urn comportamento inconsis
tente com o ambiente de trabalho (ausencias, 

atrasos, irritac;:ao, insubordinac;:ao) ou e inca paz 

de desempenhar o cargo satisfatoriamente, o 
gerente deve intervir. Contudo, antes que ocor

ra a intervenc;:ao, e imperativo que 0 gerente 

identifique claramente o problema. Se o proble

ma de desempenho esta relacionado com a ca

pacidade do colaborador, o esforc;:o gerencial 

passa a ser o de facilitador de treinamento ou de 

desenvolvimento. 0 processo de aconselha

mento de funcionarios exige do gerente grande 

habilidade de ouvir e de persuadir. 

Desenvolvimento de carreiras 

0 desenvolvimento de pessoas esta intimamente re

lacionado com o desenvolvimento de suas carreiras. 

Carreira e uma sucessao ou sequencia de cargos 

ocupados por uma pessoa ao longo de sua vida pro

fissional. A carreira pressup6e desenvolvimento 

profissional gradativo e cargos crescentemente mais 

elevados e complexos. 0 desenvolvimento de carrei

ra e urn processo formalizado e seqiiencial que foca

liza o planejamento da carreira futura dos funciona

rios que tern potencial para ocupar cargos mais ele

vados. 0 desenvolvimento de carreiras e alcanc;:ado 
quando as organizac;:6es conseguem integrar o pro-
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X AVALIACAO CRiTICA 

AMPLIAR CONHECIMENTOS EVITA 0 DESEMPREG040 

Diante da atual situactao socioeconomica, as pessoas 

e as organizact6es estao mais preocupadas com os in

dices de desemprego do que com um fenomeno me

nos visivel, mas muito mais grave: a erosao provoca

da pel a diferencta de velocidade que as mudanctas tec

nol6gicas estao requerendo em termos de conheci

mentos e habilidades da forcta de trabalho e a veloci

dade da reaprendizagem. 

0 desenvolvimento rapido dos conhecimentos e 

habilidades e 0 melhor antidoto contra 0 desemprego 

e a precariza9ao das relact6es de trabalho (trabaiho 

temporario, trabalho em tempo parcial). E a velha ne

gentropia. No ambiente de hipercompetitividade, s6 

sobreviverao as empresas mais ageis e que sejam ca

pazes de se antecipar no processo de mudan~tas e 

que ponham a seu favor o fator surpresa. Essas vanta

gens competitivas m'io sao permanentes e necessitam 

ser criadas de forma continua. As precondi!f6es para 

tanto sao uma vi sao e antecipac;;ao do futuro dos neg6-

cios do setor e o comprometimento das pessoas nesta 

constru~tao. Oesse ponto de vista, a (mica vantagem 

competitiva auto-sustentavel sao os ativos humanos. 

S6 vao sobreviver ou se tornarao lideres de mercado 

as organizac;;oes que considerarem o trabalho nao 

apenas uma utiliza~tao de bra~tos e musculos, mas aci

ma de tudo o desenvolvimento da mente e da emo!fao. 

0 conhecimento, cada dia mais, e um ponto de apoio 

para a sobreviv€mcia dos individuos, da sociedade e 

das empresas, o que supoe criar organiza96es de 

aprendizagem capazes de gerenciar a mudan9a a seu 

favor. A aprendizagem das organiza96es torna-se a 

questao-chave para a criac;;ao continua da vantagem 

cesso com outros programas de GP, como avalia~ao 
do desempenho, T&D e planejamento de GP. 

Os primeiros planos de desenvolvimento de car
reiras adotados pelas organiza~6es eram rigidamen
te formalizados e estavam voltados unicamente pa
ra as necessidades organizacionais, como urn plane
jamento previo e prepara~ao antecipada dos funcio
narios para expansao, novos mercados e outras mu
dan~as organizacionais. Mais recentemente, esses 

competitiva. Quem faz isto acontecer? Pessoas, so

mente as pessoas. S6 o desenvolvimento do potencial 

humano cria essa condictiiO. 0 que e afinal uma organi

za~tao de aprendizagem senao um grupo de pessoas 

constantemente aprimorando sua capacidade de criar 

o futuro? Um futuro que tenha significado para as em

presas e para seus funcionarios. Dentro dessa filoso

fia, surge a necessidade de desenvolver nas empresas 

uma cultura que tern a pessoa como fator critico de su

cesso. Desenvolvimento do potencial humano, do seu 

conhecimento e suas habilidades, com autodisciplina 

decorrente da autonomia e da responsabilidade, e a 

principal missao de seus dirigentes. A realizac;ao das 

metas e as estrategias da empresa devem ser cada vez 

mais dependentes da expansao do conhecimento de 

seus funciomirios. Como consequencia, os requisites 

para admissao estao cad a vez mais altos, paralelamen

te ao grande esfor~o da empresa em investir em educa

qao e treinamento. Os conhecimentos abrangem con

ceitos gerenciais, forjnactao tecnica, educa~tao com· 

portamental e educa~o em padroes de servicto em be

neficia de seus c!ientes. A consequlfmcia desse esforc;:o 

e a maior competitividade da empresa e, para seus fun

ciom1rios, maior empregabilidade. 0 legitimo poder de 

negocia~tao da forc;:a de trabalho tambem crescera na 

medida em que este novo cenario for sendo construi

do. 0 "capital humano" difere dos ativos fisicos, pois 

nao pode ser possuido peio proprietario do capital, 

nem gerenciado como equipamento ou dinheiro. Os 

proprietaries de conhecimento, se insatisfeitos, vao 

embora. E e deles que depende a inova(faO de produ

tos, processos e servictos. 

planos deixaram de ser unilaterais e passaram a 
abranger tanto as necessidades da organiza~ao co
mo das pessoas envolvidas. 

Algumas organiza~6es estao atribuindo gradati
vamente a responsabilidade pela administra~ao de 
carreira aos seus pr6prios funcionarios, dando-lhes 
todas as condi~6es e suportes possiveis para que eles 
fa~am escolhas adequadas e sejam bem-sucedidos. 
Isso envolve alguns problemas nas organiza~6es 
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Quais sao OS principais 
itens estrategicos 

para os pr6ximos anos? 

• Quais sao as necessidades 
crfticas e os desafios com que 
a organizagao se defrontara 
nos pr6x1mos anos? 

• Quais conhecimentos, 
habilidades e experiencias 
serao necessaries 
para enfrentar tais desafios? 

• Quais nfveis de pessoas 
serao requeridos? 

• Quais as forgas necessarias 
a organizagao para enfrentar 
esses desafios? 

Os funcionarios estao 
se desenvolvendo de 

maneira a que junte sua 
eficacia e satisfagao 
com o alcance dos 

objetivos estrategicos 
da organizagao? 

Figura 13.15. 0 sistema de desenvolvimento de carreiras. 41 

) 

• Centres de avaliagao 

• Testes psicometricos 

• Avaliagao do desempenho Compati-

• Previs6es de promovabilidade 
bilidade 

• Planejamento de RH 

• Planejamento de sucessao 

Como posso encontrar 
oportunidades de 
carreira dentro da 
organizac;ao que: 

• Utilize minhas forgas e 
competencias 

• Atenda as minhas neces
sidades de desenvolvimento 

• Proporcione desafios 

• Atenda meus interesses 

• Utilize meu estilo pessoal 

• Descrig6es de cargos 

• Manuais de carreira 

• Workshops sobre 
planejamento de carreira 

Figura 13.16. Principais ferramentas de avaliac;ao de carreiras. 

achatadas de hoje, onde as oportunidades de se mo

vimentar verticalmente na hierarquia sao bern me

nares do que nas organizac;6es tradicionais e buro

craticas. Os funcionarios precisam de alguma orien

tac;ao para desenvolver suas carreiras, seja dentro 

ou fora da organizac;ao. 

As principais ferramenra: utilizadas pelas organi

zac;6es para 0 desem·olnmemo de carreiras sao: 

1 Centros de at•ali:zfiO. Ctilizam as mesma tec

nicas de sele.;:ao de ralentos humanos, como 

entreYisras. exerdcios dirigidos, simulac;6es e 
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jogos de empresas para o desenvolvimento de 

carreiras. Os centros de avalia~ao - os asses
ment centers americanos - proporcionam re

troa~ao sabre as for~as e fraquezas dos candi
datos e a compreensao de suas habilidades, 
ajudando-os a desenvolver objetivos e planos 
de carreiras adequados e realisticos. 

2. Testes psicol6gicos. Os mesmos testes utilizados 

na sele~ao de pessoal servem para ajudar os co
laboradores a compreender melhor seus interes
ses, competencias e habilidades. 

3. Avaliaqao do desempenho. E outra fonte de in
forma~ao valiosa para o desenvolvimento de 
carreira. 

4. Projeqoes de promovabilidade. Sao julgamen
tos feitos pelos gerentes quanta ao avan~o po
tencial de seus subordinados. Essas proje~6es 
ajudam a organiza~ao a identificar pessoas 
que apresentam grande potencial de avan~o e 
ajudam os colaboradores a melhorar seus co
nhecimentos e experiencias. 

5. Planejamento de sucessao. Focaliza o preparo 

das pessoas para preencher posi~6es mais com
plexas na medida em que se tornam vagas. 0 
Leadership Continuity Program (LCP) da Ame
rican Telephone & Telegraph (AT&T) enfati
za o desenvolvimento das pessoas e nao neces
sariamente a promo~ao. Os colaboradores re
cebem novas encargos para prepara-los para 
assumir crescentes responsabilidades. Os can
didatos sao selecionados para o LCP na base 
de tres criterios: excelente desempenho sus
tentavel, elevada avalia~ao entre seus colegas 
e potencial demonstrado para desempenhar 
quatro niveis salariais no minima acima de seu 
atual nivel. 

Orientagao ao Pessoal 

Alem dessas ferramentas, existem os seguintes es
quemas de orienta~ao aos colaboradores: 

1. Aconselhamento individual de carreiras. Com 
o objetivo de ajudar cada colaborador a exa
minar suas aspira~6es de carreira. 0 aconse
lhamento inclui as responsabilidades do cargo 
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atual, interesses e objetivos de carreira do co

laborador. Na Coca-Cola e Disney, o aconse
lhamento e feito por especialistas. Quando 0 

gerente de linha conduz as sess6es de aconse
lhamento, o staff de RH geralmente monitora 
a eficacia e proporciona assistencia na forma de 
treinamento e formatos de aconselhamento. A 

vantagem e que 0 gerente de linha tern a proxi

midade com o colaborador e pode avaliar me
lhor suas for~as e fraquezas, bern como possuir 
melhor visao do seu futuro profissional. 

2. Serviqos de informaqao aos colaboradores. 

Servem para oferecer aos colaboradores infor

ma~ao a respeito das oportunidades internas. 
Essa abordagem permite oferecer diversidade 

de interesses e aspira~6es da organiza~ao que 
possam servir as pessoas. Os mais comuns sao: 

• Sistemas de informaqao sabre oportunida

des de vagas. Nos quais a organiza~ao anun
cia aberturas de ofertas de cargos, promo
vendo recrutamento interno e refor~ando a 
no~ao de que a organiza~ao promove de 
dentro. 

<!!> Inventdrios de habilidades ou banco de ta
lentos. E urn banco de dados das habilida
des, competencias e conhecimentos dos em
pregados e que e utilizado para proporcio
nar urn mapeamento tanto das disponibili
dades internas de talento quanta uma ideia 
das necessidades de T &D da for~a de traba
lho e identificar os talentos existentes. 

• Mapeamento de carreiras. Trata-se de uma 
especie de organograma com as possiveis 
dire~6es e oportunidades de carreira dis
poniveis na organiza~ao, as etapas e de
graus existentes e os meios para chegar la. 

• Centro de recursos de carreira. E uma cole
~ao de materiais para o desenvolvimento 
de carreira, como biblioteca, casas, CD
ROMs, DVDs, tapes e software. A Kodak 
tern em sua matriz em Rochester, NY, tres 
centros internos de carreira conhecidos co
mo Kodak Career Services e oferece conse
lheiros profissionais de carreira, bibliote
ca, recursos instrucionais e programas for
mais de T&D. 
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'*- GP DE HOJE 

PROGRAMAS BEM-SUCEDIDOS DE ENCARREIRAMENT042 

A 3M utiliza um departamento de recursos de Carrei

ra para a avaliat;ao do desempenho e o pianeja

mento de RH para alcancrar melhor equilibria entre 

as necessidades da organizacrao e de seus colabo

radores. 0 departamento sistematiza e coordena o 

desenvolvimento de carreiras atraves de programas 

como workshops de gerentes e colaboradores, acon

seihamento de carreiras e realocacroes para carrei

ras duais. 

A gigantesca empresa aerospacial Boeing tem um 

estilo de administrat;ao direto e controlador aliado a 

uma abordagem participativa e orientada para equipes 

desde a decada de 1980. Seu programa de desenvolvi

mento de carreiras denominado Careers, proporciona 

todos os recursos que inclui acesso direto dos cola

boradores a terminais com programas computadoriza

dos de descrictoes de cargos e avancro na carreira e 

workshops. Alem disso, o Careers tem intenso envolvi

mento dos gerentes de linha nos varios programas. 

A British Petroleum (BP) encoraja seus colaborado

res a desenvolver suas pr6prias carreiras, oferecen

do-lhes um programa de desenvolvimento para meiho

rar suas habilidades, desempenho e satisfat;ao nos 

cargos. 0 processo de autodesenvolvimento de carrei

ras tem cinco etapas: 

1. Na primeira fase, cada colaborador faz um exer

cicio de auto-avaliat;ao para definir quais as ha-

bilidades, interesses e valores ao redor ele pre

tende desenvolver. 

2. Na segunda fase, o coiaborador e encorajado a 

solicitar retroaqao de seu e supervise

res, pares, subordinados, familia e amigos em 

um circulo de 360°. 

3. Na terceira fase, o colaborador estabelece objeti

vos tanto para seu cargo atual como para futuras 

posicroes, para decldir se melhora seu ""''~""'" ... '"

nho no cargo atual ou assume novas fj;$;nonl'::;~bili

dades para melhorar suas principals habilidades 

ou entao se movimentar horizontalmente. 

ele pode criar uma estrutura rea! sabre a qua! po

dera desenvolver e meihorar at;oes. definir metas 

e datas para completar tais e identificar os 

recursos necessaries para comp!eta-las. 

4. Na quarta fase do processo facra-por-si-mesmo, 

o colaborador e seu gerente devem chegar a um 

consenso sobre avaiiaqao, objetivos e pianos 

de a(fao. Juntos, fazem uma de verifica

gao, para saber se o coiaborador podera alcan

gar seus objetivos dentro da BP ou quais as qua

lificagoes que ele devera conquistar. 

5. Na quinta fase, colaborador e gerente elaboram 

um planejamento de desenvolvimento pessoal 

que e agendado para que 0 colaborador possa 

incrementar suas habilidades e competencias e 

completar seus pianos de agao. 

II AVALIACAO CRiTICA ·. 

A AVALIAc;(AO INTERNA DA KRONES43 

Os executives da subsidiaria brasileira da Krones, 

fabricante alema de maquinas para engarrafamento 

de refrigerante, sediada em Diadema, SP, passaram 

porum sufoco. Foram submetidos a uma verdadeira 

auditoria. Sentaram-se diante de psic61ogos, res

ponderam a testes, foram entrevistados e participa

ram de simulacroes de situat;oes estressantes. 0 fa

turamento da Krones cresceu quase oito vezes. 0 

quadro de colaboradores pulou de 11 0 para 1.200 e 

de 11 para 36 executives. 0 objetivo: saber se os ge-

rentes e supervisores estao preparados para garan

tir o crescimento da empresa. 0 diagn6stico: estao, 

mas precisam de treinamento e aperteicroamento. 0 

trabalho realizado pela consultoria Roland Berger 

utiliza o management audit- ou auditoria gerencial

para avaliar o capital humano da empresa. A vida de 

cada executive e passada a limpo: sua carreira, 

perfil emocional e profissional, competencias pes

soais etc. 0 trabalho e parte do Programa de Avalia

t;ao de Potenciais. e 



.tfll Oestao de Pessoas • IDALBER'TO CHIAVENATO 

Programaa Cle trainees 

As organiza'r6es bem-sucedidas estao investindo for

temente em programas de trainees, como urn meca

nismo de enriquecimento planejado do capital hu

mano a longo prazo e urn verdadeiro programa de 

melhoria continua da qualidade do pessoal estendi

do a longo prazo. Uma especie de investimento no 

sucesso futuro da empresa. Os participantes do pro

grama desenvolvem urn estagio programado; rece

bem treinamento planejado e continuo, ministrado 
por profissionais de alto nfvel da empresa; panici

pam ativamente de certas atividades previamente es

tabelecidas, enquanto sao continuamente monitora

dos e avaliados quanto ao seu desempenho, vincula

'rao com a empresa e sua cultura, espfrito de equipe, 

competencias e potencial de desenvolvimento.44 

Os programas de trainees representam uma especie 

de curto-circuito dos antigos programas de encarrei-

A CADEIA DE HOTElS HYATT46 

DeCenzo e Robbins mencionam Darryl Hartley Leo

nard, o presidente do grupo hoteleiro Hyatt, que res

salta a importancia dos programas de treinamento 

para o sucesso de sua empresa. Para que sua organi

za(fao seja bem-sucedida no competitive mercado ho·· 

teleiro, ele sabe que todos os colaboradores, desde o 
presidente da companhia ate a mais modesta arruma

deira de quartos, devem ter uma perfeita e completa 

compreensao da operaqao diaria do hotel para que 

atraves de suas aqoes conjuntas se tome passive! o 
encantamento do cliente. 

0 grupo Hyatt instituiu o programa "um dia de to

que", um treinamento diario destinado a habilitar a 

administrac;ao a compreender melhor as atividades 

diarias executadas em cada hotel. 0 objetivo e trazer 

os gerentes para a proximidade da experirmcia direta e 

do contato direto com os clientes. Um gerente de com

pras, por exemplo, foi designado a passar o dia de tra

balho como empregado de limpeza no hotel de Chica

go. Durante o dia, ele encontrou um enorme obstaculo: 

nao tinha len~6is suficientes para trocar as camas. Por 

que? Porque os gerentes corporativos da matriz nao 

costumam solicitar a compra de lenc:,:6is adicionais. 0 

PROGRAMAS BEM-SUCEDIDOS 
DE TRAINEES 
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.& Jormson, 

Packard, Eletrosu!, ltambe 

desenvolvem programas de para alunos 

Na maioria esses de 

treinamento sao contratados atraves do CHntro de 

ramento profissional, uma vez que os treinandos sao 

posicionados, ap6s sua forma'rao e desenvolvimento, 

em determinados pontos ja avan'rados ao longo da 

carreira da empresa. Geralmente, os programas de 

gerente de compras levou um dia inteiro para conse

guir aprovar a de e toalhas para po

der retornar aos quartos. Graqas a sua de 

aprendizagem, percebeu quanta de 

Leonard da uma •mnnrr::. 

para os colaboradores do 

proporcionando aos executives em suas 

ac;oes que afetam os colaboradores e, na fma!, 

os clientes, as comas 

c!ientes se tomam multo melhores. 

OUESTOES 

1, Utilize o processc de levantamento de necessi

dades de treinamento para descrever como Leo-

programa de "urn dia de 

teis. 

para o Ho-

gramado 

Haria? 

nm·u>ri" avaliar a eficacia desse pro-

0 que voce avaliaria? Como ava-

3. Como voce vlsualiza o programa como de 

um sistema maior? Como amarra-lo no proces-

so de treinamento? 
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8 VOLTANDO AO CASO INTRODUTORIO 

BANCO PLANETARIO 

Juntos, o presidente e o diretor de RH do Banco 

Planetaria comel!aram a desenhar OS metodos de 

desenvolvimento de pessoas a serem utilizados 

A GP DE HOJE 

EMPREGABILIDADE47 

A crise do emprego transborda no Brasil e no mundo 

industrializado para a crise da empregabilidade. Que 

bicho e esse? Resumidamente, e a falta de qualifica-

1!80 profissional dentro de um mercado de trabalho 

em ebulil!aO. Existem vagas oferecidas que nao sao 

preenchidas devido ao "analfabetismo profissional" 

dos candidatos. As profissoes (e qualifical!6es) estao 

na muda. Quem nao mudar junto com elas perde o 

bonde do emprego que passa. lsso vale para o chao 

da fabrica ou para o comando da empresa. 

Sintam o baque da coisa, relatado por Roberto Ma

cedo em seu livro Seu Diploma, Sua Prancha. 0 Grupo 

Catho, consultoria de RH, entrevistou 520 profissio

nais de media e alta gerencia em Sao Paulo e Rio de 

Janeiro. Um em cada quatro deles estava desempre

gado. Ate ai, nenhuma surpresa em tempos de down

sizing (extinqao de cargos e funl!6es na hierarquia das 

empresas). 0 susto da pesquisa comeqa pela desco

berta de um elo perdido da economia global: cerca de 

54% dos executivos desempregados nao falam ingles. 

Bastaria essa limitac;ao para barra-los, como nunca 

antes, nos processos seletivos das empresas de bom 

tutano. Ou seja: estao com a empregabilidade grave

mente danificada. E mais: sao desempregados com 

trainees estao voltados para universitirios recem-for
mados ou no ultimo ou penultimo ana de sua forma
~ao escolar. Algumas empresas fazem convenios com 
escolas de alto nivel para acompanhamento da forma
~ao escolar dos seus melhores alunos para depois inte
gra-los em seu quadro de colaboradores. 

Desenvolvimento Organizacional 

T &D lidam com a mudan~a das pessoas, isto e, 

na empresa a fim de incentivar o processo de mu

danl!a organizacional. Quais as sugestoes que 

voce daria? if, 

diploma universitario, mas cerca de 41% nunca teve, 

por conta propria, algum curso de desenvolvimento li

gado a sua profissao. E 29% nao leu livro algum de in

teresse profissional nos ultimos seis meses. 

Macedo utiliza esse quadro para analisar a respon

sabilidade individual pelo sucesso profissional e pelo

planejamento da carreira - independente dos progra

mas de RH das empresas. Mesmo nas empresas que 

adotam a "gestao de carreira compartilhada". 0 de

senvolvimento profissional por conta propria e neces

saria para a preservac;ao da empregabilidade pessoal, 

principal mente nas empresas que praticam o "maximo 

de transparencia nos criterios de promoc;ao". Para 

melhorar a propria empregabilidade, Macedo reco

menda que o profissional de qualquer nivel deve: 

1. Utilizar criterios adequados de auto-avaliac;ao 

permanente. 

2. Plugar-se na identificac;ao continua de oportuni

dades na empresa e fora dela. 

3. Estabelecer seus objetivos de carreira, definindo 

um planejamento estrategico para alcanc;a-los. 

Complicado? S6 que nao existe outra saida. \ll 

com a aprendizagem no nivel individual. Passare
mos a tratar doravante dos instrumentos de mu
dan~a organizacional, isto e, com a aprendizagem 
no nivel de toda a organiza~ao. 0 Desenvolvimen
to Organizacional (DO) e uma abordagem de mu
dan~a organizacional na qual os pr6prios colabo
radores formulam a mudan~a necessaria e a imple
mentam atraves da assistencia de urn consultor in
terno ou externo. 0 DO apresenta as seguintes ca
racteristicas:48 

_j 



428 Gestae de Pesseas • IDALBERTO CHIAVENATO 

1. 0 DOe baseado na pesquisa e afdO. 0 que sig
nifica coletar dados sobre uma unidade (como 
unidade organizacional, departamento ou a 
organiza~ao inteira), e alimentar os colabora
dores com esses dados a fim de que eles anali
sem e desenvolvam hip6teses sobre como essa 
unidade deveria ser se ela fosse excelente. Em 
outros termos, o DO utiliza urn diagn6stico 

da situa~ao (pesquisa) e uma interven~ao para 
alterar a situa~ao (a~ao) e, posteriormente, 
urn refor~o positivo para estabilizar e manter 
a nova situa~ao. A metodologia pesquisa-a~ao 
e utilizada pelos especialistas em treinamento 
das Na~6es Unidas em empresas do setor pu
blico e privado de paises em desenvolvimento, 
como a estrategia mais completa de mudan~a 
organizacional. 

2. 0 DO aplica os conhecimentos das ciencias 
comportamentais. Com o prop6sito de me
lhorar a eficacia da organiza~ao. 

lliJ DICAS 

ALGUMAS DEFINI~OES DE DO 

Desenvofvimento Organizacional e um esforc;o de 

Iongo prazo, apoiado pe!a alta dire<;ao, no sentido 

de melhorar os processes de resolugao de proble

mas e de renova<;ao organizacional, particular

mente atraves de um eficaz e colaborativo diag

n6stico e administra<;ao da cultura organizaciona! 

- com entase especial nas equipes formais de tra

balho, equipes temporanas e cultura intergrupal -

com a assistencia de um consu!tor-facilitador e a 

utiiizagao da teoria e tecnologia das ciencias do 

comportamento, incluindo a<;ao e pesquisa.49 

DO e a aplicagao dos conhecimentos das cien

cias comportamentais no esforgo de Iongo prazo. 

de melhorar a capacidade da organizagao de 

confrontar-se com as mudangas no ambiente ex

temo e aumentar suas habilidades na solugao 

de problemas. 5° 

DO e um conjunto de intervengaes planejadas 

de mudant;a construido sobre valores humanlsti

cos e democratlcos que proyuram incrementar a 

eficacia organizacional eo bem-estar dos funcio

ncirios.51 
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3. 0 DO muda atitudes, valore~ e crcnl:ias dos 
funciondrios. Para que eles pr6prios possam 
identificar e implementar as mudan~as - se
jam tecnicas, procedurais, comportamentais, 
estruturais ou outras - necessarias para me

lhorar o funcionamento da organiza~ao. 

4. 0 DO muda a organizafiio rumo a uma deter
minada direfdo. Como a melhoria na solw;ao 

dos problemas, flexibilidade, reatividade, in
cremento da qualidade do trabalho, mudan~a 
cultural e aumento da eficacia. 

0 processo de DO 

0 DO utiliza urn processo dinamico composto de 
tres fases distintas: 

1. Diagn6stico. E feita a partir da pesquisa sobre a 

situa~ao atual. Em geral, o diagn6stico e uma 
percep~ao a respeito da necessidade de mudan
~a na organiza~ao ou em parte dela. 0 diagn6s
tico deve ser obtido atraves de entrevistas ou pes
quisas com as pessoas ou grupos envolvidos. 

2. Intervenfiio. E uma a~ao para alterar a situa
~ao atual. Geralmente, a interven~ao e defini
da e planejada atraves de workshops e discus
s6es entre as pessoas e grupos envolvidos para 
determinar as a~6es e os rumos adequados 

para a mudan~a. 

3. Reforfo. E urn esforc;o para estabilizar e man

ter a nova situa~ao, atraves de retroa~ao. Em 
geral, 0 refor~o e obtido atraves de reuni6es e 
avaliac;6es peri6dicas que servem de retroin

formas;ao a respeito da mudan~a alcan~ada. 

Na realidade, o DO funciona como urn processo 
planejado e negociado de mudan~a organizacional. 
0 conceito de mudanc;a e baseado no conceito de 
Lewin: 52 a mudan~a e urn processo de descongela
mento, mudan~a e recongelamento, como na Figu
ra 13.17. 

Tecnicas de DO 

0 DO utiliza uma variada tecnologia. As principais 
tecnicas de DO sao: 53 



1. Treinamento da sensitividade. Tambem cha
rnado treinamento da sensibilidade, constitui 

a tecnica mais antiga e ampla de DO. Consis
te em reunir grupos chamados T-groups (gru
pos de treinamento) e que sao orientados por 
urn lfder treinado para aumentar a sua sensi
bilidade quanta as suas habilidades e dificul
dades de relacionamento interpessoal. 0 re
sultado consiste em maior criatividade (me

nos temor dos outros e menos posic;ao de de
fesa), menor hostilidade quanta aos outros 
(devido a melhor compreensao dos outros) e 
maior sensitividade as influencias sociais e 
psicol6gicas sobre o comportamento em tra
balho.54 Isso favorece a flexibilidade do com

portamento das pessoas em relac;ao aos ou
tros. Em geral, e aplicado de cima para baixo, 
comec;ando na cupula da organizac;ao e des
cendo ate os niveis mais baixos. 

2. Analise transacional (AT). E uma tecnica que 
visa ao autodiagn6stico das relac;6es interpes
soais.55 As relac;6es interpessoais ocorrem atra

ves de transac;6es. Uma transac;ao significa qual
quer forma de comunicac;ao, mensagem ou de 
rela<;ao com os demais. A AT e uma tecnica 
destinada a individuos e nao a grupos, pois se 
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concentra nos estilos e conteudos das comuni
cao;roes entre as pessoas. Ela ensina as ~as a 

enviar mensagens que sejam claras e ageis e a 
dar respostas que sejam naturais e razoaveis. 
0 objetivo e reduzir OS habitoS destrutivos de 
comunicac;ao - os chamados "jogos" - nos 

quais a intenc;ao ou o significado das comuni
cac;6es fica obscuro ou distorcido. A AT asse
melha-se a uma terapia psicol6gica para me

lhorar o relacionamento interpessoal, permi
tindo a cada individuo autodiagnosticar sua 
inter-relac;ao com os outros para modifica-la e 
melhora-la gradativamente. 

3. Desenvolvimento de equipes. E uma tecnica de 
alterac;ao comportamental na qual varias pes
soas de varios niveis e areas da organizac;ao se 
reunem sob a coordenac;ao de urn consultor ou 
Hder e criticam-se mutuamente, procurando 
urn ponto de encontro em que a colaborac;ao 
seja mais frutifera, eliminando-se as barreiras 
interpessoais de comunicac;ao pelo esclareci
mento e compreensao de suas causas. Ao final, 
a equipe auto-avalia o seu comportamento 
atraves de determinadas variaveis descritas na 
Figura 13.18. A ideia basica e construir equipes 

atraves da abertura de mentalidade e de ac;ao 

Processo de DO 

Processo de mudanc;a 

Figura 13.17. 0 processo de DO como um processo de mudam;a. 56 
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das pessoas. No trabalho em equipe, sao elimi

nadas as diferen<;as hierarquicas e os interesses 
espedficos de cada departamento ou especiali
dade, proporcionando uma predisposi<?o sa
dia para a intera<;ao e, conseqiientemente, para 
a criatividade e inova<;ao. 

Muitas organiza<;6es estao transformando a 
sua estrutura organizacional baseada na de
partamentaliza<;ao funcional em redes inte

gradas de equipes na busca de flexibiliza<?o, 
inova<;ao e mudan<;a.57 Para tanto, equipes 
eficazes requerem a defini<;ao clara da filoso
fia e missao da organiza<;ao, uma estrutura or
ganizacional flexfvel e participativa, sistemas 
organizacionais adequados, polfticas organi
zacionais que permitam o comprometimento 
das pessoas e funciomirios treinados com ha
bilidades tecnicas e interpessoais. 

4. Consultoria de procedimentos: e uma tecnica 
em que cada equipe e coordenada por urn 
consultor, cuja atua<;ao varia enormemente. A 
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coordena<;ao permite certas interven~Oes para 
tornar a equipe mais sensfvel aos seus proces

SOS internos de estabelecer metas e objetivos, 
de participa<;ao, de lideran<;a, de tomada de de
cis6es, confian<;a e criatividade. 0 consultor 
trabalha com os membros da equipe para aju
da-los a compreender a dinamica de suas rela

<;6es de trabalho em situa<;6es de grupo e auxi
lia-los a desenvolver o diagn6stico de barrei

ras e as habilidades de solu<;ao de problemas 
para fortalecer o senso de unidade entre seus 
membros, incrementar as rela<;6es interpessoa
is, melhorar o cumprimento das tarefas e au

mentar a sua eficacia. 

5. Reunido de confrontac;do. E uma tecnica de al

tera<;ao comportamental com a ajuda de urn 
consultor interno ou externo ( denominado 
terceira parte). Dois grupos antagonicos em 

conflito (desconfian<;a redproca, discordan
cia, antagonismo, hostilidade etc.) podem ser 
tratados atraves de uma reuniiio de confronta-

Habilldades 
do$ 

funcionitiOS 

• Envolvimento 
dopessoal 

• Estrutura plana 
• Trabalho organi

zado em equipes 

• Participaqao nos 
resultados 

• Estabilidade no 
emprego 

• Relacionadas 
com o trabalho 

• Alto envolvimento 
e delegagao das 
tar etas 

• Procedimentos 
• Sistemas de 

informaqao 

• Tratamento 
equanime 

Figura 13.18. Como adequar o desenho organizacional para equipes. 58 

• lnterpessoais 
• Baseadas em 

equipes 
• Administrativas 
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Treinamento da sensitividade ~ lntrapessoal 

Analise transacional H lnterpessoal 

Desenvolvimento de equipes f-+ 
lntragrupal 

Consultoria de procedimentos f-+ 

Reuniao de confrontac;:ao H lntergrupal 

Retroac;:ao de dados f-+ 

Figura 13.19. As diferentes tecnicas de 00. 59 

<sao que dura urn dia, na qual cada grupo se 
auto-avalia, bern como avalia o comporta
mento do outro, como se fosse colocado dian
te de urn espelho. Nessa reuniao, cada grupo 
apresenta ao outro os resultados daquelas ava

lia<s6es e e interrogado no que se refere a suas 
percep<s6es. Segue-se uma discussao, inicial
mente acalorada, tendendo a uma posi<sao de 
compreensao e de entendimento redprocos 

quanta ao comportamento das partes envolvi
das. 0 consultor facilita a confronta<sao, com 
total isen<sao de animo, ponderando as crfti
cas, moderando os trabalhos, orientando a dis

cussao para a solu<sao construtiva do conflito e 
eliminando as barreiras intergrupais. A reu

niao de confronta<sao e uma tecnica de enfo
que socioterapeutico para melhorar a saude 
da organiza<sao, incrementando as comunica

<s6es e rela<s6es entre diferentes departamen
tos ou equipes e planejar a<s6es corretivas ou 
profilaticas. 

6. Retroa~do de dados (feedback de dados). E uma 
tecnica de mudan<sa de comportamento que 
parte do prindpio de que quanta mais dados 
cognitivos o indivfduo recebe, tanto maior sera 
a sua possibilidade de organizar os dados e agir 

I ntra-organizacional 

criativamente. A retroa<sao de dados propor
ciona aprendizagem de novas dados a respeito 
de si mesmo, dos outros, dos processos grupais 
ou da dinamica de toda a organiza<sao - dados 
que nem sempre sao levados em considera<sao. 
A retroa<sao refere-se as atividades e processos 
que refletem e espelham a maneira pela qual 

uma pessoa e percebida ou visualizada pelas 
demais pessoas. 60 Requer intensa comunica<sao 
e urn fluxo adequado de informa<s6es dentro 
da organiza<sao para atualizar os membros e 
permitir que eles pr6prios possam conscienti
zar-se das mudan<sas e explorar as oportunida
des que geralmente se encontram encobertas 

dentro da organiza<sao. 

As tecnicas de DO sao geralmente aplicadas em 
uma sequencia definida conforme a figura acima. 
0 ponto de partida e melhorar inicialmente a sen
sibilidade intrapessoal das pessoas para posterior
mente melhorar e incentivar os seus relacionamen

tos interpessoais. A seguir, inicia-se a form a<sao e 
desenvolvimento de equipes com tecnicas in ra
grupais, as quais se seguem as tecnicas intergru ai
necessarias para integrar as diferente equi e_ e -
tre si e, mais adiante, as tecnicas in ra-o-:,a 
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BANCO PLANETARIO 

Pedro Behring queria utilizar o desenvolvimento de 

pessoas e o desenvolvimento organizacional juntos 

para estimular o processo de mudanqa no Banco Pla

netiuio. lsso exigi ria a atuac:rao do DRH como 6rgao de 

E~EVIEK 

consultoria interna e a contrata~ao de um consultor 

externo para ajudar a organizac;ao. Quais as suges

toes que voce daria no caso? 

K AVAI.IA~AO CRITICA . 

0 SEGREDO DA QUALIDADE DA CANON61 

A Canon Corporation, empresa japonesa mundialmen

te conhecida pelo seu foco na qualidade, utiliza os se

guintes principios em seu esquema de T&D: 

1. Desenvolver treinamento basico estruturado, 

pratico e confiavel. 

2. Combinar treinamento organizado por nivel com 

treinamento organizado por func:rao. 

3. Fazer do treinamento uma parte do plano global 

de desenvolvimento de RH. 

4. Proporcionar sempre sistemas de follow-up (re

troac:rao) para que o treinamento seja relaciona

do com seus resultados. 

5. Focalizar treinamento para apoiar a qualidade, 

custo e tempo. 

6. Estabelecer objetivos unificados para o treina

mento em todos os niveis. 

7. Utilizar o treinamento atraves de casos e hist6-

rias, bem como combinar treinamento no cargo 

e em classe. 

cionais para definir os objetivos organizacionais a 

serem alcanc;ados mediante o trabalho conjunto e 
coordenado das diferentes equipes envolvidas. As 

evidencias mostram que as mudanc;as que enfati

zam as pessoas e a organizac;iio como urn todo sao 

mais profundas e eficazes. No fundo, o DO repre

senta urn verdadeiro mutiriio de esforc;os conjun

tos para mudar a organizac;iio atraves da mudanc;a 

de atitudes e comportamentos das pessoas que nela 

trabalham. Uma verdadeira mudanc;a de mentali

dade como o meio mais eficaz de mudar a organi

zac;iio inteira. 

8. Desenvolver um staff de treinadores na ""''""'"' 

utilizando o pessoai excelente como instrutores. 

9. Estabelecer padroes de programas para que as 

diferenc:ras nas oportunidades de treinamento 

nao ocorram entre divis6es ou cargos, isto e, 
dar a cada um a de e a 

melhorar. 

A Canon trabalha com 

precisa desenvolver um 

Quando 

e!a reune pessoas 

de varias diferentes competencias em uma 

transit6ria para compor uma de com-

petencias necessarias. A enfase esta na 

c;:ao das competencias para criar um 

mente novo e inovador. Terminado o as 

pessoas sao reunidas em outras equipes para com

porem as competencias necessiuias para o novo 

projeto. 

EXEICfCIO A Companhia Aerea Nacic:mal62 

Objetivos do exercicio: 

1. llustrar como as forc;as para mudan~a e estabiii

dade podem ser administradas em um progra

ma de DO. 

2. llustrar os efeitos das tecnicas altemativas de 

mudanc:ra na forc;:a relativa dos 

danc;:a e forc;as de estabiiidade. 

Situac;ao: 

de mu-

A divisao de marketing da r.n,nu\~n Aerea Nacio-

nai (CAN) passou por duas n•n"""""'izac<>es nos ulti-
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Figura 13.20. As principais caracterfsticas do DO. 63 

mos dois anos. Na primeira, a estrutura organizacio

nal passou da forma funcional para a matricial. Mas a 

estrutura matricial nao satisfez os gerentes funcio

nais. Eles se queixavam de que a estrutura em matriz 

confundia as relac;6es de autoridade e responsabilida

de. Em vista das queixas, o gerente de marketing deci

diu retornar a estrutura funcional. A nova estrutura 

manteve os grupos de marketing e projetos, os quais 

eram gerenciados por gerentes de projetos, com al

gum pessoal de staff. Mas nenhum especialista fun

cional foi introduzido nesses grupos. 

Ap6s a mudam;a, alguns problemas vieram a super

ficie. Os gerentes de projeto queixavam-se de que nao 

conseguiam obter assistencia adequada dos staffs 

funcionais. Ah~m da demora, tinham problemas em es

tabelecer relac;6es estaveis com os membros do staff 

funcional. Como tais problemas afetavam os servic;os 

ao cliente, os gerentes de projeto solicitaram uma mu

danc;a na estrutura organizacional, provavelmente em 

direc;ao a estrutura matricial. 

Diante dessas duas queixas e demandas dos geren

tes funcionais e de projeto, o vice-presidente ponde

rou a respeito de uma nova reorganizac;ao. Para tanto, 

solicitou um consultor externo para ajuda-lo no plano 

de reorganizac;ao. 

0 procedimento: 

1. Divida a classe em grupos de cinco a sete alu

nos para assumirem o papel de consultores. 

2. Cada grupo deve identificar as forc;as de impul

so e de resistencia encontradas na empresa, re

lacionando-as abaixo: 

Forc;as impulsionadoras: Forc;as restritivas: 

3. Cada grupo deve desenvolver um conjunto de 

estrategias para aumentar as forc;as impulsio

nadoras e outre para reduzir as forc;as de resis

tencia. 

4. Cada grupo deve preparar uma relac;ao de mu

danc;as que pretende introduzir. 

5. A classe deve ouvir e avaliar as recomendac;6es 

de cada grupo. • 

As Aplica~6es de DO 

A variedade de aplicac;6es do DO - tambem chama

das de intervenc;6es ou tecnicas de DO - aumen 

nos ultimos anos. 0 DO comec;ou com interven.;- e 

em processos humanos para ajudar as pe 

compreender melhor e modificar suas pr6pr 
tudes, valores, crenc;as e, como conseqiie 
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lhorar a organizac;ao. Atualmente, a amplitude de 
aplica~6es do DO e impressionante em func;ao da 
variedade das mudanc;as necessarias. T odas elas es
tao voltadas para proporcionar aos colaboradore a 
coleta de dados a fim de criar e implementar as olu
c;6es necessarias e a retroac;ao a fim de criar condi
c;6es de auto-avaliac;ao do progresso efetuado. 

0 DO esta intimamente relacionado com mu
danc;as que buscam agregar valor ao neg6cio da or

ganizac;ao, as pessoas e aos clientes. No £undo. o 
DO pode ser utilizado para uma reavaliac;ao da e -
trutura organizacional, dos processos e tecnologias 

uta~zados, dos produtos e servic;os produzido e da 
cultura organizacional. A Figura 13.21 mostra a 

possibilidades de aplicac;ao do DO. 
Alem do mais, o DO tern urn enorme potencial 

para complementar e incentivar os programas de 
qualidade total nas organizac;6es, ja que ambos tern 
varios aspectos em comum. 

Alem dos fatores apontados na figura acima, os 
programas de qualidade total devem incluir alguns 

ELSEVIER 

fatores que melhoram a competencia individual dos 

colaboradores, tais como: 64 

1. Educac;ao e treinamento. 

2. Urn processo seletivo capaz de alinhar perso
nalidade, educac;ao, conhecimentos e expe
riencia com os requisitos do cargo. 

3. Metodos de trabalho estabelecidos para asse

gurar o melhor uso dos recursos. 

4. Oportunidades para trabalhar em cargos mul
tifuncionais e desenvolver novas habilicbclt>s. 

5. Condic;:oes de trabalho com seguranqa e esta-

bilidade. 

6. Sistema de promoc;6es e progressao profissio
nal bern definido. 

Supervisao e lideranc;a desenhados para de
senvolver os talentos de cada pessoa. 

Nada melhor do que conjugar os aspectos positi
vos do DO e da qualidade total. 

• Como esta estruturada sua empresa? 

• Como funcionam os 
processos? 

• Como e o ciclo 
operacional? 

• Como e a rede de 
informag6es? 

• E a matriz tecnol6gica? 
• Como e o desenho de 

cargos? 
• Qual a fungao das pessoas? 

• Para a permanencia ou para a mudanga? 
• Qual o esquema hierarquico existente? 
• Como funcionam as comunicag6es? 
• E o processo decis6rio? 
• Qual a importancia das pessoas? 

t.ltur 
es 

• Quem e o cliente interne e externo? 

• Qual a missao da 
empresa? 

• Quais os valores? 
• Como e a cultura? 
• Qual o papel das 

pessoas? 
• Existem equipes? 
• E a administragao? 
• E os gerentes? 
• Como funciona o 

sistema de motivagao 
e recompensas? 

• E a participagao das 
pessoas? 

• Qua e o seu perfil e quais as suas caracterfsticas? 
• 0 que a empresa oferece a ele? 
• Qua1s sao as caracterfsticas dos P/S? 
• Conservadores ou inovadores? 

Figura 13.21. As mudanr:;as para agregar valor ao neg6cio. 
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Estrutura ,_____.. 
r+-

Qualidade em 
organizacional primeiro Iugar 

Desenvolvimento 
e utilizar;ao de j---. j.- Foco no cliente 

metodos 
confiaveis 

co 
Parceria das 

Valor agregado 
pessoas 

lntegrar;ao funcional I___. ~ 
Lideranr;a da 

cruzada direr;ao de cupula 

Alinhamento Qualidade 
organizacional j---. I+- incorporada ao 
para a melhoria produto/servir;o 

Figura 13.22. Os princfpios fundamentais da qualidade total. 

As limita~6es do DO .. 

Embora seja urn forte impulsionador da mudanc;a e 
da inovac;ao organizacional, o DO apresenta algu
mas limitac;6es, como: 65 

~~?~ > ~ .. ·':. ..-;' ~ 

1. A eficacia dos programas de DO e diffcil de 
ser avaliada. 

2. Os programas de DO demandam muito tempo. 

3. Os objetivos de DO sao geralmente muito 

vagos. 

4. Os custos totais de urn programa de DO sao 
difkeis de avaliar. 

5. Os programas de DO sao geralmente muito 
caros. 

Essas limitac;6es nao significam que se deve elimi
nar os esforc;os de DO. Apenas indicam as areas 
onde o programa precisa ser aperfeic;oado. Os ge
rentes podem melhorar a qualidade dos esforc;os de 
DO atraves das seguintes providencias: 66 

1. Ajustar sistematicamente os programas de DO 
as necessidades espedficas da organizac;ao. 

A MELHORIA DA QUALIDADE 
PROPORCIONA CONSEQUENCIAS COMO: 

"' 
Pessoas ma1s educadas em todos os mve s 
orgar zac1ona1s. 
Capac daae e desejo de envo'vimento nato
maaa de dec1soes. 
Expectat vas de tornar o trabalho mais ag·a
davel 
Au""lento da 1mport€mc1a dos fatores a:nbien
tals. 

2. MJdan<;as no amb1ente dos clientes;consuml-
dores· 

Necessidade de melhor quahdade, confiabih
dade e •esoo'1£.3billdade 
Custos e va1or agregado como consideraqoes 
pn!T'a•ias. 
Maio• corppet1t vi dade da o•gan za<;ao 

3. MJdarqas no amb1ente da orgamzaq<Jo 
Resu tados mcrementados pe a me'~or d 
auahdade 
Au"'1e'1to da competi<;:ao em termos 
po e d1nre1ro 
Reduqao de perdas dev do 
cuctos 
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T&O COMO BASE PARA A QUALIDADE TOTAL67 

Quando uma organiza(faO se prepara para a melhoria 

atraves da qualidade total, ela precisa definir seu pro

grama de treinamento e. desenvolvimento (T&D) de 

maneira que sejam planejados, coordenados, imple

mentados, avaliados e melhorados em um processo 

continuo. Novos tipos de treinamento sao necessaries 

para apoiar esse processo e implementar abordagens 

bem-sucedidas de melhoria atraves de todas as pes

soas dentro da organiza(fao. 0 treinamento deve levar 

em conta que a necessidade para envolvimento- e fle

xibilidade - e o corolario 6bvio: treinar e retreinar in

cessantemente. Para tanto, a organiza(fao precisa: 

• lnvestir no capital humano mais do que em equi

pamentos ou hardware. 

• Treinar todos os novos colaboradores e retrei

na-los continuamente . 

• Treinar cada pessoa nas tecnicas de solu!fao 

de problemas para que possa contribuir para a 

melhoria da qualidade. 

• Treinar extensivamente as pessoas seguindo 

sua promo!fao ate o nivel gerencial: a seguir, 

treinar os gerentes para que avancem na car

reira. 

• Utilizar o treinamento como veiculo para de

senvolver confian!fa na organiza(faO. 

• lnsistir que o treinamento deva ser uma res

ponsabilidade de linha; todo programa de trei

namento deve consistir basicamente de insu

mos da linha; deve ser pilotado em muitos pon

tos da linha; e ser tocado substancialmente 

pelo pessoal de linha. e 

• VOLTANDO AO CASO INTRODUTQRIO 

BANCO PLANETARIO 

0 diretor de RH deu uma sugestao a Pedro Behring: 

criar uma equipe de mudan(fas com duas fun!f6es 

principais. A primeira seria estabelecer metas de mu

dan!faS e comunica-las amplamente a todos os funcio

narios do banco. A segunda seria definir estrategias 

de mudan(fas e cuidar para que fossem perfeitamen

te compreendidas. Ao mesmo tempo, Pedro passou a 

fazer reunioes diarias com grupos de funcionarios 

para conversar com eles, explicar os pianos de mu-

2. Demonstrar como as pessoas podem mudar 
seus comportamentos como parte do progra
ma organizacional. 

3. Modificar os sistemas de recompensas da or
ganiza~ao para premiar os membros que mu
dam seu comportamento de acordo com o 
programa. 

Sem duvida, o papel da GP e dos gerentes de li
nha pode ser amplamente alavancado atraves de es-

dan(fas e obter sua aprova!fao e comprometimento. A 

partir dessas reunioes, Pedro queria a indica(fao de 

equipes multifuncionais de qualidade e produtivida

de, envolvendo funcionarios e gerentes de todas as 

unidades do banco. Mais ainda, Pedro queria colocar 

a disposi(fao de cada equipe todos os meios e recur

sos disponiveis, como treinamento, orienta(fao, de

senvolvimento, lideran(fa, motiva!fao, ideias, concei

tos e filosofias. e 

for~os de DO. 0 DO representa urn dos mais pro
missores campos de atua~ao na melhoria das orga
niza~6es e no desenvolvimento das pessoas. 

Em resumo, os processos de desenvolver talentos 
influenciam fortemente os demais processos de GP. 
E fundamental que sejam alavancadores de resulta
dos para os demais processos e que proporcionem 
meios para aumentar nao somente o capital huma
no das organiza~6es, mas principalmente o seu ca
pital intelectual. 
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Figura 13.23. A influ€mcia dos processos de desenvolver talentos sabre os demais processos de GP. 

A ASEA BROWN_ BQ\lEBJ. lf.\S..Ii\68 

Para se tornar competitiva globalmente e enfrentar um com uma media de 50 colaboradores. Cada minicom-

ambiente high-tech, as organiza(f6es modernas estao panhia funciona como um pequeno neg6cio altamen-

fazendo da competitividade a sua prioridade maxima. te focalizado no consumidor e no qual o esfor~o de 

Um born exemplo disso e a Asea Brown Boveri (ABB) cada colaborador esta totalmente centrado no seu 

uma empresa sediada em Zurique, mas que e uma em- mercado local. Cada uma das unidades de 50 pes-

presa mundial. A ABB produz equipamentos eletri- soas escolhe o seu proprio gerente e tres ou quatro 

cos de alta tecnologia, fatura 30 bilh6es de dolares e representantes. Como cada unidade e perfeitamente 

emprega 215.000 colaboradores. 0 colosso fez uma gerenciavel, torna-se facil monitorar o que cada pes-

"des-organiza(fao" para competir no rapido e movi- soa esta tazendo, o que nao e possivel em unidades 

mentado mercado global. com muitas pessoas. 

Para tanto, a ABB fez quatro coisas para se tornar Em segundo Iugar, a rapidez na tomada de decis6es 

supercompetitiva: permite que cada uma das 5.000 minicompanhias seja 

1. Organizou-se em miniunidades de neg6cios. 

2. Fortaleceu seus colaboradores atraves do em-

powerment. 

3. Compactou sua hierarquia reduzindo niveis. 

4. 't\\m\nou o statt central. 

Em primeiro Iugar, o presidente Percy Barnevik 

transformou-se em 5.000 minicompanhias, cada qual 

autonoma com colaboradores fortalecidos (empower

ment) e com autoridade para tamar todas as decis6es 

do seu neg6cio. lsso proporciona autoconfian«!a e moti

vaC!aO para trabalhar. Se um cliente tern uma reclama(f8o 

a respeito de um equipamento de US$500.000, o cola~ 

radar tern autoridade para aprovar a sua substitui(f8o e 

nao precisa obter aprova(fao dos superiores. A aut 

de dada ao colaborador significa que os 5.000 neg 

da ABB sao assessorados por especialistas e 
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de equipes de elevado desempenho (high performan

ce), altamente habilitados com capacidade e compro

metimento para tomar todas as grandes decis6es. 

Em terceiro Iugar, diferentemente das grandes 

empresas, a ABB enxugou a hlerarqUia e reduz1u a 

cadeia de comando. Sua estrutura tern apenas tres 

nlveis administrativos (uma companhia do mesmo 

tamanho teria sete ou oito nfveis). Ha urn com1te exe

cutivo da alta administra~ao com sede em Zurique. 

Abaixo dele ha urn nivel executivo de 250 gerentes 

locais e executivos que comandam grupos den go

cios. Por fim, urn terceiro nivel de gerentes de 5 000 

minicompanhias e suas equipes admm1strat1vas. 

Ao cortar fatias hierarquicas e colocar as dec1soes 

no nlvel operacional, a ABB fortaleceu seus colabo

radores para responderem mais rapidamente as ne

cessidades dos clientes e aos mov1mentos dos con

correntes. 

Em quarto Iugar, ao deslocar o processo decis6rio 

para o pessoal da hnha de frente a ABB eliminou seu 

staff central. Quando Barnev k assum1u a presidencia 

I Resume do cap1tulo 

Em urn mundo caracterizado por urn ambiente insta

vel e sujeito a mudan~as impre\ isive1s, as organiza~oes 

precisam ser ageis e tlexf\·ei . l.Jma onda de reorgani

za~oes aconteceu nas ulnma · decadas, no senti do de 

incrementar a criatividade e a tnO\'a~ao dentro das em

presas. Aprendizagem organizacional constirui a pala

vra de ordem nas organiza~oe bern- ucedidas para 

pro mover a mudan~a. 0 proces ''de mudan~a mclui o 

descongelamento, a mudan~a e o recongelamento de 

novos padroes. A mudanc;a impoe novas praticas e no

vas soluc;oes e exige o desenvolvimemo das pessoas. 

Existem metodos de desenvolvimemo de pe soas rela

cionados com o cargo atual e fora do cargo. alem do 

desenvolvimento de carreiras e dos programa de trai

nees. Contudo, o T&D requer esfor~o maiores de 

DO. 0 processo de DO envolve diagn0~tico . interven

c;ao e reforc;o. Ha uma variedade de tecnicas de DO 

com varios niveis de interven~iio. 

I Exercicios 

Defina as caracterfsticas dos novas tempos e das 
novas organiza~6es. 

ELSEVIER 

em 1980, a ABB tinha 2.000 pessoas trabalhando no 

staff da matriz com a incumbencia de receber e analisar 

as decisoes dos colaboradores de nlvel mais baixo. Em 

poucos meses, reduziu o staff central a 200 pessoas e o 

staff de consultoria de BOO para 25. Ao mesmo tempo, 

reduziu o staff da ABB a lema de 1.600 para 100 pes

soas. A descentrahza~ao foi o brado de ordem. 

A competitividade e o primeiro efeito dessas mu

dancras. Uma organiza~ao enxuta e achatada ocupada 

por colaboradores comprometidos e organizados em 

pequenas equipes fortalecidas (empowerment), cada 

qual capaz de responder aos movimentos dos concor 

rentes e as necessidades dos clientes sem esperar 

aprova~ao da matriz. Pessoas como o carro-chefe da 

mudancra organizacional. 

QUESTOES 

1. Explique o processo de "des-organizacrao" da 

ABB e seus objetivos. 

2. Qual o papel da ARH nesse processo? 

3. Explique o empowerment dos funcionanos. 

Comente a onda de reorganizac;oes e suas causas. 
Explique a criatividade e a inovac;ao. Defina o pro
cesso inovador. 

Quais as caracteristicas das pessoas e organizac;oes 
criativas? 
De sugestoes sabre como incentivar a criatividade 
organizacional. 

Explique as cinco disciplinas das organizac;6es que 
aprendem. 
Explique o processo de mudanc;a. Defina cada uma 
de suas etapas. 
Explique o campo dinamico de forc;as no processo 
de mudanc;a. 

0 que e agente de mudanc;a? 
1 Conceitue desenvolvimento de pessoas. 

1 Quais OS metodos de desenvoJvimentO de pessoas 
ligados ao cargo atual? 

1 Quais OS metodos de desenvoJvimento de pessoas 
fora do cargo? 

1 Explique o desenvolvimento de carreiras. Como 
conciliar os interesses? 

1 Quais as ferramentas utilizadas para o desenvolvi
mento de carreiras? 
Quais os esquemas de orientac;ao aos funcionari os? 

1 Explique alguns programas bem-sucedidos de en
carreiramento. 
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17. Explique o programa de trainees. 

1 e. Como funciona o programa da cadeia de Hoteis 
Hyatt? 

19. Conceitue DO, suas caracterfsticas e suas etapas 
como processo. 

20. Explique as tecnicas de DO e suas caracterfsticas. 

21 Cite as aplica~6es e limita~6es do DO. 

I Passeio pela Internet 

Visite os seguintes sites: 

www.afpontline.com 

www.all-free-info.com 

www.apqc.org 

www.ark-group.com 

www.astd.com 

www.axialent.com 

www.bambooweb.com 

www.boardvantage.com 

www.brainstorming.com.uk 

www. brandon-hall. com 

www.brint.com/km 

www.ccl.org 

www.centra.com 

www.change-management.com 

www.cw.com 

www.cio.com/abcs/ 

www.conferenceboard.com/products/conference/cfm 

www.designedlearning.com 

www.directedcreativity.com 

www.doubleclick.net 

www.elearning.innovatia.net 

www .elearningbrasil.com. br 

www.engaginglearning.com 

www.epss.com 

www.fastcompany.com 

www.fastcompany.com/magazine 

www.ftknowledge.com 

www.ganthead.com 

www.gurteen.co 

www.hmworld.com 

www.horizonlive.com 

www.IChangeManagement.info 

www.iknowledgeManagement.ir 

www.influent.com 

www.innovativelearningsolutions 

www.insead.edu 

www.interwise.com 

www.Jma.org 

www.jovianarchive.com 

www.KM.Itoolbox.com 

www.km.org 

www.knowledgecenter .gateway .com 

www.knowledgeplanet.com 

www.knowledgepool.com 

www.knowledgestorm.com 

www.knowledgetree.com 

www.leading.innovations.com 

www.learncma.com 

www.learningtree.com 

www.learnlets.com 

www.lerningcircuits.org 

www.lg4.net 

www.lguide.com 

www.linezine.com 

www.lotus.com 

www.maste.com 

www.morganintl.com 

www.MyWebDesktop.net 

www.parity.net 

www. peoplesoft.com 

www. pierce.edu 

www.placeware.com 

www.sloanmanagementreview.com 

www.solsustainability .org 

www.stalla.com 

www.strategy-business.com 

www. taskmap.com 

www. teamspace.com 

www. trainingsupersite.com 

www. trends@masie.com 

www. valueinnovations.com 
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DO PONTO DE VISTA DE GESTAO DE PESSOAS, 

a organiza'raO viavel e aquela que nao somente con

segue captar e aplicar adequadamente os seus recur

sos humanos, como tambem os mantem satisfeitos a 

longo prazo na organiza~Sao. A manuten~Sao de pes

soas exige urn conjunto de cuidados especiais, entre 

os quais sobressaem os estilos de gerencia, as rela
($6es com os empregados e os programas de higiene 

e seguran~Sa do trabalho que assegurem qualidade 

de vida na organiza~Sao. Os processos de manuten

~S<io das pessoas existem para manter os participan

tes satisfeitos e motivados e para assegurar-lhes 

condi~S6es fisicas, psicol6gicas e sociais de permane

cer na organiza($ao, obter seu compromisso e de 

vestir a sua camisa. 

T odos esses processos v1sam proporcionar urn 
ambiente fisico, psicol6gico e social de trabalho 

agradavel e seguro, bern como assegurar rela($6es 

sindicais amigaveis e cooperativas, pois sao impor

tantes elementos na defini~Sao da permanencia das 

pessoas na organiza($aO e, mais do que isso, na sua 
motiva~Sao para o trabalho e para o alcance dos ob

jetivos organizacionais. 

Em algumas organiza($6es, os processos de manu
ten($aO de pessoas ganham uma nota baixa, por se 

Figura Vl.1. Os processos de manter pessoas. 

aproximarem do modelo de ordem e de obediencia 
as cegas, com enfase na di.scip1ina r;oid.a atravCs de 

regras e regulamentos impastos as pessoas para pa

dronizar a disciplina eo seu desempenho na organi

za($ao. Assim, 0 modelo e baseado na padroniza($aO, 

ou seja, trata as pessoas pela media ou mediana com 

padroes de generalidade, com nftido desprezo pelas 

suas diferen~Sas e caracteristicas individuais. 

Em outras organiza($6es, os processos de manu

ten($aO de pessoas sao sofisticados e desenvolvidos, 

e se aproximam do modelo de autodetermina~Sao e 
auto-realiza($aO das pessoas, com enfase na flexibili

dade do sistema e na motiva($aO intrinseca das pes

soas. Assim, o modelo da enfase a liberdade e a au

tonomia das pessoas, bern como privilegia a dife

rencia~Sao e a diversidade, baseando-se nas diferen

~Sas individuais das pessoas. 

Esta parte seis e dedicada aos processos de man

ter as pessoas trabalhando na organiza($aO. No capi

tulo 14 abordaremos os fundamentos das rela($6es 

com empregados e sua importancia para o born de
sempenho organizacional. No capitulo 15 aborda

remos os sistemas de higiene, seguran~Sa e qualidade 

de vida na organiza~Sao, como meios de possibilitar 
urn ambiente de trabalho agradavel. 

' .Pl:Pcessos 

,'···· de ~er 
pessoa&. 

Processos 
de 

manter 
pessoas 

Processos 
de 

monitorar 
pessoas 

• Higiene, seguranc;:a e 
qualidade de vida no trabalho 

• Relac;:oes com sindicatos 
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Modelo deordeme·Eie 
obedienciS cega .. 

~nfase na discipfina rfglda 

~nfase na rigidez das 
regras e regulamentos 

Padroni~o 

Baseado na meclia e na 
generalldade das 
pessoas 

Processos 
de 

manter 
pessoas 

Modelo de autodetermina<;ao 
e de auto-realiza<;ao 

~nfase na flexibilidade e 
na motiva<;ao das pessoas 

~nfase na liberdade e 
autonomia das pessoas 

Diferencia<;ao e diversidade 

Baseado nas diferen<;as 
individuais das pessoas 

Figura Vl.2. Que Nota voce daria para os processos de manutenr;ao de pessoas em sua organizar;ao? 
Adaptado de: ldalberto Chiavenato, Recursos Humanos: 0 Capital Humano das 
Organiza<;6es, Sao Paulo, Editora Atlas, 2004, p. 131. 



CAPiTULO 14 

RELA~OES COM 
EMPREGADOS 

Ap6s estudar este capitulo, voce devera estar capacitado para: 

• Definir os estilos de administragao que moldam a Gestao de Pessoas. 

• Descrever as relag6es da organizagao com os empregados. 

• Compreender os mecanismos adotados para manter a disciplina. 

• Definir os programas de assistencia ao empregado. 

• Explicar a administragao de conflitos nas organizag6es. 

• Estilos de Administragao 

• Relag6es com Empregados 

• Programas de Assistencia aos Colaboradores 

• Disciplina 

• Gestao de Conflitos 

• Arbitragem 
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NOVAS REGRAS NA MAGNOPOWER 

Quando assumiu a diretoria de RH da Magnopower 

lvone Chaves nao o tamanho do problema 

que iria enfrentar. Com a intenqao de desenvolver 

uma participativa e aberta, o diretor de 

RH anterior nao havia pensado em estabelecer crite

rios e regras de comportamento para os funcionari-

de 

o antigo diretor 

m<>ntt"o<l: indeseja-

Os desafios estrategicos das organiza<;;6es exigem 
urn lugar importante e fundamental para a gestao 

de pessoas. 0 alinhamento das pessoas e de seu de

sempenho e competencias as estrategias do neg6cio 

e as metas organizacionais figura hoje como condi

<;;iio basica para que os gestores de linha sejam 

bem-sucedidos em suas atividades. Dentro desse 

contexto, o relacionamento entre a organiza<;;ao e as 
pessoas que nela trabalham torna-se urn aspecto de 

primordial importancia. 

Contudo, trabalhar em uma organiza<;;ao re

quer muitas habilidades das pessoas: executar o 

seu trabalho, relacionar-se com colegas e superio

res, atender ao cliente, focalizar metas e resulta

dos a alcan<;;ar e, sobretudo, seguir as regras da or

ganiza<;;ao e aculturar-se nela. Isto significa uma 

consideravel dose de adapta<;;ao e integra<;;ao ao 

contexto da organiza<;;ao, a sua estrutura organi

zacional, a sua cultura, as personalidades existen

tes e ao tipo de trabalho. Cada organiza<;;ao e uni

ca. Cada organiza<;;ao tern o seu estilo proprio de 

administra<;;ao. 

Estilos de Administra«;ao 

A administra<;;ao e profundamente influenciada 

pelas pressuposi<;;6es implfcitas ou explfcitas a res

peito da natureza das pessoas. A disciplina e a mo

tiva<;;ao decorrem dessas pressuposi<;;6es. Ha mais 

de tres decadas atras, McGregor identificou dois 

conjuntos de pressuposi<;;6es, aos quais denomi

nou Teoria X e Teoria Y. 1 A Teoria X- a aborda-

;;::;""'"" ~ ~ " " " '*'\{ ;:'~ 

veis de alguns funcionarios. Com a eliminaqao total 

de todas as regras burocraticas, as relacroes com em

pregados tornaram-se tumultuadas pelo excesso de 

iiberdade e peia leniEmcia na sua avaliacrao. A empre

sa vlrara uma verdadeira !vone queria colo

car a casa em ordem. Era necessaria a definiqao de 

regras de conduta para os funcionarios. Como voce 

agiria no seu 

gem tradicional - envolve convic<;;6es negativas a 

respeito das pessoas e influencia o estilo de admi

nistra~ao dos gerentes, moldando-o em caracte

rfsticas autocraticas e impositivas. Pelo contrario, 
aT eoria Y- a abordagem moderna- envolve con

vic<;;6es positivas que levam os gerentes a assumir 

uma postura democratica e consultiva. A figura 
abaixo permite uma visao comparativa e resumi
da de ambas essas pressuposi<;;6es. 

Na Teoria X predomina a manipula<;;ao das pes

soas, a coa<;;ao e o temor. As pessoas sao considera

das indolentes e pregui<;;osas e, portanto, precisam 

ser dirigidas, coagidas e amea<;;adas para trabalhar. 
Elas representam recursos inertes que precisam ser 

explorados pela administra<;;ao. Trata-se de uma 

visao mfope, negativista e estereotipada. Na Teo

ria X, o trabalho e impasto e precisa ser motivado 

extrinsecamente atraves de pagamento e medidas 

de controle e seguran<;;a. As recompensas cobrem 

apenas as necessidades humanas de baixo nfvel 

(Maslow e Herzberg). A monitora~ao eo controle 

devem ser rigorosos e as pessoas nao podem ser de

ixadas sem supervisao e nem os subordinados de

vern ficar entregues as suas pr6prias delibera<;;6es. 

A cautela deve prevalecer sobre a confian<;;a. Em 

geral, as pessoas sao consideradas incompetentes, 

interesseiras e procurarao tirar vantagens se pude

rem. Por conseguinte, o trabalho deve ser esque

matizado e fragmentado para proporcionar a sim

plifica<;;ao das tarefas, rotiniza<;;ao de decis6es e li

nhas claras de autoridade e comando hierarquico. 

0 rel6gio e o cartao de ponto sao essenciais para o 

controle. A hierarquia e a ordem natural. As regras 
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• As pessoas medias tim urn desprazer 
· inerente em trabalhar eprocilram evitar 

o trabalho a todo custo 

• Como as pessoas nao gostam de trabalhar, 
muifas delas precisam ser coagidas, 
controladas, dirigidas eameagadas com 
puni¢es para se esforc;arem para o 
alcance de objetivos organizacionais 

• As pessoas medias preferem ser dirigidas, 
desejam evftar re&ponsabilidades,. tem 
pouca ambiqao e desejam seguranc;a, 
acima de tudo 

• A aplicaQ&o de esfor~ flsico ou mental 
no trabalho e tao natural como jogar ou 
descansar 

• As pessoas gostam de exercitar auto
dire~ao e autocontrole no alcance de 
objetivos com os quais estao 
comprometidas 

• Comprometimento com objetivos e uma 
funQ&o das recompenses associadas 
com o seu alcance 

• As pessoas medias aprendem, sob 
condi~6es adequadas, nao somente a 
aceitar, mas a buscar responsabilidades 

• A ~dade de exercer alto grau de 
·ima{;Jinagao, ioovaqao e criatlvidade na 
soluQ&o dos probfemas organizacionais 
e amptamente, e nao estreitamente, 
distribuida na popula~ao 

Figura 14.1. As pressuposiq6es das Teorias X e Y a respeito da natureza humana. 

sao severas. 0 temor a puni<;:ao e 0 estimulo pri

mordial. 

Na Teoria Y predomina o respeito as pessoas e as 

suas diferen<;:as individuais. As pessoas gostam de 

trabalhar quando 0 trabalho e agradavel e principal

mente se puderem ter voz ativa na sua defini<;:ao e 

em formular os objetivos da organiza<;:ao. Elas po

dem ser criativas e gostar de assumir responsabilida

des. Cada individuo representa uma riqueza de re

cursos que podem ser explorados por uma adequa

da administra<;:ao. Na Teoria Y predomina uma vi

sao mais aberta e humana das pessoas e da atividade 
laboral. As recompensas cobrem todas as necessida

des humanas, principalmente as de alto nivel. A 

vida organizacional e estruturada de modo a pro

porcionar condi<;:6es para auto-realiza<;:ao e satisfa

<;:ao das pessoas. A ordem natural e a democracia. 0 

reconhecimento eo estimulo primordial. A autenti

cidade e os valores sociais sao basicos. A liberdade e 

autonomia sao sagradas. A contribui<;:ao e o resulta

do esperado. 

EXERCICIO Qual e Sistema 
que Predomina em sua 

Ao estudar a 

trativos, 

quatro estiios 

rnclr~.::~!v:<ln~nr~ abertos. a saber: 

1 Sistema autoritario-coercitivo: onde o <?stilo ad

ministrativo se baseia na absoluta talta de confi

an<;a nos subordinados. Estes m1o se sentem 

vres para discutir seus trabalhos com seus su-

e sao motivados 

para 

das as decisoes sao 

na cupula da 

chado de 

cemraiizadas 

E o modele: mais fe-

2 Sistema autorltiuio-benevolente: ona0 o est!-

lo administrative envolve uma confiarca con· 

descendente no subordinados. Os su::ordina-

l. 1.:1::----------------------------
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dos nao se sentem livres para discutir seus 

trabalhos com os superiores e sao motivados 

por recompensas e algumas 

ou potenciais. 0 fluxo de 

rea is 

e ainda 

verticaL descendente e ascendente. e e visto 

com desconfianqa. As politicas sao definidas 

primariamente no topo da e as 

decisoes, desde que previamente prescritas. 

sao atribuidas aos niveis mais baixos da hie

rarquia. 

3 Sistema consultivo: onde o estilo administrati

ve envolve razoiwel confiam:a nos subordina

dos. Estes se sentem relativamente livres para 

discutir seus traba!hos com os superiores e 

sao motivados por recompensas. puni<;oes 

ocasionais e envolvimento. 0 fluxo de 

informaqao flui no sentido descendente e 

ascendente. A comunica<;ao de baixo para 

cima e aceita. algumas vezes com alguma 

desconfian<;a. As politicas genericas e as de

cisoes gerais sao feitas no topo da organiza

cao. enquanto as decisoes especificas sao de

legadas aos niveis mais baixos. 

4 Sistema participative: onde o estilo de adminis~ 

tra<;ao envo!ve total confianqa nos subordina

dos. Estes se sentem a vontade para discutir 

Processo decisorial 

Sistema de comunicaqoes 

Relaqoes interpessoais 

SeUS t.rabaJhos com OS superior·cs e silo rnotfva

dOS por fatores econOrnicos. <".'Dffno n>c,or•Hc><on--

sas baseadBs em um sist~m.!l r-le ec;,mp<,..,sa<;<io 

e envolvimento na fixa~ 

de 

cendente. ascendente e horizontal. A comuni

ascendente e aceita 

da de dec!s6es e 
ves de toda a 

E o modeio mais aberto de admi-

Para Likert, na medida em que o sistema administra

tive se movimenta do 1 para o 4, as necessidaoes hu-

manas das pessoas dentro da 

ser mais eficazmente satisfeitas a 
tendem a 

"'"'"'"'"'" tende ao sistema 4, eia se 

torna mais prazo. 0 sistema 4 re-

pousa sobre o das as in-

sao constru·-

idas e mantidas na base da exceit?ncia e da 

cia das pessoas. 

Utillze o gn1fico abaixo. 

ria avaliar o departamento l'm1 

em 

e a sua empresa (em ccn r;n.:-ta). 

lfH><:tl..,<"'O \JOCe d<Jfla para mUdi''lr 
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MAGNOPOWER 

!vcme Chaves e defensora da administraq<'w 

Mas tambem defende a existencia de regras 

para que as pessoas possam 

livremente, sem que isto 

demame Ao avaliar o que ocorrera na 

subita de um sistema 1 para um sistema 4. sem a 

preparagao das pessoas. Ao discutir o as-

sunto com os demais diretores 

de que deveria trabalhar com os 

a conclusao 

entes de linha 

para definir t1m de Comr: voce conduzi-

1\e::me concltuu que houve uma passagem brusca e ria o 

Relaqoes com Empregados 

Os gerentes de linha supervisionam seus subordina

dos como parte integrante de seu trabalho. Os su

bordinados requerem aten~ao e acompanhamento, 

pois enfrentam varias contingencias internas e ex

ternas e estao sujeitos a problemas pessoais, familia

res, financeiros, de saude, preocupa~6es diversas, 
dificuldade de transporte ou de atendimento a com

promissos, problemas com drogas, fumo ou alcool. 

Sao problemas variados que afetam o desempenho 
das pessoas. Algumas pessoas conseguem adminis

trar tais problemas por conta propria. Outras nao, e 

tornam-se funcionarios problematicos. Lidar com 

funcionarios problematicos com justi~a e equanimi

dade exige consideravel tempo dos gerentes. Os pro

blemas pessoais podem afetar o comportamento de 

trabalho dos funcionarios. E de interesse da organi

za~ao motivar e proporcionar assistencia aos funcio

narios nestas situa~6es. 
Muitas organiza~6es oferecem assistencia a fun

cionarios problematicos ou tentam modificar o seu 

comportamento negativo. As atividades de rela~6es 

com funcionarios tern por objetivo a cria~ao de uma 

atmosfera de confian~a, respeito e considera~ao e 
buscam maior eficacia organizacional atraves da re

mo~ao de barreiras que inibem a plena participa~ao 
dos funcionarios e cumprimento de suas politicas 

organizacionais. 3 Essas barreiras decorrem de fa to

res organizacionais ou pessoais. Qualquer seja sua 

fonte, as atividades de rela~6es com funcionarios 

buscam estabelecer comunica~ao direta de duas vias 
para proporcionar assistencia mutua e envolvimen

to. Na realidade, as rela~6es com empregados de

vern fazer parte integrante da filosofia da organiza-

~ao: a organiza~ao deve tratar seus empregados 
com respeito e deve oferecer meios de atender as 

suas necessidades pessoais e familiares. 

Desenho de um Programa de Relac;6es 
com Empregados 

Para Milkovich e Boudreau, as principais decis6es 

dos gerentes de linha para desenhar urn programa 
de rela~6es com empregados devem incluir: 4 

1. Comunica(6es: a organiza~ao deve comunicar 

e explicitar a sua filosofia aos funcionarios e 

solicitar deles sugest6es e opini6es sobre as

suntos do trabalho. As comunica~6es devem 

ser de mao dupla. 

2. Coopera(do: a organiza~ao deve compartilhar 

o processo decis6rio e o controle das ativida

des com os funcionarios para obter sua coope

ra~ao e comprometimento. 

3. Prote(do: o local de trabalho deve afetar o 

bem-estar dos funcionarios sob o ponto de vis

ta ffsico e proporcionar prote~ao contra possf

veis retalia~6es ou persegui~6es do ponto de 

vista psicol6gico. As pessoas devem sentir que 

seu local de trabalho e agradavel e seguro. 

4. Assistencia: a organiza~ao deve responder as 

necessidades especiais de cada funcionario 

dando-lhes suporte e apoio para tanto. As pes

soas devem sentir apoio e suporte da organi

za~ao em suas necessidades e expectativas. 

5. Disciplina e conflito: a organiza~ao dew ter 

regras claras para lidar com a disciplina e are

solu~ao de possfveis conflitos. 
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Programas de Sugest6es 

0 programa de sugest6es e geralmente desenhado 

para solicitar, estimular, avaliar e implementar su

gest6es oferecidas pelos empregados e recompensar 

aqueles que fornec;:am ideias que tenham aplicac;:6es 

praticas e gerem resultados para a organizac;:ao. 
Quase sempre as recompensas sao monetarias e o 

reconhecimento e publico, podendo incluir tam

bern ferias extras ou algum beneffcio especial. Os 

sistemas de sugest6es tern sido implementados com 

sucesso em muitas organizac;:6es. 

As linhas basicas de urn programa de sugest6es 

sao as seguintes: 

1. Deve haver uma comissao de avaliac;:ao das su

gest6es para analisar objetivamente cada su

gestao e proporcionar uma razoavel explica

c;:ao aos colaboradores porque suas ideias fo-

AS POLiTICAS DA HP5 

Ao dos anos, a principal forqa da Hewlett-

Packard foi a eficacia da comunicaqao - tanto 
descendente como ascendente - dentro da 

Dois ingredientes basicos ,,.,.,.,, ...... ,,t,"'""" que isso 

acontecesse: 

1, Gerenciamento por Caminhadas 

Os gerentes e andam e visitam 

sempre pelas suas areas sempre atentos ao 

que acontece nelas, nao apenas no nivel imedi· 

ato, mas em todos os niveis abaixo para garan-

Nossos colaboradores constituem o nosso mais 

""'' .... "''"t"" recurso e os gerentes tem respon-

sabilidade direta seu treinamento, desem

Para fazer tudo isso, 

devem irate as pessoas para verifi-

car como elas se sentem a respeito de suas ati· 

vidades e para que elas se sintam impulsiona

das a fazer sem trabalho de modo mais produti

vo e mais 

:2. Po!itica de Portas Abertas: 

um ambiente de trabalho dentro do qual as pes-

ram rejeitadas. Essa comissao deve ter pessoas 
vindas de varias areas e niveis da organiza~ao. 

2. A implementa'iav de :;u0 estoe:; accim:; e a .-e

compensa ao colaborador que ofereceu ideias 

devem ser feitas imediatamente e em publico. 

0 jornal interno da organizac;:ao deve publicar 

o reconhecimento ao colaborador e o resulta

do da melhoria sugerida. Exemplo e reforc;:o 

sao indispensaveis. 

3. Deve ser avaliado o valor do beneffcio ou eco

nomia proporcionado a organizac;:ao pela su

gestao oferecida. Algumas organizac;:6es che

gam a dar ate 10% da vantagem ou economia 

decorrente da sugestao ao colaborador. 

Programas de Reconhecimento 

Os premios de reconhecimento sao pagamentos ou 

creditos concedidos aos colaboradores ou equipes 

soas se sintam !ivres e confortaveis, para 

obter aconselhamento expressar as-

suntos ou oferecer ideias e su1ge~>toes. 

elevado. se em sua 

necessaria. Todo 

a 
A 

ciar de maneira 

verso. 

direito de discutir 

de nivel mais 

abertas nao deve infiuen-

do empre

motivo ad-

em discutir assuntos 

com seus de maneira 



MAGNOPOWER 

!vone Chaves, os funcionarios da 

e sem uma linha de conduta a ado-

T omava-se necessinio estabelecer um programa 

com empregados, de e de re-

I IllS 

RECONHECER E RECOMPENSAR 

0 famoso "funciomirio do mes·· da McDonald's 

consiste em uma noticia com a colocada 

em todos os restaurantes para todos os funciona

rios e clientes tomarem conhecimento. Os funciona

rios da 1Btv1 que contribuem com sugestoes a em-

presa sao reconhecidos de varias 

de uma carta de 

indo des

nm·cw'''"' OU dire-

tor ate um premio que pode a US$150.000. 

Os programas de total utilizam mtensiva

mente os programas de reconhecimento. 

que proporcionaram contribui<;:6es extraordinarias 

a organiza<;:ao. A ideia e comunicar o que fizeram e 

torna-los modelos para os demais colaboradores da 

organiza<;:ao. 

0 premia de reconhecimento pode ser indicado 

pelo gerente ou cliente interno de urn colaborador 

ou equipe e que deve comunicar a dire<;:ao o reconhe

cimento pela contribui<;:ao. 0 premia de reconheci
mento pode envolver uma cerimonia de celebra<;:ao 

do sucesso do colaborador ou equipe para encorajar 

todos os demais a trabalharem em dire<;:ao aos obje

tivos da organiza<;:ao e fornecer uma retroa<;:ao alta
mente positiva aos colaboradores. 

Programas de Assistencia 
ao Colaborador 

Freqiientemente, os gerentes de linha se defrontam 

com problemas de componamento de seus subordi

nados e podem responder a eles de maneiras varia

das. Uma delas e deixar que o proprio subordinado 

14 • Rela<;6es com Empregados 

conhecimento desenhado em com 

a 

cederia no caso? 

resolva seus problemas por si proprio. Outra e assis

tir ao subordinado atraves de programas internos 

ou pondo o subordinado em contato com assisten

cia profissional promovida pela empresa. As pesqui

sas mostram que a utiliza~ao de fontes externas de 

assistencia e a maneira mais comum de resposta da 

organiza<;:ao, mas alguns tipos de aconselhamento 

in-house sao usados. 0 aconselhamento pode variar 

desde uma breve conversa com o gerente ate reu

ni6es privativas com consultores profissionais no 

local de trabalho. 

Em geral, os programas de assistencia aos em
pregados (PAE) sao estruturados para lidar com 

colaboradores que enfrentam problemas. Os PAE 
sao programas apoiados pelas organiza<;:6es que 

ajudam os colaboradores a lidar com seus proble

mas pessoais que interferem no desempenho de 

seu trabalho. 

0 APOIO As PESSOAS 

cimento da os custos 

dos programas e a da influ€mci;.; dos gerentes 

de esses programas foram suspenso">. So volta

ram muito 
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Colaboradores problematicos 

Nem todos os parceiros apresentam sinais de exce

Jencia em sua atividade na organiza~ao. A gestao de 

pessoas tambem precisa levar em conta os parceiros 

que apresentam problemas e necessitam de ajuda 

para resolve-los. 
Os principais sintomas de urn funcionario pro

blematico sao: 7 

1. Elevado absentefsmo, maior nas 2~ e 6~ fei-

ras, antes e ap6s feriados. 

2. Faltas nao justificadas. 

3. Faltas freqiientes. 

4. Atrasos e saidas antecipadas. 

5. Alterca~6es com colegas. 

6. Negligencias que provocam problemas a ou

tros funcionarios. 

7. Julgamento precario de situa~6es e decis6es 

erradas no trabalho. 

8. Muitos acidentes estranhos no trabalho. 

9. Danos e paradas de maquinas devido a negli

gencias. 

Etapa 1 Etapa 2 

Funatooarib • 
Sf1reeu•.a· 
bUscar~~ae 

' d$Sltga&t se o 
problema tern 

impacto .negativo 
sobre o. trabalho 

Figura 14.2. Arvore de cecisoes de urn PAE. 9 

10. Envolvimentos com a lei, como mult!l~ no 
transito, embriaguez etc. 

11 . Ma aparencia pessoaL 

Quase sempre, os PAEs apresentam dois compo

nentes fundamentais: 8 

1. Uma polftica escrita: Os primeiros a tomar co

nhecimento dos problemas das pessoas sao OS 

colegas e os superiores. E nem sempre as pes

soas tern a motiva~ao suficiente para enfrentar 

o problema e nem estao em condi~6es de pro
porcionar o apoio emocional. Uma politica 

escrita pode ajuda-los neste sentido e demons

tra o apoio total da organiza~ao. 

2. Um coordenador para o programa: Os progra

mas devem ter urn coordenador que assegure 

que os procedimentos e politicas sejam co

nhecidos e aplicados no local de trabalho. 0 

coordenador - que pode ser urn especialista 

em GP ou gerente de linha- promove a asses
soria aos gerentes de linha, encorajando-os a 
lidar com funcionarios com problemas e pro

porcionar servi~os de natureza confidencial. 

Etapa 3 

Oproblemae 
r$$QtVldQ e o 
funcion&rio 
eofltinua no 

tr.abaltio 

Tratamento 

Etapa 4 

Oproblemae 
resolvklo e o 
funcionario 
retomaao 
trabalho 

Tratamento e 
- .malsucedtdo 
e o funcionario 

ed6stiga® 
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EXEMPlO DE PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO EMPREGADO - PAE10 

Palltica; 0 PAE d~ve funcionar dentro da 

1. Varios problemas podem afetar 

o do funciom!lrio no trabalho. 

COmO 0 I.JSO de a!COO! e dificuldadeS fa· 

miliares e disturbios emocionais. 0 PAE 

assistir empregados para resolver tais 

mas, desde que eles procurem 

2. 0 trabalho do empregado e seu f'Jturo progres

so na orgamza<rao nao devem ser 

fato de utilizar do PAE. 

3. Os registros sabre saude e 
vem ser confidenciais. 

4. Os afastamentos per 

dos por tratamento e 

pessoa! de-

como em 

"'"''t""'"'"' recebida do PAE. como rl"· 
de tratamento. 

PAE sao tambem 

para as familias do;;, 

Procedfmentos: 

1. Os 

que tem que afetam negati

vamente seu trabaiho devem ser rmcorajados a 

buscar voh.mtartamm1te os servic:Js de aconse

lhamento do P/.\E. 

2. Os 

dimento a 

satisfatorio para 

trabalho. 

a. Os 

b. Seo 

in-

melhoraL nenhuma dis-

contimmr in!~atisfatorio, de

vern verificar se o subor~:linado ace!ta 

TIPOS COMUNS DE PROBLEMAS CONDUZIDOS PELO PAE11 

PROBLEMAS PESSOAIS (60%): 

Finance1ros 

Quimicos 

Pessoa:s (l:llficu!dades com identidade, 

SaUde fis1ca 

Diversos 

PROBLEMAS NO TRABALHO 

Di•Jersos (queixas de 
de trabalhc etc.) 

2G 

cobertu~Tt de seguros de 

i9 
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Discip1ina 

A palavra disciplina significava antigamente a 

conformidade pura e simples das pessoas as regras 

e normas que a organiza~~w estabelecia porque 

eram adequadas ao alcance dos objetivos organi

zacionais. Dentro desse antigo conceito, havia ne

cessidade de urn controle externo intenso e rfgido 

para monitorar o comportamento das pessoas. 

Esse controle externo assentava-se exclusivamen

te nos meios (como horarios de trabalho, proibi

~6es, comportamentos disciplinados etc.) e quase 

nunca se preocupava com os fins (isto e, como o 

alcance de metas e de resultados). Ao fiscalizar 

comportamentos como pontualidade, assiduida

de, obediencia ao chefe e ordem as organiza~6es 

deixavam de lado a eficiencia, a eficacia, o alcan

ce de metas e objetivos, a adi~ao de valor a organi

za~ao, a melhoria da qualidade e da produtivida

de, o atendimento ao cliente, e outros aspectos de 

real valor para a organiza~ao. 
Modernamente, o termo disciplina refere-se a 

condi~ao em que as pessoas conduzem a si pr6prias 

de acordo com as regras e procedimentos de urn 

comportamento aceitavel pela organiza~ao. E o que 
denominamos autodisciplina ou autocontrole. Em 

outros termos, e o controle exercido pelas pr6prias 
pessoas envolvidas, sem necessidade de monitora~ao 

externa. As pessoas ajustam seus comportamentos as 

regras organizacionais, enquanto a organiza~ao mo

nitora as metas e o alcance de objetivos. Os meios fi

cam por conta das pessoas, enquanto os resultados 

sao cobrados pela organiza~ao. Desde que possam 

saber o que delas se espera, as pessoas se predisp6em 

a alcan~ar os padr6es ou regras definidos pela orga

niza~ao, desde que estes lhes pare~am razoaveis e 

adequados as suas expectativas. Assim, o desejavel e 

que as organiza~6es negociem com seus funcionarios 
os parametros de comportamentos a adotar. 

Todavia, nem todas as pessoas aceitam a res
ponsabilidade pela autodisciplina e nem aceitam 

as normas do comportamento responsavel. Sao es

tas pessoas que requerem algum grau de a~ao disci
plinar extrfnseca, freqiientemente denominada de 

puni~ao. Trata-se de uma necessidade de impor 

a~ao disciplinar externa para estabelecer clara-

mente os limites do comport~mento ~ce;tivel pel"" 
organiza.;ao. 

Puni<;ao e a apresentac:;ao de uma conseqii~nc;a 
indesejavel do comportamento ou a remos::':o Je 

uma conseqiiencia desejavel que diminui a vontade 

de continuar o comportamento. No caso de pontu

alidade, os gerentes podem punir funcionarios que 

continuam chegando atrasados ao trabalho expon

do-lhes algumas conseqiiencias indesejaveis (como 

advertencia verbal), ou a remo~ao de conseqiiencias 

desejaveis (como aumentos salariais por merito). 12 

Contudo, as puni~6es podem ser seguidas de efeitos 
negativos de longo prazo, como altos niveis de ab

senteismo e rotatividade. 

Fatores Relacionados com a Disciplina 

A disciplina deve levar em conta varios fatores im

portantes como: 13 

1. Gravidade do problema: e a seriedade ou seve
ridade do problema, como desonestidade, 
agressao fisica ou verbal etc. 

2. Durar;ao do problema: e o tempo de perma

nencia da ofensa ou viola~ao. 

3. Frequencia e natureza do problema: o proble

ma pode ser urn padrao novo ou a continuida

de de alguma infra~ao disciplinar. Uma infra

~ao freqiiente e continuada requer uma a~ao 

disciplinar mais severa do que uma infra~ao 

isolada e descontinua. 

4. Fatores condicionantes: sao as condir;oes ou 

circunstancias relacionadas ao problema. A 
morte de urn parente proximo pode ser urn 

elemento de leniencia. 0 plano decidido de 

agredir alguem e urn elemento de maior gravi

dade. 

5. Grau de socializar;ao: eo grau de conhecimen

to que o infrator tern a respeito das regras e 

procedimentos da organiza~ao e o grau de 
formaliza~ao das regras e procedimentos es

critos e divulgados. Quando as regras sao va

gas e informais e ha pouco conhecimento de

las, a situa~ao e diferente. 

6. Hist6ria das prdticas disciplinares da organiza

r;ao: quais as infra~6es similares que a organi-



za~ao puniu no passado e o tratamento eqiii

tativo a ser dado. 

7. Apoio gerencial: os gerentes devem apoiar to

talmente a a<riio disciplinar e a aplicar na ad

ministra<riio de seus subordinados. 

Procedimentos de Disciplina 
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COMO DESENVOLVER UMA POLiTICA 
DISCIPLINAR 15 

1. Defina urna 

escrito. 

2. o apoio da alta 

cle"-arnonte por 

Existem alguns padr6es basicos de disciplina que 3. 

devem ser aplicados a todas as viola<r6es de regras 

da organiza<riio, sejam leves ou graves. As a<r6es dis

ciplinares devem incluir os seguintes procedimen-

tos padr6es: 14 

1. Comunicafdo das regras e criterios de desem

penho: Os empregados devem ser avisados a 

respeito das regras e padr6es da companhia e 

das conseqiH~ncias da sua viola<riio. Cada pes

soa e cada supervisor devem compreender 

perfeitamente as polfticas e os procedimentos 

de disciplina. 

2. DocumentafdO dos fatos: 0 supervisor deve 

registrar as evidencias que justifiquem a a<riio 

disciplinar. Essas evidencias devem ser cuida

dosamente documentadas para evitar qual

quer duvida, subjetividade ou arbitrariedade. 

Se 0 problema e atraso, OS cart6es de ponto ou 

de presen<ra sao necessarios. 0 videocassete 

pode documentar urn roubo. Uma testemu

nha ocular pode fundamentar urn caso de in

subordina<riio. Toda pessoa deve ter oportuni

dade de refutar a evidencia e apresentar docu

menta<riio em sua autodefesa. 

3. Resposta consistente a violafdO das regras: 0 
empregado deve sentir que a aplica<riio da 

disciplina e consistente, previsivel e sem 

qualquer discrimina<riio ou favoritismo. Isto 

nao significa que todos OS empregados de

vam ser tratados exatamente da mesma ma

neira. Urn empregado com varios anos de 

casa e excelente folha de servi<ros que viola 

uma regra pode ser punido mais branda

mente do que urn novo funcionario que vi

olou a mesma regra. Mas, se dois recem

admitidos violaram a mesma regra, deveriio 

ter a mesma puni<riio. 

ni6es 

ca e focalizar 

etiCO. 

4. Proporcione um sistema de .n~.,+.'"''"'·~ aos Stl· 

5. 

para acornpanhar os 

que requerem 

para ouvir as 

o sisterna funcionar _ 

que e1es 

qua!quer rntHr1bro da 

para valor. 

6. Desenvolva um processo formal 

t;ao e comunique ao 

<;6es exatas dos reiat6rios. 

as !nforma~ 

7. Se a investigac;;ao sabre o 

e positiva, tome 

ga<;ao. irrtediatarnente 

a 

na 

tem continuidade. 

8. Proporcione um processo de para o 

pregado insatisfeito com o resu!tado da mvesti· 

inicial. (do 

para assistir o que quer de 

um resu!tado desfavoravel a ele. 

9. Uma politica 

mais do que um simples procedwnento ascnto. 

Ela requer de toda a orga111-

zagao, do ate a base. E esse compromeD-

mente que cria urn 
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A asao disciplinar deve seguir tres linhas funda
mentais:16 

1 . A ac;ao corretiva deve ser preferida a ac;ao puniti
va. 0 objetivo da a~ao disciplinar deve ser o de 
corrigir o comportamento indesejavel do funcio
nario e nao simplesmente puni-lo. A punic,;ao 
deve ser a ac,;ao final e ultima de qualquer ac.;ao 
disciplinar. A ac.;ao corretiva esta dirigida ao fu
turo desempenho, enquanto a ac,;ao punitiva 

esta relacionada com o passado que ja se foi. 

2. A ac;ao disciplinar deve ser progressiva: embo
ra toda ac,;ao disciplinar deva variar de acordo 
com a situac,;ao, ela deve ser sempre progressi

va. Deve comec,;ar com uma advertencia ver
bal, seguida por uma advertencia escrita, sus
pensao e, nos casos mais serios e incorrigfveis, 
demissao do funcionario. 

3. A ac;ao disciplinar deve ser imediata, consis
tente, impessoal e informativa. A ac,;ao correti
va deve tambem ser preventiva. Sua resposta 
deve ser rapida, consistente com a infra~ao 
cometida, em termos impessoais e de impacto 

direto. 

Advertimcia verbal 

0 tuncionario 
cometeuma 
falta grave. 

Recebeuma 
adverl6ncia Yelbal 

do se,u$tpriar 
para que nio repita 

outra -fal1a 
semelh~. 

senao telj uma 
punic;raom81s 

severa. 

Advertencia escrita 

0 funcionario 
comete outra 

faltagrave 
semelhante. 

Recebe uma 
advert~cia escrita, 
a qual adverte que 

se repetir 
novamentea 

fatta grave tera 
puni~omais 

sever a. 

Disciplina Progressiva 

A disciplina progressiva e a forma mais utilizada de 
procedimento disciplinar. Consiste em uma seric de 
intervenc,;6es progressivas e paulatinas que dao ao 
colaborador a oportunidade de corrigir seu com
portamento antes que seja desligado da organiza
c.;ao. 0 procedimento de disciplina progressiva tern 
varios passos de advertencia, cada urn dos quais en
valve uma punic,;ao que aumenta em severidade 

conforme o comportamento indesejavel persista. 17 

Se o funcionario nao responde adequadamente a es
sas advertencias progressivas, a penalidade sera a 
sua demissao por justa causa. 

Geralmente, o sistema de disciplina progressiva 
utiliza tres a cinco etapas. Pequenas violac,;6es das 

polfticas da organizac,;ao - como fumar em locais 
proibidos, atrasos constantes ao trabalho, negligen
cia no trabalho- requerem intervenc,;6es do gerente, 
que aplica os passos iniciais do processo. 

0 procedimento de disciplina progressiva mais 
comum envolve quatro etapas: 

1. Advertencia verbal: o colaborador que comete 
uma infrac,;ao pequena as regras da organiza-

0 funcionalio 
comete mais outra 

faltagrave 
semelhante. 

Recebeuma 
suspensao 
do trabalho, 

sem remunerac;rao, 
por uma semana. 

Recebe 
tambem outra 

advertencia escrita 
de que mais uma 

faltagrave 
semelhante 

provocara sua 
demissaoda 

empresa 

0 funcionario 
comete mais outra 

taltagrave 
semelhante. 

E demitido 
daempresa 

por justa causa. 

Figura 14.3. Disciplina progressiva em quatro etapas. 



~ao recebe uma advertencia verbal do seu ge

rcntc e e avisado de que, se 0 problema conti
nuar dentro de urn determinado periodo de 

tempo (uma semana ou urn mes), havera uma 

puni~ao mais severa para a viola~ao. 

2. Advertencia escrita: o colaborador que come

te a mesma infra~ao em urn certo periodo de 

tempo recebe uma advertencia escrita do seu 

gerente. Esta advertencia e arquivada nos re

gistros da sua pasta individual como docu

menta~ao. Se o colaborador nao conseguir 

corrigir seu comportamento dentro de urn 

certo periodo de tempo podera receber urn 

tratamento mais severo, como uma segunda 

advertencia escrita mais contundente. 

3. Suspensiio: o colaborador nao consegue corri

gir seu comportamento indesejavel em urn 

certo periodo de tempo ou co mete novamente 

a mesma infra~ao recebe uma suspensao do 

trabalho, sem remunera~ao, par urn determi
nado tempo, como uma semana. Recebe uma 
advertencia escrita final do seu gerente comu

nicando a suspensao e avisando que uma nova 

viola~ao redundara em demissao sumaria par 

justa causa. 
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4. Demissao; o colaborador volta a comttcr il 

mesma viola15ao a re5ra1 dentro de urn d~t~r
minado perfodo de rempo e e demitido por 

justa causa por seu gerente. 

T odo o procedimento e feito pelo gerente, que 

da ao colaborador oportunidade para corrigir seu 

comportamento, antes de puni-lo mais severamente 

com a demissao. As infra~6es podem ser cataloga

das em duas categorias: as viola~6es leves e as viola

~6es graves, conforme a Figura 14.4. 

Disciplina Positiva 

Em muitas situa~6es, a puni~ao nao consegue moti
var o colaborador a mudar seu comportamento inde

sejavel. Ao contrario, a puni~ao pode provocar res

sentimento ou medo no colaborador. Como a disci

plina progressiva coloca enfase na puni~ao, ela pode 

encorajar o colaborador a enganar seu supervisor ao 
inves de corrigir suas a~6es. Para evitar isso, algumas 

organiza~6es adotam a disciplina progressiva junta
mente com a disciplina positiva. A disciplina positiva 

e urn procedimento que encoraja 0 colaborador a 

monitorar seu proprio comportamento e assumir 

L---------·-F~-·-~-s-ie_ves ________ ~--~~ ~--------,-·F_a_'~_s __ ~_·_.~_es_·--------~~ 
•Atrasos·· 

• Fumar em tocais prolbidos 

• lncompet611cia 

• V!OiaQio dereg~oo~urallQa 

• Dormir no trabalhc 

.... ~do ~6c:ligo de vestuario 

•.•. .i.Falta d8 ~ao ~altto 
·-- ~-- ~ -'" 

·~,~,-~,0>.~ 

Figura 14.4. Categorias de infraq6es. 

• Uso de dtogas rio trabalho 

-~~~·· ' . - . ' -
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rc:~ponsabilidade pelas conseqiiencias de suas as;:6es. 
Ela e similar a disciplina progressiva no sentido em 
que ambas utilizam uma serie de passos ou etapas 

que aumentam em termos de urgencia e severidade 

ate que a ultima etapa termina com a demissao suma

ria. Na pratica, a disciplina positiva substitui a puni

s;:ao da disciplina progressiva por sess6es de aconse

lhamento entre colaborador e gerente. Essas sess6es 

focalizam o que o colaborador deve aprender com os 

erros passados e iniciar urn plano pessoal para fazer 

uma mudans;:a positiva em seu comportamento. Ao 

inves de depender de ameas;:as e punis;:oes, o gerente 

utiliza suas habilidades de aconselhamento para mo

tivar o colaborador a mudar. Ao inves de atribuir 

culpa ao colaborador, o gerente enfatiza a solus;:ao 

colaborativa de problemas. Assim, a disciplina positi

va transforma o papel do gerente de adversario para 
conselheiro. 18 

0 procedimento de disciplina positiva de quatro 

etapas comes;:a com uma primeira sessao de aconse

lhamento entre colaborador e gerente, que termina 
com uma solus;:ao ao problema, feita verbalmente e 

que seja aceitavel pelas partes envolvidas. Se a solu

s;:ao nao funcionar, 0 gerente e colaborador se reu

nem novamente para discutir par que a solus;:ao fa

lhou e desenvolver urn novo plano e esquema de 

~& GP DE HOJE 
" " 

ACONSELHAMENTO DAS PESSOAS 

Para preparar adequadamente os 

selharem os colaboradores, as 

mentam a discip!ina positiva com programas de trei

namento desenvolvidos area de RH ou 

organiza~oes externas. A Union Carbide come<;ou 

utllizar a disciplina positiva em suas fabricas a partir 

de 1970. Os gerentes recebem um programa de dois 

dias de treinamento para se familiarizar com as 

case praticas de disci pi ina positiva e as habilidades e 
autoconfianya para utiliza-la eficazmente. 0 treina

mento fez com que os gerentes deixassem sua ten

dencia a reagir aos problemas de de ma

m;;ira punitiva. Os gerentes recebem treinamento para 

documentar suas discuss6es de maneira a se basear 

defesa adequada. 19 

AJUDANDO A MELHORAR 0 
DESEMPENHO 

que certos errmr·ecJ;~mJs 

tenclcmalmente um dia de 

caz ~ barato do que a 

usada na 

1. Quando o 

cacia no traba!ho ou entaa fazer •<••<ihAl•~fi~o~o 

contra a empresa. 

2. 0 de um dia de decisao 

pare(fa um martir 

nn"lhll"'m!::J individual 

''"''""'"'"' e reduz as chances de que o em· 
adote uma errada que 

causar sua demissao. 

tempo para solucionar o problema. Na segunda eta

pa, uma nova solus;:ao de consenso e feita par escri

to. Se nao ocorrer melhoria no comportamento, a 

terceira etapa e uma advertencia final ao emprega

do, sob o risco de ser demitido. Ao inves de suspen

der o colaborador sem remuneras;:ao - como acon

tece na disciplina progressiva -, esta terceira etapa 

da ao colaborador algum tempo para avaliar sua si

tuas;:ao e pensar em uma nova solus;:ao. Ao faze-lo, 

ele e encorajado a examinar par que a solus;:ao atual 
e anterior nao funcionaram. A quarta etapa e a de

missao do colaborador. 

As duas principais limitas;:oes da disciplina positi

va sao: 

1 Custos de treinamento das habilidades de 

aconselhamento dos gerentes. 

~~ ........................................ .. 
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Direito de ApeJo 2, Tempo de trabalho dedicado as sessoes 

de ac:onselhamento entre gerente e cola
borador. 

Os colaboradores preferem a disciplina positiva a 

disciplina progressiva, pais se sentem tratados com 

mais respeito e consideras:ao. 0 aconselhamento re

sulta em maior boa vontade em corrigir o compor

tamento indesejavel. Os gerentes tambem a prefe

rem por que ela afasta o papel de disciplinador. 

Alem disso, o aconselhamento produz relas:oes de 

melhor qualidade com os subordinados do que a 

disciplina e permite que o gerente fas:a intervens:oes 

mais rapidas e prontas para corrigir urn problema, 

evitando uma confrontas:ao ate que o problema te

nha sido resolvido atraves da disciplina progressiva. 

Em empresas como Union Carbide, General Elec
tric e Procter & Gamble, a disciplina positiva redu

ziu o absentefsmo e evitou greve dos empregados. 22 

Em principia, todo colaborador e born ate que se 
prove o contrario. E toda pcssoa dcvc tcr o dircim 
de apelar de uma decisao injusta. Muitas organi

zas:oes que mantem uma politica de abertura com 

seus funcionarios, proporcionam urn mecanismo 

para que eles tenham condis:oes de falar a respeito 

de suas reas:oes as decisoes superiores que par

ventura causem a perceps:ao de que sejam injus

tas. Para tanto, existem procedimentos de apelo 

que permitem que os colaboradores falem sabre 

suas reas:oes as decisoes e politicas que a organiza

s:ao adota. Os procedimentos variam de uma or

ganizas:ao para outra. Em muitas delas, existe o 

programa de portas abertas, que sao mais infor

mais. Mas, o aspecto comum e que toda pessoa 

tern o direito deter livre acesso direto a algum ge

rente ou executivo na organizas:ao. 

Absenteismo 

Atrasos. Safdas Queixas dos colegas pelo outro Comete erros 
antecipadas. Ausencia nao fazer sua parte. Rea~oes frequentemente. 

lnicial das situa~oes de exageradas. Queixas por nao Falha nos prazos. 
trabalho. "Bebo se sentir bem. Baixa eficiencia 

para reduzir tensao" Faz afirma~oes nao verdadeiras notrabalho 

Faltas frequentes Mudan<;as perceptlveis. Faz Crfticas do chefe. 
. por motivos vagos afirma~oes inseguras. Evita Oeteriora~tao geral. 

Medio ou implausiveis. colegas. Empresta dinheiro de Falta de concentra~ao. 
"Sinto culpa por beber." colegas. Hospitaliza~ao frequente. Lapsos de mem6ria. 

"Tenho tremores" Pequenos acidentes repetidos Advertencias do chefe 

Faltas prolongadas e Comportamento beligerante e 

frequentes. Nao retoma agressivo. Problemas domesticos 

Medio ap6s 6 alm09o. interferem no trabalho. Oificuldades Poucas expectativas. 
avan~do "Nao tenhovontade financeiras. Hospitaliza~ao mais Actao disciplinar 

de comer." frequente. Resigna~o: nao quer punitiva 
"Nao quero tafar" discutir seus problemas. Problemas 

com a lei na sua comunidade 

Ausencias imprevistas 
Provavelmente bebeno trabalho. Oesequilibrado. Comptetamentedependente. 

Quase prolongadas. 
Hospitaliza~o repetida. lncompetente. 

terminal "Meu trabalho interfere Serios problemas financeiros. Enfrenta a demissao 
em minha bebida" Serios problemas familiares: div6rcio ou hospitaliza~ao 

Figura 14.5. Padroes de mau comportamento. 23 
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ACONSELHAMENTO DE COLABORADORES24 

0 aconselhamento de colaboradores requer as se

guintes cu!dados: 

1. Documente o problema de desempenho. Regis

tre os comportamentos especificos de trabalho 

(como absentefsmo, atrasos, baixa qualidade), 

em termos de datas, tempos eo que aconteceu. 

lsto proporciona dados objetivos. 

2. Ude com objetividade, justiga e equidade como 

colaborador. Trate cada colaborador como to

dos os demais. Os assuntos discutldos devem 

focalizar o comportamento do desempenho e 

nao a pessoa em sL 

3. Confronte o desempenho apenas com os fatos. 

Focalize apenas as coisas que afetam o desem

Se o problema e pessoa!, conduza-o a 

urn especia!ista no assunto 

4. assistencia para ajudar o colaborador. 

lndicar 0 problema apenas nao e um prop6sito 

uti I. pois aguya a defensividade do colaborador. 

Faga um esforgo para que ele perceba que voce 

esta do lado deie. 

5. Espere por defensividade e resistencia a retroa

gao. E da natureza humana, apresentar retroa

gao construtiva ou negativa. Se a discussao 

pode ser desconforta.vel para o funcionario, seja 

bastante objetivo e clara. 

6. Faqa o colaborador perceber o problema. 0 co

laborador deve assumir a responsabilidade de 

seu comportamento e a buscar meios de corrigir 

o problema. 

7. Desenvolva um plano de aqao para corrigir o de

sempenho. Se o colaborador assumiu o proble

ma, desenvolva com ele um plano de ar;,;ao para 

corrigir o problema. Seja especlfico a respeito 

do que fazer e quais recursos sao necessaries 

para isto. 

8. ldentifique resultados para corrigir o problema. 

Voce deve informar quais sao as consequencias 

se o colaborador nao seguir o plano de a<;ao. 

9. Monitorize e controle o progresso. Avalie o pro

gresso do colaborador. Fornega retroaqao do 

que voce esta observando. Retorce esfon;:os po

sitives. 

POLiTICA DE PORTAS ABEHTA~ 

A politica de portas abertas da iBM e muito admirada 

e copiada. Oualquer tuncionario pode acessar qual

quer dirigente ou seu supervisor direto, incluindo o 

presidente, e pedir sua opiniao sobre uma queixa ou 

quaiquer problema que preocupe o funciom'irio. 0 

executive consultado deve conduzir uma investiga-

t:f80 aberta sabre o assunto e uma res-

pasta dentro de urn determinado de tempo. 

Urn funciom'lrio insatisfeito com a sua avallaqao de 

desempenho, por pode pedir uma segun

da opiniao de outro gerente. A de portas 

abertas tem duas 

a empresa e 

torna os n~r~lrH~>,o::. menos arbitrarios em suas deci

s6es. Outras utilizam programas mais 

flexiveis e intormais. 

fundamentals. 

~ DICAS 

OMBUDSMAN25 

e abertura sao 

A pa!avra ombudsman, de origem sueca, designa o 

funcionario que atua como advogado do 

nos contlitos entre o cidadao eo Estado. Tal fungao 

se estendeu tambern, nos ultlmos as em

presas (pubiicas e onde o ombudsman 

tunciona como canal de 

gao entre os consumidores. 

res da empresa. 

'"''"'"''"' e fiscaliza
e direto-

A tigura do ombudsman emerge como um ouvi

dor ou um mediador entre o publico em geral e o 

Estado ou empresas, etc. Para exercer essa posi

qao, o funcionario deve ter estabilidade (cuja forma 

varia) que ihe garanta o livre exarcicio da crltica e 

fiscalizaqao dos constituidos. No Estados 

unidos, tal figura e bastante disseminada, principal

mente em jornais e cadeias de comunicaqao. No 

Brasil, ja existe em algumas empresas e em jornais, 

e no servigo publico surgiu pela primeira vez em 

Curitiba, onde em 1986 fo1 criado o cargo de ouvi

dor municipaL 



~XutlifliJO 0 Trabalho Esporitdico e 
Contingencial26 

e~paraaico e o trabatho em tempo 

t~<Mac em aita na porcentagem de empregos. um 

i~!vantamento do trabalho em tempo parcial nas em

presas, atraves de consultas a jomais, revistas, esta

tisticas do lBGE e dados do govemo, Internet etc. 

Com esses dados, forme um grupo de trabalho em 

sala de aula. mostre aos seus colegas o resultado e 
discuta as informaq6es obtidas, obtenha e analise as 

ideias do grupo, as implica96es pessoais e sociais e 

prepare uma sessao de dialogo com a classe. na qual 

o grupo sera dividido em quatro subgrupos, cada qual 

defendendo as seguintes ooslc,oes: 

1. Como Diretor de RH de uma grande empresa va

rejista de roupas que pretende admitir trabalha

dores esporadicos. 

que precisa admitir 

de discos e CDs 

orE!oatdos esporadicos 

para 0 ultimo trimestre do ano. 

3. Como administrador recem-formado na univer

sidade e convidado a trabalhar temporariamen-

te em uma empresa de roupas. 

4. Como pessoa casada e com dois fiihos e que 

trabalha como "'"''n•·<>n'"' 

de discos e CDs. 

a serem 

em uma 

sao: 

Para os subgrupos 1 e 2: 0 que a forga de tra

balho espon:"ldica representa para minha em

presa? 

Para os subgrupos 3 e 4: 0 que o traba!ho es

nnra''""" significa para mim? 

Gestao de Conflitos27 

As pessoas nunca tern objetivos e interesses identi

cos. As diferen~as de objetivos e interesses pessoais 

sempre produzem alguma especie de conflito. 0 

conflito e inerente a vida de cada indivfduo e faz 

parte inevitavel da natureza humana. Constitui o 

lado oposto da coopera~ao e da colabora~ao. A pa
lavra conflito esta ligada ao desacordo, disc6rdia, 

divergencia, dissonancia, controversia ou antago-

C/;PiTULO 14 • Rela~_;:oes com J:;mpre9ados 

nismo. Para que haja conflito, al~m da d;ferensa de 

objetivos e interesses, deve haver necessar;amente 

uma interferencia deliberada de uma das partes en
volvidas. 0 conflito existe quando uma da:> parte:> -
seja indivfduo ou grupo - tenta alcan~ar seus pr6-

prios objetivos interligados com alguma outra par

te, a qual interfere na sua busca de atingir os objeti

vos. A interferencia pode ser ativa (mediante a~ao 

para provocar obstaculos, bloqueios ou impedi

mentos) ou passiva (mediante omissao). Assim, o 

conflito e muito mais do que urn simples desacordo 
ou divergencia: constitui uma interferencia ativa ou 

passiva, mas deliberada para impor urn bloqueio so

bre a tentativa de outra parte de alcan~ar os seus ob

jetivos. 0 conflito pode ocorrer no contexto do re

lacionamento entre duas ou mais partes: pode ocor

rer entre pessoas ou entre grupos e organiza~6es. 

Tambem pode ocorrer entre mais de duas partes ao 

mesmo tempo. 

A VIDA E UMA LUTA RENHIDA. 
VIVER E LUTAR 

E o que dizia nosso poeta Dias A vida de 

uma pessoa e um constante defrcmtarnento com con

f!itos, muitos dos sao tratados de uma maneira 

Outros conf!i-

tos infernizam a vida da pessoa ou do grupo durante 

muito tempo. A resoluqao de um conflito conduz a no

vos e diferentes conflitos e assim, indefinidamente. 

Uma das maneiras de ava!iar a eficacia da e 

verificar qual e 0 carater dos novos conmtos que dela 

decorrem. 

Hi varios tipos de conflitos: o conflito interno e 

o conflito externo. 0 interno (intrapessoal) envolve 

dilemas de ordem pessoal. 0 externo envolve varios 

nfveis: interpessoal, intragrupal, intergrupal, intra

organizacional e interorganizacional. 
0 conflito pode ocorrer em tres nfveis de gravi

dade, a saber: 

1. Conflito percebido: ocorre quando as panes 
percebem e compreendem que o conflito e:xis-
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te por que sentem que seus objetivos sao dife

rentes dos objetivos dos outros e que existem 
oportunidades para interferencia ou bloqueio. 

E o chamado conflito latente, que as partes 

percebem que existe potencialmente. 

2. Conflito experienciado: quando o conflito 

provoca sentimentos de hostilidade, raiva, 

medo, descredito entre uma parte e outra. E o 

chamado conflito velado, quando e dissimula

do, oculto e nao manifestado externamente 

com clareza. 

3. Conflito manifestado: quando o conflito e ex

presso atraves de urn comportamento de in

terferencia ativa ou passiva par pelo menos 

uma das partes. E o chamado conflito aberto, 

que se manifesta sem dissimula~ao. 

Como o conflito e inevitavel, o administrador 

precisa conhecer a respeito de suas possiveis solu

~6es ou resolu~6es. A solu~ao de urn conflito passa 
quase sempre pelo exame das condi~6es que o pro

vocaram. 

Condic;6es Antecedentes dos Conflitos 

Existem dentro das organiza~6es certas condi~6es 

que tendem a gerar conflitos. Sao condi~6es ineren

tes a natureza das organiza~6es e tendem a criar 

percep~6es entre pc:s:soas c orupo:;, a:; 9l.wi:. f"'"'

disp6em ao conflito. Recebem o nome de condi-

~Des antecedentes por const.itu1'rem as r.azOes dos 

conflitos. 

Basicamente, existem quatro condi~6es antece

dentes dos conflitos: 

1. Ambigiiidade de papel: quando as expectati

vas pouco claras e confusas, alem de outras in

certezas, aumentam a probabilidade de fazer 

com que as pessoas sintam que estao traba

lhando para prop6sitos incompativeis. 

2. Objetivos concorrentes: como decorrencia do 

crescimento da organiza~ao os grupos se espe
cializam cada vez mais na busca de seus objeti

vos. Por for~a da especializa~ao, cada grupo 
realiza tarefas diferentes, focaliza objetivos di

ferentes, relaciona-se com diferentes partes 

do ambiente e come~a a desenvolver maneiras 

diferentes de pensar e agir: tern a sua propria 
linguagem, modo de pensar e de trabalhar e 

objetivos a atingir. Surge a diferencia~ao: ob

jetivos e interesses diferentes dos demais gru

pos da organiza~ao. Dai a percep~ao de objeti
vos e interesses diferentes e talvez incompati

veis e incongruentes. 

3. Recursos compartilhados: os recursos organiza

cionais sao limitados e escassos. Essa quantidade 

Condi<;oes antecedentes Processo de conf!ito Resuitado 

! 
AmbigUidade 

depapel Percepc;ao da 
incompatlbilidade 

:: .Objelivos de objetivos 
~ concorrentes 

. Recursos Conflito 1__. Resultado 

cotrtpartilhado ~ 
Percec;ao da 

lnterdependencia 
. oportunidade 

das atividades de interferencia 

t 
Figura 14.6. As condic;oes antecedentes do conflito e as percepc;oes resultantes. 
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fixa de recursos precisa ser distribufda e alocada 

entre os grupos da organiza<;:ao, como o capital 
de giro, valores on;amentarios, salarios, credi

tos, cspa~o, pessoas, maquinas e equipamentos. 

Se urn grupo quer aumentar sua quantidade de 

recursos, urn outro grupo tera de perder ou 

abrir mao de uma parcela dos seus. Isso provoca 

a percep<;:ao de objetivos e interesses diferentes e 

talvez incompatfveis e incongruentes. 

4, Interdependencia de atividades: as pessoas e 

grupos de uma organiza<;:ao dependem uns 

dos outros para desempenhar suas atividades 

e alcan<;:ar seus objetivos. A interdependencia 

ocorre quando urn grupo nao pode realizar a 

sua tarefa ou alcan<;:ar seu objetivo a menos 

que outro grupo realize a sua ou alcance o seu. 

Todos OS grupos de uma organiza<;:ao sao in
terdependentes de alguma maneira. Quando 

OS grupos sao altamente interdependentes, 

surgem oportunidades para que urn grupo au

xilie ou prejudique o trabalho dos demais. 

Condic;oes 
antecedentes 

I 

0 Processo de Conmto 
0 conflito se desenrola em um processo dinSrnico no 

qual as partes se influenciam mutuamente. As condi
<;:6es antecedentes (diferencia'<ao, n:::cur:m:s comparti-

lhados e interdependencia) criam as condi<;:6es para a 

ocorrencia de conflitos. Uma das partes percebe que 

existe uma situa<;:ao potencial de conflito (incompati

bilidade de objetivos e a oportunidade de interferen

cia) e passa a desenvolver sentimentos de conflito em 

rela<;:ao a outra e se engaja em urn comportamento de 

conflito. A a<;:ao de uma das partes conduz a alguma 

forma de defesa ou de rea<;:ao da outra. Dessa rea<;:ao 

(que pode ser positiva ou negativa), pode haver uma 

intensifica<;:ao do conflito ou uma forma de resolu<;:ao. 

Epis6dio de conflito refere-se as etapas do pro

cesso em que as partes interagem conflitivamente, 

como a percep<;:ao do conflito, o comportamento de 
conflito de uma das partes, a resolw;;ao e o compor

tamento da outra parte. Dentre essas etapas do pro

cesso, o comportamento de conflito merece uma 

explica<;:ao melhor. 

~------~}-------------------------
I 
I 
I Percepc;ao 
I do conflito 
I 
I 
I l I 
I 

Comportamento I Comportamento 
I de conflito de da outra parte 
I 
I uma das partes 
I 
I + I 
I 
I 

Resotuc;io I 
I 

~------i--------------------------

Resultado 

T 

Figura 14.7. 0 processo de conflito. 

de 
ccmfmo 
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MAGNOPOWER 

Wone Chaves iirlha receio de criar um conflito com OS 

funclonarios da Magnopower ao estabeiecer urn novo 

programa de relac;:oes com empregados. Ao analisar a 

situac,ao, procurou eliminar ou reduzir todas as condi· 

Gestao de Conflitos 

Como os conflitos sao comuns na vida organizacio

nal, o administrador deve saber desativa-los a tem
po e evitar a sua eclosao. Uma qualidade importante 

no administrador e sua capacidade de administrar 

conflitos. 0 administrador tern a sua disposi~ao tres 

abordagens para administrar os conflitos: 

1. Abordagem estrutural: 0 conflito surge das 

percep~6es criadas pelas condi~6es de dife

rencia~ao, de recursos limitados e escassos e 
de interdependencia. Se esses elementos pu
derem ser modificados, as percep~6es e o con

flito resultante poderiio ser controlados. Tra

ta-se de atuar sobre uma das tres condi~6es 

que predisp6em ao conflito, a saber: 

Reduzir a diferenciaqiio dos grupos: Mini

mizar as diferen~as entre os grupos identi

ficando objetivos que possam ser compar

tilhados por eles. 0 gerente pode mostrar 

aos grupos certos interesses em comum 

para que deixem perceber a incompati

bilidade de objetivos. A amea~a externa e o 

inimigo comum sao solu~6es utilizadas pa

ra localizar urn objetivo compartilhado. 

Outra maneira de reduzir a diferencias:ao dos 
grupos e reagrupamento de indivfduos, de 

maneira que os grupos conflitantes se tornem 

parte de uma unidade maior. 0 pessoal de 

produs:ao e de vendas- que vivem quase sem

pre as turras nas organiza~6es - pod em ser co

locados juntos em uma equipe de produto, 

com a responsabilidade e produzir e vender 

determinado produto e ser recompensados na 

base do desempenho global, em vez do desem
penho individual. Alem disso, rodando entre 

c;oes antecedentes dQ conflitos que ;Jvctc~o('"''m-, 

rir negativamente no seu plano. Como voce neste 

si, os indivfduos adquirem uma melhor com

preensao de outras perspectivas, visualizando 

objetivos comuns existentes entre as partes. 

Interferir nos recursos compartilhados: 

Outro mecanismo estrutural e a utiliza
s:ao dos sistemas de recompensas formais 
e de incentivos para recompensar o de

sempenho conjunto e combinado de dois 
ou mais grupos e criar urn objetivo co
mum. Se o bolo de recursos a ser distri

bufdo nao e fixo, isto permite que urn 
grupo ganhe recursos sem fazer com que 
o outro perca, tornando vantajoso para 
todos os grupos desempenharem bern e 
cooperarem entre si. 
Reduzir a interdependencia: Para reduzir a 

interdependencia e suas oportunidades de 
interferencia, os grupos podem ser separa
dos ffsica e estruturalmente. Embora per
cebam a incompatibilidade de seus objeti
vos, o baixo nfvel de interdependencia das 
atividades torna a interferencia distante e 

reduz a possibilidade de conflito. 
2. Abordagem de processo: e a abordagem que 

procura reduzir conflitos atraves da modifica

s:ao do processo, isto e, de uma interven~ao 
no epis6dio do conflito. Pode ser utilizada por 

uma das partes em conflito, por pessoas de 
fora ou por uma terceira parte (como urn con
sultor, urn administrador neutro ou urn dire
tor da organizas:ao). Pode ser realizada de tres 

maneiras diferentes: 

Desativaqiio do conflito: Ocorre quando 

uma parte reage cooperativamente - e nao 

agressivamente - ao comportamento de 

conflito da outra, encorajando urn com

portamento menos conflitante ou desar-



mando o contlito. Enquanto a rea~ao con
flitante de uma parte provoca identico com

portamento da outra, a rea~ao cooperativa 
tende a provocar identica rea~ao coopera

tiva da outra. 

Reuniao de confrontar;ao entre as partes: 

Ocorre quando o ponto de desativa~ao ja 
foi ultrapassado e as partes se preparam 

para urn conflito aberto atraves da con

fronta~ao direta e hostil. Reuni6es de 

confronta~ao servem para reunir face a 

face as partes conflitantes, exteriorizar suas 

emo~6es, discutir e identificar as areas de 
conflito e localizar solu~6es do tipo ga

nhar/ganhar antes de qualquer solu~ao 

beligerante. 

*" Colaborar;ao: E utilizada depois de ultra
passada a oportunidade de desativa~ao e 

de reuniao de confronta~ao. Na colabo

ra~ao, as partes trabalham juntas para so

lucionar problemas, identificar solu~6es 

do tipo ganhar/ganhar ou buscar solu~6es 
integrativas capazes de conjugar os objeti

vos de ambas as partes. 

3. Abordagem mista: E a administra~ao do con

flito tanto nos aspectos estruturais como nos 

de processo e inclui interven~6es sabre a situ

a~ao estrutural e sabre o epis6dio conflitivo. 

A abordagem mista permite duas maneiras di

ferentes: 

,, __ 
' -:- ~ ~~,;>_' -

• Regras e regulamentos 

• Grupos a equipes de 
trabalho 
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Ado(jdO de regras para resolnf,«o dt: fion(li

tos: Utiliza meios estruturais para intluen
ciar o processo de conflito (como a ado~ao 

de regras e regulamentos para resolu\;ao de 
conflitos). Determina previamente as pro

cedimentos e os limites para trabalhar o 

conflito para que este seja contido e con
trolado, conduzindo as partes para a solu

~ao do problema. 

(ll Criar;ao de papeis integradores: Consiste 

em criar terceiras partes (equipes de papeis 

integradores) dentro da organiza~ao, de 

modo que elas estejam sempre disponiveis 

para ajudar na solu~ao do tipo ganhar/ga

nhar dos conflitos que surgem. Uma parte 

em conflito pode se comunicar com a ou

tra atraves dessas equipes responsaveis 

pela tarefa de comunica~ao entre as partes 

conflitantes. Sao os chamados "papeis de 

liga~ao" feitos atraves de pessoal de liga

~ao ou de equipes de trabalho intergrupais, 
cuja tarefa e coordenar 0 esfor~o dos gru
pos potencialmente conflitantes em dire

~ao aos objetivos globais da organiza~ao. 
Ao contrario do consultor de processo ou 

da terceira parte, que SaO passageiros, OS 

papeis integradores sao permanentes na 

organiza~ao. 0 gerente pode assumir urn 

papel integrador sempre que surja a neces

sidade de intervir nas condi~6es estruturais 

e na dinamica do conflito. 

•. Desativac;ao 

• Confrontac;ao direta 

• Colaborac;So 

Figura 14.8. As tres abordagens de administrac;ao de conflitos. 
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MAGNOPOWER 

!vone ehaves achava que deveria administrar Urn pOSSiVe( COflfllfO COm OS fum:;i;;mario;;; d;;t Mi;!_!;lrl9f?I.~Wl;:r 9 <rn 

plantar um novo programa de com em;onea<idC)S 

Quais as providencias que ela deveria tornar? 

-~~ AYALIA~AO IUifll~l-, if~ • - ·'· < ,- -- f':r~~~;~~~;, 
"'" "''~' = ~ .,. ~"' ·~" "~"'< =• ~ "'~ ~ ~::: ~,_~"'~~;;,= _,, ~ 

0 PROCEDIMENTO DE SOLU<;AO DE PROBLEMAS DA HONEYWELL DEFENSE28 

Quando existem problemas que levam a conflitos, o 

procedimento deve ser o 

Passo 1: Primeiro, o assunto deve ser discuti-

do integralmente com 

que haja uma mutua 

discutir com toda 

para 

avaliar e responder a voce de maneira com

pleta e justa. 

Pas so 2: Se ha confiito de 

de entre voce e seu ou um assunto 

que voce perceba que seu 

ou nao deseja resolver, voce 

retamente ao 

com Empregados que o assistira na 

solucao do problema. Nesta o RRE en

trevistara voce e seu 

das entrevtstas estarao 

que soiicitadas pelas 0 DRH devera 

ouvir. investigar e ajudar a encontrar a solu

qao para o problema. 

Passo 3: Se voce sentir que seu assunto nao 

foi resolvido apos as discussoes como FIRE e 

seu supervisor, seu proximo passe sera uma 

revisao formal do assunto com seu Gerente 

Esta reuniao sera marcada 

e 
vera examinar os fates 

zir as entrevistas 

de-

avaHar as solu-

Se, por 

voce ainda nao estiver satis-

feito com a 
com o passe 4. 

Passe 4: Voce tem a 

nao se encontrar nenhuma 

GRE 

de 

esta d~scussao~ 

seu assunto ao 

Voce escolhe o RRE para fazer a :'ln,rr><i,Pnr;;c 

Voce e o RRE o assunto em con-

Voce e uma terceira de sua escoiha apre-

sentam o assunto. Voce tambE:'m• t•;m a 

de incluir o RAE. 

------------------------------------< ¥-----

E interessante ressaltar que a maneira pela qual 

as partes reagem ao conflito e a maneira pela qual o 

conflito e solucionado produzem uma influencia 

poderosa sobre as percepc;6es, sentimentos e com

portamentos que se seguem, bern como sobre a qua

lidade da comunicac;iio entre os grupos. 

EXERCfCIO 0 Trabalho Esporadico e 
Cc:mtingencial29 

0 traba!ho espon3dico e o trabalho em 

estiio em alta na ..,,..,,"""t:o'" 

ievantamento do trabalho em tempo nas em-

presas, atraves de consultas a rtwistas, esta-



til~tieas do IBGE, Internet etc. Com esses dados, forme 

urn grupo de trabalho em sala de aula, mostre aos 

seus coiegas os resultados e discuta as informa<;:6es 

obtitlas, obtenha e analise as ideias do grupo, as lm

plicac;oes pessoais e sociais e prepare uma sessao de 

dialogo com a classe, na qual o grupo sera dividido 

em quatro subgrupos, cada qual defendendo as se

guintes posic;6es: 

1. Como Diretor de RH de uma grande empresa va

rejista de roupas que pretende admitir trabaiha

dores esporadicos. 

2. Como proprietario de uma loja de discos e CDs 

que precisa admitir empregados esporadlcos 

para 0 ultimo trimestre do ano. 

3. Como administrador recem-formado na univer

sidade e convidado a trabalhar temporariamen

te em uma empresa varejista de roupas. 

4. Como pessoa casada e com dois filhos e que 

trabalha como empregado espon3dico em uma 

loja de discos e CDs. 

cAPITULo 14 • Relaqoes com Empregados 

As questoes a serem respondidas silo: 

Para os subgrupos 1 e 2: 0 a forca de tra-
balho esporadica represenl:a para rninha em

presa? 

Para os subgrupos 3 e 4: 0 que o trabalho es

poradico significa para mim? 

Estilos de Administragao 
de Conflitos 

Ha varios estilos de administra<;ao de conflitos. Em 

urn extrema, existem estilos que dao enfase ao dese
jo de satisfazer os pr6prios interesses (assertividade) 

e, em outro extrema, estilos que levam em conta os 

interesses da outra parte (coopera<;ao). De urn lado, 

uma dimensao assertiva (tentativa de satisfazer os 

pr6prios interesses e objetivos) e, de outro, uma di
mensao cooperativa (tentativa de satisfazer os inte

resses de outras pessoas). 

A partir dessas duas dimens6es, Thomas30 pro

poe urn modelo que retrata cinco estilos de admi
nistrar conflitos. 

Cooperativo Aeomodac;ao ou suavizac;ao Colaboraf$iio ou 
solu9ao de problemas 

Graude 
cooperaqao 

Niio-cooperativo 

Deixando fora o conflito e 
buscando harmonia 

entre as partes 
Buseando uma solu~ao que 
satisfa<;a as necessidades 

das partes envolvidas 

Compromisso 

Negoeiando para obter 
ganhos e perdas para 
cada uma das partes 

Evitac;ao ou fuga 

Negando a existencia do 
conflito e oeultando os 

verdadeiros sentimentos 

Niio-assertivo .. Grau de 
assertivldade 

Competh;ao ou 
comando autoritario 

For<;ando uma solu~ao 
que lmponha a vontade 

de uma das partes 

Assertivo 
~ 

Figura 14.9. Os cinco estilos de administrar:;ao de conflitos. 
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1. Estilo de evitar;ao: reflete uma postura nem 
assertiva e nem cooperativa, na pretensao de 
evitar ou fugir ao conflito. E uma atitude de 

fuga em que 0 administrador procura evitar as 

situa~6es de conflito, buscando outra saida ou 

deixando as coisas como estao para que, com 
o tempo, o conflito se torne menos intenso. E 
usado quando 0 problema e trivial, ou quando 

nao ha chance de ganhar ou quando requer 

tempo para obter informa~ao ou quando urn 

desacordo pode ser oneroso ou perigoso. 0 

neg6cio e se fechar em copas. 

2. Estilo de acomodat;;iio: reflete alto grau de co

opera~ao para suavizar as coisas e manter a 

harmonia. Consiste em resolver os pontos me

nares de discordancia e deixar os problemas 

maiores para a frente. Funciona quando as 

pessoas sabem o que e errado, quando urn as

sumo e muito importante, quando se preten

de consrruir creditos sociais para utilizar em 

outras situa~6es ou quando manter a harmo

nia e 0 mais importante. 0 neg6cio e ir levan

do com a barriga. 

3. Estilo competitivo: e o comando autoritario 

que reflete forte assertividade para impor o 

seu proprio interesse. E utilizado quando 

uma a~ao decisiva deve ser rapidamente im

posta em situa~6es importantes ou impopu

lares, em que a urgencia ou emergencia sao 

necessarias ou indispensaveis. E a atitude de 

confronto e de domina~ao em que uma parte 

se engaja em uma competi~ao do tipo ga

nhar/perder for~ando o uso da autoridade. 0 

neg6cio e ganhar. 

4. Estilo de compromisso: reflete uma combina

~ao de ambas as caracterfsticas de assertivida

de e de coopera~o. E utilizado quando uma 

parte aceita solu~6es razoaveis para a outra e 

cada parte aceita ganhos e perdas na solu~ao. 

Ocorre quando os componentes tern igual po

der e ambos os lados querem reduzir as dife

ren~as ou quando as pessoas precisam chegar 

a uma solu~ao temporaria sem pressao de 

tempo. 0 neg6cio e ter jogo de cintura. 

5. Estilo de colaboraqdo: ou de solusoao de pro

blemas. Reflet:e elevado 0rau de assertividade 

e de coopera~ao. 0 estilo colaborativo habili-
ta ambas as partes a ganhar, enquanto utiliza a 

negocia.;ao e o interdmbio para recluzir clife

ren~as. E utilizado quando os interesses de 

ambos OS lados sao importantes, quando OS 
pontos de vista das partes podem 1>er combi-

nadas para uma solu~ao mais ampla e quando 

o compromisso requer consenso. 0 neg6cio e 

que ambas as partes ganhem e se comprome

tam com a solu~ao encontrada. 

Os estilos de administra~ao dos conflitos podem 

criar diferentes resultados. 

1. Evitat;;do ou acomodat;;do: Pode criar urn con

flito do tipo perder/perder, no qual nenhuma 

parte alcan~a aquila que pretende e as raz6es 

do conflito permanecem intactas. Embora, o 

conflito pare~a desaparecer, na realidade, ele 

voltara no futuro. A evita~ao e uma forma ex

trema de nao aten~ao. 

2. Acomodat;;do ou suavizat;;iio: Destaca as dife

ren~as, similaridades e as areas de possivel 

acordo. A coexistencia pacifica eo reconheci

mento de interesses comuns e o seu objetivo. 

Na pratica, a suaviza~ao pode ignorar a essen

cia real do conflito. 

3. Competit;;do ou comando autoritdrio: Ten de a 

criar urn conflito do tipo ganhar/perder. Uma 

das partes ganha as custas da outra. Em casos 

extremos, uma parte alcan~a o que deseja com 

a completa exclusao da outra. Os metodos de 

ganha/perder podem nao atingir as causas 

profundas do conflito e possiveis conflitos fu

turos podem vir a ocorrer. Uma parte domina 

a outra, como o gerente que da ordens aos su

bordinados. 

4. Compromisso: Tende a criar urn conflito do 

tipo ganhar/perder. Ocorre quando cada par

te da algo e ganha algo de valor. Nenhuma 

parte fica totalmente satisfeita e os anteceden

tes para futuros conflitos ficam mantidos. 



5. ColaborafiiO ou solufiiO de problemas: Tende 
a reconciliar diferen~as entre as partes. E o es
tilo mais eficaz de administra'<ao de conflitos. 
E uma forma de ganhar/ganhar, onde os as

suntos sao discutidos e resolvidos para beneff

cio mutuo das partes conflitantes. E alcanc;ada 
atraves da confronta~ao dos assuntos e da 

vonczde dm envolvidos em reconhecer 0 que 
esta errado e que merece atenc;ao. Os assuntos 

relevantes sao discutidos abertamente. 

Efeitos do Conflito 

0 conflito pode gerar resultados positivos e negati

vos. Dentre os resultados positivos e construtivos 

do conflito estao: 

1. 0 conflito desperta sentimentos e energia 

dos membros do grupo que estimulam inte

resse em descobrir meios eficazes de realizar 

as tarefas, bern como soluc;6es criativas e ino

vadoras. 

2. 0 conflito estimula sentimentos de identidade 

no grupo e aumentando a coesao intragrupal. 

3. 0 conflito e urn meio de chamar a atenc;ao 

para os problemas existentes e funciona como 

mecanismo de correc;ao para evitar problemas 

mais serios. 

Dentre os resultados negativos e destrutivos do 

conflito estao: 

1. 0 conflito apresenta conseqiiencias indeseja

veis para o born funcionamento da organiza

c;ao, pois indivfduos e grupos veem seus esfor

c;os bloqueados, desenvolvendo sentimentos 

de frustrac;ao, hostilidade e tensao. Isso preju

dica tanto o desempenho das tarefas como o 

bem-estar das pessoas. 
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2. Grande parte da energia criada pelo conflico ~ 

dirigida e gasta nele mesmo, prejudicando a 

energia que poderia ser utilizada no trabalho 
produtivo, pois ganhar o conflit:o passa a ser 

mais importante do que o proprio trabalho. 

3. A cooperac;ao passa a ser substitufda par com

portamentos que prejudicam o funcionamen
to da organizac;ao e influenciam a natureza 

dos relacionamentos existentes entre pessoas 

e grupos. 

0 conflito pode trazer resultados construtivos ou 
negativos para pessoas e grupos e, sobretudo, para a 

organizac;ao como urn todo. A questao primordial e 

como administrar o conflito de forma a aumentar 

os efeitos construtivos e a minimizar os efeitos des

trutivos. Essa tarefa cabe ao gerente. Embora mui

tas vezes seja urn ator envolvido ate o pescoc;o em 

muitos conflitos, o gerente deve sempre buscar uma 

soluc;ao construtiva. Para tanto, deve saber escolher 

as estrategias de resoluc;ao para cada caso. As abor
dagens estruturais sao mais faceis de utilizar e exi

gem menos habilidades humanas do que as aborda

gens de processo. 

Arbitragem 

A arbitragem e urn meio mais simples e rapido de 

soluc;ao de conflitos e controversias. Ela e urn me

canismo que reduz o desgaste emocional e finan

ceiro a que as partes sao submetidas na justic;a pu

blica em razao de sua morosidade. A utilizac;ao da 

arbitragem esta se tornando uma ferramenta utile 
eficaz para as organizac;6es e para as pessoas. Tra

ta-se de uma terceira parte- justic;a privada e nao 

justic;a publica- que e solicitada a intervir no pro

cesso de discussao entre duas partes litigantes 

para soluc;ao de conflitos extrajudiciais. As partes 

envolvidas devem concordar com sua instalac;ao e 

~ VOLTANDO AO CASO INTRODUTORIO . ' 
~ ~ ~ s - "';;, 

MAGNOPOWER 

•one queria um estilo de colaboraqao para que todos 

anhassem e se pudesse implantar em alto estilo seu 

programa de reiaQao com 

veria proceder? 

Como ela de-
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a escolha do julgador ou julgadores (arbitro sem 

qualquer vinculo como Poder Judiciario) do pro
cesso. A avalia~ao deve ser imparcial, indepen

dente e competente e deve ser acatada como de

termina<;;ao imperativa sobre a qual nao cabe re-

curso. A arbitragem den: 5er amparada por aleum 

6rgao ou entidade institucional - como o Conse-

lho Arbitral do Estado de Sao Paulo (Caesp), por 
exempl0- que Serve para auxiliar OS arbit:ros e as 

partes no processo. 

flm DICAS , 

AS VANTAGENS DA ARBITRAGEM31 

A arbitragem e, sem duvida, vantajosa nos seguintes 

aspectos: 

"' Rapidez e economia no processo. 

~ As partes decidem sobre quem sera o perito res

ponsavel pela sentenc;a, pod en do indica-to ou san

ciomi-lo se duvidar de sua imparcialidade e ate le

var o caso ao Judiciario. 

'" As partes tem maior liberdade para estipular 

normas do processo. Se houver impossibilida

de de comparecimento a sessao, a data do en

contra podera ser alterada e adiada sem pro

blemas. 

Os casos que envolvem quantias de ate 20 sa Iarios 

minimos tambem podem ser rapidamente resolvi-

• CASO DE APOIO 

A ENGENHARIA OCEANICA32 

Gibson, lvancevich e Donnelly Jr. citam um caso inte

ressante. A Engenharia Oceanica esta desenvolven

do urn plano piloto para a produc;ao de equipamento 

de perfurac;ao de petr61eo no mar para coloca-lo a 
Venda. 0 projeto e conhecido como "Perfuradora Ma

ritima" e e extremamente importante para 0 Cresci

mento da empresa a Iongo prazo. Se a Oceanica con

seguir obter da Petro61eo um pedido do equipamen

to, o seu faturamento sera acrescido em 200 milh6es 

de d61ares ao Iongo de cinco anos. 

0 projeto Perfuradora Maritima esta sendo de

senvolvido por tres sec;6es. Cada segao trabalha 

nas varias fases do desenvolvimento do projeto e 

depois passa a fase completa a sec;ao seguinte, em 

uma sequencia i6gica. 0 trabalho completo de uma 

sec;ao e o ponto de partida para a sec;ao seguinte. 

dos nos Juizados Especiais Civeis, os tribunais de 

pequenas causas, sem a necessidade de ser re

presentados por advogado. 

0 prazo maximo para a definic.;ao da sentenc.;a e de 

180 dias, mas 95% dos casos sao resolvidos em 

ate 30 dias. 

Os custos de um processo desse tipo relacio

nam-se ao servic;o prestado pelo profissional que 

assume o papel de arbitro e a taxa da entidade que 

mantem o acordo. As partes devem avaliar se es

ses custos estao abaixo do que gastariam ao en

viar o caso para os tribunais de pequenas causas 

ou para a Justic;a comum. 

Ocorre que o trabalho de cada sec;ao nunca esta 

completo, pois os chefes de se($ao estao continua

mente verificando e reavaliando as suas contribui

<;6es ao projeto. 

A sec;ao A comp6e-se de 8 desenhistas, 12 tecni

cos, 3 engenheiros mecanicos, 1 engenheiro eletricis

ta eo supervisor de segao, Antonio Oliveira. A segao B 

tern 3 desenhistas, 12 engenheiros mecanicos, 3 en

genheiros civis, 1 engenheiro quimico, 5 tecnicos e o 

supervisor de se<;ao, Eduardo Hammel. A segao C 

comp6e-se de 2 desenhistas, 18 engenheiros mecimi

cos, 4 engenheiros civis, 3 engenheiros industriais, 3 

contadores, 2 estatisticos, 5 encarregados de manu

tengao, 10 tecnicos eo supervisor, Mario Magalhaes. 

0 projeto comegou ha 18 meses, quando o presi· 

dente da empresa, Regis Tomas, reuniu-se com os tres 
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$Ypervisores de se~ao, para discutir a sequencia do 

trabalho do projeto e a importancia de se desenvolver 

uma aparelhagem de perturagao capaz de veneer a 
forte concorrimcia no mercado. Tomas acentuou a ne-

cessidade de cooperaQao e coordenaQao entre os su

pervisores e os criterios de escolha do pessoal qualifi

cado para o projeto. 

Nos 18 meses de andamento do projeto, acon

teceu muita coisa. Cada seQao se identificou com 

determinada area geografica da fabrica. A SeQaO 

de Antonio era conhecida como "os cobras doter

ceiro andar". A seQao de Eduardo como "os luta

dores do segundo andar". A de Mario era chama

dade "fuzileiros de Mario". 0 entusiasmo era visi

vel. Contudo, nos ultimos seis meses comectou a 

surgir um atrito entre a sectao C e as outras duas. 

Os membros da sectao C e o seu supervisor quei

xavam-se da incapacidade das outras duas se

<;6es em seguir o cronograma. 0 atraso de uma 

das se<;oes criava dificuldades para a sectao C, 

que nao podia completar as tarefas programadas, 

preparar os relat6rios de custo de modo exato e 

desenvolver estimativas de custo para cumprir os 

objetivos trac;ados no orctamento. As queixas da 

sectao C foram levadas ao presidente, Tomas, no 

encontro semanal entre os supervisores. Antonio 

e Eduardo afirmavam que suas sect6es estavam 

fazendo tudo 0 que podiam para dar a sec;ao de 

Mario o material do projeto a tempo. Reconhe

ceu-se que o cronograma de Mario era apertado, 

mas por esta razao ele havia recebido o pessoal 

mais competente. Al!~m do mais, Mario havia ve

dado a entrada de qualquer pessoa no quarto an

dar, o que foi considerado um insulto pessoal por 

Antonio e Eduardo. Segundo estes, esta tinha 

sido a principal razao do conflito intergrupal. 0 

conflito entre os grupos criou uma coesao intra

grupal ainda maior. Os membros de cada sectao 

faziam queixas das outras sec;6es e uniam-se 

atras dos seus supervisores. 

Certa ocasiao, dois integrantes da equipe de Ma

rio, que estavam sendo cogitados para uma promo

ctao, em reuniao com Tomas a respeito de pianos de 

carreira, aiertaram o presidente para a falta de coo

pera9ao entre as se~6es Be C. 0 projeto Perfurado

ra Maritima era altamente prioritario e nao saia da 

caber;:a de Tomas, que queria eonseguir o contrato 

dentro do menor tempo possivel. Preocupado. TO

mas passou a alinhavar algumas estrategias para re-
solver ou, peio menos, minimizar 0 eonflito e conclu

ir o projeto, a saber: 

1. Transferir Mario para outra divisao da empresa, 

ate que o projeto estivesse pronto e substitui-lo 

por Joao Mendes, um jovem e bri!hante enge

nheiro da sec;ao A. 

2. lnformar aos supervisores das tres se<;6es 

que e!es seriam inteiramente 

dos pelo fracasso na contrato 

por eles 

criados. 

3. Designar um coordenador para o projeto Perfu

radora Maritima e ao qual os tres supervisores 

seriam subordinados. Atualmente, Tomas nao 

poderia dar mais atenc;ao ao projeto, por ocu

par-se com outros assuntos urgentes. 

4. Fazer a rotagao dos tres supervisores, de modo 

que se alternassem no comando de cada uma 

das tres seq6es. 

5. Oferecer um premio de mil dolares por pes

soa para todos os membros das se o 

projeto ficasse pronto a tempo e fosse bem

sucedido. 

Tomas sabe que cada uma dessas possiveis solu

goes tem suas desvantagens, mas quer chegar a uma 

conclusao rapida dentro de tres dias. 

QUESTOES 

1. Por que voce acha que a coesao interna das se

ct6es aumentou com o andamento do projeto? 

2. Como voce explica as causas do conflito entre 

as se~oes e os supervisores? 

3. Analise cada uma das possiveis soluc;roes de To

mas e descreva as vantagens e desvantagens 

potenciais de cada uma delas. 

4. Afina!, on de esta o problema? 0 que Tom as de· 

veria fazer para minimizar o conflito intergrupa!? 

Justifique sua resposta. 



46& Gestao de Pessoas • llJALBERTO CHIAVENATO 

• £111 1111 IIICUSSAO 

AS MELHORES EMPRESAS PARA VOCE TRABALHAR33 

A revista Exame faz anualmente urn levantamento 

com a Consultoria para saber quais as me-

lhores empresas do Brasil para se trabalhar. Ou 

seja, quais as empresas que, no conjunto de suas 

poiiticas de RH apresentam a melhor combina~ao de 

beneficios, c!ima de trabalho estimulante, 

perspectiva de progresso na carreira, possibilidade 

de realizac;:ao profissionai? Exame atribui de uma a 

cinco estrelas para os oito itens essenciais que fa

zem com que uma empresa seja um excelente Iugar 

para trabalhar: 

1. Sa/arios e beneticios: como e a politica da 

companhia a salarios e se os benefi-

cios sao (micas e diferenciados para todos os 

empregados. 

2. Oportunidades de carreira: a empresa esta 

sempre abrindo novas oportunidades de car

reira e possibilitando que funcionarios que en

traram nos niveis mais baixos subam para os 

mais elevados. E tern, para isso. mecanismos 

3. 

- oferta interna de cargos vagos, 

de politica que privi-

os profissionais da casa em vez de bus

ca-los no mercado. 

e confianc;a na gestae: a empresa 

deve ter uma formal e explicita de nao 

promover demissoes em massa. Quando demi

tem, e raramente o fazem, conduzem os proces-

sos de forma 

matica 

"''"'""''"'t"' justa eo menos trau

Conta ainda, o grau de confian-

c;:a das pessoas na capacidade dos dirigentes. 

Elas devem estar seguras de que a empresa 

esta sendo bern conduzida rumo ao futuro e de 

que ali e um Iugar seguro. 

4. Orgulho do trabalho e da empresa: os funciona

rios trabalham com prazer, com empenho, ves

tem a camisa da empresa no real sentido da ex

pressao. Eles contam para os outros on de traba

lham e o que produzem com enorme satisfa~ao, 

porque sentem que fazem de um nome ou 

marca vencedora. importante e admirada naco

munidade. Sentem tambem que seu trabalho e 

reconhecido ali dentro, seja e 

elogios divulgados nos veiculos intemos de co

munica~ao. 

5. Clareza e abertura na comunicac;ao interna: a 

comunica~ao e de duas maos 0 presidente e 
executives sao acessiveis a conversam 

com todos e nao ficam dentro de salas tranca

das. Os funcionarios sao informados sobre to

das as decisoes que afetam suas vidas e da em

presa. Pod em fazer sugestoes, criticas e falar de 

suas preocupac;oes com a cupula e defende-se 

de ac;oes injustas. Um born Al!"l~mlnln e a 

de ''portas abertas". 

6. Camaradagem no ambiente de trabalho: os em-

pregados sentem-se como parte de uma familia, 

de um time ou de uma comunidade especial. 

E!es demonstram que gostam de traba!har uns 

com os outros. Ha um clima de amizade e diver

sao no ambiente de trabalho. Eles costumam co-

cagem como forma de obter resultados. 0 am

biente e descontraido e informaL 

7. Treinamento e desenvolvimento: os emprega

dos recebem treinamento tecnlco e comporta

mental para se manterem sempre atualizados. 

Uma empresa top nesse item oterece urn mini

ma de 80 horas de treinamento por ano por 

funcionario. A empresa tambem propicia de

senvolvimento do seu por meio de 

oportunidades de mudanc;as internas 

tion). As empresas cinco estrelas pagam 

universita-sas integra is com curses de 

rios e pos-graduaqao MBA). 

8. lnovac;ao no sistema de traball1o: a empresa 

esta organizada de modo a ao funciona-

rio ser o responsavel trabalho. 

A hierarquia e minima. As pessoas sao incenti· 

vadas a trabaihar em autogerenciadas, 

em times ou em celulas nos quais nao ha chafes. 

A nota maxima e dada para empresas que ado

tam programas de trabaiho em casa offi-

ce) e abo!iram os mecanismos <>nl·•nr'"' de con-

trole de (cartfw e livro de 



As melhores empresas para se trabalhar no Brasil 

relacionadas pela Exame sao: Accor Brasil, AGF, 

Arthur Andersen, Aza!eia, Belgo-Mineira, Brahma, 

Brasmotor, Coca-Cola, Copesul, Cia. Siderurgica Tu-

b:uao, Dow, DuPont, Electrolux, Elma Chips, Fiat, Ger

dau, Goodyear, HP, IBM, McDonald's, Merck Sharp & 

Dohme, Nestle, 0 Globo, Promon, Samarco, Stihl, 

Usiminas, Varga, Xerox e 3M. Algumas delas figuram 

abaixo com seu respectivo numero de estrelas. 

Esses oitos quesitos sao questoes fundamentais 

na atmosfera cada vez mais competitiva e dinamica 

I Resume do Capitulo 

As rela<;:oes com empregados dependem do estilo de 

administra<;:ao que predomina na organiza<;:ao. 0 dese

nho de urn programa de rela<;:oes com empregados 

deve atender aos objetivos da ARH, dos gerentes de li

nha e dos funcionarios. Programas de sugestoes e de 

reconhecimento sempre sao bern vindos. Programas 

de assistencia ao empregado (PAE) requerem uma po

lftica escrita e urn coordenador atuante. A disciplina 

envolve varios fatores e exige procedimentos e crite

rios claros. A polftica disciplinar geralmente envolve 

disciplina progressiva, disciplina positiva e direito de 

apelo. A administra<;:ao de conflitos faz parte integran

te da atividade de RH e dos gerentes de linha. Tor

na-se importante conhecer as condi<;:oes antecedentes 

dos conflitos, o processo de conflito para adminis

tra-los adequadamente atraves de estilos. Os efeitos do 

conflito podem ser construtivos ou destrutivos, de

pendendo como sao administrados. 

I Exerclc!os 

1. Defina os estilos e sistemas de administra<;:ao. 
Explique-os. 

2. Conceitue rela<;:6es com empregados. 
3. Como se desenha urn programa de rela<;:6es com 

empregados? 
4. Explique o programa de sugest6es. 
5. Explique o programa de recompensas. 
6. Como sao as polfticas da HP quanto as rela<;:6es 

com empregados? 
7. 0 que significa polftica de portas abertas? 
8. Conceitue os programas de assistencia ao empre

gado (PAE). 

CAPITULO 14 • Relac6es com Empregados 

que vive hoje o mundo dos neg6cios. Sao essa~ Am

presas que descobrem na qualidade do capital huma
no um fator decisive para seu sucesso. 

QUESTOES 

1. Quais outras empresas voce incluiria na rela~ao 

acima? Justifique. 

2. Quais outros quesitos voce incluirla para avaliar 
as empresas? .Ju::otifique. 

3. Que outras conclusoes voce tiraria do levanta

mento da revista Exame? 

4. Como voce faria seu julgamento a respeito? li' 

9. Quais os dais principais componentes do PAE? 
10. Quais os tipos de problemas comumente conduzi

dos pelo P AE? 
11. Explique os conceitos tradicional e moderno de 

disciplina. Compare-as. 
12. Quais os fatores relacionados com a disciplina? 

Explique-os. 
i 3. Explique os procedimentos e criterios de disciplina. 
14. Quais as tres linhas fundamentais da a<;:ao disciplinar? 
15. Como voce desenvolveria uma polftica disciplinar? 
16. 0 que e disciplina progressiva? Como funciona? 
17. 0 que e disciplina positiva? Como funciona? 
18. 0 que e direito de apelo? 
19. 0 que e ombudsman? Como poderia ser utilizado 

o conceito em RH? 
20. Defina conflito e os seus tres nfveis de gravidade. 
21. Quais as condi<;:6es antecedentes do conflito? Explique. 
22. Explique o processo de conflito e o epis6dio de 

conflito. 
23. Explique a abordagem estrutural na administra<;:ao 

de conflitos. 
24. Explique a abordagem de processo na administra

<;:ao de conflitos. 
25. Explique a abordagem mista na administra<;:ao de 

conflitos. 
26. Como e o procedimento de solu<;:ao de problemas 

da Honeywell Defense? 
27. Quais os estilos de administra<;:ao de conflitos e 

seus resultados. 
28. Explique os efeitos construtivos e destrutivos dos 

conflitos. 

I Passeio pela Internet 

Visite os seguintes sites: 

www.accenture.com 

www.adam.com 
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www.blanchard.com 
www.caesp.org.br 
www.fastsearch.com 
www.gartner.com 

www .gurteen.com 

www.humamphi.com. uy 

www.ilacet.org 
www.Ikmagazine.com 

www.isss.org 

www.kenexa.com 
www.optiprise.com 

www. prossiga. br 

www.sas.com/technologies 
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CAPiTULO 15 

HIGIENE, SEGURAN~A E 
QUALIDADE DE VIDA 

Ap6s estudar este capitulo voce estara apto a: 

e Compreender a importancia da higiene e seguranga do trabalho. 

e Explicar a responsabilidade de linha e a fungao de staff na higiene e seguranga do tra-
balho. 

• Explicar os principais aspectos da saude ocupacional. 

• Compreender as causas e consequencias dos acidentes de trabalho. 

• Definir as caracterfsticas de urn programa de QVT. 

e Higiene do Trabalho 

e Saude Ocupacional 

• Seguranga do Trabalho 

• Prevengao de Acidentes 

• Avaliagao do Programa de Higiene e Seguranga do Trabalho 

• Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) 
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• CASO INTROOUTQRIO 

BATERIAS MAxiMA 

GalJriela Passos herdou de seu pai a Baterias Max.ma, 

uma fabricante de baterias para carros e pilhas de p -

queno porte. Promovida a presidente da orgamzacao, 

Gabriela procurou conhecer mais profundaiT'ente os 

neg6cios eo esquema de produc;ao da empresa Seus 

contatos com gerentes e funcionarios a deixa•am pre

ocupada com as condic;oes internas de trab ho extre-

ma mente perigosas e insalubres. 0 traba o e o 
com elementos quimicos - como acidos e c bo -

nao somente impunham riSCOS de ac"de es gra SSI-

AS PESSOAS PASSAM A "'1.\ IOR PARTE D E SE U 

tempo na organiza<;:ao em urn local de rrabalho que 

constitui seu habitat. 0 ambien-e de tra alho se ca

racteriza por condi<;:6es iUca: e mareriais e por 

condi<;:6es psicol6gica~ e socui:. De urn !ado, os as

pectos ambientais que impre-:ionam os sentidos e 

que podem afetar 0 bem-e-~ar ibco. a saude e inte

gridade ffsica das pes~oa-. De ourro !ado, os aspec

tos ambientais que podem aferar o bem-estar psi

col6gico e inteleGual. a 5aude mental e a integrida

de moral das pes:oas. De urn !ado. a higiene e segu

ran<;:a do rrabalho e, de ourro. a qualidade de vida 

na organiza~ao. 

GP e uma re:ponsabilidade de linha e uma fun

<;:ao de st.2fl Geremes de linha e especialistas de GP 

esrao envoh·idos na Gesrao de Pessoas. Alem disso, 

ela envoh-e as re-ponsabilidades legais e marais de 

assegurar urn local de rrabalho livre de riscos desne

cess:irios e de condi<;:6es ambientais que possam 

proYOCar danos a saude ffsica e mental das pessoas. 

As doen<;:as profissionais e os acidentes do trabalho 

prOYOCam enormes prejufzos as pessoas e as organi

za<;:6es em iermos de custos humanos, sociais e fi

nanceiro~. Eles podem ocorrer casualmente, mas 

podem ·er e\·irados atraves de programas preventi

vos e prniiLhicos. Nas ultimas decadas foram feitos 

muitos progressos na redu<;:ao e preven<;:ao de doen

<;:as e ac1demes relacionados com o trabalho. 

Para efeito didatico desdobraremos a Higiene e 

Seguran<;:a (H&S) em higiene do trabalho e segu

ran<;:a no trabalho. 

mos, COmO doenfiaS profissionais irrecupere:iveis. 0 

passivo trabalhista da empresa alinhava reclamao;;oes 

trabalhistas por periculosidad~:~, insalubridadt! t! aQoas 

civeis e criminais por doenc;as e acidentes graves. 0 

custo das indenizac;oes judiciais era extremamente 

alto e implicava em pesadas perdas para a organiza

c;ao. Mas, por outro lado, eram vidas humanas que es

tavam em jogo naqueles processos judiciais. Gabriela 

pediu ajuda ao Gerente de RH. Como voce procederia 
no seu Iugar? • 

Higiene do Trabalho 

A higiene do trabalho esta relacionada com as con

di<;:6es ambientais de trabalho que assegurem a sau

de ffsica e mental e com as condi<;:6es de saude e 

bem-estar das pessoas. Do ponto de vista de saude 

ffsica, o local de trabalho constitui a area de a<;:ao da 

higiene do trabalho, envolvendo aspectos ligados 

com a exposi<;:iio do organismo humano a agentes 

externos como rufdo, ar, temperatura, umidade, lu

minosidade e equipamentos de trabalho. Assim, urn 

ambiente saudavel de trabalho deve envolver condi

<;:6es ambientais ffsicas que atuem positivamente sa

bre todos os 6rgaos dos sentidos humanos - como 

visao, audi<;:ao, tato, olfato e paladar. Do ponto de 

vista de saude mental, o ambiente de trabalho deve 

envolver condi<;:6es psicol6gicas e sociol6gicas sau

daveis e que atuem positivamente sabre o compor

tamento das pessoas evitando impactos emocionais, 

como o estresse. 

Os principais itens do programa de higiene do 

trabalho estao relacionados com: 

. Ambiente (fsico de trabalho: envolvendo: 

Iluminat;;do: luminosidade adequada a 

cada tipo de atividade. 

Ventilaqdo: remo<;:ao de gases, fuma<;:a e 

adores desagradaveis, bern como afasta

mento de possfveis fumantes ou utiliza<;:ao 

de mascaras. 
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~ Temperatura: manuten~ao de nfveis ade
quados de temperatura. 

tf!t Ruido~: remo<;ao de rufdos ou utiliza~ao de 
protetores auriculares. 

Conforto: ambiente agradavel, repousante 

e aconchegante. 

2. Ambiente psicol6gico de trabalho: envol

vendo: 

'~if Relacionamentos humanos agradaveis. 

'Ill Tipo de atividade agradavel e motivadora. 

Estilo de gerencia democratico e participa

tivo. 

e Elimina~ao de possfveis fontes de estresse. 

e Envolvimento pessoal e emocional. 

3. Aplicac;ao de principios de ergonomia: envol

vendo: 

\:!! Maquinas e equipamentos adequados as 

caracterfsticas humanas. 

'Ill Mesas e instala~6es ajustadas ao tamanho 

das pessoas. 
Ferramentas que reduzam a necessidade de 

esfor~o ffsico humano. 

4. Saude ocupacional: envolvendo aspectos que 
veremos a segmr. 

Urn ambiente de trabalho agradavel facilita o rela

cionamento interpessoal e melhora a produtividade, 

bern como reduz acidentes, doen~as, absentefsmo e 
rotatividade do pessoal. Fazer do ambiente urn local 

agradavel para se trabalhar tornou-se uma verdadei

ra obsessao para as empresas bem-sucedidas. 

HilliS 

CONCEITOS DE HIGit;Nf DQ THADALMO 

A higiene do trabalho pretE:·ncf<:.~ flO.JT-tnt.u arnbien-

te de trabalho saudavel e seguro. 

ao Trabalho refere~se a urn cor de 

normas e procedimentos que visa a pro da 

fisica e mental do trabalha, lor, ore

servando-o dos riscos de saude ;nerent ::1s as ta· 

refas do cargo e ao ambiente fisico lCle sao 

executadas. Relac1ona-se com o 6st1co e 

preven<;:ao das oartir do 

estudo e controle de duas variaveis: o ' om em e 

seu ambiente de trabalho.' 

do Trabalho esta relacionada corr a busca 

de condig6es de trabalho saudaveis e ''en1cas. 

Saude Ocupacional 

Uma maneira de definir saude e a ausenci1 de doen

~as. Contudo, OS riscos de saude como ri~.cos ffsicos 

e biol6gicos, t6xicos e qufmicos, bern como condi

~6es estressantes de trabalho podem provocar ris

cos no trabalho. 0 ambiente de trabalho em si tam

bern pode provocar doen~as. Uma defini~ao mais 

ampla de saude e 0 estado ffsico, mental = social de 
bem-estar.2 Essa defini~ao enfatiza as rela~6es entre 

corpo, mente e padr6es sociais. A saude d = uma pes

soa pode ser prejudicada por doen~as, acidentes ou 

estresse emocional. 3 Os gerentes devem assumir 

". V 0 L TAN D 0 A 0 CAS 0 IN T R 0 D U T 0 R UJ " "" , ~ 

Gabriela Passos preocupou-se com a area de H&S da 

Baterias Maxima. Com a ajuda do GRH contratou me

dicos do trabalho e iniciou urn recenseamento biol6-

gico para fazer dois diagn6sticos: urn diagn6stico hu

mano para verificar o estado de saude das pessoas 

e quais as medidas medicas profilaticas para recupe

rar sua saude e urn diagn6stico ocupacional para io

calizar as principais areas de risco a saude e quais as 

medidas para reduzir seu impacto sobre a saude dos 

colaboradores. Gabriela queria to mar duas providen

cias a respeito do diagn6stico ocupacional: 

1. Minimizar as insalubre~ e 

sas atraves de novos processos d" trabalho 

ou 

sas. 

de atividades mu to 

2. lncentivar o uso de 

individual como luvas, botas, aventais. 

mascaras e roupas 

do res. 

Como voce no 

para o: colabora-

do GRH? 
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tambem a responsabilidade de cuidar do estado ge
ral de saude dos colaboradores, incluindo seu bem

estar psicologico. Urn colaborador excelente e com

petente, mas deprimido e com baixa auto-estima, 
pode ser tao improdutivo quando urn colaborador 

doente e hospitalizado. 

A sa"Lide ocupacional esta relacionada com a assis

[CflCia medica preventiva. A Lei 24/94 instituiu o 

Programa de Controle Medico de Saude Ocupacio
nal, que exige exame medico pre-admissional, exa

me medico peri6dico, exame de retorno ao trabalho 

(no caso de afastamento superior a 30 dias), exame 

de mudanc;:a de func;:ao, antes da transferencia e o 

exame medico demissional nos 15 dias que antece

dem o desligamento definitivo do funcion:irio. 

0 programa de medicina ocupacional envolve os 

exames medicos exigidos legalmente alem de execu

tar programas de protec;:ao da saude dos funciona

rios, palestras de medicina preventiva, elaborac;:io do 

mapa de riscos ambientais, relat6rio anual e arquivos 

de exames medicos com avaliac;:io clinica e exames 
complementares, visando a qualidade de vida dos co

laboradores e maior produtividade da organizac;:ao. 

Os programas de saude comec;:aram a atrair a 

atenc;:ao pois as conseqiiencias de programas inade

quados sao perfeitamente mensuraveis: aumento de 
pagamentos por indenizac;:6es, aumento dos afasta

mentos por doenc;:a, aumento dos custos de seguros, 

aumento do absenteismo e rotatividade do pessoal, 

baixa produtividade e baixa qualidade, alem de 

press6es sindicais. Os custos de programas inade

quados sao altissimos e devem ser evitados com 

programas profil<iticos e preventivos. 

Urn programa de saude ocupacional requer as se

guintes etapas: 4 

1. Estabelecimento de urn sistema de indicado

res, abrangendo estatisticas de afastamentos e 

acompanhamento de doenc;:as. 

2. Desenvolvimento de sistemas de relat6rios 

medicos. 

3. Desenvolvimento de regras e procedimentos 

para prevenc;:ao medica. 

4. Recompensas aos gerentes e supervisores pela 

administrac;:ao eficaz da func;:ao de saude ocu

pacional. 

X AVALIACAO CR(TICA 

PROBLEMASDESA6DENAS 
ORGANIZACOES 
Os principais problemas de saude na; organlzac.oes 

esUio relacionados com: 
1. Alcoolismo e dependencia qulrr lea t1e orogas, 

medicamentos~ fumo etc. 
.2 ... AIDS: e a sfndrorne de deficien.r ia imunot6gtca 

adquirida que ataca o sistema qi e protege o or
ganismo de doenqas. 

3. Estresse no trabalho, ansiedad·!, e an-
gustia. 

4. Exposil(ao a produtos quimic os perigosos, 
como acidos, asbestos etc. 

5. Exposiqao a condi~oes ambient :lis frias, quen
tes, contaminadas, secas, umid< s, barulhentas, 
pouco i!uminadas etc. 

6. Habitos alimentares inadequadc•s: provocando 
obesidade ou perda de peso. 

7. Vida sedentaria, sem contatos sociais e sem 
exercicios fisicos. 

8. Automedicac;ao e ausencia de .:uidados medi
cos adequados. 

aJ DICAS 

SUGESTOES PARA TORNAR SAUDAVEL 0 
AMBIENTE DE TRABALH05 

CUStO desta provid€mcia e ridicule =JUando COm~ 

parado com as despesas de limpE za. 

2. Evite materiais suspeitos que emit< •m adores ou 

toxinas. Estabeiec;;a uma regra ger 11: evitar todo 

material ou instalagao que em ita od Jr ou toxinas. 

3. Proporcione um ambiente ltvre de Proi~ 

ba ou estabelega urn local destmaco aos fum an

tes com urn sistema de ventilac;;ao 

4. Adote dutos limpos e secas. Dutos de uor·n"',""''n 
OU ar condicionado quando umid )S favorecem 

o aparecimento de fungos e, com equentemen

te, doenc;:as. 

5. Preste atenqao as queixas das pes. oas. Registre 

as reclamag6es e tome providen: ;ias quanta a 
higiene do trabalho. 

6. Proporcione equipamentos adequE dos. Evite tra

umas ffsicos com o uso da erg on( 1mia. Ergono

mia significa adequac;;ao do ambi :mte e condi· 

goes de trabalho com 0 indivfduo. (:ada pessoa e 
diferente e requer o uso de equipar 1entos que se 

ajustem as suas caracteristicas inc ividuais. 

... ._ __________________________________ ~ 
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"' GP- DE HOJE 

0 TRABALHO DO INCA6 

.' l115tituto Nacional do Cancer -Inca - esta utilizando 

· 'f:nicac aftgrnativas, como re!axamento, hidrogimisti

. ~1\i §lvlo!JillolnlUrtl em ~eu5 programas de controle do ta
agismo nas empresas. A Petrobras e os Correios 

If d 1 1 'd d 01 f ' .nnbem a ertram a nov1 a e. nea eaqa o umace 
m mais de 500 empresas. Alias, quase todas elas 

2roibem fumar nos seus escrit6rios e ja tern um fum6-

:lromo separado. 

Estresse no Trabalho 

Estresse (stress) e urn conjunto de rea~6es ffsicas, 
quimicas e mentais de uma pessoa decorrente de es
timulos ou estressores que existem no ambiente. E 
uma condi~ao dinamica que surge quando uma pes
soa e confrontada com uma oportunidade, restri~ao 
ou demanda relacionada com o que ela deseja. 0 
autoritarismo do chefe, desconfian~a, pressao das 
exigencias e cobran~as, cumprimento do horario de 
trabalho, chateza e monotonia de certas tarefas, o 
baixo astral dos colegas, a falta de perspectiva de 

progresso profissional e a insatisfa~ao pessoal nao 
somente derrubam o born humor das pessoas, como 
tambem provocam estresse no trabalho. 0 estresse 

e a soma das perturba~6es organicas e psiquicas 
provocadas por diversos agentes agressores, como: 
traumas, emo~6es fortes, fadiga, exposi~ao a situa
~6es conflitivas e problematicas etc. 0 estresse pro
voca ansiedade e angustia. Certos fatores relaciona

dos com o trabalho, como sobrecarga de atividade, 
pressao de tempo e urgencia, rela~6es problemati
cas com chefes ou clientes que provocam rea~6es 

como nervosismo, inquietude, tensao etc. Alguns 
problemas humanos - como dependencia de alcool 
e abuso de drogas- muitas vezes sao decorrentes do 
estresse no trabalho ou na familia. 

Existem duas fontes principais de estresse no tra
balho: causas ambientais e causas pessoais.7 As cau

sas ambientais envolvem uma variedade de fatores 
externos e contextuais que podem conduzir ao es
tresse no trabalho. Incluem a programa~ao de tra
balho intensivo, falta de tranqiiilidade no trabalho, 

inseguran<;;a no trabalho, tluxo intenso do trabalho 
e 0 numero e natureza dos dientes internos ou ex-

ternos a serem atendidos. Pesquisas8 revelam que o 
ruido ambiental decorrente de maquinas funcio
nando, pessoas conversando e telefones tocando, 

contribui para o estresse em 54Q/o das atividades de 
trabalho. 

As causas pessoais envolvem uma variedade de 

caracterfsticas individuais que predispoem ao eg
tresse. Cada pessoa reage sob diferentes maneiras 

na mesma situa~ao aos fatores ambientais que pro
vocam o estresse. Personalidades do tipo A - aque
las pessoas que sao viciadas no trabalho (workaho
lics) e que sao impulsionadas de maneira impulsiYa 

para alcan~ar metas- geralmente estao mais sujeitas 
ao estresse do que as outras. Sua pouca toleranc[a 
para a ambigiiidade, fatal de paciencia, baixa au
to-estima, saude precaria e falta de exercicios fisicos 
e maus habitos de trabalho e de sono fazem com que 
elas reajam negativamente ao estresse, seja decor
rente do trabalho ou de problemas pessoais, farni
liares, conjugais, financeiros e legais. 

0 estresse no trabalho provoca serias conseqiien
cias tanto para o colaborador como para a organiza
~ao. As conseqiiencias humanas do estresse incluem 
ansiedade, depressao, angustia e varias conseqiien
cias fisicas, como disturbios gastricos e cardiovascu
lares, dores de cabe~a, nervosismo e acidentes. Em 
certos casos, levam ao abuso de drogas, aliena~ao e 

redu~ao de rela~6es interpessoais. Por outro lado, o 
estresse tambem afeta negativamente a organiza

~ao, ao interferir na quantidade e qualidade do tra
balho, no aumento do absenteismo e rotatividade e 

na predisposi~ao a queixas, reclama~6es, insatisfa
~ao e greves. 

0 estresse nao e necessariamente disfuncional. 

Algumas pessoas trabalham bem sob pequena pres
sao e SaO mais produtivas em uma abordagem de CO'

bran~a de metas. Outras buscam incessantemente 
mais produtividade ou urn melhor trabalho. Urn ni
vel modesto de estresse conduz a maior criatividade 
quando uma situa~ao competitiva requer nov<:ts 

ideias e solu~6es. 9 Como regra geral, muitas pe~-
soas nao se preocupam com uma pequena pressa J 

desde que ela possa conduzir a conseqiiencias dest -
jadas ou resultados positivos. 

l 
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• Cargo Sobrecarga 
Rigidez 
Monotonla 
Program agio 

Es1ressores I r Consequencias 
ambientais II diefuncionals Subietiv(;! 

f--. r+ 

Estrutura 
I 

Cultura 

}=atores. 
extemos·· 

Ambi90idade 
Confllto 
Responsabilidade ~ 
Falta de apoio 

Comunicac;8o pobre 

Pouea patficipar,;iD I+ 
Pouca~ 
Rigidez 

Famma 
·economia 
Vida particular 
Comunldade 

Relaciona- Superiores 
mentos Subordinados 

Colegas 
Clientes 

Estreesores 
indMduais 

Necessidades 
Aspita;Oes 

I+ ~ emocional 
Expedilldas 
Relcllilidade 
~~ambiQOidade 
~~AtJb.estima 

'~daeomportamento 

Figura 15.1. Os estressores na vida de cada pessoa. 10 

compona· Aettumt\tS 
~ mental Erros 

Cognitivo 

Fislolaglco 

.. 

·•Organi· 
L+ zaclonal 

Esquecimento 
Pouca concentraQao 
Erros de decisao 

CansaQO 
Pressaoalta 
lnsOnla 

.DoenQaS 

Absenteismo 
Rotatividade 
Baixa produtividade 
Baixa qualidade 

• VDI.JlflfUJQ AD GISO INifRDDIJJOIUQ EXERCiCIO 0 que provoca estre ;se nas 
pessoas em situac;ao de trabc: lho? 

BATERIAS MAxiMA 

No decorrer das provid€mcias, Gabriela Passos 

percebeu que quando nao se adota medidas pre

ventivas as medidas corretivas ficam mais caras. A 

n<><r<:~r•<:~n do tempo perdido - e da saude perdi-

investimentos mais Mais vale 

do que remediar. Porem Gabriela apren-

deu outra de nada adianta mudar as condi-

qoes fisicas se nao houver uma mudanga da 

zaqao do trabaiho e da mentalidade das pessoas. 

Gabriela percebeu que era necessario mudar meto

dos e processes de trabalho, fazer com que as pes· 

soas se consclentizassem da 

vidas e saude e. 

de suas 

mudar a qualidade 

de vida no trabalho. Pediu ao RH que a a 

resolver os problemas da empresa. Como o RH 

deve proceder? 

Forme grupos de 5 ou 10 alunos. Cad a ;Jrupo sera in

cumbido de fazer uma pesquisa em um< ou mais clas

ses da escola para revelar o que mais aieta positiva e 

negativamente o astral das pessoas no !tabalho. Cada 

grupo deve compor os items do 

pesquisa, como, por exemplo: 

omirio para a 

do Chefe 

Sinceridade dos 

:--.1nnn;m:.. da 

Alegria no ambiente 

Flexibilidade nos 

Reconhecimento e 

Silencio 

Autoritansmo do 

Baixo Astral E mau humor 

Rigidez nos r rocedirnentos 

Faita de conE 
pessoas 

Ruldo 

as 

---------------··-----.. ··-
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Gada grupo deve mostrar a classe os resultados de 
sua pesquisa. No final, os resultados de todos os gru

pos de:v~m ser eomparados entre si atraves de uma 

me~a-redonda, 

Como recluzir o estresse no trabalho 

Exi~tem v1rias maneiras de aliviar o estresse, indo 
desde maior tempo de sono a remedios ex6ticos 

como biofeedback e medita~ao. Albrecht11 sugere as 

seguintes medidas para reduzir o estresse: 

1. Rela~6es cooperativas, recompensadoras e 

agradaveis com os colegas. 

2. Nao tentar fon;ar mais do que cad2 urn pode

fazer. 

3. Rela156es construtivas e eficaze:s com J t;treme. 
4. Compreender os problemas do chcfe c aju

da-lo a compreender os seus. 

5. Negociar como gerente metas reali;ticas para 

o trabalho. Esteja preparado para p ropor me-
tas, apesar daquelas que 1he foram rnpoatew. 

6. Estude o futuro e aprenda como se defrontar 
com eventos possiveis. 

7. Encontre tempo para desligar-se das preocu

pa~6es e relaxar. 
8. Ande pelo escrit6rio para manter ma mente 

tranqtiila e alerta. 

liS) DICAS -- -~ 

DICAS PARA REDUZIR 0 ESTRESSE NO LOCAL DE TRABALH012 

A Northwstern National Life Insurance Co. da algumas 

dicas sobre o· estresse: 

1. Permita que os empregados conversem amigave!

mente entre si: colaboradores habituados a uma 

atmosfera livre e aberta em que possam consul

tar-sa com colegas sobre assuntos de trabalho en

frentam o estresse com mais humor. 

2. Reduza conflitos pessoais no trabalho: coiaborado

res podem resolver conflitos por meio de comunl

cagoes abertas, negociagoes e respeito mutuo. 

Duas coisas sao basicas: trate as pessoas com 

equidade e defina quanto ao trabalho. 

3. De aos colaboradores o controle sabre como cle

vem fazer o seu trabalho: os colaboradores sen

tem-se orgulhosos e produtivos e sao mais capa

zes de lidar com o estresse quando tem controie 

sobre o que fazer em seu trabalho. 

4. Assegure adequada assessoria e de 

despesas: as empresas necessitam reduzir cus

tos e apertar orgamentos de despesas, mas as 

pessoas podem contribuir com sugest6es, con

ci!iando a necessidade de econornia corn a de 

assessoria. 

5. Fale abertamente com os colaboradores: os ge

rentes devem manter suas equipes informadas sa

bre as boas ou mas novidades e devem dar a elas 

oportunidades de participar e decidir sabre tais 

assuntos. 

6. 

des e sobre assuntos relacionado ; e os 

veis de estresse serao !uzidos. 

7. beneffcios JJE!Ssoals compr:;; 

xar ere-

carregar urn trabaiho durc sao rne~ 

nos oa:ss1ve·1s de desenvo!ver 

das com estresse. 

8. fv1antenha os niveis atuais de benefi; ios aos 

coiaboradores cortes ern benefic!OS, 10 segu-

por acrescentam estresse nos , oiabora

dores. Deve-se pesar e con1parar econ~ ,rr1ias de 

dinheiro com custos elevados de afasta• 1entos e 
descontentamento. 

9. Reduzaa 

radores: a empresa pode baixar os nivE: s de ab-

senteismo assegura que o tempr' de seus 

coiaboradores nao sera ern proce limentos 

inuteis e desnecessario. 

10. Reconheqa e recompense os coiaborao:;res: um 

tapinha nas costas, uma palavra ~a de re-

conhecimento. uma LH 1 bOnus 

pelo de J=n cota-

'I 
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9. Verifique os ruidos em seu trabalho e busque 
meios para reduzi-los. 

10. Saia do escrit6rio algumas vezes para mudar 

de cena e esfriar a cuca. 
11. Reduza o tempo em que concentra aten<;ao. 

Delegue rotina e papel6rio. 

12. Limite interrup<;6es: programe periodos de 

isolamento e de reuni6es. 

13. Nao fique muito tempo lidando com proble

mas desagradaveis. 

14. Fa<;a uma rela<;ao de assuntos preocupantes. 
Liste os prioritarios e as providencias sabre 
cada urn para que nao fiquem rondando sua 

memoria. 

A organiza<;ao, gerentes de linha e especialistas 
de RH podem colaborar na identifica<;ao e redu<;ao 
do estresse no trabalho. Para o gerente de linha, 
isto inclui monitorar cada colaborador para identi
ficar sintomas de estresse e informar OS remedios 
organizacionais disponiveis, como transferencias 
de cargo ou aconselhamento. Os especialistas de 
RH podem fazer pesquisas de atitudes para identi
ficar fontes organizacionais de estresse, refinando 
os procedimentos de sele<;ao e coloca<;ao para asse
gurar a adequa<;ao entre pessoa e cargo, bern como 
propor urn planejamento de carreiras em fun<;ao 

de suas atitudes. 

Seguranc;a no Trabalho 

A seguran<;a do trabalho envolve tres areas princi
pais de atividade: preven<;ao de acidentes, preven
<;ao de incendios e preven<;ao de roubos. Abordare
mos a primeira delas: preven<;ao de acidentes. 

A seguran<;a no trabalho esta relacionada com a 
preven<;ao de acidentes e com a administra<;ao de 
riscos ocupacionais. Sua finalidade e profilatica no 
senti do de antecipar-se para que os riscos de aciden
tes sejam minimizados. 

Um programa de seguran<;a no trabalho requer as 

seguintes etapas: 13 

1. Estabelecimento de urn sistema de indicado
res e estatfsticas de acidentes. 

METODOS PARA RfDUZ:IR 0 &;~TIUi~~lii 1 " 

0 estresse pode ser reduzido atraves da ~ seguintes 

provid€mcias: 

Planejamento; o estresse pessoal .: da vida no 

trabalho pode ser administrado atuves do 
nejamento. Dlsponha de tempo pua planejar . 

seus objetivos pessoais e de cam~i; a. No traba

lho, tenha tempo para planejar sua > atividades 

do dia seguinte. Ou como relacionar seus obje

tivos com os da organizaqao. 

" Exercicio fisico: exercicios regul ues contri

buem para a saude fisica e ajudarr a reduzir o 

estresse em consequencia do con iicionamen

to ffsico. 

" Dieta: estresse prolongado pode reduzir seu 

suprimento de vitaminas, tornando-o susceti

vel de doenqas. Uma boa dieta all nentar e es

sencial. 

Biofeedback: e uma tecnica terapeutica utili

zada no tratamento de dores dec 1beqa, pres

sao sanguinea elevada, tensao muscular e 

outros problemas. Envolve a mo liton:u,(aO de 

uma ou mais func;;oes organica~ atraves de 

equipamentos eletronicos que sinalizam o 

paciente com luzes ou sinais pa; a que a pes

soa aprenda a controlar ondas c.: rebrais, pui

so, pressao sanguinea e a temperatura dos 

pes ou das maos. 

Meditar,;ao ou relaxamento: fiiOS!Jfias e tecni

cas asiaticas incluem meditaqii<l, meditaqao 

transcendental, yoga e zen. A 1 •essoa fecha 

seus olhos, relaxa e inspira e e1pira o ar, ao 

mesmo tempo em que repete um;, palavra sim

ples ou um mantra. A repetiqao tda a eliminar 

pensamentos negativos. 0 processo leva 20 

minutos. Ha variagoes como tens:onar e relaxar 

os musculos do corpo todo. 

Psicoterapia: uma variedade de Hknicas inter

pessoais e usada para reduzir o e stresse com a 

ajuda de um psicoterapeuta. 

Psicam11ise: e uma forma de psi ;oterapia, du

rante a qual o psicanalista analila os estratos 

mais profundos da personalidade para desco

brir as raizes do comportamento anormaL 
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0 PAPEL DA SEGURANCA NO TRABALHO 

iza:co:es tratam a seguram;a no traba· 
irn como uma prioridade fundamentaL E o case da 
i(,·f'~&<f ,.:.,. . f !. ' d 
uU~1:.,11,, que ('!6Jtli:!Q•jU como auru:ante e 

no decorrer do secu!c XIX. Dai sua extrema preocupa-

G~~O rom a S@(JUr:1n~a. Na tabrlca de na Ale~ 
em todas as manhas, o diretor etodosos 

""""''"'"'"' se re(mem as 8:45 horas para rever o que 

aconteceu no dia anterior. 0 item de discus

sao nao e a produ~tao, mas a seguranc;a. Somente 

terem analisado os relat6rios de acidentes e as 

tomadas a respeito, e que OS dirigentes 

come~am a discutir os demais assuntos como quali

dade, produqao e custos. 15 Os indices de acidentes 

na DuPont sao de 0,12 acidente por 100 empregados 

contra a media anua! de 23 do National Safety Council 

estimada para todos os fabricantes americanos. Se a 

DuPont estivesse nessa media e!a gastaria mais 

de USS 26 milhoes em custos de acidentes, o que re

nr'"'""""j'"' 3,6% de seus Iueras. Para cobrir essa dife

renqa, a DuPont teria que aumentar suas vendas em 

USS 500 milh6es e buscar um retorno liquido de 

5,5"/,, 16 Sem um total comprometimento da alta dire

<ti'IO, qualquer tentativa de reduzir acidentes tera pou

co sucesso. E os e supervisores constituem 

o eio de na cadeia administrativa que para o 

programa seja um sucesso. 

2. Desenvolvimento de sistemas de relat6rios de 

providencias. 

3. Desenvolvimento de regras e procedimentos 

de seguran<;a. 

4. Recompensas aos gerentes e supervisores pela 

administra<;iio eficaz da fun<;iio de seguran<;a. 

Prevenc;ao de Acidentes 

Anualmente siio divulgadas estatfsticas de acidentes 

que ocorrem no pafs como niimero de mortos, feri

dos, aleijados, incapacitados para o trabalho e inca

pacitados para a vida normal. Siio perdas desastro

sas. Em urn ano, os EUA presenciaram 6.200 mortes 

e mais de 6,5 milh6es de pessoas com les6es corpo-

rais resultantes de acidentes no trabalho. No Urd:)il, 

ocorrem cerca de 1.000 acidentes por dia en me

dia, proporcionando 370.000 acidenrces pur ~no. 

Acidente e urn fato niio premeditado do qual r~ul

ta dano consideravel. 17 0 National Safety Coun :li de
fine acidente como uma ocorrencia numa serie de fa

tos que, sem inten<;ao, produz lesao corporal, morte 
ou dano materiaL 18 Essas definic;;oes consideram o aci

dente como urn fato siibito, inesperado, imprevisto 

(embora algumas vezes previsfvel) e niio premeditado 

ou desejado; e, ainda como causador de dano :onsi

deravel, embora niio especifiquem se se trata de dado 

economico (prejufzo material) ou de dano ffs co as 
pessoas ( dor, sofrimento, invalidez ou morte). 1" 

Os acidentes no trabalho siio classificados ~~m: 

1, Acidente sem afastamento. Ap6s o acidente, a 

pessoa continua trabalhando e sem qualquer 
sequela ou prejufzo consideravel. Este tipo de 

acidente niio provoca o afastamento do 1raba

lho e nem e considerado nos calculos do; coe
ficientes de freqiiencia (CF) e de gravidade 

(CG), embora deva ser investigado e an,)tado 

em relat6rio, alem de exposto nas estatisticas 

mensa1s. 

2. Acidente com afastamento. E o acident = que 
provoca o afastamento da pessoa do trar,alho. 

Pode ser classificado em: 

a. Incapacidade tempordria: Provoca a perda 

temporaria da capacidade para o trabalho e 

cujas seqiielas se prolongam por urn perfodo 
menor do que urn ano. No retorno ao :raba-

fljDICIS : 

CONCEITOS DE SEGURANcrA DO TRABALtiO 

Seguranga do trabalho e o de medi('as 

de ordem tecnica, educacionaL medica e ps ~o-

eliminando as do amb ~r-

te, quer instruindo ou convencendo as pess as 

da de 

Seguranr;:a do trabalho esta relacio:cac:a : Jl"'l 

de trabalho seguras e sauoa>.e,s: :.ra 

as pessoas_ 
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lho, a pessoa assume sua fun~o sem qual-
9uer redu~ao da sua capacidade de trabalho. 

b. Incapacidade parcial pennanente: Provoca 
a redu~ao parcial e permanente para o tra

balho e cujas seqiielas se prolongam por 

periodo maior do que urn ano. E geralmen
te motivada por: 

Perda de qualquer membro ou parte do 
mesmo. 

Redw;ao da fun<_;ao de qualquer mem
bra ou parte do mesmo. 

"" Perda da visao ou redu<_;ao funcional de 
urn olho. 
Perda da audi<_;ao ou redu<_;ao funcional 

de urn ouvido. 
• Quaisquer outras les6es organicas, per

turba<_;6es funcionais ou psfquicas que 
resultem, na opiniao do medico, em re
du<_;ao de menos de tres quartos da ca

pacidade de trabalho. 
c. Incapacidade pennanente total: Provoca a 

perda total em carater permanente da capaci
dade de trabalho. E geralmente motivada por: 

fil' Perda da visao de ambos os oll11Js. 
Perda da visao de urn olho com reduc:ao 
em mais da metade da visao do outro. · 
Perda anatomica ou impotencia funcional 
de mais de urn membra de sua~) pane~ c~
senciais (mao ou pc). 

Perda da visao de urn olho, si nultanea a 
perda anatomica ou impotenci 1 funcional 

de uma das maos ou de urn pe. 
Perda da audi~ao de arnbos os ouvidu,; ou, 

ainda, redw;ao em mais da merade de sua 

fun<_;ao. 

Quaisquer outras les6es organkas, pertur

ba<_;6es funcionais ou psfquicas permanen

tes que ocasionem, sob opiniao medica, a 

perda de tres quartos ou mais da capacida

de para o trabalho. 

d. Marte: 0 acidente provoca a mor.:e da pessoa. 

A Figura 15.2 da uma ideia grafica da classifi

ca<_;ao de acidentes no trabalho e quando devem 

ser registrados para efeito de estatfsrica de aci

dentes. 

Aciclente 
no 

trabalho 

~ 
~ 

Acidente sem Acidente com 
afastamento afastamento 
dotrabalho dotraba!ho 

l 
+ + + + -. 

hicapacidade lncapacidade lncapacldade 

temponirla parcial total Morte 
permanente permanent a 

+ J t j 
t_ 

Oacidente Oacidente 
niodeweser deveser 

regisflado registrado 

Figura 15.2. Os acidentes no traba/ho e sua c/assificac;ao. 
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~ •. VfJIHANlHJ AO C~SO INTROOOTOIHO 

~AT~RJAS MAxiMA 
Gabriela Passos notou que, se todos os colaborado

fM MfivMsem atentos para os problemas de H&S, 

eles poderiam colaborar nas sugestoes e provid€m

cias para reduzir OS problemas da Baterias Maxima. 
Sua ideia era fazer com que a H&S fossem responsa-

As Estatisticas de Acidentes 

A VI Conferencia Internacional de Estatistica do 

Trabalho estabeleceu em 1947 dois coeficientes 

para medir, controlar e avaliar os acidentes no tra

balho: o Coeficiente de Freqiiencia e o Coeficiente 

de Gravidade. Ambos sao utilizados em todos os pa

ises, permitindo compara~6es internacionais, alem 

de compara~6es entre organiza~6es de diferentes 

ramos de atividade. 

1. Coeficiente de Freqiiencia (CF): significa o nu

mero de acidentes com afastamento em cada 

urn milhiio de homens/horas trabalhadas, no 

periodo de tempo considerado, que pode ser 

mensal ou anual. E urn indice que relaciona o 

numero de acidentes com cada urn milhao de 

homens/horas trabalhadas, a fim de propor

cionar compara~6es estatisticas com todos os 

tipos e tamanhos de organiza~6es. 

0 calculo do CF se baseia nas seguintes in

forma~6es: 

a. Numero media de colaboradores: e o efeti

vo de pessoal no periodo de tempo consi

derado. Envolve todo o pessoal da organi

za~ao de todas as areas e niveis. Alem do 
coeficiente global, pode-se utilizar o CF 

para cada uma das unidades (departamen

tos, se~6es), em periodos mensais e anuais 

para efeito de compara~ao interna. 

b. Homens/horas trabalhadas: e a multiplica
~ao do numero medio de colaboradores 

pelo total de horas de trabalho no periodo 

considerado. Sao as horas em que as pes

soas estao sujeitas a acidentes no trabalho. 

No numero de horas/homens trabalhadas 

bilidade de linha dos gerentes e furu:;;,o de ~taft dos 

especialistas de RH. mecucos e engenr elms ae segu. 
ranqa. E que cada colabon::~dor t~>5GI.Hnl>J~H~ i9U(:II rc~

ponsabilidade pelo assunto. Como fa<::( r e§Gi:l mug;:~n-

~a? Como voce poderia ajudar? 

sao incluidas horas extras e e:,clufdas horas 

remuneradas nao trabalhada:; (como as de

correntes de faltas abonada~, licen~as, fe
rias, enfermidades e descanso remunera

do). Em geral, consideram-s~ 8 horas por 

dia de trabalho. 
A formula do CF e a seguinte: 

N 2 de acidentes com afastamento >< 1.000.000 
CF=~-------------------

N2 de homens/horas traba] hadas 

2. Coeficiente de Gravidade (CG): >ignifica o nu
mero de dias perdidos e compwados em cada 
urn milhiio de homens/horas trabalhadas no 

periodo de tempo considerado. Esse periodo 

pode ser mensal ou anual. E urn fndice que re

laciona o tempo de afastamento (gravidade do 

acidente) em cada urn milhiio de homens/ho

ras trabalhadas, para permitir compara~6es 

com outros tipos e tamanhos de organiza~6es. 
0 calculo do CG se baseia na~; seguintes in

forma~6es: 

a. Numero de dias perdidos por tl{astamentos: 

eo total de dias nos quais os acidentados fi

cam incapacitados para o trabalho em con

sequencia de acidentes com incapacidade 

temporaria. Os dias perdidos sao contados 

a partir do dia seguinte ao do acidente ate o 

dia da alta medica, inclusive. Na contagem 

dos dias perdidos incluem-se os domingos, 

feriados e quaisquer dias em que nao haja 

trabalho na organiza~ao. 

b. Dias perdidos transportados: e o total de 

dias perdidos por afastament::>s no mes an

terior ou anteriores, quando •) CG abrange 

0 periodo anual ou quando 0 lfastamemo e 

maior do que o periodo. 
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c. Dias computados e debitados: e o total dos 
dias computados por redw;:ao da capacidade 

ou morte dos acidentados. Ha uma tabela 
convencional de uso universal que transforma 

a morte ou incapacidade permanente, total ou 
parcial, em dias de trabalho perdidos. 

A formula do CG e a seguinte: 

N~ de dias perdidos + N" de dias 

CG = __ co_m~p,_u_ta_d_o_s _x_l._O_OO_.o_o_o_ 
N" de homens/horas trabalhadas 

Em fun<;:ao do tipo de atividade e dos riscos de 

acidentes envolvidos, cada tipo de organiza<;:ao 

apresenta uma determinada tendencia de CF e CG. 

Certas organiza<;:6es apresentam elevado CF (mui

tos acidentes) e elevado CG (com afastamentos lon

gos). Outras, urn elevado CF (muitos acidentes) 

acompanhado de baixo CG (pouca gravidade). Ou

tras, urn baixo CF (poucos acidentes) e elevado CG 

(muita gravidade e afastamentos longos). Outras, 

~ DICAS 

COEFICIENTES DE FREQUENCIA E DE GRAVIDADE 

Estudo feito pela Associa<;:ao Brasileira para Preven

<;:ao de Acidentes mostra que os gemeros de indus

trias com os maiores CFs sao: 

Construc;;ao civil (76,88), a campea do numero de 

acidentes. 

Extra<;;ao de minerais (57,02) . 

., Industria extrativa vegetal (56,89). 

~ Metalurgia (56.46). 

Os menores CFs encontrados sao: 

~ Industria de perfumaria, sab6es e velas (11 ,59). 

., industria de material eietrico e de comunica<;:oes 

(19,83). 

Servi<;:os de produ<;:ao e distribui<;:ao de energia 

eletrica (20,93). 

Material de transporte (25,33). 

Par outro lado, as maiores CGs sao: 

1ll Extra<;:ao de minerais (2.527}, a campea dos aci

dentes graves. 

ainda baixos coef\ciemes de frcqliell~ia c de !;n.tYi

dade. Este seria o ideal. 

Causas dos Acidentes no Tntbalho 

Em todo acidente no trabalho estao prescntes OS se

guintes elementos: 

1. Agente: eo objeto ou substailc:ii (muquinu1Iu-
ca1, equipamento que poderian> ser adequada-

mente protegidos) diretament e relacionados 

com a lesao, como prensa, me;;a, martelo, es

cada, parede etc. 

2. A parte do agente: e a parte do agente que esta 

diretamente associada ou relacionada com a 

lesao, como volante, pe da mesa, cabo do mar

tela, piso da escada, acesso a parede etc. 

3. A condir;do insegura: e a condi<;:ao ffsica ou 
mecanica existente no local, na maquina, 

equipamento ou na instala<;:a::> (que poderia 

Constru<;:ao civil (2.494). 

# Madeira (2.274). 

Servic;:os de produ<;:ao e 

eletrica (2.074). 

·; Metalurgica (2.049). 

Os menores CGs sao: 

Industria do mobiliaxio 

io de 

Industria do vestuario, caJ;caclo e a; 'efatos de teci· 

dos (518). 

Industria de materia! eletrico e de 

(572) . 

Industria de material de transporte 

Para o National Safety Council am eric mo os maiores 

CFs estao nos ramos de construqao, ·ransportes ma· 

rftimos e mineragao subterranea. .:; ao os 

onde as acidentes sao ma1s freque 1tes. Por outro 

Ia do, as maiores CGs estao nas pedre .ras, 

de superficie, constru<;:ao e minerag< ~o subterra:.ea 

Sao as !ugares onde os acidentes sa J mais grave£~ e 

perigosos. 
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COMO OI!SI!NVOLVER UM PROGRAMA 
DE H&S21 

1. Envolva a administragao e colaboradores no de

senvolvimento de um plano de higiene e segu
ranc;a. Todas as pessoas da organiza9ao devem 

compreender que 0 plano e util e benefico para 

todas as partes envolvidas. 

2. RmJna tJ a{J(Jio necessaria para imptementar o 

plano. Nenhum plano funciona por si mesmo, 

pois necessita de urn patrocinador para sua cau

sae que proporcione energia e recursos para to

car o plano e faze-lo confiavel. 

3. Determine os requisitos de higiene e seguram;a. 

Cada local de trabalho tern diferentes necessi

dades para atender a requisites de higiene e se

guran9a. 

4. Avalie os riscos existentes no local de trabalho. 

identifique os problemas potenciais de H&S que 

existem no trabalho e quais as medidas preven

tivas necessarias. 

5. Corrija as condigoes de risco existentes. Ao 

identificar riscos potenciais existentes, procure 

elimina-los, reduzi-los ou controla-!os atraves 

dos meios possiveis. 

6. Treine os colaboradores em tecnicas de H&S. 

Torne o treinamento obrigat6rio em H&S para 

todos os colaboradores. Todos devem ser tre

inados sobre como executar o trabalho de rna

naira segura e saber como utmzar seu equipa

mento de seguranqa. 

7. Desenvofva a preocupa~{w de tornar o trabalho 

isento de riscos. Busque meios para re!atar su

gestoes incluindo procedimentos de emergen

cia. Assegure a manuten9ao preventiva dos 

equipamentos e das instala<;:oes. 

8. Melhore continuamente o programa de H&S. A 

partir da implementa<;:ao do programa, ele deve 

ser continuamente avaliado, incentivado e me

lhorado. A documentaqao do progresso ajuda a 

analisar sua melhoria. 

ter sido protegida ou corrigida) e que leva a 
ocorrencia do acidente, como piso escorrega
dio, oleoso, molhado, com saliencia ou bura
co, maquina desprovida de prote<;:ao ou com 
polias ou partes m6veis desprotegidas, instala-

9ao eletrica com fios descascados, motcores 

sem fio-terra, ilumina~ao deficiente. 

4. 0 tipo de acedente; e a forma ou modo de \<on-

tato entre o agente do acidente e c, acidentado 
' ou o resultado desse contaro como batidas, 

tombos, escorreg6es, choques, trombadas etc. 

5. 0 ato inseguro: e a viola~ao de procedimento 
aceito como seguro~ au seja, de; xar de usar 

equipamento de prote~ao individUll, distrair-se 
ou conversar durante o servi~o, fumar ern 
area proibida, lubrificar ou limpar maquina li

gada ou em movimento. 

6. 0 fator pessoal de inseguranqa: e qualquer ca
racteristica, deficiencia ou altera-;:ao mental, 
psfquica ou ffsica- acidental ou p~~rmanente -

que permite ou provoca o ato inseguro. Sao 
problemas como visao defeituosa, audis:ao de
ficiente, fadiga ou intoxicas:ao, d=scuido, de
saten<;:ao, problemas particulares, desconheci
mento das normas de seguran<;:a. 

Mas o que causa o acidente no trabal1o? Existem 
duas causas basicas de acidentes no local de traba
lho: as condi<;:6es inseguras e os atos imeguros. 

1. Condiqoes inseguras: constituem as principais 
causas dos acidentes no trabalho. Incluem fa

tares como: 

Equipamento sem prote<;:ao. 
Equipamento defeituoso. 
Procedimentos arriscados em maquinas ou 
equipamentos. 
Armazenamento inseguro, co 1gestionado 

ou sobrecarregado. 
Ilumina<;:ao deficiente ou impr6pria. 
Ventila<;:ao impr6pria ou fonte dear impuro. 
Temperatura muito elevada ou muito bai
xa no local de trabalho. 
Condi<;:6es ffsicas ou mecanic lS inseguras 
que sao zonas de perigo. 

As providencias consistem em eliminar ou mini
mizar as condi<;:6es inseguras. Outros fatores aci
dentais e que sao considerados condi<;:6es inseguras 
sao: o cargo em si, a programa<;:ao de trabalho pro
longado eo clima psicol6gico do local de trabalho. 
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ONOt;: OCORREM OS ACIDENTES? 

Alguns cargos sao inerentemente mais perigosos do 

que outros. Estudos recentes mostram que o cargo de 

operador de guindaste proporciona tres vezes mais vi

sitas hospitalares relacionadas com acidentes do que 

o cargo tie supervisor. 0 trabalho em algumas unida

des e inerentemente mais seguro do que em outras. 0 

departamento de contabilidade apresenta menos aci

dentes que um departamento de solda ou expedic;ao. 

A programa<;ao de trabalho e a fadiga tambem afe

tam os indices de acidentes. Os acidentes ocorrem 

menos durante as primeiras cinco ou seis horas da 

jomada de trabalho. Os indices de acidentes aumen

tam com o numero de horas trabalhadas no mesmo 

dia devido a fadiga. Os acidentes ocorrem mais nos 

turnos noturnos de trabalho. 

Tambem o clima psicol6gico do local de trabaiho 

afeta os indices de acidentes. Os acidentes ocorrem 

mais em fabricas com alto grau de demissoes sazo

nais e onde ha hostilidade entre as pessoas, queixas 

de baixos salaries e mas condic;oes de vida. 

2. Atos inseguros: eliminar apenas as condi~oes 
inseguras e insuficiente. As pessoas causam 
acidentes. Os atos inseguros das pessoas sao: 

* Carregar materiais pesados de maneira 
inadequada. 
Trabalhar em velocidades inseguras- mui
to rapidas ou muito lentas. 

:~» Utilizar esquemas de seguran~a que nao 
funcionam. 

• Usar equipamento inseguro ou usa-lo ina
dequadamente. 

* Nao usar procedimentos seguros. 
Assumir posi~oes inseguras. 

* Subir escadas ou degraus depressa. 
:~» Distrair, negligenciar, brincar, arnscar, 

correr, pular, saltar, abusar etc. 

Trac;os de personalidade que 
predisp6em a acidentes 

Algumas pesquisas tentaram identificar os tra~os de 
personalidade que distinguem as pessoas que sao 

predispostas a provocar acidentes dac uelas que nEio 

0 sao.22 0 interessante e que uma pequena porcen
tagem de pessoas (algo como Z0°rf1) sa•J ce:.ponsaveis 

por uma alta porcentagem de acidentes (algo em 
torno de 80%). Ist:o lembra a curva de Parern. A 

pesquisa nao COnseguiu definir quai~ OS tra~os CO

muns que predisp6em as pessoas a acidentes. Ou 

seja, nao ha consenso de que a pm1isposicao aos 
acidentes se)a universal, pois uma pessoa ptedlspos· 
ta a acidente em um t:ipo de trabalho pode nao ser 

em outra atividade. A predisposi~ac parece ser si

tuacional. Os tra~os de personalidade (como insta
bilidade emocional ou pouca resistencia a frustra
~ao) podem distinguir as pessoas predispostas a aci
dentes em atividades que envolvam riscos. Falta de 

habilidade motora pode predispor a acidentes, mas 
somente quando a atividade exija excelente coorde

na~ao motora. 
A visao esta relacionada com a frqiit~ncia de aci

dentes em muitos casos. Motoristas •le taxi, de ani
bus intermunicipais e operadores de maquinas que 
tern acuidade e habilidade visual apr•:sentam menos 
injurias do que aqueles que nao tern. 23 Os acidentes 
sao mais freqiientes na faixa etaria entre 17 e 28 
anos, declinando ate encontrar valores mfnimos en
tre 60 e 70 anos. Contudo, diferen:es padroes sao 
encontrados em diferentes cargos, onde o fator ida
de torna-se importante. Quando as habilidades per

ceptivas sao iguais as habilidades motoras, a pessoa 

COMO REDUZIR ACIDENTES 

E preciso minimizar as condi~oes de nseguram;:a nas 

empresas. Mas, as causas dos atos 

ser atribuidas a certas caracteristic:ls oe!;soa1s que 

predispoem aos acidentes, como am iedade, 

vidade, falta de controle emocional, ir 1perlcia etc. Cer

tas caracterlsticas pessoais, persorwlidade e motiva

~ao das pessoas levam a comportam• mtos que 

poem a acidentes, como a vontade c e assumir riscos 

e tomar atitudes inadequadas. Sao tE nd€mcias que !e

vam a atos inseguros, desatenqao e falhas em 

procedimentos e aumentam a probai: ilidade de provo

car acidentes. 



CAPITULO 15 • Higiene, Seguran~a e Qualidade dE Vida 83 
~-------------------------------------

Predisposi<;oes e de lncidencia de 

pessoais 
tend~ncias de comportamentos comportamemos 

•' comportamentos especifieos acidentais 

• Personalidade _ •. Atitudes e • Falta de aten~o • Probabilidade de 
habitos nao- componamentos 

• lnteligencia desejaveis • Esquecimento individuais 
acidentais 

• Motiva<;ao • Fatta de • Desconcentra<;ao 
habilidades 

: 
• Habilidades especlflcas • Dificuldade em 

sensoriais obedecer regras 
• Tendencia a e procedimentos 

• Habilidades assumir riscos 
motoras • Desempenho 

inadequado 
• Experiencia 

• Excessiva 
assun~ode 
riscos 

Figura 15.3. Fatores pessoais que influenciam o comportamento acidenta/. 24 

PREVENIR ACIDENTES E DEVER DE TODOS 

Na 
desda & 

ruas do Rio de Janeiro e de Sao Pau!o ostentando 

cartazes com os dizeres: 

Passa-

dos quase cem anos o lema nao se tomou obsole

to. Pelo contrario, tornou-se bem atuaL Ha tambem 

umve!hoe ditado que d1z: "mais vale preve-

nir do que remediar". Esse ditado esta 

mode mos. 

tende a ser mais segura. Mas quando o nfvel percep

tivo e mais baixo que 0 nfvel motor, a pessoa pode 

predispor-se a acidentes na medida em que essa di

feren<;:a aumenta. 25 

Como Prevenir Acidentes 

Na pratica, todo programa de preven<;:ao de aciden

tes focaliza duas atividades basicas: eliminar as con

di<;:6es inseguras e reduzir os atos inseguros. 

1. Elimina~;iio das condi(oes inseguras: e o papel 
dos colaboradores da primeira linl-a de defe

sa. Engenheiros de seguran<;:a desenham car

gos para remover ou reduzir riscos ffsicos dos 

ocupantes. Supervisores e gerente~; assumem 

importante papel na redu<;:ao das condi<;:6es 

mseguras. 

Mapeamento de areas de risco: trata-se de 

uma avalia<;:ao constante e permanente das 

condi<;:6es ambientais que podem provocar 
acidentes na empresa. Urn mut rao de es

for<;:os de gerentes, colaborado ·es e espe

cialistas de RH para mapear ~ localizar 

possfveis areas de perigo poten.:ial, suges

t6es e a<;:6es para neutralizar ou minimizar 

tais condi<;:6es. 

Analise profunda dos acidentes: todo rela

t6rio de acidente, com e sem afastamento 
do trabalho, deve ser submetido a uma 

profunda analise para descobrir possfveis 

causas, como condi<;:6es ou atos inseguros. 

A partir daf, a indica<;:ao de providencias 

no sentido de eliminar essas causas para 

prevenir novos e futuros acidentes. 
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~· Apoio irrestrito da alta administrafiio: 
todo programa bern sucedido de preven

<sao de acidentes repousa no compromisso 
da alta dire<;ao.26 Esse compromisso e im

portante para ressaltar a importancia que a 

alta dire<;ao da ao programa de profilaxia 
contra acidentes na empresa. 

2. Reduqao dos atos inseguros: OS acidentes sao 

similares a outros tipos de desempenho pobre. 

Estudos psicol6gicos sugerem que nao se deve 

selecionar as pessoas que apresentam tenden

cias para acidentar-se em cargos especificos. 

Processos de seleqao de pessoal: as tecnicas 

de sele<;ao visam identificar certos tra~os 

(como habilidade visual ou coordena~ao 

motora) relacionados com acidentes em 

certos cargos. Pesquisas sugerem uso de 

testes sobre tra~os relacionados com aci

dentes, como: 27 

Estabilidade emocional e testes de perso

nalidade. 

Medidas de coordena~ao muscular. 
Testes de habilidade visual. 

Testes de maturidade emocional, desem

penho seguro e cuidadoso. 

Suscetibilidade a exposi~ao a produtos t6-

xicos. 

Existe uma clara rela~ao entre predisposi~ao a 

acidentes e proficiencia no cargo. A sele~ao de 
pessoas baseada em testes de nao predisposi

~ao a acidentes permite que os gerentes pos
sam reduzir acidentes e melhorar a qualidade 

dos colaboradores ao mesmo tempo. 28 

Comunicaqiio interna: propaganda e carta

zes sobre seguran~a no trabalho ajudam a 

reduzir atos inseguros. Urn estudo mostra 

que o comportamento seguro teve urn au
memo de 20%.29 Contudo, os cartazes nao 

substituem os programas compreensivos 

de seguran~a, mas podem ser combinadas 
com eles e outras tecnicas, como o treina

memo para reduzir condi~6es de risco e 

atos inseguros. 

~ Treinamento: o treinamento de seguran~a 

reduz acidemes quando prepara novos co

laboradores no sentido de instruf-los em 

praticas e procedimentos para ev~tar po
tenciais riscos e trabalhar de5emvolYendo 

suas predisposi~oes em rela~ao a seguran~a 
no trabalho. 
Refor~o posirivo: um progt·an"J.a de scguran-

\a baseado no refon;;o po;itivo n~clhora a 

seguran~a no trabalho.30 Obietivos de redu
~ao de acidentes devem se r formulados em 

MEDIDAS PREVENTIVAS31 

A prevenqao de acidentes inclui s 

did as: 

l!i Educaqao: criar uma conscier cia de segw anc;a 

atraves de com em lccais 

respondencia ou a comunic; 

acidentes ou sem dias 

Treinamento em habiliclildf'S' 

did as de prevenqao em proc, :ssos de 

zagem. Colaboradores e ger entes devern ser 

treinados. Os deven ser 

res do processo. 

desenho de 

cluindo os fatores que: prom· vem 

ou monotonia. 

de 

para eii d.:! r;s.::os 

de acidentes, inspec,:6es per 6dicas. relat6rios 

da alta 

imprescindiveis. 

individual como; sapatos 

a regras sao ineficientes 

tes se nao forem contmua nente 

--------------------------·· 



conjunto com os colaboradores e com am

pla divulga\;iio e comunica~ao dos resulta
dos. Muitas empresas adotam o lema zero 

de acidentes e passam a ostentar cartazes 

com o numero de dias sem acidentes. Reu
ni6es peri6dicas com grupos de colabora

dores para discussao de casas e exemplos, 

encorajando para que fa~am distin~;;ao entre 

comportamentos certos e errados em situa

<r6es de perigo, alem de demonstra<rao de 

graficos de freqiH~ncia e localiza<rao de aci

dentes, bern como elaborar uma lista de re

gras de seguran~;;a pessoal (o que fazer e o 

que nao fazer em situa<r6es de risco) sao 

praticas freqiientemente encontradas. 

Custos dos Acidentes 

Falar em custos dos acidentes quando os mesmos en

volvem vidas humanas parece piada de humor negro. 

A vida e a integridade ffsica de uma pessoa sao coisas 

que nao se pagam. Contudo, alem das lamentiveis 

perdas humanas, os acidentes tambem provocam per

das financeiras para o acidentado, para sua famflia, 

para a organiza<rao e para a sociedade. 0 acidente 

constitui urn fator altamente negativo e suas causas e 

custos devem ser analisados para se remover eventuais 

condi~;;6es inseguras ou atos inseguros. 0 seguro de 

acidentes do trabalho cobre apenas os gastos com des

pesas medicas e indeniza~;;6es ao acidentado, mas nao 

rep6e a capacidade humana para o trabalho e nem a 

integridade ffsica as pessoas acidentadas. 

0 custo indireto do acidente do trabalho, segun

do a ABNT, envolve todas as despesas de produ<rao, 

despesas gerais, lucros cessantes e demais fatores 

cuja incidencia varia conforme o tipo de industria. 

J<i o INSS- lnstituto Nacional de Seguridade Social 

- inclui no custo indireto do acidente do trabalho os 

seguintes itens: gastos do primeiro tratamento me

dico, despesas sociais, custo do tempo perdido pela 

vftima, perda par diminui<riio do rendimento pro

fissional no retorno do acidentado ao trabalho, per

da pelo menor rendimento do trabalhador que 

substitui temporariamente 0 acidentado, calculo do 

tempo perdido pelos colegas de trabalhado para 

acudir a vftima etc. 
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QUANTO CUSTA UM ACID~NT~? 

Acidentes custam care: tanto para vldas humanas 

como para as A 
and t-1eaHh Adrreinistration) ifi'O'lt';!'< k:(otna fez. 

Uma estimafiva baseada ern t:Jstat:sticas che9o'u 

conclusao de que um acidente serio prov(o ~ll em rrv?
dia custos ao redor de 23.000 d6iares, Na 1orma 

n<:l 18, a Bra si!eira 

Normas Tecnicas estabeiece os :oncEHto:> 

de custo direto e indireto do acidente do :1ba!ho. 0 

custo direto do acidente e 0 total das des Jesas de-

correntes das para com as pfc ssoas ex-

aos riscos inerentes ao exercicic do traha, 

lho, como 

aos acidentados, por :!iarias de 

afastamento ou por incapacidade permaH~nt<L Em 

geral, estas despesas sao cobertas 

nhias de seguro. Cobrem despesas, ma nao co

brem a vida ou saude das pessoas. 

Aceita-se em varios pafses a propor<raC> entre OS 

valores do custo indireto e do custo direto de 4 para 

1: o custo indireto representa quatro vews o custo 

direto do acidente do trabalho, sem se falar na tra

gedia pessoal e familiar que o acidente de trabalho 

geralmente provoca como conseqiiencia. 

Se as organiza<r6es buscam eficiencia, eficacia e 

lucros, elas precisam estar dispostas a investir di

nheiro para criar condi~;;6es que excedam as condi

~;;6es exigidas pela lei, exatamente para ~e manter 

eficientes, eficazes e lucrativas. A falta de investi

mento em seguran~;;a custa muito mais caro. 

Avaliac;ao do Programa de 
Higiene e Seguranc;a do Trc balho 

Os programas H&S estao recebendo muita aten

<riio. Ao lado do respeito e considera<riio a:; pessoas, 

existe tam bern o aspecto financeiro a ser ~ nalisado. 

As conseqiiencias de programas inadequados sao vi

sfveis: aumento do absentefsmo e da rotatividade 

do pessoal, elevado fndice de afastamentos par 

doen<ras ou acidentes, aumento dos prem os de se-
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0 PROGRAMA DE SEGURAN<;A DAS LAVANDERIAS32 

Lavar mupa e uma arte que tecnica e talento. Ge, 

ralmente, as lavanderias sao pequenas empresas que 

atendem os oferecendo qua!idade. presteza 

Neste tipo de neg6cio. 

80"'1" da formula de sucesso e composta de pessoas e 
o restante de A seguranqa das pessoas e a 

saude sao OS itens mais importantes nas 

lavanderias, Cada estabelecimento funciona como 

urna pequena unidade fabril na qual as maquinas utili

zam vapores de alta pressao ear comprimido para la

var e passar roupas em altas temperaturas e em ambi

entes umidos e escorregadios. 0 local de trabalho e 
baru!hento devido ao h.mcionamento das maquinas e 

0 ar e denso de vapores 0 processo de 

causticos. Para 

remover as das roupas, as caldeiras de alta 

aquecem continuamente solventes 

micos, que sao reutiiizados e reciclados no processo. 

0 processo e executado atraves de e do tra-

balho humano. t\ Se 

urn erro e cometido - corno multo vapor- ocor· 

fervmas *"m que o solvente 

provocar nos 

colaboradores. Periculosidade e insalubridade carac

terizam o local de trabalho. 

A alta incidencia de acidentes de trabalho dsvido 

aos riscos envolvidos, a!em das de 

BATERIAS MAxiMA 

dos a utflizar equipamentos in Hviduais 

roupas, I JVas, 

zes para lembrar aos funcion 

com 
acidentes. 0 problema crc:.nici 1 e a ma vont"'(ie ·~. · 

funcioniuios em utilizar os EPii, como roupas. avE

tais, botas. amiculares e 6culos :' 

seguram.;a, que os transforma n em 

Nem todos os Jtos 

roupas de seguranqa, mas ac:::-: 

hidrofluoridricos usados para remover mam;h? :: 

roupas - sao As 'oupas de sefJUra~:' 

sao desconfortiweis. OS inCOfl'Odos 6culo& reduze

a visibilidade e os ; uriculares reduzer- : 

audibilidade. Alem disso, nac sao nada 

Como resu!tado, os funciominos nem sernpre es:o:: 

a usa-los, fazendo rom que as chefias · ~-

nham de a ex; 

1. Como identificar as 

vem ser eiiminadas? 

2. Como estabelecer 

acidentes? 

de risco que : ~ 

para e. ·: 

3. 0 que voce sugere para :mmentar a segura-:' 

no trabalho? 

4. Como voce comunicaria a "'"''''""'t''" 

de segura 

Gabriela queria 

finir um 

um programa de H&S para valer na Baterias fvUrxima. Como voc < 

para tanto? 

2:.:-

guros, eleva<;:ao dos custos laborais, maiores indeni

za<;:6es pagas por acidentes ou doen<;:as profissio

nais, custos judiciais mais elevados, press6es dos 

sindicatos e da sociedade e ate mesmo negativa dos 

clientes em adquirir produtos de empresas poluido-

ras da natureza e predadoras do capital humano. 

0 programa de H&S deve ser monitorado ~::::r 

termos de custos/benefkios pelos especialistas t::::r 

RH, gerentes e, sobretudo, contar com a particqc

<;:iio de todos OS colaboradon~s. Alem disso, 0 r=-=-
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grama deve ser julgado atraves de criterios, como 
melhor~a no desempenho no trabalho, redu~ao dos 
1fastamentos por acidentes ou por doen~as e redu-

'iao de a~6es disciplinares. 0 programa nao precisa 

necessariamente ser o mais caro, mas aquele que 

produz resultados melhores para a organiza~ao e 
para a~ pc~~oa~. Abordagens e criterios sao impres

cindlveis, como melhoria da produtividade, ausen

cia de acidentes e doen~as profissionais, niimero de 

dias sem acidentes, treinamento intensivo dos ge

rentes e de todos os colaboradores, reuni6es de se

guran~a, instala~6es medicas e intensa participa~ao 

da alta dire~ao. 

~ ~ ~ " ~-- j8 "' 

< ~111&1 : ::\fi?"';,r;~i!ii:' < "'¥'::::::: ~ .;5/!',:.;:V:·.,f 

VOCE SABE 0 QUE E A CIPA? 

A CIPA - Comissao lnterna de "'"''n"'"'" de Aci~ 

da CL T - Consoli-dentes - e uma 

daqao etas Leis do Trabalho rvietade dos campo, 

nentes da CIPA e indicada pela empresa e outra 

metade e escoihida pelo voto dos func1onarios. pe-

riodicamente. Cabe a CiPA OS atos 

ros dos trabalhadores e as 

que ja ex1ste. 

apontam as 

de seguran

Eia deve fisca!izar o 

oe RH 

tancia nos programas de segurant:;a das pequenas 

e medias empresas. 

Qualidade de Vida no Trabalho 

-\o lado da higiene e seguran~a do ponto de vista fl
sico e ambiental existe o lado do bem-estar psicol6-

gico e social. 0 termo Qualidade de Vida no Traba

lho (QVT) foi cunhado por Louis Davis33 na decada 

de 1970 quando desenvolvia urn projeto sobre de

senho de cargos. Para ele, conceito de QVT refe

re-se a preocupac;ao com 0 bem-estar geral e a saiide 

dos colaboradores no desempenho de suas ativida

des. Alguns autores europeus desenvolveram outras 

.::onceitua~6es dentro da abordagem sociotecnica34 

:: da democracia industrial. 35 Atualmente, o concei

to de QVT envolve tanto os aspectos ffsicos e ambi

r::ntais, como os aspectos psicol6gicos do local de 

trabalho.36 A QVT assimila duas posi~6es anttgoni
cas: de urn lado, a reivindica~ao dos colabor~.dores 
quanta ao bem-estar e satisfac;ao no trabalhc e, de 

outro, o interesse das organiza~;oes quanta ac s seus 

efeitos potenciadores sobre a produtividade e a 

qualidade. 

A QVT tern sido utilizada COJTlO indicador das 

experiencias humanas no local de trabalho c o grau 

de satisfa~ao das pessoas que desempenham o tra
balho. 0 conceito de QVT implica em profunda 

respeito pelas pessoas. Para alcan~ar nfveis elevados 

de qualidade e produtividade, as organiza~6c s pre

cisam de pessoas motivadas que participem ativa

mente nos trabalhos que executam e que sejan ade

quadamente recompensadas pelas suas conrribui

~6es. A competitividade organizacional - e •)bvia

mente, a qualidade e produtividade - passarr obri

gatoriamente pela QVT. Para bern atender ao clien

te externo, a organiza~ao nao deve esquecer o clien
te interno. Isto significa que, para satisfazer o clien

te externo, as organiza~6es precisam antes s ltisfa

zer os seus colaboradores responsaveis pelo r rodu

to ou servi~o oferecido. Como diz Claus Moller, 

consultor dinamarques: coloque os empregados em 

primeiro Iugar e eles porao os consumidores e en pri

meiro lugar. A organiza~ao que investe direta nente 

no colaborador esta, na realidade, investindc' indi

retamente no cliente. A gestao da qualidadc total 

nas organiza~6es depende fundamentalmer te da 

otimiza~ao do potencial humano. E isto depende de 

quao bern as pessoas se sentem trabalhando 1a or

ganiza~ao. A QVT representa o grau em cue os 

membros da organiza~ao sao capazes de satisfazer 

suas necessidades pessoais atraves do seu tr< balho 

na organiza~ao. 

Componentes da QVT 

A QVT e urn constructo complexo que envolve uma 

constela~ao de fatores, como: 

1 A satisfac;ao com o trabalho executado. 

2 As possibilidades de futuro na organiza ;ao . 

3. 0 reconhecimento pelos resultados akanc;a

dos. 

4. 0 salario percebido. 
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5. Os beneficios auferidos. 

6. 0 relacionamento humano dentro da equipe e 
da organiza~ao. 

7. 0 ambiente psicol6gico e fisico de trabalho. 

8. A liberdade de atuar e responsabilidade de ta
mar decis6es. 

9. As possibilidades de estar engajado e de parti-

opar ativamente. 

A QVT envolve os aspectos intrinsecos (conteu
do) e extrinsecos (contexto) do cargo. Ela afeta ati

tudes pessoais e comportamentos relevantes para a 
produtividade individual e grupal, tais como: moti
vac,;ao para o trabalho, adaptabilidade a mudanc,;as 
no ambiente de trabalho, criatividade e vontade de 
inovar ou aceitar mudan<,;as e, principalmente, agre

gar valor a organiza<,;ao. 

SAUDE E UM NEGOCI037 

A Shell e uma empresa que investe fortemente na me

ihoria da qualidade de vida no trabalho {OVT) de seus 

co!aboradores para garantir maior produtividade. A 

empresa fez uma pesquisa com 60'% de seus funcio

narios com 0 objetivo de determinar 0 de saude 

e os fatores de riscos. 0 levantamento faz parte de um 

programs de melhoria da QVT, implantado desde 

1961. Os dados revelam que a maioria dos emprega

dos da empresa e sedentaria. obesa, estressada, ina

dequadamente alimentada e hipertensa omissa. 0 ge

rente de programas de saude afirma que esse perfil 

nao e diferente do colaborador de outras empresas. 

Entre os 1.846 colaboradores consultados, 96% tern 

dieta inadequada, alto consumo de gorduras e 8f!UCa

res, 80% sao sedentarios e 71% apresentam excess a 

de peso. 17% sao hipertensos e 30% se valem de au

tomedica11ao. 0 ponto positivo foi a da per

de fumantes que caiu de 33 para 26%. 

Com esse levantamento a Shell esta agindo proati

vamente para oferecer ao colaborador melhoria nas 

condiqoes de saude e preven<,;ao de doenqas. lsto nao 

e paternalismo, a empresa sabe que 0 colabora

dor motivado. satisfeito, integrado e saudavel """'""'j'"' 
maior produtividade e menores custos com doenlfaS. 

A estrategia da Shell e inves ir na 
taurantes especializados em p atos 
centers nas unidades que nao 1 }ossuEN·n 

vo. Outra estrategia e unplant. r o prograrna w~, 

(bem-estar) com grupos exp' ·rlmenh;l;; .. 

colaboradores que estao con 
(como divorcio, morte de 1ge, na fa: 
etc.). As prioridade5 5e a5serm Hu:un i.l;:, ~,;,., .;;tmn "'_' 

"employee assistance prograr n;" 

sistencia a empregados) dos £ mericanos. 

Modelos de QVT 

0 desempenho no cargo e o clima organizacional rc
presentam fatores important·~s na determinac,;ao ..:~ 

QVT. Sea qualidade do traba1ho for pobre, conduz
ni a alienac,;ao do empregadc e a insatisfa<,;ao, a r;-_.o 

vontade, ao declinio da produtividade, a compon.o· 
mentos contraproducentes (o)mo absentefsmo, roE
tividade, roubo, sabotagem, rr ilitancia sindical etc.).· 
Qualidade do trabalho elevada conduz a urn clima c~ 
confian<,;a e respeito mutuo, no qual as pessoas te:-.

dem a aumentar suas contt ibuic,;6es e elevar su_:_o 

oportunidades de exito psicol6gico enquanto a ac
ministra<,;ao tende a reduzir mecanismos rfgidos C:: 
controle social. 

Por outro lado, a importancia das necessidades h.:

manas varia conforme a culura de cada indivfduo : 
de cada organizac,;ao. Portanto, a QVT nao e deterc· 
nada apenas pelas caracterfst cas individuais (neces~.
clades, valores, expectativas) ou situacionais (estrun.L.:: 
organizacional, tecnologia, sistemas de recompenS0. 
politicas internas), mas sobntudo pela atuac,;ao sisr~
mica dessas caracteristicas individuais e organizacic
nais. Por esta razao, varios at: tores apresentam mod::
los de QVT. Os tres modelos de QVT mais imporra:-
tes sao os de Nadler e Lawler, de Hackman e Oldhr: 
e o de Walton, que veremos a seguir. 

!a GP DE HOJE 

MODELO DE QVT DE NADLER E LAWLER~ 

Para Nadler e Lawler. a QV - esta fund am ~nt,'lda E

quatro aspectos: 
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1. Participacrao dos colaboradores nas decisoes. 

2. Reestrutura9ao do trabalho atraves do enrique

cimento de tarefas e de grupos autonomos de 

trabalho. 

3. lnova<;ao no sistema de recompensas para in

fluenciar o clima organizacional. 

4. Melhoria no ambiente de trabalho quanto a condi

q6es fisicas e psico16gicas, honlrio de trabaiho etc. 

Na medida em que esses quatro aspectos sao in

crementados, ha uma melhoria na QVT . 

• GP DE HOJE · 

MODELO DE QVT DE HACKMAN E 
OLDHAN40 

Hackman e Oldhan (34) apresentam um modelo de 

QVT que abordamos no capitulo dedicado ao desenho 

de cargos. Para eles, a dimens6es do cargo produzem 

estados psicol6gicos criticos que conduzem a resul

tados pessoais e de trabalho que afetam a QVT. As di

mensoes do cargo sao: 

1. Variedade de habilidades: o cargo deve requerer 

varias e diferentes habilidades, conhecimentos 

e competEmcias da pessoa. 

2. ldentidade da tarefa: o trabalho deve ser realiza

do do inicio ate o fim para que a pessoa possa 

perceber que produz um resultado palpavel. 

3. Significado da tarefa: a pessoa deve ter uma clara 

percepgao de como o seu trabalho conse-

quencias e impactos sabre o trabalho das outras. 

4. Autonomia: a pessoa deve ter responsabilidade 

pessoal para e executar as tarefas, au

tonomia propria e independ{mcia para desem

penhar. 

5. Retroar;ao do proprio trabalho: a tarefa deve 

proporcionar informaqao de retorno a pessoa 

para que ela propria possa auto-avaliar seu de

sempenho. 

6. extrinseca: dave haver o retorno pro-

porcionado pelos superiores ou 

clientes a respeito do desempenl1o na tarefa. 

7. lnter-relacionamento: a tarefa deve 

contato P'lterpessoal do ocupante com outras 

pessoas ou com ciientes internes e extemos< 

Para os autores, as dimensoes do caroo sao det~~-

minantes da QVT por oferecerem recorr pensas intnn-

secas que produzem satisfa~ao no car,JO e automoti
vam as pessoas para o trabalhO. Hack nan e Oldnan 
utilizam um mode!o de pesquisa sobre o diagnostico 

do trabalho baseado em um inventario de diagnostico 

das caracteristicas do cargo para o grau de sa-
tisfagao e o grau de 

tico da QVT 

interna <omo diagn6s-

0 MODELO DE QVT DE WALTON41 

Para 

saber: 

existem oito fatores que aft 'tarn ao Q\fT, a 

butiva de compensa«:;ao 

za, da eqi.iidade intema 

dade extema 

do mercado de 

2. Condig6es de seguranya e saud : no lral:;aJh(y 

envolvendo as dimensoes de trabalho e 

ambiente fisico a sauce e bem·estar 

da pessoa. 

3. e desenvolvimento de 

4. 

5. 

no sentido de ope tunidades de 

satisfazer as necessidades de de 

bilidades e conhecimentos do tr baihador. de

senvolver sua autonomia, autoco 1trole e de ob

ter sobre o processc totai do traba

lho, bem como ao seu 

des de carreira na 

desenvolvimento ;eguranca ""J 

emprego de forma duradoura. 
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tos e deveres do trabalhador, recursos contra 

decisoes arbitrarlas e urn clima democratico 

dentro da organizac;ao. 

7. Trabalho e espaqo total de vida: o trabalho 

nao deve absorver todo o tempo e energia do 

trabalhador em detrimento de sua vida famili· 

ar e particular. de seu lazer e atividades co

munitarias. 

a. Relevancia social da vida no trabalho: o trabaiho 

deve ser uma atividade social que traga orguiho 

para a pessoa em participar de uma organiza

<;ao. A organiza<;ao deve ter uma atua<;ao e uma 

imagem perante a sociedade, responsabilidade 

social, responsabilidade pelos produtos e servi

<;os oferecidos, praticas de emprego, regras 

bern definidas de funcionamento e de adminis

tra<;ao eficiente. 

Os oito fatores e suas respectivas dimensoes estao 

representados na Figura 15.4. 

Olhando a QVT sob urn prisma mais amplo, en
tendemos que ela constitui uma dosagem perfeita 

da aglutina<;:ao entre os talentos envolvidos e empo
derados, com a arquitetura organizacional conecta

da (organiza<;:ao do trabalho em equipe}, cultura or
ganizacional amigavel e envolvente e urn estilo de 
gestio democratico e participativo, como mostra a 

Figura 15.5. 
Milkovich e Boudreau42 salientam que a QVT 

parte do reconhecimento de que uma pessoa bern 
treinada e bern posicionada na empresa esta em me
lhor condi<;:ao para identificar problemas dificil

mente localizaveis com rela<;:ao a qualidade do pro
duto ou como o trabalho deve ser feito. Assim, a 
QVT e essencial na cria<;:ao de urn espfrito de cida
dania organizacional como nos programas de quali

dade total nas organiza<;:6es. 

Programas de Bem-Estar dos 
Colaboradores 

Os programas de bem-estar sao adotados por orga

niza<;:6es que procuram prevenir problemas de 
saude de seus funcionarios. 0 carater profilatico 

desses programas parte do reconhecimento de seu 
efeito sobre 0 comportamcnto do5 fun.;ivn.arios e 

estilo de vida fora do trabalho, encorajando as pes
soas a melhorar seu padrao de saudc. Tambern iicr-

vem para reduzir os elevados custos de ~aUclc. no 
redor de 1~80, cerca clc mctadc de 1.odu5 uo un.ida-

des de neg6cios dos EUA com menc s de 50 funcio
narios estava oferecendo algum tipo de programa 
de bem-estar. E a ten den cia e de acelera~ao no~ 
programas. 

Urn programa de bem-estar tern :~eralmente tres 

componentes:43 

1. Ajudar os funcionarios a identificarem riscos 

potenciais de saude. 

2. Educar os funcionarios a respdto de riscos de 
saude, como pressao sangiifnea elevada, fu

mo, obesidade, dieta pobre e estresse. 

3. Encorajar os funcionarios a mudar seus estilos 
de vida atraves de exerdcios, boa alimenta<;:ao 

e monitoramento da saude. 

X AVALIA~iO &BITICA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Muitos programas de bem-estar sik baratos, como o 

fornecimento de informac;;ao sobre as calorias do car

dapio diario do refeit6rio e o nivel d ~ calorias exigido 

peio organismo humano. E tambem o caso de forne

cer informac;;ao sobre clinicas de rec de peso, de 

exercicios fisicos, dietas alimentares etc. Outros pro

gramas sao mais caros, como as sa as de fitness cen

ters da IBM. 0 programa de bem-es ar da Xerox inclui 

fitness center, instrutores de exerc cios fislcos, edu· 

caqfw sabre tabagismo, abuso de s ubstancias 

cas, controle de peso e alimenta<;a•), alem de instala

<;6es de ginastica, piscinas e trilhas de corrida. Essas 

organiza<;oes extrapo!am e ultrapa~ sam o simples lo

cal de trabalho e passam a oferece; algo mais para os 

seus funcionarios. A fun<;ao social :la organizaqao re

side nisso: colaborar para o desenvolvimento das 

pessoas e da comunidade de ma 1eira responsavel, 

pois de nada adianta ser uma ilha c e prosperidade no 

meio de um oceano de pobreza. 



ELSEVIER 

Fatores de QVT: 

'a:C<;J:.d\1;6~ de seguranc;a .e 
···· ,,,s81Jd8notrabalno 

3. Utlliza98o e desenvoMmento 
'>: .. ;DatJBCI€Ja£18S 

4. Opoitunidades de crescim&nto 
eseguranqa 

· ... 

5. Integ~ social na organizat;ao 

6 .. Garantias constitUcionais 

7. Trabalho e ~total de vida 

8. R:elevAncla social da vida no 
trabalho 

Figura 15.4. Modelo de QVT de Walton. 
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Dimensoes: 

1. Renda (salario) aclequada ao trabalho 

2. EqUidade intema (compatibilidade intema) 
3. Equldade externa {compatibifldade externa) 

4. Jornada de trabalho 
5. Ambiente fisico (seguro e saudtwel} 

6. Autonomia 
7. Significado da tarefa 
8. ldentidade da tarefa 
9. Variedade de habllldades 

10. Retroat;ao e retroinforma~o 

11. Possibilidades de earreira 
12. Crescimento proflss!onal 
13. Seguranga do emprego 

14. lgualdade de opoitunidades 
15. Relaclonamentos interpessoais e grupais 
16. Senso comunita.rio 

17. Respeito as leis e direitos trabalhistas 
18. Privacidade pessoal 
19. Uberdade de expressao 
20.Normas e rotina.S claras da Organizac;OO 

21.~~~~na~~.· 
22. lmagem da empress 
23. Responsabilidade social petos.produtos/servic;os. 
24. Responsabilidade social palos empregados 

Figura 15.5. A dosagem perfeita para o QVT: convergencia. 
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Processos de 
Manter 
Talentos 

Processes Processos 
deAgregar deAplicar 

Talentos Talentos 

• Maior Atrat;B.o • Tempo de Adaptaqao 
• Melhor Perfil • Melhor Adequa,.ao 
• Maior Acuracldade •" Melhor Desempenho 
• Melhor Precisao • Melhor Avaliaqao 

• Maior SatisfaQiio 

PrGCe&80S de 
~ 

Talimtos 

• Melhores Resultados 
• Maior lncentivo 
•MaiorA~ 

• Maior Satisfac;:iio 

Processos ··~-· .. ] de Manter Monitorar 
Talentos Ta!entos 

• Melhores lncentivos 
• Menor Custo 
• Melhores Resultados 
• Melhor Aprendizagem 
• Maior Crescimento 
• Maior Satisfaqao 

Figura 15.6. A inf/uencia dos processos de manter talentos sabre os demais processo:; de GP. 

Em resumo, os processos de manter talentos sao 

fundamentais no resultado global dos processos de 

GP pais garantem a continuidade das pessoas na or

ganiza<.;ao. Na verdade, todos os processos ate ago-

ra abordados - agregar, aplicar, rec::>mpensar, de
senvolver e manter pessoas - cons tit Jem a base sa

bre a qual a GP contribui para o sucesso organiza

cional. A Figura 15.7 da uma mosw, disso. 

A PERCEPGAO DO AMBIENTE DE TRABALH044 

0 famoso Families and Work Institute fez um Estudo 

Nacional do Ambiente Mutavel de Trabalho para exa

minar as percepgoes de funcionarios assalariados a 

respeito de seus trabalhos e as crengas quanta as ca-

Comunicagoes abertas 

Efeito sobre a familia e vida pessoal 

Natureza agradavel do trabalho 

Qualidade da administragao 

Atitude do supervisor 

Controle constante sobre o trabalho 

Aquisic;:ao de novas habilidades 

Seguram:;a no trabaiho 

Qualidade dos ~~·~~m~ 

Local de trabalho 

Trabalho Bstimulante 

65% 

60% 

58% 

58% 

58% 

55% 

55% 

54% 

racteristicas de emprego. \baixo estiw as 

razoes consideradas ·'mais 

de assumir um cargo: 

es" na decisao 

Polit!cas que ap6iam a familia 

Beneficios sociais 

Controle da do trabalhc 

Oportunidades de progresso 

Salaries ou 

Acesso a tomada de decisoes 

que nenhuma outra empres a 
oferece 

para cargos 

Tamanho da 

26% 
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1 . A GP prepara e treina os gerentes. 

Fase de Colheita 

Fase Preparat6ria 

Fase Migratoria 

urn parceiro estrategico. 

7. Os gerentes se tornarn lideres, coaches, 
facilitadores e irnpulsionadores. 

. As pessoas se tornarn livres e aut6nornas 

9. A ernpresa se torna urn Iugar rnelhor para 
se trabalhar. 

Figura 15.7. As fases preparat6ria, migrat6ria e de colheita de resultados em conseqiHmcia da GP. 

• CASO PARA DISCUSSAO 

AS EMPRESAS MAIS ADMIRADAS DO MUND045 

I 

A revista Fortune publica a cada ano, a relac;ao das empresas mais admiradas do mundo, segundo pesquisa do 

Hay Group. As campeas nacionais sao: 

ESCORE NEGOCIO I 
Estados Unidos 

Pfizer 8,58 Farmaceutico 
P&G - Procter & Gamble 8,54 Sabonetes e cosmeticos 
3M 8,39 lmagem e equipam. escrit6rio 
GE- General Electric 8,37 Eletronica e equipam. eletrico 
Gillette 8.26 Sabonetes e cosmeticos 

inglaterra 

Royal Dutch/Shell Group 7,81 Refinagao de petr61eo 
British Petroleum 7,49 Refinagao de petr61eo 
Unilever 7,02 Alimentagao 
ICI- Imperial Chemical Industries 6.63 Qui mica 
HSBC Holdings 6,61 Banco comercial 

Franc;a 

L'Oreal 7.59 Sabonetes e cosmeticos 
LVMH 6,24 Sabonetes e cosmeticos 
Groupe Danone 6.16 Al;mentagao 
Total 6.10 Refinagao de petr61eo 
Alcatel 5,81 Eletr6nica e equipam. eletrico 
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ESCORE: M£GOCIO: 
Alemanha 

Daimler-Benz 

9MW 
Bayer 

f-ienkef 
Basf 

Japao 

Toyota Motor 
Sony 

Handa Motor 
Canon 
Fuji Photo Film 

Europa (outros paises) 

Nestle (Suic;;a) 
ABB - Asea Brown Boveri (Suic;;a} 
L.M. Ericsson (Suecia) 
ABN - AMRO (Suic;;a) 
Philips Electronics (Holanda) 

Asia (fora o Japao) 

News Corporation (Australia) 
Singapore Airlines ( Singapura) 
Samsung Electronics (Coreia do Sui) 
Swire Pac1tic 
SK 

7.56 
7,05 

7,01 
6.75 
6.75 

7,69 

7,27 
6,98 

6.79 
6,49 

7,31 
7,10 
7,08 
6,56 
6.25 

6,03 
5.62 
4,85 
4,58 
4.46 

Autorr16veis 

Qulmica 
Sabonet<;>s e <;;osrnerico• 

AutorncJve1s 

e equipam. e 
Autorn6v(~IS 

!mag em e equtpam. esc ·aorio 
lmagem e equipam. esc 

Eletronica e eqwpam. e etrico 
Eletronica e equipam. e etrico 
Banco comercial 
Eletronica e equipam. e etrico 

Entretenimento 
Aviac;;ao 
Eletronica e 

de 

e 6trico 

Todas essas companhias sao admiradas pela sua agi!idade em um mundo globalizad:> e turbulento. To:=:; 

elas respondem n21pida e criativamente quando surgem as crises ou as oportunidades. Tr das elas dedicam -

profundo respeito aos funcionarios como base para o seu continuado sucesso globaL Em todas eias. a Q>/; ~ 

elevada. Pudera. Elas tambem sao admiradas pelos seus pr6prios funciom3rios. 

QUESTOES 

1. Voce conhece todas essas empresas? Quais? 0 que voce pensa delas? 

2. Quais os aspectos positivos e negativos que voce reconhece nelas? 

3. Como essas empresas chegaram ao topo em termos de admiraqao? 

4. Quais as caracteristicas que as fazem ser admiradas no mundo todo? 

I Resumo do Capitulo 

A higiene e seguran~a do trabalho (H&S) cuida da pre

ven~ao de doen~as e acidentes relacionados com o traba

lho. A higiene do trabalho esta relacionada com as con

di~oes ambientais de trabalho que assegurem saude fisica 

e mental das pessoas. Os seus principais itens sao: am

biente fisico de trabalho (como ilumina~ao, ventila~ao, 

temperatura, ruidos), ambiente psicol6gico (redu~ao do 

estresse), aplica~ao de principios de ergonomia e saude 

ocupacional. 0 estresse no trabalho pode ser provocado 

por fatores ambientais ou pessoais e pode ser reduzido 

atraves de medidas relativamente simples. A seguran~a no 

trabalho envolve preven~ao de acidentes, de incendiO" : 

de roubos. Os acidentes sao classificados em: sem a£~-_: 

mento, com afastamento (que irclui incapacidade re=

poraria, parcial permanente ou permanente total) e mcc

te. As estatisticas de acidentes adotam o coeficiemt x 

freqiiencia e o de gravidade. As •2ausas dos acidenr~ x 

trabalho sao duas: condi~oes ins.~guras e atos inseg-r:-.. 

Existem tra~os de personalidade que predispoem a .:c

dentes. A preven~ao de acidentes e feita atraves da e~

na~ao das condi~oes inseguras e redu~ao dos atos in~~

ros. Os custos de acidenres sao elevados e por essa r.;::::lu 

devem-se avaliar os custos/benelicios dos program.;.s 2 

H&S. A qualidade de vida no trabalho (QVT) e ur:: 2!:--
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sunto atual e merece todo cuidado. Ha varios modelos 

d~ QYT, mas ela depende de varios aspectos, como a sa
tisfa<;;ao no trabalho. Daf a ado<;iio de programas de 

~~111-esbr dos func~on:ir{os. 

I ~xercfGios 
1. ~efi~~ higiene do trabalho e quais sao os seus prin

CipalS 1tens de atua<;iio. 

2. Comente os principais aspectos do ambiente fisico 
e psicol6gico de trabalho. 

3. Comente a aplica<;ao dos princfpios de ergonomia. 

0 que e ergonomia? 
4. Defina a saude ocupacional. Como funciona em 

nosso pais? 
5. Quais as etapas de urn programa de saude ocupacio

nal? 

6. Quais OS principais problemas de saude nas organi

za<;6es? 
7. Explique o estresse no trabalho, suas fontes princi

pais e como reduzi-lo? 
8. Conceitue seguran<;a no trabalho e suas principais 

areas de atividade. 
9. Defina acidente e a preven<;iio de acidentes. Classi

fique os acidentes. 
10. Explique o CF e o CG e suas respectivas formulas. 

De exemplos. 
11. Como voce desenvolveria urn programa de H&S? 
12. Explique os elementos presentes em todo acidente 

do trabalho. 
13. Explique as condi<;6es inseguras e os atos inseguros. 

14. Explique os tra<;os de personalidade que predis-

p6em a acidentes. 
15. Como se deve prevenir acidentes? Explique. 
16. Co mente os custos diretos e indiretos dos acidentes. 
17. Como se faz a avalia<;iio do programa de H&S? 
18. Conceitue QVT e seus principais elementos. 

19. Explique os modelos de QVT de Nadler e Lawler e 
de Hackman e Oldhan. 

20. Explique o modelo de QVT de Walton. 

21. Comente os programas de bem-estar dos colabora
dores. 

I Passeio pela Internet 

Visite os seguintes sites: 

www.abvq.org.br 

www.allbusiness.com 

www.aqsinc.com 

www.asq.org 

www.bettermanagement.com 

www.bmgi.com 

www.eworkmarkets.com 

www.fnq.org.br 

www.hewitt.com 

www.humancapitalinstitute.org 

www.ilo.org 

www.nsc.org 

www.orgplus.com 

www.osha.org 

www.projectmanagement-hg.com 

www. pure business. com 

www.quality.nist.gov 

www.spiritOntheJ ob.com 

www.workforce.com 

www. worldatwork.com 

www.worldatworksociety.com 
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