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RESUMO 

 

A relevância do presente estudo intitulado “Formação e Treinamento de Recursos 

humanos nas Empresas do Ramo Comercial de Material de Construção de Aracaju/SE” se 

confirma a partir das mudanças ocorridas nas organizações contemporâneas que se alinham às 

transformações sociais, econômicas e tecnológicas, modificando a forma de gerenciar os 

recursos humanos (RH), consolidando um novo modelo de gestão. O principal objetivo deste 

trabalho é verificar de que maneira o treinamento e o desenvolvimento são necessários para a 

capacitação e qualificação dos recursos humanos nas empresas do ramo comercial de material 

de construção. É apresentado um breve histórico da gestão de recursos humanos, incluindo 

conceitos e a importância da comunicação para uma interação bem-sucedida entre as pessoas. 

Menciona-se a relação entre o líder qualificado e o alcance da missão e dos objetivos das 

organizações, bem como o significado de motivação para a melhoria dos resultados almejados 

pelas empresas, buscando saber quem está e como se torna motivado. Discorre-se sobre a 

relevância de treinamento e qualificação para o aperfeiçoamento dos colaboradores, através 

de formação continuada, bem como acerca do Desenvolvimento Organizacional como 

fundamento para mudanças nas organizações. Realizou-se uma pesquisa exploratória, 

descritiva, com abordagem qualitativa. Na pesquisa de campo, que consistiu em um estudo de 

caso múltiplo, foram considerados funcionários de três organizações instaladas em 

Aracaju/SE, do ramo comercial de material de construção, incluindo a área de RH, utilizando-

se do método survey. Concluiu-se que, dessas empresas, a de maior sucesso é aquela que mais 

se empenhou em formar e treinar os Recursos Humanos, capacitando e qualificando seus 

funcionários, o que é corroborado pelos resultados da leitura bibliográfica e pelos indicadores 

relativos às compras e faturamento da referida empresa. 

  

Palavras-Chave: Treinamento e Desenvolvimento, Recursos Humanos, Motivação, 

Liderança, Comunicação. 
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ABSTRACT 

 

The importance of the present study entitled “Development and Training of Human 

Resources at Building Material Companies in Aracaju/SE” is confirmed by the changes which 

take place within contemporary organizations which keep up with the social, economical and 

technological transformations, modifying the way of managing the human resources (HR), 

consolidating a new model of management. The main purpose of this work is to verify how 

training and development are necessary for improving and qualifying the human resources at 

building material companies. It is presented a brief history of the human resources 

management, including concepts and the importance of communication for a well-succeeded 

interaction among people. It is mentioned the relation between the qualified leader and the 

mission scope and the aims of the organizations, as well as the meaning of motivation to 

optimize the companies desired outcomes, trying to get to know who is and how one becomes 

motivated.  One discourses on the relevancy of training and qualification for the employees’ 

improvement, through continuing education, as well as on the Organizational Development as 

the basis for the changes at organizations.  It was carried out an exploratory, descriptive with 

qualitative approach research. On the research field, which consisted of a multiple-case study, 

it was considered employees from three organizations settled down in Aracaju/SE, in the 

business of building material, including HR, using the survey method. It was concluded that, 

of these enterprises, the most successful is the one which has been more committed to 

developing and training the Human Resources, empowering and qualifying its employees, 

which is corroborated by the outcomes from the bibliographical reading and by the indicators 

related to the purchases and the net sales of the referred company. 

 

Key-words: Training and Development, Human Resources, Motivation, Leadership, 

Communication 
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1 INTRODUÇÃO 

A qualificação profissional constitui um problema concernente a muitas organizações 

que possuem funcionários e colaboradores não treinados para exercer suas funções, esse 

problema pode acarretar sérias consequências dentro das organizações.  

Além disso, o mercado atual encontra-se voltado para satisfação das necessidades do 

cliente, com o objetivo de obter a sua fidelização, e para isso é fundamental que os 

colaboradores da organização estejam profissionalmente qualificados, oferecendo o melhor de 

si aos clientes. Assim, para a sobrevivência da organização no mercado, a qualificação 

profissional, o treinamento ou a gestão adequada dos recursos humanos é de suma 

importância. 

Neste sentido, a solução do problema da qualificação profissional, com base num 

programa de desenvolvimento de Recursos Humanos (RH), pode trazer benefícios 

substanciais para a organização, visto que a qualificação profissional pode tornar-se um 

diferencial agregador de valores. Esse diferencial apresenta-se como um ponto forte em 

relação à concorrência, permitindo o crescimento das organizações frente aos concorrentes. 

1.1 Justificativa e relevância do trabalho 

O treinamento e a qualificação profissional que se pretende defender neste trabalho 

apresentam-se como processo educacional que perpassa a questão técnica, abrangendo 

questões relacionadas a habilidades e competências e a valores, em um processo dialógico de 

aprendizagem, de educação em seu sentido mais ampliado. 

Com o advento de novos paradigmas de gestão, no século XXI, as pessoas também 

puderam ser visualizadas como parceiros das organizações. Como tais, são fornecedoras de 

conhecimentos, habilidades, capacidades e, sobretudo, o mais importante aporte para as 

organizações – a inteligência, que proporciona decisões racionais e imprimem o significado e 

direcionamento dos objetivos locais e globais (Wood Júnior, 2002). Desse modo, as pessoas 

constituem o capital intelectual da organização e, desta forma, as bem-sucedidas tratam seus 

funcionários como parceiros do negócio e não mais como simples empregados contratados. 

Assim, todos os empregados, desde os administradores dos níveis estratégicos e táticos, 

passando pelos executivos e operacionais (incluindo os não-especializados formalmente em 

escolas e universidades), tornaram-se cônscios do quanto dependem do que ocorre nas 
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empresas, quer para manutenção de seus espaços profissionais como para o atendimento da 

realização pessoal e profissional em diversas esferas da vida produtiva e social. 

Não se pode negar que os aspectos emocionais e grupais, as qualidades éticas e 

culturais, as percepções e aspirações, e as várias necessidades e impulsos das pessoas se 

impõem aos afazeres de uma empresa (Marras, 2007; Vergara, 2007). Dessa forma, em um 

ambiente empresarial, o ser humano é uma criatura multidimensional. 

Justifica-se, portanto, o presente estudo, considerando-se ser este, um tema atual, 

complexo e reflexivo, além do que, torna-se imprescindível a gestão dos recursos humanos e a 

necessidade de treinamento dos colaboradores para o sucesso das organizações e realização 

pessoal e profissional dos agentes transformadores de empresas e sociedade. 

A relevância do tema está representada pelo fato de que o desenvolvimento e 

aprimoramento dos Recursos Humanos, incluindo a qualificação profissional tanto dos 

empresários, quanto de seus colaboradores, pode representar um diferencial agregador de 

valores, para estas empresas, seus produtos e/ou serviços. A qualidade de um modelo de 

qualificação profissional é um aspecto essencial para o crescimento da organização. 

A partir das considerações analisadas e observando-se a importância do tema, este 

trabalho buscou responder aos seguintes questionamentos: Qual a contribuição do RH no 

atendimento as necessidades pessoais dos funcionários e na orientação para um melhor 

desempenho das atividades funcionais? As ações de treinamento realizadas pelo RH são 

importantes para motivar os funcionários, favorecendo mudanças e adaptações que 

repercutem no crescimento da empresa? O nível de escolaridade dos funcionários influencia 

no desenvolvimento da empresa contribuindo para uma maior qualidade dos serviços 

prestados?  

1.2 Objetivos 

O desenvolvimento desta pesquisa norteia-se através dos seguintes objetivos. 

1.2.1 Objetivo geral 

Verificar de que maneira o treinamento e o desenvolvimento são necessários para a 

capacitação e qualificação dos recursos humanos em três empresas do ramo comercial de 

material de construção de Aracaju/SE.  
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar e descrever como o processo de treinamento e desenvolvimento se reflete 

como investimento necessário e positivo para os resultados empresariais e benefícios 

aos cidadãos. 

 Analisar a relação entre treinamento, desenvolvimento, educação continuada e 

qualificação, no contexto de desenvolvimento organizacional. 

1.3 Organização do trabalho 

A estrutura do presente trabalho se fundamenta em temáticas pertinentes, 

compreendendo cinco capítulos. No primeiro deles, que é o presente capítulo, apresenta-se, o 

estudo, encontram-se os motivos da opção pelo tema e sua relevância, bem como seus 

objetivos e sua estrutura. 

O segundo capítulo consiste na base conceitual e está estruturado em sete subcapítulos. 

No primeiro consta descrita a perspectiva histórica da gestão de RH, relacionando-a 

administração científica e a aspectos da globalização. O segundo subcapítulo trata da 

evolução e dos conceitos de gestão de RH, observando a ruptura de padrões neste tipo de 

gestão. 

O terceiro refere-se à importância da comunicação na interação entre as pessoas e na 

promoção de mudanças no ambiente de trabalho, estabelecendo conexões entre diversos 

níveis. Em único título deste subcapítulo, aborda-se a importância e de que modo deve 

acontecer o processo de comunicação a gestão de pessoas. 

No quarto subcapítulo, menciona-se relevância da liderança e o papel dos líderes. 

O quinto, por versar sobre motivação, é dividido em três tópicos, os quais descrevem, 

nesta ordem: como reconhecer pessoas motivadas, aspecto este relacionado ao 

comportamento humano; a identificação daquilo que motiva a pessoa, o que inclui observação 

da vontade, objetivo e necessidade; e as teorias motivacionais mencionadas em dois grupos de 

subtítulos: o primeiro expõe as teorias da Abordagem dos conteúdos e o segundo as Teorias 

de processos. 

No sexto subcapítulo são referidos treinamento e qualificação, dois aspectos 

desafiadores para a Administração dos Recursos Humanos no sentido de garantir a 

competitividade das organizações nos dias atuais. Em único tópico, esses aspectos são 

considerados processos que necessitam de educação e qualificação continuadas. 
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No sétimo subcapítulo, a Gestão de pessoas é relacionada a Desenvolvimento 

Organizacional (DO). Os quatro títulos dessa parte do trabalho discorrem acerca do 

significado, das características e dos objetivos de DO, e sobre mudanças organizacionais. 

No terceiro capítulo encontram-se descritos os procedimentos e as características 

metodológicas do presente estudo, informando o tipo de pesquisa quanto aos fins, aos meios e 

a abordagem, bem como o instrumento de coleta e o tipo de análise. 

No quarto capítulo estão os resultados da pesquisa de campo e respectivas análises, 

obtidos nos questionários respondidos por funcionários das maiores empresas do ramo 

comercial de material de construção de Aracaju/SE, de acordo com as compras e o 

faturamento sobre as vendas. 

No quinto e último capítulo constam as considerações finais, considerando-se a relação 

entre a base conceitual e os resultados da pesquisa de campo, no que se refere à formação e 

Treinamento de Recursos Humanos nas empresas. 
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2 BASE CONCEITUAL 

2.1 Gestão de recursos humanos: perspectiva histórica 

As melhores organizações do futuro serão aquelas que descobrirão como despertar o 
empenho e a capacidade de aprender das pessoas em todos os níveis da organização 
(Peter Senge. In: A quinta disciplina). 

 

Vivendo sob o signo das mudanças políticas, econômicas e sociais e, considerando os 

avanços científicos e tecnológicos que caracterizam a sociedade contemporânea, o homem 

experimenta um sentimento de inquietação permanente que desafia antigas certezas 

conceituais. 

A complexidade do mundo globalizado, a visão holística e integradora da sociedade e 

das organizações, institui um novo paradigma alterando referências substantivadas pelos 

valores e princípios de uma cultura organizacional tradicional. Surgem novas possibilidades 

de gestão das organizações sociais face à necessidade de se fazer novas leituras do mercado e 

ambientes de trabalho num mundo globalizado e interdependente (Chiavenato, 2006). 

Sob a influência do racionalismo positivista e do formalismo legal, a administração se 

desenvolveu por meio de dogmas que enfatizavam os conceitos de ordem, disciplina, 

harmonia, obediência. A razão técnica que ocupou durante um longo período da história da 

administração das organizações econômicas e sociais, assume a burocracia como elemento 

que impera no formalismo cartorial de uma escrituração interna desvinculada da realidade 

externa; na fragmentação dos processos; no conhecimento parcelarizado; no sigilo das 

informações, discutidas somente nas reuniões setorizadas com a presença da alta gestão. A 

burocracia se sobrepõe nesse modelo conservador a partir das ordenações previstas no âmbito 

de uma hierarquia verticalizada comandando autoritariamente os servidores, submissos às 

normas e padrões previamente estabelecidos pelas chefias da organização. O regime da 

subserviência se define por seu caráter disciplinador e cerceador da capacidade criativa do 

trabalhador visto como executor das ações pensadas por outros (Chiavenato, 2006).  

Assim é que no começo do século XX, a administração científica do trabalho sob a 

perspectiva neotaylorista, exigia a racionalização dos objetivos, o controle dos processos e a 

constante fiscalização das tarefas parcelarizadas realizadas pelos trabalhadores. A 

normalização de padrões básicos de comportamento se constituía num guia inflexível, 

cabendo aos administradores a função de evitar a explicitação dos conflitos inerentes à divisão 

social do trabalho no interior das organizações (Chiavenato, 2006). 
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Segundo Marras (2007), o desenvolvimento do capitalismo no âmbito do processo de 

industrialização concretiza a sociedade organizacional e a nova ordem paradigmática situada 

no princípio da cientificidade, representa o avanço de uma nova racionalidade baseada na 

ciência e na tecnologia. Há um claro predomínio dos procedimentos científicos sobre a 

subjetividade humana, refletindo-se na teoria organizacional sob a predominância da técnica. 

Na escola clássica com perspectiva funcionalista, destacam-se o pensamento de Taylor e 

Fayol como importantes representantes dessa abordagem científica da administração. 

Caracteriza-se pela dicotomização entre o indivíduo e o planejamento da ação a executar. 

Efetiva-se pelo distanciamento entre os que pensam, portanto que administram, e os que 

executam e, deste modo, são administrados. Ressalta, no processo de gerenciamento dos 

recursos humanos (RH), as ações cadenciadas e o ritmo repetitivo do trabalho, definindo-se 

por sua intensidade, duração, parcelarização e alienação do trabalhador. Instala-se a cultura da 

repetição, da subalternidade, da monotonia, recusando-se a potência criativa, descartando-se a 

diversidade. O prescrito deve ser seguido. Trata-se de forjar um operário massificado, 

adaptado ao abecedário das tarefas que lhes reservava a fábrica (hoje computadores), 

indistintamente das suas qualidades pessoais, jamais consideradas pelos gestores do século 

passado. 

Comprovando-se a resistência do trabalhador ao modelo Taylorista, à medida que se 

amplia seu acesso à escolarização e a padrões de consumo mais elevados, surge com Fayol a 

Escola das Relações Humanas, cujos desdobramentos também integram o paradigma da 

escola clássica da administração. O Fayolismo fundado na psicologia das organizações, prima 

pelo ajustamento do trabalhador aos processos produtivos. Minimiza-se o processo coercitivo-

adaptativo; criam-se novos meios de potencializar a ação produtiva do trabalhador, entendido 

como “tão-somente um instrumento a mais na busca dos resultados da empresa. O que 

importava era que o trabalhador tivesse uma boa saúde física e a maior dedicação possível ao 

trabalho em jornadas que podiam estender-se até 18 horas diárias” (Marras, 2007, p. 22). 

Conforme Chiavenato (2006), a Escola de Relações Humanas preocupa-se com as 

formas de seleção, treinamento, adestramento para uma maior cooperação e um melhor 

ajustamento do trabalhador aos postos de trabalho. Pode-se perceber que sob esse paradigma 

os indivíduos são condicionados por demandas de ordem biológica e social, fazendo com que 

a gerência se organize para potencializar a cooperação e escamotear os conflitos, vistos como 

problema de desajuste individual à organização da empresa. A dependência psicológica 

favorece a cooptação do trabalhador e reforça comportamentos dependentes. Portanto, a 
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abordagem Fayolista pretende substituir o conflito e a força coercitiva pelo convencimento 

através de um novo modelo de novas relações humanas no trabalho. 

Nesse sentido, alterando-se a relação entre empregados e empregadores é forçoso que se 

repense o papel do chefe do setor de pessoal, cuja lógica de ação, supervisão e treinamento é 

invertida, uma vez que é preciso pensar, a partir de tais concepções, na possibilidade de 

satisfação do trabalhador. 

Novas teorias surgem especialmente no âmbito da psicologia social e da educação, 

exigindo que as organizações se apropriem rapidamente desses novos conteúdos e 

metodologias a fim de tornar sua ação produtiva mais compatível com as transformações que 

estão acontecendo rapidamente e concretizando-se com os avanços registrados no setor 

industrial e tecnológico. 

Para ilustrar tais reflexões sobre a necessidade de instituir mudanças no formato das 

organizações, pode-se recorrer aqui a Castro (1997), segundo o qual o Ford modelo T foi 

produzido durante muitos anos sem qualquer modificação significativa, diferente do que 

ocorre na atualidade, em que, por exemplo, um modelo de computador raramente resiste um 

ano sem upgrade importante. Isso significa que as categorias tradicionais de interpretação do 

modelo organizacional em evidência se tornam pobres para analisar as novas relações que 

tendem a se estabelecer entre patrões e empregados. É nesse contexto pleno de evolução e 

mudanças que a gestão de pessoal adquire um novo e importante status no interior das 

organizações. 

Observa-se que diante da crescente complexidade de funções inerentes às modernas 

organizações, com os avanços da tecnologia na era da microeletrônica, e em razão da 

diversidade de situações com que se defronta o administrador, a teoria e a prática 

administrativa burocrática, fragmentada e racionalista torna-se cada vez mais inoperante. 

Portanto, a abordagem tradicional da organização, constitui-se numa barreira para que se 

alcancem os objetivos propostos por qualquer organização social moderna que almeje 

gerenciar com êxito o seu projeto de crescimento futuro (Chiavenato, 2006). 

As recentes e profundas transformações que marcam progressivamente os contextos 

econômicos, mercadológicos e tecnológicos se refletem na área da gestão dos Recursos 

Humanos propondo mudanças, por vezes radicais, na forma de organizar, produzir e gerenciar 

processos, procedimentos e estratégias promotoras de adaptação.  

Impulsionados pela institucionalização da sociedade globalizada, pela necessidade de 

melhorar a qualidade dos serviços ofertados e em sinergia com as novas tendências de um 

mercado cada vez mais exigente e competitivo, evidencia-se um grande avanço nos 
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questionamentos sobre determinadas práticas e concepções da administração, 

tradicionalmente implementadas a partir da matriz de gestão Taylorista; de modelos de países 

cuja realidade econômica e social se apresentava totalmente distanciadas dos problemas, 

interesses e potencialidades da sociedade brasileira. 

Visando propiciar a melhoria da qualidade de vida humana coletiva nas organizações 

sociais, compreende-se que a participação, a autonomia para criar e intervir, devem ser 

consideradas como princípios básicos inerentes a uma nova ética de gestão. Essa nova ética 

vem sendo progressivamente constituída em oposição ao controle, à padronização de modelos 

alinhados aos valores próprios da racionalidade técnico-burocrática presente nos primeiros 

trabalhos da teoria científica consubstanciada ao referencial taylorista-fayolista para 

gerenciamento dos processos produtivos nas organizações (Marras, 2007). 

Dessa forma, é necessário qualificar os gestores sobre os avanços progressivos que 

caracterizam os novos modelos de gestão das organizações. Esses novos modelos cuja base 

comum se constrói sob os princípios da competência qualificada, da motivação, da liderança, 

da responsabilidade sócio-ambiental e da autonomia como elementos geradores de uma maior 

produtividade, contribuem para consolidação das gestões mais contemporâneas, promovendo 

maior satisfação do trabalhador e sensível melhoria dos serviços prestados à sociedade. 

No decurso dessas mudanças estruturais que legalizam uma nova forma de gestão das 

organizações, é necessário mudar posturas, atitudes, valores e procedimentos para adaptar-se 

às novas estratégias e táticas gerenciais que possibilitam ampliação do potencial competitivo 

das empresas, aliados à satisfação e desenvolvimento dos indivíduos e sociedade (Marras, 

2007).  

Para tanto, no eixo do processo evolutivo subsequente às conquistas históricas dos 

conhecimentos nessa área, pode-se destacar elementos importantes para substantivar o projeto 

de gestão de pessoas na sociedade pós-moderna. São eles: qualificação e treinamento do 

trabalhador, liderança e motivação da equipe de gestores; elementos que culminam no 

desenvolvimento pessoal e profissional refletindo-se no âmbito das empresas e sociedade 

(Chiavenato, 2004).  

2.2 A evolução da gestão de recursos humanos e seus conceitos 

De acordo com Chiavenato (2004), o termo Recursos Humanos inicialmente era 

conhecido como Relações Industriais (RI) e durante algumas décadas representou a maneira 

tradicional, impositiva e coercitiva pelas quais as organizações tratavam os seus funcionários. 
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Depois, recebeu a denominação de Recursos Humanos (RH) e teve enorme popularidade ao 

trazer uma nova postura, sendo mais aberta e dinâmica, em relação aos funcionários, que eram 

considerados o mais importante recurso organizacional. Nos dias atuais atende ainda pelo 

nome de Gestão de Pessoas, Gestão de Talentos, Capital Humano ou Capital Intelectual. As 

denominações variam, mas o objetivo é um só: lidar com as pessoas, o que se tornou uma 

atividade diferente do que se fazia há alguns anos. Uma função estratégica demais para ficar 

centralizada e monopolizada nas mãos de poucos especialistas que atuam nas esferas 

estratégica, tática ou operacional. 

Para Chiavenato (2004), existe uma nova maneira de administrar. Administra-se 

juntamente com as pessoas, que é o novo papel de consultoria interna que está se 

consolidando na maior parte das organizações bem-sucedidas. Administrar com pessoas - 

consideradas parceiras do negócio e não mais recursos organizacionais – passam a ser o maior 

desafio interno das empresas em plena era da informação. Hoje, a Gestão de Pessoas está 

pautada num formato menos verticalizado, fundamentado na conexão horizontal entre os 

processos que favorece a sinergia que se pretende entre pessoas e organizações. 

Gonçalves (2000) concebe o funcionamento das empresas do ponto de vista dos 

processos como a mais eficaz maneira de escapar da abordagem das chaminés. Conforme essa 

abordagem as empresas organizam-se geralmente como conjuntos de unidades funcionais 

verticais isoladas umas das outras, operando em paralelo, sem muita interligação. Ainda 

segundo esse autor os processos precisam atravessar as fronteiras entre as chaminés 

funcionais, resultando em perda de tempo, qualidade e capacidade de atendimento. A 

centralização das empresas nos seus processos levará a desenhos organizacionais muito 

diferentes dos que se conhece atualmente (Gonçalves, 2000). 

Os indivíduos passam parte de suas vidas trabalhando nas organizações e, estas 

dependem daqueles para poderem funcionar e alcançar sucesso. Cabe ao profissional de 

Recursos Humanos – ou o Gestor de Pessoas – desenvolver e elaborar atividades de maneira 

eficaz, conquistando parcerias internas e, conseqüentemente, apoio às atividades que devem 

ser desenvolvidas coletivamente em prol do sucesso do negócio e dos próprios indivíduos.  

De acordo com Chiavenato (2004), as pessoas encontram-se muitas vezes insatisfeitas 

com as condições em que estão submetidas no ambiente de trabalho e, por outro lado, as 

organizações, numa febre incontrolável pela busca de produtividade e qualidade, investem 

milhões em tecnologias, instituem processos, programas e projetos etc. Todos esses 

investimentos só podem se desenvolver com as pessoas – os Recursos Humanos, que mais do 
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que capacitados, deveriam estar qualificados em um processo contínuo de formação técnica e 

de princípios e valores. 

Como retorno destes investimentos, é perfeitamente visível que, sob os aspectos 

econômicos e técnicos, na maior parte das vezes, os resultados alcançados foram positivos – 

houve até o final do século XX plena evolução da industrialização e da economia; no entanto, 

sob o aspecto humano, os avanços podem não ter sido tão significativos. 

Conforme Gil (1999), desde a concepção do negócio ou na condução de um processo de 

mudança da cultura de uma empresa, se faz necessário alinhar e integrar tecnicamente todas 

as ações, programas e projetos de RH às necessidades, objetivos e planos da organização de 

maneira estratégica e realista e que permita agregar valores para ambas as partes e não 

somente com o enfoque no custo da mão-de-obra. 

Segundo Pontes (1990), em toda e qualquer organização é preciso entender, em 

linguagem simples, que o empresário quer e precisa obter lucros para sustentar seus 

investimentos, e para isso, o mesmo deverá sempre buscar as melhores alternativas. Cabe ao 

profissional de Recursos Humanos desenvolver e elaborar suas atividades de maneira eficaz, 

demonstrando de forma transparente, segura e determinada, o que alcançará com seu trabalho, 

vencendo obstáculos tão comuns no mundo em mutação. 

Sendo assim, os agentes de mudança devem adquirir maiores competências e 

habilidades para perceber que não lhes faltam oportunidades para mudar cenários por meio de 

melhores e inovadoras estratégias para atingir grandes resultados. 

Agregue-se a todo este contexto, ainda, a necessidade de mudanças de valores relativos 

ao desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental, que deve também, para os gestores e 

RH das empresas, serem objetos de qualificação permanente e que possibilitarão, por meio de 

processo educacional (usado em seu sentido mais amplo e associado à aprendizagem e 

aprofundamento de reflexões sobre valores e princípios de uma empresa – sua missão e visão 

e a atuação/contribuição de seus agentes e colaboradores – os Recursos Humanos), 

contribuições relevantes e necessárias na atualidade. 

2.3 A comunicação como processo facilitador da interação 

No âmbito da empresa moderna a comunicação se concretiza como um processo 

qualificado para facilitar as interações cotidianas entre as pessoas, estabelecendo conexões 

entre diversos níveis. Nesse sentido, constata-se a importância da comunicação como fator 

privilegiado de promoção de mudanças no ambiente de trabalho, por se constituir como 
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veículo de informação e troca de experiências, transmissão de valores, conceitos, princípios e 

métodos de forma dialógica e sinérgica, também com o ambiente e responsabilidades externas 

à empresa, de cunho sócio-ambiental, por exemplo. 

Na visão de Macedo (2007, p. 73), a comunicação, “longe de ser um processo unilateral, 

é, sobretudo, um exercício de mútua influência, a partir da transferência de informações e 

emoções de uma parte para outra, utilizando códigos compartilhados pelo emissor e receptor”. 

Pela citação acima, percebe-se que o ato de se comunicar caracteriza-se como 

habilidade exigida de todos os profissionais, especialmente daqueles que exercem funções 

gerenciais – estratégicas, táticas ou executivas – pois nos três níveis de atuação o principal 

elemento motriz da multiplicação de procedimentos, valores, visão e missão de uma empresa 

vencedora se dá por meio da eficaz comunicação, que ocorre por diversos mecanismos 

formais e subjetivos. No mundo moderno, apesar de se reconhecer a importância da 

competência comunicativa, observa-se que muitos dos indivíduos que atuam em posições de 

comando nas empresas não desenvolveram, de forma integral e pacífica, essa capacidade 

humana e singular, hoje importante competência do gestor moderno. 

Na empresa, assim como em qualquer outro campo da vida social, o processo de 

comunicação entre os pares exige atenção e cuidados, uma vez que pode haver os chamados 

“ruídos” no ato comunicativo, causando distúrbios ou deformações que alteram a fidelidade 

da mensagem – e seu real conteúdo e importância – seja por meio sonoro, visual, escrita, 

eletrônica, etc., podendo prejudicar o processo. 

Para Chiavenato (2004), os ruídos criam distorções, que influenciam o julgamento e a 

avaliação dos conteúdos das mensagens alterando a percepção das pessoas. Também é 

importante destacar que existe uma grande diferença entre informar e comunicar. “Informar é 

um ato unilateral, que envolve apenas a pessoa que tem uma informação a dar. Quanto a 

comunicar implica tornar algo comum, fazer-se entender, provocar reações no interlocutor”.  

Gil (2001) demonstra em seus estudos que existem vários mecanismos de comunicação 

que devem ser considerados para torná-la mais eficaz entre gestores e funcionários no interior 

das empresas, dos quais, alguns eventualmente mais relevantes para este trabalho como: 

sintonia com o receptor com a mensagem e seu emissor; a formação profissional e do 

receptor; o status hierárquico do receptor; o nível de linguagem e os conhecimentos do 

receptor – fatores que influenciam o entendimento da mensagem direcionada.  

Outro aspecto fundamental de relevância para este trabalho diz respeito à capacidade 

ouvir (saber ouvir), que se define como uma das mais importantes habilidades comunicativas, 

e que muitas vezes, apresenta-se como uma habilidade ignorada. Saber ouvir, “além de 
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incentivar a boa comunicação entre as pessoas, possibilita compreender adequadamente as 

intenções do outro” (Gil, 2001). 

No processo de comunicação, há outros aspectos relevantes a considerar, como por 

exemplo, a necessidade de se obter o feedback, tendo presente que a comunicação é, no 

mínimo, um ato bilateral. No processo de comunicação, saber a forma de transmitir uma 

informação, devendo ser dada especial atenção aos instrumentos e métodos de exposição da 

mensagem (escrita, ilustrada, falada); o tom de voz impressa na comunicação; as expressões 

faciais e postura global do corpo; os gestos; o conteúdo da mensagem; o layout e a editoração 

no caso de textos; etc. Todos os aspectos citados farão com que o receptor mantenha-se 

interessado e atento no conteúdo ou mensagem que o emissor pretende expressar com mínimo 

ruído possível. Por fim, cabe ressaltar que a boa comunicação ocorre em linguagem simples, 

clara, objetiva, curta e direta. 

2.3.1 A comunicação na gestão de pessoas 

Na sociedade pós-moderna, da tecnologia e informação (ou do conhecimento) e em 

constante mutação, a comunicação empresarial se constitui como importante instrumento de 

troca de experiências, desenvolvimento de habilidades e competências e promoção de 

reflexão. Assim, a comunicação empresarial possibilita o rompimento com antigos 

paradigmas empresariais e sociais, promovendo mudança de atitudes que se pretende para o 

novo século, nas esferas pública e privada da vida dos indivíduos.  

Na visão de Clemem (2005), o ambiente empresarial tornou-se bastante competitivo e 

os funcionários tornaram-se mais exigentes e, ao mesmo tempo, mais carentes de realização 

pessoal. Desse modo, a comunicação transparente – e franca – entre os empregados e a 

organização se transformou em importante elemento de sucesso mutuo e de desenvolvimento. 

Cuidar do trabalho, do bem-estar e do desempenho das pessoas nas empresas se tornou 

estratégico, importante missão sob a responsabilidade do RH de uma corporação. 

Clemen (2005) alerta que é dever do gestor de RH possibilitar que o staff técnico-

administrativo interno de uma empresa tenha referências concretas em meio às 

transformações culturais, à globalização, à internet e à fluidez da informação, até para que o 

indivíduo mantenha-se motivado e saudável. Nas palavras do autor: “criar massa crítica para 

um posicionamento dos Cidadãos Corporativos frente ao caldeirão de pensamentos e 

princípios que funcionavam como um verdadeiro turbilhão de sentimentos que podem adoecer 

as pessoas” (Clemen, 2005, p. 34). 
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A subordinação da área de Comunicação Interna à área de Recursos Humanos seria 

eficiente se as atividades de Comunicação Interna fossem vistas como estratégicas na prática 

das empresas. Porém, o que se pode observar no cenário empresarial é que a área de RH ainda 

prioriza as atividades operacionais, como remuneração, seleção e treinamento de pessoal, 

desenvolvimento, benefícios, entre outros. Nesse sentido, constata-se que há uma tendência 

do foco comunicativo voltado para divulgação dos programas de RH e não de comunicação 

estratégica. 

Conforme Clemem (2005) pode-se verificar que as atividades da Comunicação Interna 

apresentam importância estratégica, mesmo porque, segundo já defendido, contribui com o 

processo de qualificação contínuo, não apenas de técnicas, mas principalmente de valores e 

princípios voltados para a missão e concepção das empresas e, na atualidade, para aspectos 

voltados ao desenvolvimento sócio-ambiental sustentável e saúde/satisfação do trabalhador. 

2.4 Liderança 

No contexto do processo evolutivo que explicita as mudanças ocorridas no modelo de 

gestão de pessoas, percebe-se, a partir de Vergara (2007), que a missão, a visão e os objetivos 

de uma organização dificilmente seriam alcançados sem a presença de lideranças qualificadas. 

O líder, em diversas esferas (estratégica/tática e executiva) é importante na medida em que 

possui a habilidade de mediar interesses e conflitos, comuns na convivência humana e social 

e, somado a isso, trabalha na coesão em prol dos objetivos e interesses (do negócio e de 

valores e princípios) da empresa congregado com os interesses e desenvolvimento dos 

indivíduos.  

É nesse sentido que se reconhece a importância da liderança: o modo pelo qual alguns 

são capazes de maximizar esforços e mobilizar atitudes cooperativas, redirecionando as 

energias conflitantes de indivíduos e equipes de trabalho em sinergia e em direção aos 

objetivos comuns, administrando as tensões próprias do ambiente competitivo imposto pela 

sociedade globalizada. 

Cabe aos líderes, empenharem-se no papel de sujeitos integradores, capazes de 

promover a interação entre pessoas e setores no interior das empresas, contribuindo para 

harmonizar o ambiente e, consequentemente, contribuir com o aprimoramento da cultura 

institucional. Para Warren (1996), a liderança pode ser concebida como a capacidade de 

exercer influencia sobre indivíduos e grupos. 
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O resultado de uma liderança competente se reflete na união das equipes de trabalho, 

que se organizam como uma unidade de ação, onde cada membro interage para promover a si 

próprio e ao outro, gerando maior ganho para a empresa, no sentido empresarial, e para o 

indivíduo, no sentido humano e social. 

O perfil de uma liderança competente inclui características e atitudes que integram, por 

exemplo, a pro atividade, a capacidade de negociação para resolver conflitos, sensibilidade, 

equilíbrio emocional e criatividade para superar atitudes negativas, falta de motivação, 

resistências que impedem a empresa de avançar. 

Ressalta-se que o perfil do líder e a possibilidade de construir e aprimorar determinadas 

características essenciais ao exercício de um determinado estilo de liderança na 

contemporaneidade, não é compatível com a teoria dos traços da personalidade, na qual há 

uma herança genética de características natas que marcam a figura do líder. Para tal teoria, o 

nascimento define o líder, que herda traços físicos, intelectuais, sociais e os relacionados com 

as tarefas, conforme se relacionam a seguir: 

 

 Traços físicos: boa aparência; estatura; energia; força física. 

 Traços intelectuais: adaptabilidade; entusiasmo; autoconfiança; elevado QI. 

 Traços sociais: cooperação; habilidades interpessoais; habilidades administrativas. 

 Traços relacionados com as tarefas: impulso de realização; persistência; iniciativa. 

 

Pode-se afirmar, a partir de Vergara (2007), que a liderança está associada a estímulos e 

incentivos que provocam a motivação nas pessoas para a realização da missão, a visão e dos 

objetivos empresarias. 

A temática da Liderança é desafiadora e fascinante porque remete a questões mais 

subjetivas dos seres humanos, portanto, aos valores assumidos e que não se mostram 

efetivamente, a não ser para fazer sentido, guiando nosso comportamento e influenciando 

nossas decisões. Assim se compreende a importância da Gestão de RH alinhada e 

comprometida com o desenvolvimento de lideranças competentes para lidar com as 

expectativas humanas, planejando, controlando e mobilizando ações indispensáveis para que 

as pessoas se sintam cada vez mais comprometidas, integradas, satisfeitas e responsáveis pelo 

trabalho que realizam. 
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2.5 Motivação 

Na antiguidade, os filósofos gregos afirmaram que o comportamento humano baseava-

se nos princípios do hedonismo, que consiste em minimizar a dor, o desconforto e, por outro 

lado, maximizar o prazer. Assim, os estudos relativos à gestão de pessoas envolvem 

procedimentos tornam necessário esclarecer o processo de motivação – complexo em função 

da multiplicidade de facetas do ser humano. No entanto, tais procedimentos podem tornar-se 

paradoxalmente simples se o gestor adotar de forma mais flexível os princípios hedonistas, 

segundo os quais o prazer individual e imediato é o único bem possível (na modernidade, 

fatores de prazer e satisfação pessoais dos colaboradores de uma organização estão 

intimamente associados ao sucesso destas organizações). 

A palavra “motivo”, assim como a emoção, compartilha da mesma raiz do latim 

movere, isto é, mover. De tal modo, são as emoções e sentimentos que impulsionam as 

pessoas em direção a suas metas e que também influenciam a sua maneira de perceber os 

fatos. 

Para Motta (1995, p. 192), “motivação é a energia oriunda do conjunto de aspirações, 

desejos, valores, desafios e sensibilidade individuais, manifestada através de objetivos e 

tarefas especificas”. Essa definição focaliza a dimensão interna do individuo. 

Segundo Porter (apud Bergamini, 1997), a condição ideal para haver forte motivação é 

quando as habilidades e energias pessoais são suficientes para atender as expectativas 

organizacionais, e os recursos da organização são também adequados para atender as 

necessidades e objetivos individuais. 

No entendimento de Figueiredo & Fabri (2000, p. 101), “é essencial que as relações de 

trabalho sejam claras e que as pessoas tenham certeza que tem espaço para crescer na 

organização, com expectativas de desenvolvimento profissional”. 

Conforme Chiavenato (2004, p. 09), “é necessário que as pessoas sejam tratadas como 

elemento básico da organização, capazes de conduzir a empresa à excelência e ao sucesso”. 

Desse modo, sendo tratadas como fonte de êxito da empresa, as pessoas fazem investimentos 

na expectativa de obter retorno profissional. À medida que este retorno ocorre de forma 

adequada e sustentável, a tendência será a manutenção ou aumento do investimento, daí o 

caráter de reciprocidade entre pessoas e organização. 

Para Robbins (2004) e Cardoso (2008), as empresas bem sucedidas são aquelas que 

colocam as pessoas em primeiro lugar. Os concorrentes podem igualar-se em relação aos 
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produtos, processos, canais de distribuição e outros, mas é muito difícil concorrer com uma 

força de trabalho formada por colaboradores altamente capacitados e motivados.  

A característica das empresas bem sucedidas que se diferenciam de seus concorrentes é 

a qualidade das pessoas que elas são capazes de manter. Essa empresa tem colaboradores mais 

comprometidos, produtivos e satisfeitos, que consequentemente não medem esforços para que 

seu trabalho seja realizado da melhor forma possível. 

Segundo Kimura (2008, p. 2), “quando a organização vê as pessoas como parceiras e o 

mesmo ocorre com o pensamento das pessoas em relação à empresa, estabelece-se uma 

relação que supera a dimensão do controle, promovendo o desenvolvimento”.  Dessa forma, 

ao desenvolver uma cultura organizacional, onde as pessoas são vistas como responsáveis 

pela imagem da empresa, cria ambiente propicio para a motivação, não para o simples 

controle sem significação. 

Mudar paradigmas e forma de atuar, bem como motivar para a cooperação (mudar a 

forma de administrar), deve ser a tônica daqueles que trabalham com cultura organizacional, 

percebendo-se os indivíduos como atores indispensáveis, ativos e que participam e 

influenciam as mudanças. 

Para Cardoso (2008, p. 10), é muito fácil falar em “pessoas em primeiro lugar”, mas, na 

realidade concreta, é difícil, para alguns empresários, a compreensão deste fator, pois muitos 

estão preocupados com o lucro, mais do que com as pessoas, e se for necessário o 

enxugamento à custa do corte de pessoas, assim será feito. Trata-se de prática ainda comum 

como consequência do pensamento industrial do século XX, que demonstra claramente o 

quanto é difícil para os gestores de RH contribuírem com a mudança de valores e princípios 

organizacionais na atualidade (Robbins, 2004). 

De acordo com Laércio Filho (2005), em meio á competição acirrada, onde a margem de 

lucro tem sido cada vez mais estreita, em pouco tempo se destacará no mercado apenas as 

empresas que tiverem como missão e visão – entre outros propósitos – a valorização do 

homem, numa relação justa de direitos e deveres, tanto para a empresa, quanto para seus 

colaboradores. Nessa perspectiva atual, apenas será possível alcançar resultados 

considerando-se os métodos e os processos pelos quais os resultados se concretizam baseados 

em atuação de pessoas parceiras e com interesses recíprocos.  

Robbins (2004) salienta que as empresas, que não dão o devido valor às pessoas, não 

dominam as estratégias adequadas para tal ação, necessitando, desta forma, investir em 

processos de gerenciamento capazes de valorizar o que a empresa possui de mais importante – 

o seu capital humano e intelectual. Dessa forma, defende-se que as empresas estão cada dia 
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mais preocupadas em transformar a área de recursos humanos dando-lhe um papel estratégico 

e fundamental, como fonte de vantagens competitivas. 

Como foi possível observar em Vergara (2007, p. 42), “motivação é um processo 

intrínseco, subjetivo, que sobrevive no interior de cada pessoa, no entanto, é possível provocar 

a motivação por meio de estímulos externos, cabendo às lideranças empresariais exercitarem”. 

No entendimento de Cardoso (2008, p. 11), “a motivação se relaciona de uma maneira geral 

com o esforço que cada um vai dispensar para atingir um determinado objetivo, por isso, a 

motivação torna-se o principal elemento para que o investimento em pessoas traga resultados 

positivos mútuos”. 

Assim, identificar fatores capazes de promover a motivação dos empregados e dominar 

as técnicas adequadas para trabalhar com ela vem-se tornando tarefa das mais importantes 

para os gestores. 

2.5.1 Como reconhecer pessoas motivadas 

Através da observação do comportamento manifestado pelas pessoas, é possível 

identificar o grau de sua motivação, a partir da expressão corporal, como gestos, posturas e 

mesmo dos objetos usados pelas pessoas, podendo assim permitir alguma forma de 

identificação motivacional. O importante, no contexto aqui colocado, é o destaque que se 

deve dar, na administração moderna, à motivação das pessoas. 

Para Gil (2001, p. 203), a motivação de uma pessoa depende da força de seus objetivos, 

aqui entendidos como desejos ou impulsos que ocorrem no interior dos indivíduos, 

identificados como necessidades também. 

A motivação, dada a sua importância, deve ser objeto de atenção constante e pode se 

revelar por meio de expressões e gestos positivos e simples, tais como um sorriso, uma 

expressão solícita, um olhar confiante ou uma postura tranquila. Pessoas envolvidas com 

trabalhos altamente estimulantes podem, por exemplo, apresentar intenso brilho nos olhos. 

Um breve rubor nas faces poderá revelar satisfação. Respiração ofegante pode indicar 

entusiasmo. Inclinação do corpo em direção aos objetos pode demonstrar interesse pelo 

trabalho e, assim, vários sinais físicos devem ser estudados e considerados. 

O local (ambiente) de trabalho também pode fornecer indícios do estado motivacional: 

por exemplo, uma mesa organizada, pode indicar que o profissional está disposto a encontrar 

os papeis com facilidade. 

Uma das manifestações mais expressivas da motivação são atitudes relacionadas ao 

fornecimento espontâneo de sugestões para melhorar o trabalho, a receptividade às novas 
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incumbências, a aceitação de desafios e a aparência de satisfação (felicidade) pessoal (Gil, 

2001). 

2.5.2 Como motivar pessoas 

O comportamento humano é motivado pelo desejo de atingir algum objetivo de acordo 

com suas necessidades. Neste sentido, conforme Gil (2001), torna-se de fundamental 

importância que os gestores compreendam as singularidades presentes na personalidade 

humana, que torna cada pessoa diferente da outra, considerando suas características pessoais 

que servem de base para mobilizar as ações realizadas e as satisfações mútuas. Cabe ao gestor 

estar atento às necessidades e interesses de cada um, particularmente, para influenciar de 

forma adequada as ações, garantindo, assim, maior possibilidade de motivação de seus 

colaboradores. 

Gil (2001) recomenda observar as pessoas, sem preconceitos, concentrando a atenção 

principalmente nos fatores relacionados ao desempenho individual conforme se destaca 

abaixo: 

 Identificar que cada colaborador tem expectativas diferentes em relação ao gestor. 

Há quem prefira, por exemplo, trabalhar com um superior do tipo paternal, sempre 

disposto a fornecer algum tipo de orientação. Da mesma forma que outras pessoas 

prefiram um superior mais distante que delegue competências. Isso quer dizer que 

pode ser conveniente adotar diferentes estilos de gestão para cada colaborador, como 

forma de valorizá-los. 

 Reconhecer os avanços, recomendando-se que os gestores apóiem seus 

colaboradores, mesmo quando erram, apontando-lhes as falhas e a maneira de como 

melhorar, sem culpá-los e humilhá-los para que se empenhem em melhorar 

futuramente. 

 Encorajar incentivos envolvendo a equipe na formação de novas propostas para que 

os componentes da organização demonstrem receptividade às idéias manifestadas. 

 Enriquecer as funções, pois o interesse pelo trabalho esta relacionado, também, com 

a sensação obtida com sua realização pelos indivíduos. 

 Delegar autoridade, já que ao especializarem-se nas tarefas, com o tempo as pessoas 

tendem a ficarem aptas para sugerir e implementar novos procedimentos. 

 Fazer avaliações corretamente, visando o entendimento de parte de um plano de 

desenvolvimento de pessoas, pois assim propicia aos colaboradores formar uma 
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visão objetiva de seus desempenhos anteriores, e assumir maiores responsabilidades 

no futuro. 

 Promover mudanças, revisando regularmente os diversos aspectos dos métodos 

gerenciais pode ser bastante estimulante para a equipe de trabalho. 

2.5.3 Teorias motivacionais 

A evolução do processo de gestão de pessoas fundamenta-se no avanço das teorias que 

fortalecem a perspectiva de ação promovendo novos direcionamentos que se definem em 

conformidade com os conceitos e princípios determinantes dos novos modos de agir do gestor 

contemporâneo. A diversidade de propostas aponta diferentes pressupostos que se colocam na 

base da ação qualificada para garantir o sucesso das empresas. O foco na motivação, como um 

dos pilares de sustentação da ação gestora se estabelece, então, a partir dos princípios 

norteadores das teorias motivacionais que evoluem e se tornam resilientes às necessidades de 

cada organização (Macedo, 2007). 

No âmbito deste trabalho, cabe refletir de forma sintética e pontual, sobre as teorias 

mais conhecidas, destacando-se, na Abordagem dos Conteúdos, a Teoria da Hierarquia das 

Necessidades; e na Abordagem dos Processos, a Teoria do Estabelecimento dos Objetivos, da 

Equidade e das Expectativas. 

2.5.3.1 Abordagem dos conteúdos 

Para explicar esta abordagem, apresenta-se a seguinte contextualização teórica sobre a 

hierarquia das necessidades, teoria dos motivos humanos e teoria de dois fatores. 

2.5.3.1.1 Teoria da hierarquia das necessidades de Maslow 

A teoria de Maslow, segundo Macedo (2007), é considerada uma referência e explica 

que a motivação nasce da busca da satisfação das necessidades que se classificam em cinco 

níveis hierarquizados seqüencialmente: 

 Sobrevivência; 

 Proteção ou segurança; 

 Necessidade de pertencer a um grupo; 

 Estima ou ego; 

 Auto-realização. 
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É importante observar que a consideração das necessidades deve levar em conta a sua 

não satisfação, uma vez que para Maslow (1970, apud Montana & Charnov, 1999, p. 205) 

“apenas as necessidades não-satisfeitas são fontes de motivação”. É a ausência de algo que 

poderá tornar a pessoa satisfeita, que serve de motor para a busca constante do homem ao 

encontro da plenitude dos seus anseios. Por exemplo, somente quando o indivíduo sente fome 

ele procura alimentos para satisfazer a primitiva necessidade fisiológica de sobrevivência. 

É nesse sentido que a teoria de Maslow (1970) traz importantes contribuições para o 

gerenciamento de pessoas. Quando o líder é capaz de captar as necessidades não satisfeitas 

dos seus colaboradores e utilizar esse conhecimento como motivação para ampliar os 

indicadores de desempenho estará utilizando os princípios de Maslow, tomando como 

referência para contribuir no processo de desenvolvimento de pessoas (Vergara, 2007; 

Chiavenato, 1999).  

A teoria de Maslow torna-se relevante ainda nos dias atuais se considerado que o autor 

distinguiu e classificou as necessidades em cinco grandes grupos que auxiliam no 

estabelecimento das prioridades que devem ser consideradas para garantir o crescimento 

pessoal e a auto-realização, em consonância com os objetivos organizacionais. 

2.5.3.1.2 Teoria dos motivos humanos de McClelland 

McClelland destaca a importância da satisfação das necessidades básicas e identifica 

três conjuntos de necessidades que, segundo ele, são adquiridos socialmente, a partir da 

aprendizagem (não apenas de ensinamentos, mas de vivências) ao longo da vida, conforme 

Vergara (2007) e Chiavenato (1999): 

 

 Realização – busca da excelência, orientação para o sucesso, alcance de metas, 

assunção de riscos calculados e desejo de reconhecimento. É a necessidade de 

desenvolver-se para alcançar o sucesso. 

 Afiliação – interesse por amizade, compartilhamento e boa convivência. Representa a 

necessidade de estreitar relacionamento e de ser aceito por outros. 

 Poder – interesse pela liderança e pelos sinais de status. É a capacidade de influenciar 

ou mesmo dominar os outros. 

McClelland conclui em seus estudos que a maioria dos gestores identifica em seu 

ambiente de trabalho os níveis de necessidades que representam a realização, a afiliação e o 
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poder, razão pela qual tendem a ajustar melhor seus procedimentos de gestão com o intuito de 

superar o modelo pautado nas organizações burocráticas (Vergara, 2007). 

2.5.3.1.3 Teoria dos dois fatores de Herzberg 

A Teoria dos Dois Fatores mostra que não basta às pessoas ficarem satisfeitos com o 

ambiente de trabalho, os relacionamentos, os benefícios ou mesmo os salários percebidos, 

pois para que haja um estimulo interno capaz de motivar é preciso ir além dos dois grupos de 

fatores que afetam o desempenho. Constata-se, com mais clareza, a partir da teoria de 

Herzberg que é preciso que a empresa avance na modificação das condições existentes no 

ambiente, promovendo mudanças compatíveis com as expectativas das pessoas, dinamizando 

as relações produtivas (Dubrin, 2003). 

Segundo Vergara (2007), a leitura da teoria de Herzberg evidencia dois fatores que 

contribuem para influenciar o comportamento dos indivíduos assegurando a elevação dos 

índices de desempenho como resultado da motivação: 

 Fatores higiênicos – são os de manutenção, presentes no ambiente da empresa, tais 

como: remuneração justa, boas relações interpessoais, condições satisfatórias de 

trabalho e benefícios. Tais fatores representam investimentos elevados e até podem 

não causar satisfação plena, mas se forem suprimidos poderão provocar insatisfação e 

queda na produtividade. 

 Fatores motivacionais – são aqueles relacionados ao conteúdo do cargo e do trabalho 

realizados e que tem o poder de gerar um estado de motivação. Por exemplo, 

remuneração variável – desafios relacionados com recompensas, reconhecimento, 

grau de economia, auto-realização. 

Portanto a grande contribuição de Herzberg é a de mostrar que não basta criar boas 

políticas considerando apenas os dois fatores acima ressaltados: higiênicas ou de manutenção 

- se não houver reformulação nos cargos e valorização efetiva das pessoas que os ocupam.      

Assim, é preciso que se compreenda a necessidade de superar as condições viabilizadas 

a partir dos dois fatores identificados, propondo-se que as tarefas sejam continuadamente 

revistas e ajustadas em função das ações que deverão ser desenvolvidas por cada colaborador, 

num processo conhecido como enriquecimento das funções. 
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2.5.3.2 Teorias de processo 

A teoria de processo se refere a um conjunto de conhecimentos que expressa uma visão 

mais dinâmica dos sistemas cognitivos, capaz de influenciar o comportamento, focalizando 

desde sua ativação ate sua supressão. No contexto dessa teoria se destacam o conceito do 

estabelecimento de objetivos, o conceito da equidade e o conceito da expectativa. 

2.5.3.2.1 Teoria do estabelecimento de objetivos de Locke 

Para Locke (apud Wagner & Hollenbeck, 1999) a intenção de trabalhar por algum 

objetivo constitui grande fonte de motivação, uma vez que impulsiona comportamento 

proativo. As pesquisas realizadas mostram as principais conclusões desta teoria aplicáveis à 

gestão de pessoas. São elas: 

 Os objetivos considerados mais difíceis conduzem a um melhor desempenho. 

 Os objetivos específicos produzem melhor desempenho do que os objetivos vagos e 

imprecisos. 

 A participação na definição dos objetivos aumenta sua aceitação pelo colaborador e o 

seu grau de comprometimentos. 

 O monitoramento do próprio progresso motiva mais que o feedback de outra pessoa. 

 Pessoas com elevado grau de auto-eficácia tendem a vencer mais desafios. 

Ainda para Locke (apud Wagner & Hollenbeck, 1999), há quatro métodos para 

provocar a motivação nas pessoas: 

 Recompensas financeiras. 

 Fixação de metas individuais e de equipe. 

 Participação nas decisões sobre assuntos pertinentes. 

 Criação de cargos com tarefas mais amplas. 

2.5.3.2.2 Teoria da equidade de Adams 

Para Adams (apud Robbins, 2004), o sentimento de justiça e o resultado da comparação 

entre contribuições e recompensas (compreendendo-se o termo contribuição como o esforço e 

o tempo empregados, o talento e o nível de desempenho, enquanto o termo recompensa inclui 

o reconhecimento, os pagamentos, os benefícios e ate as punições) são fatores determinantes 

na motivação dos indivíduos. 
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Quando ocorre um resultado de maior igualdade nessa “proporção” (contribuições X 

recompensas), as motivações individuais e de grupo seriam reforçadas. Havendo 

desigualdades, o processo motivacional seria prejudicado pelo sentimento de injustiça. Daí a 

importância da igualdade nas relações e nas políticas que norteiam o trabalho. Ao perceber 

uma injustiça, o colaborador procurar reequilibrar a relação: 

 Diminuindo sua contribuição. 

 Pedindo maior recompensa. 

 Solicitando maior esforço dos outros. 

 Modificando a situação, transferindo-se ou deixando a organização. 

Em geral as pessoas aceitam receber mais do que julgam merecer, mas não menos. 

Alguns são mais complacentes com as desigualdades de tratamento, enquanto outros 

reivindicam imediatamente aquilo que, a seu ver, lhes é devido. O salário é o quesito 

principal, mas as comparações podem associar-se às minúcias tais como terminologia do 

cargo, localização da sala, tamanho da mesa e até o humor e forma de intervenção do chefe 

(Robbins, 2004; Chiavenato, 1999).  

2.5.3.2.3 Teoria da expectativa de Vroom 

Segundo Robbins & Finley (1997, p. 355), essa teoria “ajuda a explicar por que muitos 

trabalhadores não são motivados em seus cargos e fazem apenas o mínimo necessário para 

não perdê-los”. Vroom pressupõe a existência de três relações: 

 Relação entre a quantidade de esforço e o desempenho resultante: expectativa; 

 Relação entre desempenho a mais e uma recompensa: instrumentalidade; 

 Relação entre recompensa e satisfação de metas pessoais: valência. 

A partir de valores matemáticos atribuídos em cada uma dessas relações seria possível 

determinar o grau de motivação de uma pessoa segundo a matriz Motivação = Expectativa 

versus Instrumentalidade versus Valência (Robbins, 2004). 

Essa teoria sugere três expedientes para gerar motivação, os quais podem servir de base 

para a atuação do líder: 

 Criar um ambiente propício ao bom desempenho, oferecendo treinamento, apoio e 

estímulo, de modo a aumentar a expectativa; 
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 Garantir que o bom desempenho seja recompensado com elogios, avaliações 

positivas, aumento de salários ou de cotas de participação nos resultados; 

 Identificar as recompensas com maiores valências (Robbins, 2004). 

2.6 Treinamento e qualificação 

Naisbitt (1994) afirma que será cada vez mais difícil para as grandes empresas competir 

com empresas menores, mais ágeis e mais inovadoras – e, em geral, essas grandes 

organizações terão desempenho menos expressivos do que as menores. 

Dentre os diferenciais de competitividade entre as empresas na contemporaneidade, os 

Recursos Humanos representam o principal elemento, o elemento que fará toda a diferença 

entre sucesso e fracasso. 

Um dos maiores desafios da Administração dos Recursos Humanos será, não só a 

seleção e contratação de pessoal qualificado e alinhado a nova ordem do mercado e das 

tecnologias, mas afinados com as posições na empresas, alinhados aos valores e princípios, 

dispostas de contribuírem com o sucesso da organização. As pessoas alocadas adequadamente 

no ambiente serão capazes de contribuir com criatividade, talento e motivação, para o alcance 

dos objetivos organizacionais (Pontes, 1996). 

Quando na organização o planejamento de pessoal funciona bem, assim como os 

programas de treinamento e desenvolvimento (programas contínuos de qualificação e 

educação seria, talvez, mais adequado), o processo de recrutamento e seleção é em muito 

simplificado, uma vez que o candidato à vaga é alguém que já trabalha na empresa em outro 

cargo ou função, mas que já está alinhada aos processos e cultura organizacional, 

comprometido com seus princípios e valores. 

De acordo com Pontes (1996), esperar para encontrar pessoas capacitadas para 

preencher as vagas da organização pode levar a demora desnecessária e escolhas precipitadas. 

Isso não acontecerá se houver planejamento de pessoal. Através do planejamento de recursos 

humanos, a administração se prepara para ter as pessoas certas, nos lugares certos, nas 

ocasiões certas, a fim de serem cumpridos tanto os objetivos organizacionais como os 

individuais. 

Quem faz as coisas acontecerem, conduz os negócios, produz e presta serviços de 

maneira excepcional são as pessoas. Para conseguir isso são imprescindíveis investimentos 

contínuos na formação e qualificação das pessoas. Observa-se que as organizações mais bem-

sucedidas são aquelas que investem sistematicamente em treinamento e qualificação de seus 
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colaboradores, minimizando os riscos e aumentado a probabilidade de sucesso. Para essas 

empresas, treinamento não é uma simples despesa, mas um precioso investimento na 

organização e nas pessoas que nela trabalham. 

Cabe ressaltar que existe uma diferença entre treinamento e desenvolvimento de 

pessoas, embora os seus métodos sejam similares para efetuar a aprendizagem, a sua 

perspectiva de tempo é diferente. O treinamento é orientado para o presente, focalizando o 

cargo atual e buscando melhorar aquelas habilidades e capacidades relacionadas com o 

desempenho imediato do cargo. Já o desenvolvimento de pessoas ou, na contemporaneidade, 

processo contínuo de educação e qualificação, focaliza os cargos a serem ocupados 

futuramente na organização, as novas habilidades e capacidades que serão requeridas. Ambos, 

no entanto, treinamento e desenvolvimento, constituem processos de aprendizagem. 

(Chiavenato, 2004). 

Quanto à conceituação de treinamento, observa-se que apresenta significados diferentes. 

Antigamente, alguns especialistas em Recursos Humanos consideravam o treinamento um 

meio para adequar cada pessoa ao seu cargo e desenvolver a força de trabalho da organização 

a partir dos cargos ocupados. 

De acordo com Gil (1994), passou-se a ampliar o conceito, considerando o treinamento 

um meio para alavancar o desempenho no cargo. Muitas vezes, o treinamento tem sido 

entendido como o processo pelo qual a pessoa é preparada para cumprir de maneira 

prodigiosa as tarefas específicas do cargo que deve ocupar. 

O treinamento é considerado um meio de desenvolver competências nas pessoas para 

que elas se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os 

objetivos organizacionais, e cada vez mais valiosos para os objetivos de uma organização. 

Portanto, o treinamento é compreendido como uma forma eficaz de adicionar valor às 

pessoas, à organização e aos clientes. Locupletando-se as relações, passando ser responsável 

pelo capital intelectual das organizações e pelo desenvolvimento do patrimônio humano. 

Segundo Pontes (1996), ao longo da evolução das organizações, o treinamento sempre 

foi um instrumento utilizado pelas empresas. A ênfase, em princípio, estava voltada para o 

aumento da produtividade e os trabalhadores deveriam exercer as suas funções de maneira 

eficaz. No século XX, tal intervenção foi criticada de modo a considerada um adestramento. 

Com o tempo observou-se que essa forma de capacitação não estava proporcionando os 

efeitos necessários, porque o homem estava se sentindo como uma ferramenta do processo, e 

não se sentia valorizado enquanto pessoa. A empresa tinha o papel de qualificá-lo para o bom 

desempenho de suas funções, levando em consideração que ele teria que se identificar com o 
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trabalho e com a organização. Entretanto, as políticas eram desenvolvidas levando em 

consideração as necessidades da empresa ou de um grupo, e não de cada indivíduo. 

O treinamento é a atividade responsável que se dedica à transferência de 

conhecimentos, objetivando prover deficiências, estimular e desenvolver 

habilidades/potencialidades visando a um crescimento tanto no aspecto profissional/cultural 

do indivíduo como da empresa, no que tange à obtenção e manutenção de uma mão-de-obra 

mais qualificada e preparada para assimilar e superar desafios (Pontes, 1996). 

De acordo com Chiavenato (2004), um episódio muito marcante foi à falta de 

profissionais capacitados e aptos a ocuparem posições nas mais diversas áreas, fruto de um 

momento em que as empresas demandavam um grande contingente de pessoal, provocado por 

um aquecimento generalizado da economia no século XX.  

Uma das principais finalidades do treinamento, ainda segundo Chiavenato (2004), é 

preparar o novo recrutado para desempenhar as tarefas para as quais foi recrutado um 

funcionário, visto que algumas vezes o indivíduo não tem formação adequada ao se 

candidatar a um emprego. Por isso, na contemporaneidade, utilizam-se os termos qualificação 

contínua e processo educacional como fontes permanentes de supressão de falta de mão-de-

obra qualificada em seu sentido mais amplo. 

O treinamento, para melhorar as qualificações e o conhecimento, não deve se limitar aos 

funcionários recém-admitidos em uma organização, mas, ao contrário, ser assumido como 

tarefa contínua frente à mutação constante do mercado e tecnologias. O desempenho dos 

atuais empregados pode, frequentemente, ser melhorado através de treinamento adicional. Em 

vista da constante mudança em produtos, tecnologia, políticas e procedimentos no mundo dos 

negócios – mesmo em uma pequena empresa –, o treinamento é necessário para atualizar o 

conhecimento e as qualificações. Apenas dessa maneira os funcionários se tornam capazes de 

atender às demandas de mudança deles exigidas. 

Na opinião de Chiavenato (2004), o treinamento é um processo cíclico e contínuo 

composto de quatro etapas, a saber: 

 Diagnóstico – é o levantamento das necessidades de treinamento a serem satisfeitas. 

Essas necessidades podem ser passadas, presentes ou futuras; 

 Desenho – é a elaboração do programa de treinamento para atender às necessidades 

diagnosticadas; 

 Implementação – é a aplicação e condução do programa de treinamento; 

 Avaliação – é a verificação dos resultados do treinamento. 
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Na realidade, segundo o autor, as quatro etapas do treinamento envolvem o diagnóstico 

da situação, a decisão quanto à estratégia para a solução, a implementação da ação e da 

avaliação e o controle dos resultados das ações de treinamento.  (Chiavenato, 2004). 

O treinamento não deve ser confundido com uma simples questão de realizar cursos e 

proporcionar informação. Significa atingir o nível de desempenho almejado pela organização 

através do desenvolvimento contínuo das pessoas que nela trabalham. Para tanto, é desejável 

uma cultura interna favorável ao aprendizado e comprometida com as mudanças, marca de 

nosso tempo, e, numa leitura contemporânea, englobando atitudes e valores – inclusive 

relacionados a ações sócio-ambientais sustentáveis, tão importantes quanto o próprio negócio 

de cada empresa. 

2.6.1 Treinamento, desenvolvimento e processo contínuo de educação e 

qualificação 

Analisando os conceitos relacionados ao Treinamento, Motivação e Sucesso das 

Organizações para a atualidade, recorreu-se a definições mais ampliadas destes processos, 

tendo em vista o avanço das tecnologias e as mudanças de contextos e cenários de mercado 

(cada vez mais comuns e frequentes) (Chiavenato, 2006). 

A concepção de qualificação na contemporaneidade perpassa pelo processo contínuo de 

aprendizagem e leitura da realidade e suas mudanças. Somadas a estas questões, princípios e 

valores como responsabilidade social, responsabilidade ambiental e sustentabilidade foram 

incorporados (tardiamente, inclusive) no rol de preocupações das organizações atuais e 

concatenadas ao seu tempo. Percebe-se a qualificação como um processo contínuo de 

aprendizagem cultural, em seu sentido mais ampliado (Vergara, 2007). 

Assim, passam a ser relevantes para este trabalho os conceitos apresentados por Marras 

(2007), que os aplica na transição da era industrial (particularmente do século XX) para a era 

pós-industrial e que culmina no que se está hoje vivenciando. Conforme esse teórico, novas 

designações foram atribuídas aos conceitos, onde o treinamento é defendido como um 

processo mais imediato e de curto prazo que objetiva atualizar conhecimentos, habilidades e 

atitudes dos indivíduos, porém relacionados diretamente a execução ou otimização de tarefas. 

O Treinamento é parte de um complexo sistema de aprendizagem contínuos, embora de 

utilização mais imediata. 

Para Marras (2007), o Treinamento possui objetivos específicos e objetivos genéricos, a 

saber: 

 Objetivos Específicos: 
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o Formação Profissional: tem como meta alcançar um grau ideal de capacidade 

laboral para determinada profissão, repassando todos os conhecimentos e 

praticas necessárias ao bom desempenho de uma função, muito associado ao 

aspecto operacional; 

o Especialização: aborda o conjunto de conhecimentos ou praticas especificas 

dentro de uma área de trabalho para otimização dos resultados; 

o Reciclagem: tem como finalidade básica rever conceitos, conhecimentos ou 

praticas de trabalho, renovando-os ou atualizando-os de acordo com as 

necessidades. 

 Objetivos Genéricos: 

o Aumento direto da produtividade: na medida em que o treinamento propicia a 

possibilidade de realizar ações mais precisas e corretas, haverá melhoria nos 

tempos de produção, nos movimentos e, portanto, na relação entre insumos, 

fatores de produção e resultados no trabalho; 

o Aumento direto na qualidade: a qualidade do trabalho tende a ser otimizada de 

forma diretamente proporcional ao conhecimento que o trabalhador tem sobre 

aquilo faz e sobre o grau de responsabilidade que lhe caba no processo 

produtivo; 

o Incentivo motivacional: treinar um trabalhador e oferecer a ele a possibilidade 

de ser eficiente e eficaz – meta de ser humano. Quanto mais real essa 

afirmação, maior a possibilidade do trabalhador sentir-se motivado a fazer o 

que faz e a fazê-lo bem-feito para a sua própria satisfação; 

o Otimização pessoal e organizacional: os objetivos anteriores levam, no seu 

conjunto, a otimização pessoal e organizacional – objetivo maior dos 

indivíduos e das organizações. E pelo treinamento que o homem se desenvolve 

profissionalmente, projetando-se socialmente, alavancado pelas melhorias 

econômicas que consegue com resultados de sua ascensão profissional. 

Trabalhadores em ascensão, satisfeitos e motivados transformam os ambientes 

das organizações, deixando-os apropriados para atingir a excelência em termos 

de desenvolvimento organizacional; 

o Atendimento de exigências das mudanças: as empresas no final do milênio 

estão cada vez mais premidas pela avalanche de mudanças recebidas dos 

diversos cenários que as circulam. São mudanças tecnológicas, de processos, 
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comportamentais etc. que pressionam diretamente os membros da estrutura 

organizacional. As organizações convencionais utilizam-se de treinamento 

como instrumento principal para enfrentar e acompanhar os efeitos das 

mudanças que as atingem. As empresas de ponta fazem uso do treinamento 

para prevenir-se de eventuais mudanças impostas por esses mesmo ambientes. 

Ainda segundo Marras (2007), o Treinamento aborda duas vertentes da qualificação do 

indivíduo, relacionado ao aspecto técnico e ao aspecto comportamental: 

 Aspecto técnico: a área de Treinamento e Desenvolvimento de uma empresa deve 

submeter sua programação a cada setor especifico em que o treinamento será 

aplicado, principalmente no que diz respeito ao conteúdo, resultado esperados, pessoal 

a ser treinado e escolha do instrutor; 

 Aspecto comportamental: Quanto ao aspecto comportamental a ser abordado nos 

módulos de treinamento, embora se busque sugestões e se convide as demais áreas da 

empresa a apreciar o desenho dos módulos, a área de Treinamento e Desenvolvimento 

deve ser a responsável prioritária pelas informações e valores que serão repassados 

aos treinados, levando-se em conta o padrão de comportamento e atitudes esperados 

pela organização e sociedade em seus trabalhadores. 

Desta forma, passa a ter relevância o perfil cultural da empresa e, por essa razão, o que 

se espera é que a área de Treinamento e Desenvolvimento, assim como o RH como um todo, 

domine amplamente os aspectos culturais e paradigmáticos internos à empresa e externos, de 

sorte a contribuir com o sucesso, em diversos campos, da empresa. 

O diagnóstico da situação ou habilidades que se pretende abordar representa o 

levantamento e a análise que fornecem subsídios ao plano de treinamento. O levantamento 

das necessidades (diagnóstico) abrange quem deve ser treinado e o que deve ser abordado ou 

aprendido. É por meio do diagnóstico que a área de Treinamento e Desenvolvimento faz sua 

primeira análise comparativa entre o perfil atual do trabalhador e as exigências 

organizacionais e conjunturais. As três situações abaixo demonstram algumas possibilidades 

existentes como resultado da análise de um Levantamento de Necessidade de Treinamento 

(LNT) (Marras, 2007): 

 A primeira situação representa o trabalhador completamente defasado com o perfil 

organizacional e/ou conjuntural: o conjunto de Conhecimentos, Habilidades e 
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Atitudes do indivíduo encontra-se distinto ou distante daquele exigido pela empresa e 

ambiente; 

 A segunda situação representa o trabalhador com parte dos Conhecimentos, 

Habilidades e Atitudes necessárias à atuação na função ou cargo, ou seja, domina uma 

parcela do que necessário para a atuação satisfatório; 

 A terceira situação indica um trabalhador com desenvolvido conjunto de 

Habilidades, Conhecimentos e Atitudes – características cognitivas e técnicas – 

requeridas pelo cargo e função. 

Vale se destacar que já no trabalho de Recrutamento e Seleção desenvolvidos pelo setor 

de RH, as habilidades, conhecimentos e atitudes são analisados conforme as necessidades da 

empresa, que tem por objetivo prioritário a admissão de empregados que tenham maior 

cabedal dessas características para exercer as suas funções. Mas, ainda assim, na 

contemporaneidade se defende que o processo de qualificação, em função das constantes 

mudanças de mercado e conjunturas econômicas e tecnológicas, deve ser objetivo contínuo de 

empresas e indivíduos. 

Ainda sobre o LNT, Marras (2007) aponta que tal procedimento detecta e diagnostica 

carências nos cenários reativo e prospectivo: 

 Cenário Reativo – representa situações em que à necessidade de treinamento e 

qualificação já esta presente, ocasionando problemas reais e imediatos, podendo ser 

percebida e avaliada em termos de consequências práticas; 

 Cenário Prospectivo – O treinamento atende às questões estratégicas e de 

posicionamento da empresa e/ou negócio em relação aos objetivos do futuro, 

antecipando-se as mudanças previstas. 

O LNT, por estar associado à análise endógena e exógena da empresa, caracteriza-se 

como um processo contínuo. Ao ser relacionada a um ser vivo em constante mutação – 

pressionado a todo o momento pelas mudanças endógenas e exógenas, e considerando o 

Treinamento e Desenvolvimento como processo contínuo de educação e qualificação – a 

empresa tem a missão de manter-se à frente das mudanças e aprimoramentos necessários de 

habilidades, conhecimentos e atitudes dos indivíduos que compõem a corporação, preparando 

a mesma para o presente e futuro. 
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2.7 Gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional 

Se queres colher em três anos, planta trigo; se queres colher em dez anos, planta 
uma árvore, mas, se queres colher para sempre, desenvolve o homem (Provérbio 
chinês). 

 

O desenvolvimento do ser humano é uma construção permanente, busca a maturidade e 

a solidificação de estruturas mentais saudáveis. Parece que o pleno desenvolvimento 

atingindo o ideal teórico não é alcançado de modo satisfatório, análise destacada no trabalho 

realizado pelo psicólogo e biólogo suíço Jean Piaget (1968). 

As organizações e a sociedade como um todo, precisam mudar o entendimento de que é 

melhor trabalhar com pessoas com uma única visão, estranho as modificação e tomar 

consciência de que a ação conjunta é muito maior que a soma de ações individuais. Percebe-

se que as pessoas têm muito a apresentar além da força dos braços, e com certo 

desenvolvimento, mais consciente de suas inter-relações da vida, será mais produtiva dentro 

da empresa e dentro da comunidade, desenvolvendo-se e crescendo continuadamente com os 

ambientes onde vive (Colombo, 1999). 

Dessa forma, os trabalhadores precisam entender que procurando uma melhor 

qualificação poderão aumentar as oportunidades de desenvolvimento laboral, maiores 

oportunidades de trabalho e de qualidade de vida. Ressalte-se que essas melhorias poderão ser 

obtidas por iniciativa própria de auto-desenvolvimento, não somente por uma oferta vinda dos 

empresários. 

A responsabilidade do desenvolvimento humano é facultada ao próprio indivíduo. A 

empresa não tem a obrigação de desenvolver, mas de propiciar o ambiente para que as 

pessoas se desenvolvam. Se essas duas consciências existirem dentro de uma organização, os 

resultados alcançados serão mais eficientes, tanto para a empresa, como para os 

colaboradores, refletindo em benefícios permanentes para os clientes. 

Um dos grandes objetivos dos Recursos Humanos de uma empresa, e em particular das 

ações de Treinamento e Desenvolvimento, apontam para o desenvolvimento contínuo dos 

indivíduos e das organizações. O conjunto de ações que visam o desenvolvimento das 

organizações e dos indivíduos que as compõem denomina-se Desenvolvimento 

Organizacional (DO), que se anuncia como um dos grandes objetivos e razão de existir do 

Treinamento e Desenvolvimento. 

Segundo Chiavenato (2006), o campo de DO é parte dos estudos que se desenvolvem 

ainda na atualidade, sendo historicamente mais contemporâneos no sentido de superar a visão 
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mais conservadora, fundamentando-se nos conceitos e métodos das ciências do 

comportamento. O âmbito de DO propõe a compreensão da organização como um sistema 

integrado, com o propósito de melhorar a eficiência da organização a longo prazo, mediante 

intervenções que se caracterizam pela abordagem construtiva inserindo-se nos processos e 

estruturas organizacionais. 

Entende-se que a concepção de DO toma como referência a capacidade de adaptação 

das organizações tendo em vista atender a perspectiva das mudanças. 

Para Chiavenato (2006), é preciso considerar alguns pressupostos básicos necessários ao 

pleno entendimento do conceito de DO, quais sejam: 

 Conceito de Organização: Os teóricos que abordam as organizações se utilizam, 

muitas vezes, da teoria behaviorista para conceituar o comportamento dos indivíduos 

nas empresas. Para Lawrence & Lorsch (1972, p. 3), “Organização é a coordenação de 

diferentes atividades de contribuintes individuais com a finalidade de efetuar 

transações planejadas com o ambiente”. A definição apresentada representa um 

exemplo conceitual tradicional de divisão de trabalho ao se referir as diferentes 

atividades e a coordenação existentes na organização. Segundo Barnard (1971), a 

contribuição das pessoas para as organizações, ocorre na dependência das 

possibilidades individuais, considerando-se as diferenças que integram o 

comportamento social de cada pessoa, levando-se ainda em conta o sistema de 

recompensas adotado pela empresa. Nesse contexto, o fato de que toda organização 

atua em determinado ambiente (sua existência e sobrevivência dependem de maneira 

como ela se relaciona com esse ambiente), influencia na forma como ela deve ser 

estruturada em função das condições e circunstancias que caracterizam tal ambiente; 

 Conceito de cultura organizacional: Caracterizada como o conjunto de sistemas dentro 

dos quais as pessoas trabalham e vivem na organização. A Cultura organizacional 

significa, conforme Beckhard (1972), um modo de vida, um sistema de crença, 

expectativa e valores e uma forma de interação e relacionamento típicos de 

determinada organização; 

 Conceito de mudança organizacional: O ambiente geral que envolve as organizações 

apresenta-se de forma mutável e dinâmico, exigindo delas uma elevada capacidade de 

adaptação como condição básica de sobrevivência. O DO corresponde, justamente, a 

uma resposta planejada à necessidade de mudança na própria organização. O Mundo 

atual caracteriza-se por mudanças progressivas. As mudanças ocorridas no âmbito das 
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ciências e da tecnologia, assim como na concepção de cultura organizacional 

influenciam o desenvolvimento e o êxito das organizações de qualquer natureza. Um 

destaque importante a se fazer, na perspectiva da mudança e entender que esta ocorre 

com mais rapidez e eficiência quando os indivíduos são mobilizados pelas 

necessidades individuais ou no âmbito das organizações; 

  Necessidade de contínua adaptação às mudanças: O indivíduo, assim como a 

organização são sistemas dinâmicos e vivos de adaptação, ajustamento e 

reorganização. Percebe-se, nesse sentido que a mudança representa a condição básica 

para sobrevivência e adaptação dos indivíduos, empresas ou grupos sociais. Um 

aspecto fundamental diz respeito à questão do planejamento, que se torna hoje uma 

necessidade emergente do processo de mudança organizacional.  

 Interação organização/ambiente: Organização e ambiente se influenciam mutuamente, 

desenvolvendo uma estreita relação. Uma das potencialidades mais relevantes das 

organizações vencedoras é a sua capacidade de adaptação em face a sua percepção das 

mudanças externas. Uma organização de sucesso possui flexibilidade e versatilidade 

para redistribuir rapidamente seus recursos com o mínimo de tempo e esforço, 

maximizando sua adaptação as inovações, melhorando com isso, seu rendimento 

quanto aos objetivos e metas traçados; 

 Interação Indivíduo/Organização – Constata-se, modernamente, que as organizações 

se estruturam como um sistema social, baseando-se no princípio de respeito ao 

indivíduo que deve ser mobilizado realçando as suas potencialidades de forma a 

permitir seu crescimento junto com o crescimento da empresa;  

 Objetivos Individuas e Organizacionais: Para garantir o pleno desenvolvimento da 

organização é necessário que as metas dos indivíduos se integrem com os objetivos e 

princípios da organização, realizando-se a partir do processo de planejamento, ações 

que sejam estimulantes e gratificantes, possibilitando o desenvolvimento pessoal. 

2.7.1 Características do desenvolvimento organizacional 

Neste estudo, encontram-se mencionados, de maneira sucinta, a relação do Treinamento 

e Desenvolvimento com o DO, e as características do DO. Estas, conforme Chiavenato 

(2006), são: 
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 Focalização sobre a organização de forma global: o DO deve acontecer promovendo 

o envolvimento de todos os setores da organização para que a mudança ocorra 

efetivamente; 

 Orientação Sistêmica: o DO deve promover a interação entre todas as partes da 

organização, que se afetam reciprocamente através das relações de trabalho entre as 

pessoas, estruturas e processos organizacionais; 

 Agentes de Mudança: o DO investe nas pessoas que acreditam na organização e que 

podem funcionar como agentes de mudanças, desempenhando o papel de líder capaz 

de coordenar a transformação dentro de um grupo ou dentro de uma organização; 

 Solução de Problemas: o DO valoriza a solução do problema e não apenas as 

discussões teóricas coletivas, quando estas não culminam em sua resolução; 

 Aprendizagem e Experiência: os agentes do DO aprendem pela experiência no 

ambiente de treinamento e/ou de trabalho, propondo a aplicação destas experiências 

individuais na resolução de problemas no ambiente e contexto do trabalho; 

 Processos de Grupo: o DO ocorre sempre por meio de processos grupais, que 

envolve as discussões, confrontações, enfrentamento maduro de conflitos e 

procedimentos de cooperação; 

 Retroação: o DO procura proporcionar retorno dos resultados do processo 

(retroação) aos participantes para que eles tenham dados concretos que fundamentem 

suas decisões e novas ações; 

 Orientação Contingencial: o DO é concebido como processo mutável frente a 

fatores identificados durante sua consecução por fatores situacionais; 

 Desenvolvimento em Equipe: o objetivo geral do DO é o de constituir equipes de 

trabalho dentro da organização que consolidem o planejamento e sua implementação, 

agindo, inclusive, como multiplicadores de procedimentos, princípios e valores do 

DO. Enfatiza-se o trabalho dos grupos, sejam eles pequenos ou grandes, em diversos 

níveis da organização. 

2.7.2 Objetivos de desenvolvimento organizacional 

Seguindo a abordagem de Chiavenato (2006), é caracterizado o DO e sua interligação 

com o Treinamento e Desenvolvimento, vale ressaltar alguns objetivos do mesmo, de sorte a 

clarificar sua interação com a gestão dos Recursos Humanos de uma empresa. Constituem 

objetivos do Desenvolvimento Organizacional: 
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 Aumentar o nível de confiança e apoio entre os membros que compõem a 

organização; 

 Possibilitar o exercício da confrontação dos problemas organizacionais dentro dos 

grupos e entre os grupos de forma franca e madura; 

 Possibilitar o desenvolvimento de um ambiente no qual a autoridade designada 

formalmente (cargos e funções) seja abrangida pela autoridade baseada no 

conhecimento e habilidade social; 

 Dinamizar as comunicações laterais, verticais e diagonais, em todos os níveis e 

setores; 

 Aumentar o nível de entusiasmo e satisfação dos agentes da organização; 

 Procurar soluções sinergísticas para os problemas dos grupos e organização 

(soluções sinergísticas são soluções criativas, por meio das quais as partes ganham 

mais por intermédio da cooperação do que por intermédio do conflito); 

 Ampliar o nível de responsabilidade individual e grupal na organização e 

implementação das ações planejadas. 

2.7.3 Mudanças organizacionais 

O tempo atual, como já explicitado no transcorrer deste trabalho, é caracterizado pelas 

constantes mudanças de cenários, tecnologias, conjunturas econômicas e financeiras e 

comportamentais dos indivíduos. As empresas que pretendem continuar atuando no mercado 

com sucesso devem estar adaptadas a tais mudanças, antecipando sua preparação e de seus 

recursos (inclusive humanos) para esta realidade imposta. Justamente o RH como um todo, o 

Treinamento e o Desenvolvimento em particular, tem a missão de contribuir com a 

preparação dos indivíduos e organização para tal processo adaptativo, de forma intensa e 

contínua. Segundo Chiavenato (2006), o Treinamento e Desenvolvimento, além de 

possibilitar o desenvolvimento de conhecimento, habilidades e atitudes nos agentes que 

compõem as organizações e promover o DO, devem assumir, ainda, a missão de mobilizar os 

indivíduos para as mudanças, sensibilizando-os e conscientizando-os de que é necessário: 

 Abraçar as mudanças, signo de nosso tempo; 

 Aprender a conviver com as incertezas dos cenários; 

 Aprender a ampliar sua rede de relacionamento como elemento de sucesso pessoal e 

grupal; 
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 Aproveitar todas as oportunidades de aprendizado, pois com as mudanças contínuas, o 

processo de aprendizagem se torna também contínuo; 

 Desenvolver uma perspectiva diferente de desenvolvimento de carreira, aliado aos 

fatores todos abordados neste trabalho. 

 Adicionar valor e contribuições reais aos procedimentos de trabalho e ao sucesso da 

organização e, consequentemente, pessoal; 

 Engajar-se e conhecer a tecnologia e sua evolução, incorporando o seu uso de forma 

cotidiana; 

 Romper com paradigmas de empregabilidade formal, característica do século passado 

– haverá novas formas de relações de trabalho e emprego ainda sob o signo da 

mudança; 

 Adotar novas relações de trabalho que substituirão a supervisão tradicional – as 

relações baseadas em respeito e contribuições mútuas são as que subsistirão; 

De forma sintetizada, o Treinamento e Desenvolvimento, assim como o DO – o seu 

principal produto – devem estar voltados para a conscientização e implementação de uma 

cultura de aprendizado e de mudança de forma contínua e intensa. Sem isso, as organizações 

caminharão para a obsolescência e envelhecimento de sua cultura, não resistindo à força do 

novo e da era tecnológica e do conhecimento. 
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3 METODOLOGIA 

Considerando-se os objetivos propostos no projeto de pesquisa, que destaca a questão 

do treinamento e qualificação dos Recursos Humanos nas empresas, do ramo comercial de 

Material de Construção de Aracaju/SE, visando analisar os benefícios resultantes dos 

investimentos nesse processo – tanto para o crescimento da empresa quanto para satisfação do 

empregado –, optou-se pela pesquisa social empírica, de caráter exploratório e quantitativo 

aliado a abordagem descritiva, de natureza qualitativa. 

A necessidade de coletar dados relativos à organização e funcionamento do RH, 

ouvindo a opinião de funcionários de três empresas sergipanas previamente selecionadas, em 

um estudo de caso múltiplo, cujas características e critérios são mencionados oportunamente, 

determinou a importância de se escolher o método de levantamento survey (entrevista), como 

metodologia apropriada para obtenção de informações representativas do perfil dos 

funcionários, bem como, da sua opinião sobre competências e ações desenvolvidas pelo RH 

das empresas investigadas. 

Segundo Pinsonneault & Kraemer (1993), o método survey é o que melhor representa 

as características de uma pesquisa quantitativa, adequada quando é necessário trabalhar com a 

obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de determinados 

grupos de pessoas, representantes de um universo maior. 

É um estudo de caráter exploratório porque proporciona ao pesquisador uma visão geral 

do fenômeno investigado, ajudando-o na sua compreensão e abrindo espaço para novos 

estudos (Gil, 2008). É descritivo porque auxilia o pesquisador a detalhar os fatos e fenômenos 

da situação em estudo, no caso, os diversos papéis da área de RH e a sua contribuição para o 

desempenho das organizações e colaboradores (Gil, 2008). Também é um estudo quanti-

qualitativo: quantitativo porque mensura dados e perfis estatísticos, e qualitativo porque busca 

uma análise de interpretação do problema ou fenômeno, onde o sentimento é colocado nas 

entrevistas com os pesquisados, de acordo com Batista (2007). 

Para evitar ambiguidades e facilitar o entendimento deste trabalho, encontram-se 

descritos as variáveis e os indicadores correspondentes, na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 – Demonstrativo das variáveis, indicadores e questões correspondentes da pesquisa 

Variáveis Indicadores Questões 
Identificação da empresa Razão social e número de respondentes por empresa 1 
Perfil socioeconômico Sexo, idade, estado civil e grau de instrução 2 a 5 

Perfil profissional Tempo de atuação, nível do cargo, faixa salarial 
bruta e área de atuação 6 a 9 

Atividades de RH Classificação da qualidade das atividades 10 a 21 
 

O universo da pesquisa é de 360 funcionários de três organizações instaladas em 

Aracaju/SE, do ramo comercial de material de construção, incluindo a área de RH. Quanto à 

amostra, foi composta por conveniência, considerando-se os profissionais que se dispuseram a 

participar da pesquisa e que foram considerados como válidos. Dos 155 colaboradores que 

constituem a amostra deste estudo, 64 trabalham na empresa Hiper Sales, 57 na Pisolar e 34 

no Mundo da Construção. O cálculo dessa amostra foi baseado em um nível de significância 

de 90%, uma probabilidade de acerto e de erro de 50%, e uma margem de erro de 5%, 

conforme Arkin & Colton (1986). 

Para o cálculo do número de amostra foi utilizada a seguinte fórmula: 

 

 
 

em que: 

 

n = tamanho da amostra 

N = população 

Z = valor crítico correspondente ao grau de confiança desejado 

P = proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria estudada 

Q = proporção populacional de indivíduos que NÃO pertence à categoria estudada 

e = margem de erro 

 

Substituindo os valores, obteve-se: 
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A metodologia se caracterizou inicialmente pela realização de uma revisão da literatura 

pertinente ao tema, permitindo o aprofundamento dos conhecimentos necessários à elaboração 

do instrumento de coleta de dados consistente e adequado às especificidades do objeto 

investigado. 

Na etapa seguinte, organizou-se o processo operacional para o levantamento dos 

diferentes papéis exercidos pelos integrantes e líderes da área de RH, optando-se pelo modelo 

de questionário (Apêndice 1) desenvolvido e validado por Ulrich (2000). Aplicou-se um pré-

teste para refinar o questionário antes de sua aprovação definitiva, visando à garantia de que 

ele realmente irá medir aquilo a que se propõe. O questionário é composto de 21 questões 

fechadas. 

Inicia-se o questionário pela identificação da empresa em que os respondentes 

trabalham, levando à informação da quantidade de funcionários pesquisados de cada 

organização. Nas questões subseqüentes identifica-se o perfil socioeconômico e profissional 

dos pesquisados, considerando a relação dessas informações com a gestão de Recursos 

Humanos, sobretudo no contexto das teorias motivacionais e da base conceitual sobre 

treinamento e desenvolvimento, descritas neste trabalho, assim como as questões referentes 

aos múltiplos papéis de Recursos Humanos. Utilizou-se a entrevista, como recurso 

metodológico complementar, de natureza qualitativa, com o intuito de consolidar a visão mais 

significativa do fenômeno em estudo, segundo Oppenheim (1992). 

Na Etapa 2 foi realizada a coleta dos dados, que foi precedida por uma fase de contatos 

estabelecidos com os sujeitos desta pesquisa, considerando-se a necessidade de conhecimento 

prévio da situação a ser investigada, a observação da rotina empresarial, a conversa informal e 

posteriormente a entrevista com gestores do RH e colaboradores. De tal modo, foi possível 

obter informações valiosas e a aceitação voluntária dos participantes da pesquisa, garantindo-

se a validade e a fidedignidade das respostas dadas. 

A análise de dados consistiu na Etapa 3 deste estudo de caso. O tratamento dos dados 

não se apoiou em testes estatísticos, mas numa análise qualitativa das respostas dos 

colaboradores, sendo que na primeira parte da pesquisa, as perguntas são adequadas para se 

realizar um diagnóstico constatando-se as características pessoais dos entrevistados. 

Em seguida, apresentam-se os resultados já tratados e elaborados na forma de gráficos, 

facilitando a interpretação numa perspectiva quantitativa singular, porém integrada numa 

visão globalizadora, que permite a descrição qualitativa das principais categorias referentes ao 

desempenho do RH e seus reflexos na evolução da empresa e dos funcionários. Nessa etapa, 
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mais do que nas anteriores, estabelecem-se conexões significativas entre a teoria adotada e a 

prática investigada, esclarecendo com propriedade o fenômeno estudado. A análise dos dados 

foi orientada por um conjunto de informações integrantes da perspectiva multidimensional, 

utilizando-se dados de mais de uma das variáveis descritas por Hair Júnior et al. (2005). 

Portanto, o presente estudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa do tipo survey 

exploratório, quantitativo, de corte transversal, com amostra aleatória, investigando e 

reconhecendo os diversos papéis assumidos na rotina das empresas pesquisadas, pela área de 

RH, bem como a percepção destes papéis pelos empregados, conforme Pinsonneault & 

Kraemer (1993) e Sampieri et al. (1991). 

No processo de leitura crítica do fenômeno investigado, considerou-se não só a resposta 

dada isoladamente e representada graficamente num mapeamento estatístico adequado à 

pesquisa quantitativa, mas, sobretudo se considerou a realidade de forma contextualizada, 

levando-se em conta os seguintes aspectos: o conhecimento do pesquisador sobre as 

empresas; a percepção obtida nos contatos estabelecidos com funcionários e gerentes do RH, 

antes e durante o processo de coleta de dados; os conceitos e princípios assumidos a partir dos 

autores adotados. É mister dizer que a leitura crítica supôs uma análise qualitativa de cada 

quadro, fundamentada numa pluralidade de informações. É nessa dimensão que se constituiu 

a análise apresentada a seguir. 

Entre os critérios adotados para a escolha das empresas objeto desse estudo considerou-

se a experiência anterior desse pesquisador com trabalhos na área de recursos humanos, 

efetuados no segmento dessa atividade comercial. Ainda, justifica-se a escolha dessas 

empresas que atuam no Estado de Sergipe, uma vez que, pesquisas realizadas em revista de 

renome nacional – Anamaco –, edição 2010, das 138 empresas pesquisadas, as que mais se 

desenvolveram a nível regional nesse ramo de atividade, inclui as três que foram escolhidas 

para o estudo em pauta, apresentando uma pontuação segundo a revista, em percentuais de 

30,7% dos 100% das empresas pesquisadas, o que significa uma pontuação de quase 31% das 

empresas que mais se destacaram nesse segmento. 

 

 

 

 



Capítulo 4 Análise dos Resultados 
 

41 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são mostrados os resultados encontrados, bem como suas análises. Para 

uma melhor compreensão dos resultados, a análise é realizada na ordem das seguintes 

dimensões: identificação das empresas (razão social e número de respondentes por empresa), 

perfil socioeconômico dos funcionários (sexo, idade, estado civil e grau de instrução), perfil 

profissional (tempo de atuação, nível do cargo, faixa salarial bruta e área de atuação) e 

atividades de RH (classificação da qualidade das atividades). 

Entre os entrevistados, conforme ilustra a Figura 4.1, 64 pertencem a Hiper Sales, 57 a 

Pisolar e 34 ao Mundo da Construção, das três empresas selecionadas que representam as 

maiores lojas do ramo comercial de material de construção de Aracaju/SE, Brasil (Anamaco, 

2010), foram avaliadas conforme as compras e o faturamento sobre as vendas. 

 

 
Figura 4.1 - Quantidade de entrevistados de acordo com a empresa 

 

Em relação ao gênero, é mostrado na Figura 4.2 que predomina, nessa atividade 

específica, o emprego de mão-de-obra masculina, sendo que na empresa Hiper Sales, 44 dos 

entrevistados são do sexo masculino e 20 são do sexo feminino; na empresa Pisolar, 38 são do 

sexo masculino e 19 são do sexo feminino e, no Mundo da Construção, 26 são do sexo 

masculino e oito são do sexo feminino. É possível observar que há uma uniformidade em 

relação ao percentual dos entrevistados do sexo feminino. 
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Figura 4.2 - Sexo 

 

Quanto à faixa etária dos entrevistados, observou-se, de acordo com o que ilustra a 

Figura 4.3, um predomínio das pessoas com idade acima de 30 anos na empresa Hiper Sales, 

representado quase metade do total, enquanto na empresa Mundo da Construção há um 

predomínio de pessoas com idade entre 21 e 30 anos; na Pisolar constatou-se um equilíbrio 

entre as idades das pessoas com idade entre 21 e 30 anos e aquelas acima de 30 anos. 

 

 
Figura 4.3 - Faixa etária 
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Quanto ao estado civil dos entrevistados, há um equilíbrio entre o número de casados e 

o de solteiros, conforme análise da Figura 4.4, das idades que as empresas estão contratando 

pessoas mais jovens e solteiras. 

 
Figura 4.4 - Estado civil 

 

 
Figura 4.5 - Grau de instrução 

 

No que se refere ao grau de instrução dos entrevistados, conforme ilustrado na Figura 

4.5, observou-se um considerável predomínio de pessoas com segundo grau, com um pequeno 

crescimento de funcionários com nível superior seja de formação completa ou incompleta, 

destacando-se a empresa Pisolar, onde há um equilíbrio maior entre os entrevistados com 

segundo grau e com outras formações de nível mais avançado. Desta forma, observou-se a 

relação entre a escolaridade e a possibilidade de crescimento da empresa, uma vez que a 
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Pisolar vem apresentando uma grande projeção de evolução com bom desenvolvimento 

operacional e credibilidade no mercado sergipano, em relação às duas outras empresas. 

A Figura 4.6 refere-se ao tempo de trabalho dos funcionários nas empresas, de modo 

que é possível observar um equilíbrio do número de pessoas que atuam entre 2 e 5 anos com 

as de menos de 2 anos; na empresa Hiper Sales constatou-se um número de colaboradores 

com tempo de serviço diversificado, com predomínio do número de pessoas que trabalham 

entre 2 e 5 anos, mas com significativo número de colaboradores que atuam entre 5 e 10 anos 

e entre 10 e 15 anos; na empresa Pisolar prevalece o número de colaboradores que trabalham 

a menos de 2 anos e entre 2 e 5 anos. 

 

 
Figura 4.6 - Tempo de atuação na empresa 

 

Em relação ao nível do cargo que ocupa, observou-se um predomínio muito elevado de 

colaboradores na área operacional das três empresas, representando quase a sua totalidade. Na 

empresa Hiper Sales há uma participação de colaboradores em todas as áreas; quanto à 

Pisolar, percebeu-se um aumento pequeno de colaboradores na área gerencial e, acerca disto, 

Chiavenato (1999) adverte que investir nos gerentes é também investir na organização como 

um todo, visto que são eles que coordenam as equipes responsáveis pela força de trabalho nas 

empresas. 

É necessário, no atual modelo de gestão, que as empresas invistam mais em 

desenvolvimento e treinamento para poder qualificar melhor seus colaboradores e investir em 

mão-de-obra qualificada e, assim, dar um grande passo para a melhoria da gestão das 
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organizações. Os resultados do indicador “nível do cargo ocupado” são mostrados na Figura 

4.7. 

 

 
Figura 4.7 - Nível do cargo ocupado 

 

 
Figura 4.8 - Faixa salarial bruta 

 

Quanto à faixa salarial bruta dos funcionários, na Figura 4.8 é possível observar que nas 

três empresas pesquisadas há um predomínio salarial de ate R$1.200,00 que estão 

relacionados ao exercício das funções operacionais e administrativas. 

A gestão de cargos e salários ocupa uma posição-chave no recrutamento e manutenção 

dos recursos humanos das empresas, pois estas precisam propiciar um ambiente de motivação 

e produtividade, eliminando as incoerências e distorções que possam causar desequilíbrios 
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salariais ou a insatisfação das pessoas. As empresas precisam ter uma preocupação muito 

grande na elaboração de plano de cargos e salários, pois, pode este pode gerar insatisfação, 

especialmente quando há uma distorção grande dos salários em relação à função que o 

funcionário ocupa.  

 

 
Figura 4.9 - Área em que trabalha 

 

Cabe lembrar o pensamento de Gonçalves (2000) no sentido de que o funcionamento 

das empresas do ponto de vista dos processos é o mais eficaz para superar o formato vertical 

que impede a comunicação eficiente, uma vez que se constitui em conjuntos de unidades 

funcionais verticais isoladas operando em paralelo. Assim, constata-se na pesquisa que as três 

empresas demonstram uma atenção gerencial voltada para a realização dos processos, 

havendo uma participação de colaboradores na maioria dos setores das empresas, com uma 

concentração muito grande de funcionários na área comercial. Consequentemente, os 

processos e as ações do RH devem receber uma atenção especial desse departamento. Em 

uma atividade comercial de material de construção, o fluxo de pessoas e dos negócios da 

empresa é realizado nesse setor, motivo que justifica um cuidado especial da área do RH. 

É prerrogativa do Gestor de Recursos Humanos, desenvolver e elaborar atividades de 

maneira eficaz, conquistar parcerias internas e apoiar às atividades que devem ser 

desenvolvidas coletivamente em prol do sucesso do negócio e dos próprios indivíduos. 

Observou-se que nas empresas Mundo da Construção e Hiper Sales mais da metade de seus 

colaboradores nunca ou raramente utiliza o RH para orientação no desenvolvimento de suas 

funções, enquanto que na empresa Pisolar observou-se o contrário, ou seja, a maioria dos 
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colaboradores utiliza a orientação do RH no desenvolvimento de suas atividades, conforme 

ilustra a Figura 4.10. 

 
Figura 4.10 - Utilização da área de RH para orientação no desenvolvimento das atividades da função  

 

Conforme mostra a Figura 4.11, na empresa Mundo da Construção que a maioria dos 

colaboradores não recebe ajuda do RH para resolver problemas pessoais; na empresa Hiper 

Sales há uma pequena participação do RH, enquanto na Empresa Pisolar o grau de satisfação 

dos seus colaboradores com relação à ajuda que recebem para resolução de seus problemas é 

bastante significativa, o que contribui para aumentar o nível de motivação das pessoas e 

consequentemente melhorar a condução de suas atividades. Neste sentido, Chiavenato (2004, 

p. 09) ensina que é necessário que as pessoas sejam tratadas como elemento básico da 

organização, capazes de conduzir a empresa a excelência e ao sucesso. 
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Figura 4.11 – Contribuição do RH no cuidado das necessidades pessoais dos funcionários 

O sistema capitalista, aliado ao processo de globalização e com a evolução das 

tecnologias, vem contribuindo cada vez mais para a realização de mudanças radicais na forma 

de organização das empresas. Assim, as cobranças do mercado globalizado tornam-se mais 

exigentes, os concorrentes são maiores e mais qualificados, as relações com os colaboradores 

tornaram-se mais complicadas e modernos instrumentos para gerir as empresas do mundo 

atual são lançados. As organizações contemporâneas vêm se adaptando a nova realidade e 

conseqüentemente colhendo os frutos nesse novo sistema. 

No entanto, a maioria das organizações questiona sobre que caminho deve percorrer e 

que escolha deve fazer para lidar com essas mudanças. Possivelmente, estas organizações 

passaram a questionar sua gestão no momento de percepção dos seus resultados financeiros e 

dos reflexos de suas ações com o atual mundo empresarial. 

No presente, fala-se constantemente em globalização, flexibilidade, alinhamento 

estratégico, capital intelectual como sendo a trajetória para o crescimento dos negócios. Fica 

evidente que uma gestão de pessoas bem planejada e executada pode ser o diferencial 

competitivo no mercado globalizado. O desafio dos gestores contemporâneos é utilizar-se 

desses conceitos de forma adequada e conduzir os negócios a um resultado de sucesso. 

Observou-se, conforme mostra a Figura 4.12, que nas empresas Mundo da Construção e 

Hiper Sales há uma participação ainda tímida do RH frente às mudanças, enquanto na 

empresa Pisolar há uma participação expressiva do RH na gestão da empresa, o que contribui 

para consolidação do seu status como empresa em desenvolvimento. 
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Figura 4.12 – Contribuição do RH na adaptação a mudanças 

 

 
Figura 4.13 - Atuação do RH na condução das políticas e programas que respondem as necessidades dos 

funcionários 

 

A Figura 4.13 expressa que nas empresas Mundo da Construção e Hiper Sales há uma 

tímida contribuição do RH com política e programas para atender as necessidades dos 

funcionários, enquanto na empresa Pisolar há participação significante do RH, fazendo com 

essas pessoas contribuam positivamente nos negócios da empresa de forma eficaz. Acerca 

disto, segundo Chiavenato (2004), os recursos humanos têm por objetivos principais: 

 

 Criar, manter e desenvolver um contingente de pessoas com habilidades, motivação e 

satisfação para realizar os objetivos da organização;  
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 Criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação, desenvolvimento 

e satisfação plena das pessoas, e alcance dos objetivos individuais; e 

 Alcançar eficiência e eficácia através das pessoas.  

 

Numa organização, as pessoas podem desenvolver ou restringir as forças e fraquezas, 

vai depender como elas são tratadas. Para esses objetivos serem possíveis são necessários que 

os gestores tratem os funcionários como elementos fundamentais, tornando-o os negócios da 

organização eficaz. Cabe também aos gestores do RH em uma organização fazer parcerias 

com as pessoas com o intuito de focar o relacionamento e desenvolver políticas e programas 

voltados ao atendimento básico das pessoas. Segundo Ulrich (2000), para instituir valor e 

obter resultados, os profissionais precisam iniciar não pelo foco nas atividades ou no trabalho, 

mas pela definição das metas, as quais garantem os resultados de seu trabalho. Com as metas 

definidas, podem-se estipular papéis e atividades de parceiros empresariais. 

 

 
Figura 4.14 - RH como parceiro administrativo 

 

Conforme ilustrado na Figura 4.14, nas três empresas o RH participa de forma efetiva 

como parceiro administrativo nos negócios da organização, contribuindo para que os 

resultados sejam alcançados. No modelo de gestão atual, admite-se que todos são parceiros 

empresariais e gestores do capital humano nas organizações das quais participam. Cada 

colaborador com os quais se mantém relação na empresa deve ser visto como detentor de 

conhecimento e agregador de valores aos negócios. Como elemento básico nesse cenário, o 

RH contribui com uma participação efetiva de parceria. O gestor de recursos humanos 
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contribui também para a eficiência dos procedimentos administrativos, para o aumento da 

produtividade, redução de perdas e de forma eficiente para o gerenciamento dos 

colaboradores. 

O atual contexto empresarial globalizado, difícil e competitivo, exige dos gestores e 

funcionários motivação permanente, seja com os colaboradores internos (os próprios 

funcionários) e externos, seja para criar programas que obtenham resultados satisfatórios, ou 

transformar a empresa em um lugar de pratica profissional e social. O sucesso nas maiores 

empresas é resultado da existência de um ambiente motivacional, que traz consigo o poder de 

incentivar os funcionários a dedicarem-se inteiramente para o sucesso. 

O papel do RH na atualidade é recrutar, desenvolver, usar e deter os colaboradores na 

organização, nivelando as políticas com plano estratégico da organização. Cuidar dos 

funcionários, reconhecer o valor do talento humano na empresa e fazer com que eles sejam 

motivados, é parte importante do trabalho do RH. 

 

 
Figura 4.15 - Contribuição do RH para ampliar a motivação dos funcionários 

 

É possível observar na Figura 4.15 que nas empresas Mundo da Construção e Hiper 

Sales o RH tem contribuído de forma discreta com a motivação dos funcionários, enquanto 

que na empresa Pisolar há uma efetiva participação do RH na motivação dos funcionários, 

fator que se constitui como um ingrediente necessário para o desenvolvimento social e 

econômico da empresa. É fundamental que as empresas mantenham essa importante 

ferramenta que é a motivação. A conquista deve ser contínua e o resultado refletirá a maneira 

como as pessoas foram observadas ou tratadas. É assim que o departamento de RH deve agir, 
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procurando através de suas técnicas, definir estratégias que propiciem uma interação entre 

todos os setores, desenvolver análises comportamentais e fazer um acompanhamento 

descritivo das atividades.  

No mundo atual, caracterizado pelas constantes mudanças, as empresas que 

pretenderem se desenvolver, dando continuidade aos seus processos para atuar no mercado 

com sucesso, deverão se organizar para adaptar-se a tais mudanças, preparando-se e 

antecipando-se em termos de recursos (inclusive humanos), para esta nova realidade imposta. 

Para enfrentar os problemas acima descritos, o RH de forma geral e os programas de 

Treinamento e Desenvolvimento em particular têm a incumbência de contribuir com a 

preparação dos funcionários e organização na adaptação dos processos, de forma intensa e 

contínua. 

 
Figura 4.16 - Promoção de treinamento e desenvolvimento de pessoas pelo RH visando à melhoria dos 

processos implementados pela organização 

 

Na Figura 4.16 é mostrado que na empresa Mundo da Construção e Hiper Sales há uma 

pequena contribuição do RH para a melhoria dos processos organizacionais; na empresa 

Pisolar o RH participa de forma ativa, contribuindo para que os colaboradores tenham um 

treinamento mais adequado, desenvolvam-se e contribuam para organização dos processos de 

modo a ajudar a empresa na melhoria dos resultados operacionais. 

O Treinamento e Desenvolvimento, além de possibilitar a aquisição de conhecimentos, 

habilidades e atitudes nos agentes que compõem as organizações, e promover o 

desenvolvimento organizacional, é um processo que deve conscientizá-los de que é necessário 

realizar mudanças. Na visão de Chiavenato (2004), o Treinamento e o Desenvolvimento é o 
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processo pelo qual a pessoas são preparadas para desempenhar de maneira excelente as tarefas 

específicas do cargo que deve ocupar, contribuindo para a organização e sucesso da empresa. 

 

 
Figura 4.17- Positividade dos resultados dos processos de treinamento e desenvolvimento implementado pelo 

RH nas atividades executadas pelos funcionários 

 

Nos resultados apresentados nas Figuras 4.16 e 4.17, é possível observar que na 

empresa Mundo da Construção o RH não vem treinando nem desenvolvendo as pessoas para 

desempenharem suas funções, razão que vai à contramão dos modos operantes do RH na 

contemporaneidade. Já na empresa Hiper Sales há uma participação ainda tímida do RH 

nessas ações, enquanto na empresa Pisolar o RH contribui positivamente nesse sentido, 

melhorando não só as atividades desenvolvidas pelos funcionários, como também, os 

resultados da empresa. As organizações atuais e futuras se distinguirão pela capacidade de 

gestão de RH. As pessoas deverão estar preparadas e treinadas para desenvolverem melhores 

suas atividades e frequentemente as mudanças que acontecerem. Entende-se que, enquanto no 

Treinamento o funcionário é preparado para o cargo que ele irá ocupar na empresa no 

presente, o desenvolvimento prepara as pessoas para a sua vida e para o futuro. Na visão de 

Chiavenato (2004), o treinamento e desenvolvimento preparam as pessoas para executar 

tarefas, mudar as atitudes dos colaboradores, desenvolverem novas habilidades, transmitir 

informações e conceitos, aumentar a produção, diminuir o retrabalho e principalmente 

melhorar os relacionamentos interpessoais. É nesse sentido que o RH contribui para a 

execução das atividades dos funcionários e melhoria dos processos.  
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A Figura 4.18 mostra que na empresa Mundo da Construção o RH tem contribuído 

raramente para o crescimento pessoal e profissional dos funcionários; na empresa Hiper Sales 

há uma participação ainda pequena, enquanto que na empresa Pisolar o RH tem dado uma 

grande contribuição e suas ações refletem positivamente no crescimento pessoal e profissional 

dos funcionários. 

 

 
Figura 4.18 - Contribuição das ações do RH para o crescimento pessoal e profissional dos funcionários 

 

Ainda acerca da contribuição do RH para o crescimento pessoal e profissional dos 

funcionários, convém ressaltar que a instabilidade ocorrida das organizações nos dias atuais, 

causada principalmente pelo processo de globalização da economia e conseqüentemente pelo 

ciclo de vida curto dos produtos, tem exigido das empresas maior eficácia na execução de 

suas atividades. Portanto, as empresas vêm utilizando o RH como parceiros, ajudando os 

funcionários a se adaptarem a uma nova cultura organizacional e contribuindo para o 

desenvolvimento de programas e processos que auxiliem a organização a se transformar. 

Entende-se que a gestão de recursos humanos precisa assumir múltiplos papéis para 

desempenhar suas funções de forma simultânea (operacionais e estratégicas pessoas e 

processos). 

Nas três empresas pesquisadas, conforme mostra a Figura 4.19, há uma relação positiva 

do RH nos programas e processos que ajudam as empresas a se transformarem. Observou-se 

também, analisando os resultados anteriores, que nas empresas Mundo da Construção e Hiper 

Sales há uma tendência dos Recursos Humanos buscarem uma parceira mais intensa com a 

administração da organização do que com os colaboradores. 
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Figura 4.19 - Desenvolvimento de processos e programas pelo RH visando à transformação da empresa 

 

 
Figura 4.20 - Atribuição da credibilidade do RH ao empenho em realizar mudanças 

 

Em relação à credibilidade atribuída ao RH em fazer com que as mudanças aconteçam, 

a Figura 4.20 mostra que nas empresas Mundo da Construção e Hiper Sales há uma 

participação pequena do departamento no processo de transformação; na empresa Pisolar, o 

RH tem uma participação intensa nas mudanças ocorridas, contudo, quando há uma 

participação do setor nessas ações, a empresa tende a melhorar seus processos e 

consequentemente, melhora sua organização e seus resultados. 

O RH é uma área multidisciplinar que prima pela integração de percepções, sonhos e 

desejos. Reportando ao termo “integrar”, a finalidade é esclarecer ao leigo que a área de RH 
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não é uma área que treina pessoas, recruta, avalia, remunera, contrata, porquanto, ela é muito 

mais que isto. Assim, cabe a área de RH integrar os desejos e as crenças dos executivos das 

empresas, como também os desejos e vontades dos colaboradores. Para tornar a empresa mais 

flexível, feliz, saudável e competitiva, entre outras, as organizações contemporâneas se 

distinguirão através dos recursos humanos. 

Uma das grandes áreas que recebe a incumbência de administrar este desafio é a área de 

Treinamento e Desenvolvimento. Treinar é educar, ensinar, é mudar o comportamento e 

atitudes, é possibilitar que as pessoas adquiram novos conhecimentos, novas habilidades. 

Treinar é ensinar a pensar, a criar e a aprender a aprender. 

 

 
Figura 4.21 - Atividade realizada pelo RH que você se lembra neste momento 

 

A Figura 4.21 mostra que dentro das várias atividades desenvolvidas pelo RH, na 

empresa Mundo da Construção e Hiper Sales, a que mais se destacou foi à admissão dos 

funcionários, enquanto que na empresa Pisolar, a de treinamento de pessoas. Com base na 

análise acima, para que a organização tenha sucesso, é necessária a participação dos 

colaboradores, de modo que eles estejam motivados e treinados, para que a empresa possa se 

desenvolver, competir e atuar de forma positiva no atual cenário empresarial. 

No atual modelo de Gestão é papel do Gestor de Recursos Humanos, criar e 

desenvolver atividades de maneira eficaz, conquistar os funcionários internamente e apoiá-los 

em atividades que devem ser desenvolvidas coletivamente em prol do sucesso do negócio e 

dos próprios indivíduos. Partindo desse principio, observamos que das empresas pesquisadas, 

a Pisolar se destaca com os seus programas e processos de treinamento e qualificação dos 
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funcionários. Em relação à contribuição do RH no atendimento às necessidades pessoais dos 

funcionários e na orientação para um melhor desempenho das atividades funcionais, observa-

se no (Apendice 2), que o RH nas empresas Mundo da Construção e Hiper Sales tem 

contribuído de forma tímida para que os funcionários sejam assistidos e suas carências sejam 

supridas, para que no plano macro-empresarial possam contribuir com o desenvolvimento e 

sucesso da empresa; na empresa Pisolar, observa-se uma participação expressiva do RH o que 

contribui de forma positiva para aumentar o grau de satisfação dos seus colaboradores 

internos, refletindo nos resultados que a empresa vem apresentando segundo a revista 

Anamaco edição 2010. Segundo Chiavenato (2004, p. 09) é necessário que as pessoas sejam 

tratadas como elemento básico da organização, capazes de conduzir a empresa a excelência e 

ao sucesso. Cuidar da satisfação dos seus funcionários é cuidar do desenvolvimento social 

econômico e financeiro da empresa.  

Referente às ações de treinamento realizadas pelo RH para motivar os funcionários, 

favorecendo mudanças e adaptações que repercutem no crescimento da empresa, observa-se 

que das três empresas pesquisadas (Apêndice 2), a empresa Pisolar supera as demais em 

programas de qualificação, treinamentos, desenvolvimento e ações motivacionais dos seus 

funcionários, visto que vem sendo demonstrado nos resultados socioeconômico da empresa 

que passou do quarto lugar em 2006, com 8,9% do ranking das que mais se destacaram no 

segmento do ramo comercial de material de construção, para o segundo lugar em 2010, com 

13,3%, (cf. na Revista Anamaco, edição 2006-2010), fato que demonstra que a empresa que 

investe melhor em seus programas, processos e na qualificação dos seus colaboradores no 

atual cenário da gestão, os resultados refletem um diferencial significativo em relação aos 

concorrentes.  

Observa-se também que em relação ao nível de escolaridade dos funcionários das três 

empresas pesquisadas, a que mais tem colaboradores com nível superior, seja completo ou em 

andamento, é a Pisolar, fato que contribui no desenvolvimento da empresa e na qualidade dos 

serviços prestados. Assim, comprova-se que o nível de escolaridade se constitui como fator 

que também colabora para promover a empresa, concorrendo para o bom desenvolvimento 

operacional e credibilidade no mercado sergipano, em relação às duas outras empresas 

investigadas nesse trabalho. A Pisolar tem um crescimento operacional de 4,4%, passando em 

2006 de 8,9% para 13,3 em 2010, enquanto a Mundo da Construção passa em 2006 de 4,7% 

para 2,4% em 2010, tendo um de decréscimo de 2,3% e a Hiper Sales passa em 2006 de 

18,4% para 15,0% em 2010, tendo um decréscimo de 3,4%. 
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No atual cenário sergipano, das empresas que atuam no segmento comercial do ramo de 

material de construção, a Pisolar, segundo a revista Anamaco, foi a que mais se destacou nos 

últimos anos em termos de compra e faturamento no estado de Sergipe, com uma pontuação 

de 13,3%, em 2010, elevando a posição da empresa de 4o lugar em 2006, com 8,9%, para o 2o 

lugar em 2010, com 13,3%, tendo um crescimento de 4,4%. Esse dado demonstra que o 

investimento em programas de qualificação, treinamento, desenvolvimento e ações 

motivacionais contribuem, de forma considerável, para o desenvolvimento da empresa e seus 

funcionários e por conseqüência, para o crescimento socioeconômico do município. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como está evidenciado no corpo deste trabalho, através dos fundamentos e bases 

conceituais, da literatura e dos resultados da pesquisa, nota-se a relação existente entre 

qualificação profissional, treinamento, desenvolvimento e o sucesso das empresas na 

atualidade, constatando-se através de dados nos gráficos, quadros e síntese que pontua os 

fatores de crescimento profissional e das empresas pesquisadas. Neste contexto, percebe-se 

que a satisfação das necessidades do cliente consiste em um dos principais objetivos 

organizacionais. Os funcionários não são somente recursos humanos, mas pessoas que 

precisam estar satisfeitas para desempenhar o melhor possível as funções que lhes são 

inerentes, dentre elas o atendimento ao cliente que se torna fidelizado. 

É neste sentido que se expressa a relevância da área de RH num mercado 

significativamente competitivo como o atual. Trata-se, pois, da criação de programas de 

desenvolvimento de RH, incluindo treinamento e educação continuada que garantam a 

qualificação profissional dos funcionários das empresas que, conseqüentemente, podem 

sobreviver no mercado. 

Considerando a perspectiva histórica da Gestão de Pessoas, observou-se que houve 

mudanças estruturais definidoras de uma nova forma de gestão nas organizações, tornando 

imprescindível realizar transformações do ponto de vista de comportamento humano 

(posturas, atitudes, valores e procedimentos), de forma a garantir ao máximo, o 

aproveitamento do potencial competitivo das empresas com reflexos diretos na sociedade. 

Nesta mesma direção, evolui a gestão de RH, quando se empenha em concretizar projetos 

destinados ao desenvolvimento pessoal e profissional, que abrangem: qualificação e 

treinamento do trabalhador, liderança e motivação da equipe de gestores. 

Para tanto, é necessário manter uma comunicação de qualidade, ou seja, em que emissor 

e receptor troquem informações de forma sintonizada, clara e objetiva, sem distúrbios 

(ruídos), de modo a beneficiar gestores e funcionários no interior das empresas, observando o 

status hierárquico, o nível de linguagem e os conhecimentos do receptor, sendo necessário 

saber ouvir. Faz-se mister, ainda, o desenvolvimento de lideranças competentes. As empresas 

que contam com líderes devidamente preparados para o exercício da liderança têm 

funcionários cooperadores, cujos possíveis conflitos são solucionados a partir do 

redirecionamento das energias que os ocasionam. 
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Também foi constatado que a motivação é elemento fundamental no processo de 

formação e treinamento de RH nas empresas, de modo que muitos especialistas criaram 

teorias sobre o tema, algumas das quais são utilizadas na gestão de RH. Isto porque a 

motivação de um ser humano está intrinsecamente relacionada aos mais variados aspectos de 

sua vida, podendo ser observada em resultados de ações nas quais ele se empenha em colocar 

em prática, ou seja, no desempenho daquilo que realiza. 

Mas, para que o diferencial de competitividade seja garantido, a motivação não pode ser 

um elemento isolado. Esse diferencial resultará da qualificação profissional, que visa ao 

melhor desempenho e é obtida através de treinamento (melhoria das habilidades) e 

desenvolvimento (formação continuada). Desse modo, Treinamento e Desenvolvimento 

devem ser estabelecidos em planejamento de pessoal e em programas específicos que 

atendam ao processo de recrutamento e seleção. Observou-se que neste sentido também se 

projeta o Desenvolvimento Organizacional, pois sua proposta é aprimorar a capacidade de 

adaptação às mudanças através de uma cultura organizacional fundada em informação, 

conhecimento e avanços tecnológicos, visando à eficiência da empresa a longo prazo. 

 Comparando a base conceitual deste trabalho com os resultados da pesquisa de campo, 

é possível confirmar que é válido investir na formação e treinamento dos Recursos Humanos, 

na capacitação e qualificação, pois, das empresas pesquisadas, a Pisolar é aquela que mais 

promove a qualificação dos seus funcionários e, conforme publicado na Revista Anamaco 

2010, é a que mais cresce em termos de compra e de faturamento.  
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APÊNDICE 1 - Questionário 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO (PPGEP) 
 

 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONALIZANTE 
 

 

PESQUISADOR: WASHINGTON OSCAR GUIMARÃES PINTO 

 

 

FORMAÇÃO E TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
EM EMPRESAS NO RAMO COMERCIAL DE MATERIAL DE 

CONTRUÇÃO DE ARACAJU/SE 
 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

Caro respondente: 

 

Este questionário tem como finalidade dar suporte à pesquisa acadêmica e faz parte da 

dissertação de mestrado que aborda as questões relativas à formação e treinamentos de 

recursos humanos nas empresas. Assim, busca identificar através das informações obtidas, um 

conhecimento especifico que caracterize as formas de atuação do RH nesta empresa, bem 

como, as contribuições para o treinamento e o desenvolvimento das pessoas que atuam neste 

departamento. 

Agradecemos antecipadamente a sua participação. 
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QUESTIONÁRIO 

 

1. Nome da empresa: 

 

 

2. Sexo 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 

3. Qual a sua idade? 

               Anos 

 

4. Qual o seu estado civil? 
(   ) Solteiro(a) (   ) Casado(a)  (   ) Viúvo(a)  (   ) Outro  
 

5. Qual o seu Grau de Instrução? 
(   ) Segundo Grau             (   ) Curso técnico       (   ) Superior Incompleto   
(   ) superior Completo   (   ) Pós Graduação 
  

6. Há quanto tempo você trabalha na empresa? 
(   )  Menos de 2 anos        (   ) Entre 2 e 5 anos   (   ) Entre 5 e 10 anos   
(   ) Entre 10 e 15 anos   (   ) Acima de 16 anos 
  

7. Qual o nível do cargo que você ocupa? 
(   ) Diretoria  (   ) Gerência   (   ) Supervisão 
(   ) Técnico  (   ) Administrativo  (   ) Operacional 
 

8. Qual a sua faixa salarial bruta? 
(   ) Até R$600,00          (   ) De R$601,00 até R$1.200,00     
(   ) De R$1.201,00 até R$2.400,00   (   ) De R$2.4001,00  até R$4.800,00   
(   ) De R$4.801,00 até R$8.600,00   (   ) Acima de R$8.601,00 
 

9. Em que área você trabalha? 
(   ) Recursos Humanos  (   ) Marketing   (   ) Financeiro  
(   ) Tecnologia de Informação (   ) Comercial   (   ) Administração 
(   ) Produção    (   ) Outros_______________________________ 
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As questões a seguir exploram os diferentes papéis que os profissionais da área de 

Recursos Humanos podem desempenhar dentro de uma empresa. Para isso, você deverá 

classificar a qualidade das seguintes atividades de Recursos Humanos no dia a dia da sua 

empresa. Utilize uma escala de cinco pontos, sendo (NUNCA) para a pontuação mais baixa e 

(SEMPRE) par a mais alta, para as seguintes atividades da área de Recursos Humanos: 

 

10. Você tem utilizado a área de RH para orientação no desenvolvimento das atividades 

inerentes a sua função? 

(   ) Nunca    (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes    (   ) Muitas vezes   (   ) Sempre 

 

11. O RH ajuda a empresa a cuidar das necessidades pessoais dos funcionários? 

(   ) Nunca    (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes    (   ) Muitas vezes   (   ) Sempre 

 

12. O RH ajuda a organização a adaptar-se a mudanças? 

(   ) Nunca    (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes    (   ) Muitas vezes   (   ) Sempre 

 

13. O RH atua na condução das políticas e programas que respondem as necessidades dos 

funcionários? 

(   ) Nunca    (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes    (   ) Muitas vezes   (   ) Sempre 

 

14. O RH é visto como parceiro administrativo? 

(   ) Nunca    (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes   (   ) Muitas vezes   (   ) Sempre 

 

15. O RH contribui para ampliar a motivação dos funcionários? 

(   ) Nunca    (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes   (   ) Muitas vezes   (   ) Sempre 

 

16. O RH promove treinamento e desenvolvimento de pessoas visando à melhoria dos 

processos implementados pela organização? 

(   ) Nunca    (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes         (   ) Muitas vezes   (   ) Sempre 

 

17. Os resultados dos processos de treinamento e desenvolvimento implementado pelo RH se 

reflete positivamente nas atividades executadas pelos funcionários? 

(   ) Nunca    (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes    (   ) Muitas vezes   (   ) Sempre 
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18. As ações desenvolvidas pelo RH têm contribuído para o crescimento pessoal e 

profissional dos funcionários? 

(   ) Nunca    (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes    (   ) Muitas vezes   (   ) Sempre 

 

19. O RH tem desenvolvido processos e programas que ajudam a empresa a se transformar? 

(   ) Nunca    (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes    (   ) Muitas vezes   (   ) Sempre 

 

20. A credibilidade do RH na sua área provém de fazer com que as mudanças aconteçam? 

(   ) Nunca    (   ) Raramente    (   ) Algumas vezes    (   ) Muitas vezes   (   ) Sempre 

 

21. Qual a atividade realizada pelo RH que você se lembra neste momento? 

(   ) Admissão de pessoas       (   ) Demissão de pessoas      (   ) Treinamento de pessoas 

(   ) Informações da Diretoria   (   ) Não me lembro de ações realizadas 
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APÊNDICE 2 - Contribuição do RH no atendimento as necessidades 

pessoais dos funcionários e na orientação para um melhor 

desempenho das atividades funcionais 

Empresas 
 Mundo da 

Construção Pisolar Hiper Sales 

 Nº de Entrevistados por Empresa 
 34 57 64 
 

Atividades 

de  

RH 

N R A M S N R A M S N R A M S 

Utilização da área de RH 
para orientação no 

desenvolvimento das atividades 
da função 

7 18 9 - - 4 5 20 12 16 21 21 15 5 2 

Contribuição do RH no cuidado 
das necessidades pessoais dos 

funcionários 
10 21 3 - - - 1 15 15 26 16 13 20 8 7 

Contribuição do RH na 
adaptação a mudanças 3 13 17 1 - - - 11 28 18 18 20 15 9 2 

Atuação do RH na condução das 
políticas e programas que 

respondem as necessidades dos 
funcionários 

9 22 3 - - 1 1 11 29 15 19 12 24 4 5 

RH como parceiro 
administrativo 4 6 18 6 - - - 7 19 31 11 9 22 9 13 

Contribuição do RH para 
ampliar a motivação dos 

funcionários 
16 17 1 - - - 1 11 18 27 28 12 15 6 3 

Promoção de treinamento e 
desenvolvimento de pessoas 

pelo RH visando à melhoria dos 
processos implementados pela 

organização 

14 19 1 - - - - 7 20 30 26 14 14 5 5 

Positividade dos resultados dos 
processos de treinamento e 

desenvolvimento implementado 
pelo RH nas atividades 

executadas pelos funcionários 

17 16 1 - - - 1 7 27 22 18 19 14 9 4 

Contribuição das ações do RH 
para o crescimento pessoal e 
profissional dos funcionários 

22 12 - - - - 1 5 26 25 21 26 11 5 1 

Desenvolvimento de processos e 
programas pelo RH visando à 

transformação da empresa 
2 15 17 - - - - 10 24 23 15 19 16 7 7 

Atribuição da credibilidade do 
RH ao empenho em 
realizar mudanças 

- 26 8 - - - 1 8 27 21 16 19 15 7 7 
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