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RESUMO 

Esse trabalho mostra a evolução e o crescimento de uma empresa de embalagens 

plásticas para alimentos de Pernambuco e os problemas para atingir suas metas de qualidade e 

de produtividade nesse período de vida (10 anos). Fazendo a retrospectiva da empresa 

verificou-se que, se por um lado a organização investiu em instalações e equipamentos 

modernos, a mesma preocupação não foi observada com a mão-de-obra. Na análise dos 

indicadores, foram utilizadas ferramentas da qualidade como Brainstorming e Gráficos de 

Ishikawa, onde foi constatado que a organização tem deficiências na gestão de pessoal, desde 

a capacitação, a falta de especialistas, bem como, na falta de perspectivas de carreira dos 

colaboradores. Essas constatações afetam diretamente o comprometimento e a motivação das 

equipes de trabalho gerando desempenho abaixo do esperado. Foram indicadas ações para a 

melhoria da gestão de pessoal, que a empresa adotará ou se baseará nessas indicações para 

ajustar a situação, visto que tem consciência do problema e precisa atingir suas metas para 

sobreviver. 

 

Palavras-chaves: comprometimento, motivação, capacitação, indicadores, desempenho, 

qualidade, produtividade.  
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ABSTRACT 

This work shows the evolution and growth of a plastic food package company of 

Pernambuco and the problems to reach its quality and productivity goals in this period of life 

(10 years). Taking a retrospective of the company, it was found that, if, on the one hand, the 

organization invested in modern facilities and equipment, the same concern was not observed 

with labor force. In the analysis of the indicators made, quality tools such as Brainstorming 

and Ishikawa Charts were used, where it was found that the organization has deficiencies in 

people management, from qualification, lack of specialists to lack of career perspectives for 

the collaborators. These findings directly affect the commitment and the motivation of the 

work teams, generating performance below expectations. Actions for improvement in people 

management were indicated; the company shall adopt or will be based on those indications to 

adjust the situation, considering that it is conscious of the problem and needs to reach its goals 

in order to survive. 

 

Key-words: Quality, motivation, performance, productivity 
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1 INTRODUÇÃO 

O segmento de embalagens plásticas faz parte da cadeia de produção dos plásticos, que 

responde pela 3ª geração de transformação do petróleo. No Brasil, este segmento enfrenta 

severos obstáculos para seu desenvolvimento e crescimento: existe a força dos fornecedores, 

que são a segunda cadeia petrolífera. A principal característica dessa cadeia é o controle dos 

preços das matérias-primas, nesse caso específico o Polipropileno (PP). Os constantes 

aumentos do PP têm como causas possíveis as variações de preços do produto base (barril de 

petróleo), o alinhamento de preços com o mercado internacional e a demanda crescente por 

propeno para a expansão da produção do produto. Segundo Farhat (2007), existe, também, a 

formação dos oligopólios atuais em cartel, o autor afirma: 

Em primeiro lugar a tendência natural, como aconteceu, no Brasil, em diversos 

setores, mas, mais notadamente, na indústria petroquímica,  é a formação de 

oligopólios, os quais, em nosso caso, rapidamente se estruturaram em cartéis para 

divisão dos mercados, sob a égide do então Conselho de Desenvolvimento Industrial 

(CDI) (a política de preços era também administrada pelo governo, não raro em 

função de assegurar a lucratividade das empresas menos eficientes); - segundo: nos 

países em que a livre concorrência é levada aos seus extremos, algumas poucas 

empresas tornam-se especialmente poderosas e capacitadas a adotar e sustentar 

políticas de distribuição e preços que afastam - ou pelo menos dificultam - a atuação 

das empresas menores. Assim, em setores cujo progresso está baseado na capacidade 

das empresas de investir somas elevadíssimas na pesquisa e desenvolvimento de 

novos produtos, a menor capacidade de investimento das empresas médias pode 

levá-las à marginalização, à perda de mercados ou de ímpeto criador. Então, os 

mercados são dominados por um pequeno número de empresas gigantescas, em 

detrimento das pequenas e médias. (FARHAT, 2007, p 2). 

Recentemente, com o controle acionário das ações da petroquímica Ipiranga passando 

para o consórcio Petrobrás/Ultra/Brasken, o número de fornecedores de polipropileno no 

Brasil foi reduzido a apenas dois (GAZETA MERCANTIL, 2007). 

 Na outra extremidade da cadeia estão os consumidores de embalagens plásticas, no 

caso deste estudo são empresas da cadeia de industrialização de alimentos, que se 

caracterizam por forçar ao máximo os preços das embalagens cada vez mais para baixo, a fim 

de diminuir a representatividade dessa no custo final do produto, que segundo a estimativa da 

empresa estudo de caso, está em média 30% do preço final do produto. 
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Com o menor grau de concentração e o grande número de empresas por segmento, 

boa parte das empresas do setor de transformação de plásticos tem limitado poder de 

repasse de aumentos a preços e pouca margem de negociação no que tange a custos, 

o que afeta a rentabilidade. No caso das produtoras de embalagens para grandes 

empresas (principalmente alimentos e cosméticos) o comando das relações também 

fica com as empresas clientes. Nesse caso, a escala, preço, design e capacidade de 

desenvolvimento de projetos conjuntos. (SOUZA, 2002, p.32). 

 

Quando se trata de unidade de produto, o alimento industrializado tem baixo valor 

agregado e é um produto com vários substitutos no mercado, além disso, ele é exposto a uma 

grande concorrência, esse cenário é bem diferente do mercado do petróleo e seus derivados 

que, até o momento, não tem um substituto/concorrente a altura, daí seu altíssimo valor 

agregado e, por conseqüência, a matéria-prima plástica segue os aumentos, vale citar que os 

fabricantes de resinas plásticas são oligopólios com a participação indireta do governo 

(Petroquisa e Petrobrás). Os aumentos nos preços das matérias-primas são apenas repassados 

ao transformador, raramente existe negociação e quase sempre elas não são favoráveis ao 

transformador de plásticos. Já as negociações de repasse de aumento aos fabricantes de 

alimentos, por conta do reajuste da matéria-prima, são verdadeiras batalhas e, quase sempre é 

perdida pelos transformadores de plástico, isso quando os clientes não solicitam redução de 

preço. Além disso, existe uma exigência muito forte por parte desses consumidores de 

embalagens por uma qualidade cada vez mais apurada, a fim de adequar o produto às 

exigências, tanto dos consumidores quanto, da vigilância sanitária dos órgãos governamentais, 

que são cada vez mais rigorosas. 

O alimento industrializado é caracterizado, na sua maioria, como sendo uma produção 

de alta responsabilidade, daí se justificando a vigilância do Governo. Também é característica 

do alimento industrializado o preço acessível para ser competitivo, de alta qualidade e não 

afetar negativamente a saúde dos consumidores finais. Espera-se que o transformador de 

plástico trabalhe estrategicamente, a fim de reduzir seus gastos para minimizar os efeitos das 

variações de preço da matéria-prima, como também, para aumentar a qualidade do seu 

produto utilizando esta condição como diferencial, as Boas Práticas de Fabricação – BPF é 

uma das exigências principais, um padrão obrigatório que uma vez bem desenvolvido, 

aumenta o poder de competitividade da empresa agregando valor a qualidade do produto: 

 

A utilização de resinas plásticas para a fabricação de embalagens proporciona 

barreira a gases, óleos, vapor de água e aromas, associada a um bom desempenho 
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mecânico, resistência, fechamento hermético e custo compatível. A embalagem 

plástica protege o produto na distribuição e na estocagem, aumenta sua vida útil, 

conserva sua qualidade por mais tempo, reduz perdas, garante segurança alimentar e 

impede contaminação e doenças (GARCIA, 2004, p. 17).  

 

Implantar e valorizar sistemas da qualidade na empresa é fundamental. Os produtores de 

plástico têm trabalhado no sentido de efetivar o sistema da qualidade com a finalidade de 

adequar a empresa as necessidades do mercado em que ela está inserida. Porém, muitas vezes, 

isso não é alcançado na sua plenitude, pois a constante preocupação com despesa versus 

preços de venda acaba refletindo nos investimentos para efetivar ações de melhoria e 

manutenção da qualidade. “Os problemas são muitos e são característicos do perfil do 

segmento que é formado por 68% de micro empresas, 24% de pequenas, 7% de médias e 

apenas 1% de empresas grandes” (GABRIELA, BOMTEMPO, 1999, p. 2). 

Quanto à origem das inovações tecnológicas, o setor de transformação de plásticos é, 

segundo a classificação de Pavitt (1997 apud GABRIELA, 1998, p. 88), um setor dominado 

pelos fornecedores. Em tais setores, as mudanças tecnológicas são originadas pelos 

fornecedores de equipamentos e de insumos. No caso do setor de transformação de plásticos, 

as inovações originam-se prioritariamente dos fabricantes de equipamentos, de moldes, dos 

produtores de resinas e da indústria química. 

Segundo Souza (2002), as principais restrições à competitividade do produto 

transformado podem ser assim sintetizadas: 

 Restrições originadas no âmbito da empresa: dificuldades na implementação da norma NBR 

ISO 9000:2000; limitada capacidade de modernização e de expansão da produção 

(insuficiente disponibilidade de capital próprio e elevados custos financeiros); insuficiente 

escala de produção para atender grandes pedidos. 

 Restrições setoriais: elevada carga tributária na cadeia produtiva, representando de 28% a 

32% no custo final do produto; dificuldades operacionais e custos elevados de 

financiamento para exportações; elevados impostos para importação de equipamentos de 

tecnologia de ponta sem similar nacional; falta de uma maior e mais ampla gama de normas 

técnicas; insuficiência da atuação do INMETRO no que se refere à avaliação da qualidade 

dos produtos importados. 

 Restrições sistêmicas: inexistência de linhas especiais para a aquisição de tecnologias no 

exterior ou para o desenvolvimento de tecnologias nacionais; estrutura fiscal complexa, a 

qual desestimula as empresas a aumentarem suas exportações; deficiente estrutura portuária 
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e altos custos dos fretes marítimos; falta de agilidade e de visão dos órgãos públicos nas 

fases operacionais das exportações; inexistência de legislação específica para importações 

temporárias de moldes e Matrizes. 

 

1.1 Objetivos do Trabalho 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar propostas de ações para que a empresa 

produtora de embalagem trabalhe no sentido de se adequar e melhorar sua performance em 

termos de qualidade e produtividade, visando atender às exigências do mercado para garantir 

a sobrevivência e para encantar seus clientes visando crescer e evoluir. 

Assim, para propor medidas que possam influenciar nos resultados abaixo das metas 

estabelecidas, seguem os objetivos específicos do trabalho: 

 Identificar as possíveis causas para os resultados abaixo das metas; 

 Propor medidas para a solução das causas expostas; 

 Propor estratégias, de curto, médio e longo prazo, para sustentar o sistema da 

qualidade, a fim de não haver possibilidades de períodos com resultados indesejáveis. 

 

1.2 Definição do Problema 

As empresas produtoras de embalagens rígidas de plásticos para alimentos vêm 

enfrentando a elevação constante nos níveis de pedidos através da abertura do mercado 

interno que busca o menor preço, o melhor atendimento e a melhor qualidade. Assim, a 

indústria de embalagem de Pernambuco tem a possibilidade de fornecer também para o sul e 

sudeste do país onde a indústria de transformação de plásticos está concentrada.  

A embalagem de alimento enfrenta uma elevação da exigência da qualidade por parte 

das indústrias produtoras de alimento, que abrange a ausência total de possibilidades de 

contaminação, o desempenho da embalagem, tanto no processo industrial, no que diz respeito 

à eficiência na linha de produção, quanto no consumidor final. Existe, também, uma exigência 

grande com relação à estética do produto que nesse segmento é vital para as vendas.  

A fim de atender a essas premissas, a empresa estudada traçou uma estratégia de 

crescimento que se mostrou eficiente em termos físicos (máquinas, estrutura, processos e 

produção), mas que enfrenta dificuldades significativas quando se fala de resultados com 

relação à produtividade e qualidade geral do produto, que nos últimos dois anos apresentou 
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indicadores abaixo das expectativas, demonstrando que é necessário aprimorar os métodos e 

os processos de gestão. 

 Esses resultados começam a influenciar negativamente, pois a geração constante de 

reclamações e devoluções tem um custo significativo dentro de uma política de priorização de 

contenção de gastos e pela busca de uma maior eficiência que as empresas transformadoras 

são obrigadas e precisam manter, devido aos motivos já expostos anteriormente. 

1.3 Estrutura da Dissertação 

No presente capítulo foram apresentados a problemática, o objetivo geral e os objetivos 

específicos. Também foram descritos o setor de transformação de embalagens, os processos 

de produção e a empresa objeto do estudo. 

No segundo capítulo será descrita a base conceitual para qualidade que servirá para a 

abordagem do problema. 

No terceiro capítulo é desenvolvida a abordagem do problema onde são apresentados a 

a empresa estudada, a metodologia, o levantamento de dados, o tratamento dos dados e, 

finalmente, as etapas do estudo. 

No quarto capítulo são apresentadas as conclusões, as limitações do estudo, as 

dificuldades encontradas, as recomendações para a empresa estudada e as sugestões para 

estudos futuros. 
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2 BASE CONCEITUAL 

Neste capitulo, é apresentada a revisão da literatura, que busca fornecer subsídios 

teóricos para dar embasamento e consistência ao corpo desse trabalho. Os assuntos tratados 

são os seguintes: autocontrole; comprometimento; aprendizagem organizacional; cultura 

organizacional; motivação; frustração e compensação, moral e atitude; liderança, mudança 

organizacional, ferramentas da qualidade (Brainstorming e Gráfico de Causa e Efeito e 

Benchmarking).  

A empresa estudada necessita do envolvimento da sua mão-de-obra para cumprir suas 

metas de qualidade e produtividade que são bastante desafiadoras, nesse sentido o 

autocontrole é uma atividade fundamental, mas que para apresentar bons resultados, precisa 

estar dentro de um ambiente de comprometimento e motivação, além disso, a cultura 

organizacional deve ter como preocupação o aprendizado constante da mão-de-obra, visando 

poder se adaptar rapidamente as mudanças de uma maneira geral, dentre elas, as novas 

tecnologias e os novos sistemas de gestão se mostram mais presentes. Se a empresa tem isso 

bem fundamentado, ela passa a incentivar constantemente a mão-de-obra e esta passa a ter 

uma participação muito mais efetiva, o moral  se eleva e o resultado tende a ser muito mais 

positivo que negativo. As dificuldades que se apresentam fora do âmbito da mão-de-obra são 

resolvidas com investimentos, mas as questões da mão-de-obra devem ser muito bem 

avaliadas, pois envolvem muitas mudanças que podem atingir até a cultura da empresa, a 

forma de gestão, o relacionamento capital x trabalho e isso deve ser feito com cuidado e 

conhecimento. Nesse estudo de caso, a equipe de coordenação da empresa participou de 

várias sessões de discussão sobre as questões de resultados e foram apoiadas pelas  

ferramentas Brainstorming e Gráficos de Causa e Efeito, visando levantar causas e possíveis 

soluções para a melhoria dos resultados. O Benchmarking citado é um exemplo real de que 

dentro do segmento de transformação de plástico é possível investir na mão-de-obra e ter 

retorno positivo. O exemplo investigado é da vencedora por duas vezes seguidas do prêmio 

“A melhor empresa para se trabalhar no Brasil” da revista Você s/a – Exame .       

 

2.1 Autocontrole 

A modernização dos processos produtivos possibilita maiores escalas de produção, 

maiores também são as exigências dos clientes e consumidores em relação à qualidade do 
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produto, nesse sentido, o autocontrole tem um papel fundamental na verificação da qualidade, 

visto que somente a inspeção de produtos realizada pelo controle de qualidade nem sempre é 

suficiente para garantir a qualidade dos produtos produzidos. Segundo Vendramini (2002), o 

autocontrole é uma inspeção de produto que é realizada pelo próprio indivíduo que os produz, 

ou seja, auxilia e, dependendo do nível de envolvimento, dispensa uma inspeção do 

departamento de controle de qualidade. Pode ser aplicado a tarefas executadas 

individualmente e, também, àquelas que envolvem um grupo. 

Autocontrole: é fazer certo na primeira vez, estabelecendo responsabilidades e buscando 

o envolvimento entre clientes e fornecedores. Ou seja, todos se tornam responsáveis pela 

qualidade e produtividade de suas operações. 

O autocontrole encontra-se fundamentado na utilização de 4 dos 5 sentidos humanos. 

Estes sentidos encontram se relacionados à percepção de:  

 Visão: variações de cores, folgas, ajustes. 

 Tato: variações em superfícies, situações de esforços mecânicos. 

 Olfato: odores provenientes do processo e ou produto. 

 Audição: ruídos, interferências entre peças, problemas de lubrificação. 

 

A utilização desses sentidos, no momento da execução do trabalho, encontra-se como um 

dos principais fatores para: 

 Garantir a QUALIDADE da operação. 

 Manter a SEGURANÇA no posto de trabalho. 

 PREVENIR desgastes em equipamentos. 

 

A grande dificuldade para se implantar o autocontrole é a resistência dos operadores em 

aceitar esta “nova” tarefa ou tarefa “adicional”, é preciso realizar uma preparação e a 

implantação deve ser gradativa para não assustar as pessoas. Vendramini (2002) mostra que a 

principal forma de se garantir um eficiente autocontrole é informar e incentivar o máximo 

possível os funcionários da empresa. Fato que não é tão simples para empresas que estão 

sempre em transformação do produto e da forma de trabalho de acordo com a exigência do 

mercado. Na empresa de embalagens, a participação do operador é fundamental, pois o 

acompanhamento do produto no exato momento em que ele está saindo da máquina pode 

decidir a qualidade, a velocidade de produção, quantidade e forma de embalagem (pesos das 
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caixas versus paletes), podem gerar lotes problemáticos, se este acompanhamento não for 

feito. 

“O comportamento do empregado está intimamente ligado a uma questão social e 

cultural que o influenciam quanto ao autocontrole da empresa para a qual trabalha”. 

Uma empresa que se forma com uma cultura de clareza e objetividade, e consegue 

transmitir aos seus funcionários essa cultura e eles acolhem todos seus padrões, 

valores e objetivos os quais devam ser cumpridos; certamente terá um autocontrole 

confiável que dispense a inspeção em massa. 

Autocontrole é seguir um dos mandamentos de empresas vencedoras. Uma visão 

clara de futuro permite que todos entendam aonde se quer chegar e, 

conseqüentemente, os objetivos se tornam comuns. Cada uma das pessoas na 

empresa se sente dona da estratégia e, portanto responsável por fazer, dentro de suas 

atribuições, com que a empresa atinja o perfil desejado. Motiva-se assim o consenso, 

o trabalho em equipe e, claro, o comprometimento com o futuro pretendido. 

Evidentemente, um ponto importante nesse aspecto é a comunicação dos gerentes 

com seus subordinados. Comunicação sob todas as formas: divulgando a mensagem 

da visão sob todos os fóruns possíveis, agindo de acordo com a visão explicitada, 

liderando pelo exemplo pessoal (BANAS, 1997, n. 65, p. 73). 

 

O autocontrole numa empresa não deve estar restringido apenas a comunicação, 

informação e incentivos. É muito importante que cada funcionário esteja bem treinado para 

exercer suas atividades Esse treinamento não deve conter apenas instruções para que o 

funcionário execute suas atividades. Ele deve estar ciente da importância de cada uma, a sua 

finalidade, quais os danos e custos que poderá gerar se for mal executada, como garantir a 

perfeita execução dessa tarefa e de como evitar desperdícios e esforços desnecessários. O 

funcionário que se conscientiza da necessidade da execução de sua tarefa e todas as 

conseqüências que ela pode ou deve causar, é o funcionário devidamente treinado. 

Cada pessoa influencia a qualidade, portanto, cada pessoa tem a responsabilidade de 

determinar suas próprias exigências consumidor/fornecedor, e cada pessoa deveria 

ver-se a si mesmo como contribuinte para o desempenho global de qualidade da 

empresa (SLACK, 1993. p.34 apud VENDRAMINI, 2002. P. 15). 

Devem se preocupar com isso, as empresas que almejam um cliente totalmente 

satisfeito e não pretendem ter altos custos de falhas externas e internas de qualidade. 

“Falhas externas são falhas dos produtos após chegarem às mãos do consumidor e 

falhas internas são falhas que ainda estão dentro da organização” (SLACK, 1993, 

p.37 apud VENDRAMINI, 2002, p. 15). 
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Os principais exemplos de falhas externas são: assistência técnica, garantias e 

devoluções, descontos, substituição e custos de responsabilidade civil. E das falhas internas: 

retrabalho, refugo (sucata), reparos, reinspeção e novos testes, inspeção 100% para 

classificação, perda de rendimento, análise de falhas, disposição de produtos, perdas evitáveis 

de processos e desvalorização. Os dados relatados durante o autocontrole são informações 

muito preciosas para a continuidade da qualidade. Esses são importantes, pois os mesmos vão 

dar condições para a utilização de várias ferramentas da qualidade que são utilizadas na 

realização de análise e solução de problema. São elas: diagrama de causa e efeito, gráfico de 

Pareto, índice de capacidade, Controle Estatístico do Processo – CEP, Análise do Tipo e 

Efeito de Falha – FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) e a Tempestade de ideías - 

Brainstorming. A implementação ou revisão da sistemática do autocontrole deve começar 

através de uma estrutura organizacional que domine o assunto e suporte as áreas envolvidas 

durante toda a sua execução. Além disso, a organização é obrigada a adequar a cultura dos 

empregados de toda a empresa, a fim de prepará-los para cooperar com os objetivos e missão 

da companhia. Esses objetivos e essa missão devem estar bem claros para os funcionários. 

Isso prevalecerá quando os empregados em seus postos de trabalho agirem involuntariamente 

a favor da qualidade do produto e de seus serviços. 

 

2.2 Comprometimento 

 Em qualquer atividade, o envolvimento da mão-de-obra é essencial para quaisquer 

organizações que buscam a excelência através dos seus produtos e serviços, independente do 

ramo de atuação desta e do tipo de gestão por elas utilizadas. 

A mão-de-obra deixou de ser vista apenas como um custo, e passou a interagir com as 

metas estratégicas das organizações. Para se alcançar os resultados desejados; a organização 

precisa envolver seus colaboradores, deixando claro os objetivos dessa e que os mesmos são 

fundamentais para o alcance de tais objetivos. 

As necessidades dos clientes são crescentes, e a satisfação dessas através de produtos e 

serviços de qualidade, deve ser o objetivo primordial de qualquer organização, uma vez que 

esses clientes já não são tão fiéis às marcas e os produtos estão cada vez mais semelhantes, os 

serviços agregados a estes como um excelente atendimento são o diferencial da empresa 

frente à, também, crescente concorrência. 

Com a nova realidade vivida pelas organizações, as mesmas passaram a pensar de forma 

estratégica, aspectos até então vistos unicamente como parte do processo produtivo, passaram 
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a ter status de diferencial competitivo, como é o caso da mão-de-obra das empresas, sejam 

elas produtoras de bens ou serviços, com fins lucrativos ou não. 

Nesse contexto, os recursos humanos são um ponto de partida para a realização das 

inovações gerenciais e organizacionais, “as empresas que agem cedo na identificação e 

mensuração de seus fatores humanos mais evidentes e no ajuste de sua estratégia de pessoal 

podem obter vantagem competitiva significativa e duradoura” (MERCER, 2004, p.139 apud 

GOMES, 2005, p 21). 

Ao falar de Recursos Humanos, não se pode esquecer de falar em aspectos relacionados 

ao comportamento organizacional, como a motivação e o comprometimento dos indivíduos 

para com a empresa e o trabalho. 

 

O Comportamento Organizacional é o estudo e a aplicação do conhecimento sobre 

como as pessoas agem dentro das organizações. É uma ferramenta humana para o 

beneficio do homem. Ele se aplica amplamente ao comportamento das pessoas em 

todos os tipos de organizações, tais como negócios, governo, escolas e organizações 

de serviços. Onde quer que estejam as organizações existirá sempre a necessidade de 

compreender o comportamento organizacional (DAVIS E NEWSTROM, 1992, p. 5 

apud GOMES, 2005, p.22). 

 

O comportamento do indivíduo na organização é influenciado por fatores internos e 

externos. Cabe à empresa, identificar quais fatores interferem de forma positiva e negativa no 

comportamento de seus funcionários e, conseqüentemente, na sua produtividade.  

O alto grau de competitividade trazido para as organizações, através da queda das 

fronteiras mundiais (globalização da economia), exige que as empresas façam uso de 

estratégias que as diferenciem de seus concorrentes. As estratégias que envolvem a mão-de-

obra surgiram como aquelas que dentre as demais trazem grandes benefícios às empresas:  

 

A maioria das estratégias (...) visa ao envolvimento da mão-de-obra no esforço para 

produzir qualidade em processos, produtos e serviços, diante da inegável 

importância, e precedência, dos recursos humanos sobre os demais recursos da 

organização. (PALADINI, 2004, p.263-264 apud GOMES, 2005, P.22). 

 

Comprometimento é o estado psicológico que caracteriza a relação do indivíduo com a 

organização, bem como a introjeção de seus valores, assumindo-os como próprios, “desde o 

nascimento e ao longo do percurso de sua existência, todo indivíduo estabelece diferentes 



Capítulo 2                                                                                                                                          Base Conceitual 

 

 11 

vínculos com pessoas, grupos, instituições, partidos políticos, ideologias, objetos ou locais 

geográficos, dentre outros” (ZANELLI et al., 2004, p.300 apud GOMES, 2005, p.23). 

 A empresa precisa ter o conhecimento e saber quais medidas adotar para conseguir o 

melhor rendimento de seus funcionários, pois funcionários comprometidos e motivados têm 

um melhor rendimento para a empresa. Zanelli (2004, p.300 apud GOMES, 2005, p.23) diz 

que “... a própria organização pode levar a sua força de trabalho a apresentar níveis 

diversificados de ligação, identificação ou internalização de normas, valores e princípios 

adotados pelo sistema”, ou seja, cabe primeiramente à organização as ações para o 

comprometimento dos seus colaboradores, Dessler (1996) completa afirmando que: 

 

A necessidade do comprometimento origina-se da nova natureza das tarefas dos 

trabalhadores. “Os imperativos de qualidade, serviço e mudança rápida que 

marcaram os anos 80 e 90 impuseram mudanças drásticas na forma de 

gerenciamento das empresas” (DESSLER, 1996, p. 5, apud Gomes, 2005, p. 24). 

 

Para o efetivo comprometimento de seus colaboradores, as organizações precisam 

envolvê-lo, e torná-los agentes ativos das suas estratégias organizacionais, pois: 

 

Os empregados mais produtivos são aqueles que se identificam com a cultura da 

empresa e com seus objetivos, são os que „vestem a camisa‟: os verdadeiros 

parceiros da empresa. Assim a empresa necessita desenvolver estratégias para atrair 

e manter empregados com essas características (GIL, 2001, p. 44 apud GOMES, 

2005, p. 24). 

 

O comprometimento organizacional, conforme demonstrado na Figura 2.1, é o retorno 

dos investimentos das organizações em seus funcionários. Para obter o comprometimento de 

seus colaboradores, a organização necessita fazer uso de ações de envolvimento e integração; 

a empresa pode obter de seus colaboradores, três tipos de comprometimento: 

comprometimento normativo, instrumental ou afetivo. 
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Figura 2.1: Retorno dos investimentos feitos pela organização em seus colaboradores, em forma de 

comprometimento 

Fonte: O Autor (2005) 

 

 

 O COMPROMETIMENTO NORMATIVO – ocorre quando há, por parte dos 

funcionários, o sentimento de dívida social, necessidade de retribuir favor (ZANELLI et 

al.,2004, p.318 apud GOMES,2005,p. 25), normas sociais exercem um poder coercitivo 

por meio de sentimento de obrigatoriedade. 

 O COMPROMETIMENTO INSTRUMENTAL – “... suscitado pela avaliação positiva 

de resultados...” (ZANELLI et al., 2004, p.318 apud GOMES, 2005, p. 25), não quer 

perder os benefícios adquiridos, enquanto estão na organização (plano e saúde, plano de 

aposentadoria...) por isso não se desliga da mesma, permuta econômica. 

 O COMPROMETIMENTO AFETIVO – o indivíduo se identifica com a organização 

e seus objetivos, desejando manter-se afiliado a ela com o intuito de realizar tais 

objetivos, existe uma “ligação psicológica de natureza afetiva” (ZANELLI et al., 2004, 

p.318 apud GOMES, 2005, p. 25). Este tipo de comprometimento é composto por três 

elementos: “crença e aceitação de objetivos e valores organizacionais; disposição para 

se esforçar a favor da organização; desejo de permanecer na organização”. (BORGES, 

et al., 1994, p.43 apud GOMES, 2005, p. 25). 
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Segundo Gomes (2005) o fato de o indivíduo estar comprometido, de acordo com a 

forma instrumental com a organização, não quer dizer que o mesmo anula totalmente o prazer 

encontrado no trabalho, nem a possibilidade de envolver-se com suas tarefas e de manter com 

a empresa compromissos afetivos ou normativos, um tipo de comprometimento, não 

necessariamente anula o outro, sendo que um mesmo funcionário pode apresentar, em 

situações diversas, mais de um tipo de comprometimento. 

O comprometimento organizacional é influenciado por fatores internos e externos, 

conforme a Figura 2.2, a organização não possui controle sobre os fatores/variáveis externos, 

contudo, tem o domínio sobre os fatores/variáveis internos; ao conseguir a gestão adequada 

destes fatores, os resultados obtidos vão além do fato de ter colaboradores comprometidos ou 

não. Com a gestão eficiente, a empresa obtém um diferencial competitivo, característica 

fundamental para aquelas empresas que almejam manter-se num mercado altamente 

competitivo, onde as fronteiras deixam de existir e as organizações concorrem com empresas 

de países desenvolvidos, com alto nível tecnológico e produtivo. Chiavenato (1999, p. 317) 

embasa essa afirmação ao dizer que, as organizações “em situações complexas e mutáveis (...) 

precisam utilizar todas as vantagens da participação, envolvimento e empowerment das 

pessoas”. 

 

Figura 2.2: Fatores que influenciam no comprometimento. 

Fonte: O Autor (2007) 

 

Ao estimular o comprometimento de seus funcionários a organização almeja resultados, 

pois, se sabe que colaboradores comprometidos com o trabalho e com a empresa, têm um 

melhor rendimento produtivo. Dessler (1996, p. 07 apud GOMES, 2005, p. 26), traz essa 
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afirmação ao dizer que “... o atributo mais significativo do comprometimento está em sua 

capacidade de “fundir metas individuais e organizacionais”. O funcionário que internaliza as 

metas e objetivos da organização, e os une às suas próprias metas e objetivos, conseguem, 

desde que, valorizado e reconhecido, resultados extraordinários. 

O comprometimento organizacional está diretamente ligado ao princípio da 

reciprocidade organizacional, que se refere a “... um conhecimento social formatado 

mentalmente como um esquema matricial, a partir do qual são interpretadas relações sociais 

em contextos diversos, especialmente relações de troca social entre indivíduo e organização” 

(ZANELLI et al, 2004, p. 309 apud GOMES, 2005, p. 26), conforme apresentado na Figura 

2.3. 

 

 

Figura 2.3: Esquema mental de reciprocidade 

Fonte: Zanelli et al., (2004, p. 310) 

 

Tachizawa (2001, apud GOMES, 2005) completa a informação da reciprocidade 

apresentada por Zanelli et al., (2004), ao defender que: 

A relação entre a empresa e o funcionário deve ser uma relação de troca. A empresa 

precisa corresponder às expectativas de seu colaborador para que este corresponda 

às expectativas da empresa. É uma espécie de mercado interno, no qual o 

funcionário assume o papel de cliente. Portanto, é fundamental conhecer seus 

desejos e dar-lhe condições de satisfazê-los (TACHIZAWA, 2001, p. 243 apud 

GOMES, 2005, p.273). 

 

O empregado se doa à organização (se esforça para resolver situações problema, 

extrapola seu horário...) a fim de colocar a empresa como receptor e ele como doador, visando 
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ser retribuído no futuro em que necessitar (percepção de reciprocidade organizacional) 

(ZANELLI et al, 2004, p. 312 apud GOMES, 2005, P.27).  

Para Siqueira e Gomide Jr. (2004, apud ZAMBERLAM, 2005, p25), são dois os objetos 

que desencadeiam diferentes sentimentos, ações e percepções nos trabalhadores dentro das 

organizações, referente ao comprometimento. São eles: o trabalho executado, onde os estudos 

estão voltados ao vínculo e ao envolvimento com o trabalho; e a organização empregadora, 

onde os estudos estão focados no vínculo organizacional. Ambos os campos possuem estreita 

relação, pois, conforme Davis e Newstrom (2004, apud ZAMBERLAM, 2006, p. 25), o 

vínculo com a organização é proveniente da identificação do profissional a empresa, 

caracterizada pelo grau em que o empregado se vê na organização e deseja continuar 

participando. Tal identificação é resultante da satisfação e do envolvimento com o trabalho, 

bem como, do grau de desempenho do profissional. 

Consoante os autores, a relação satisfação-desempenho exerce influência sobre o 

comprometimento organizacional, mas não significa que indivíduos satisfeitos serão mais 

comprometidos e, muito menos, que indivíduos satisfeitos terão maiores desempenhos, pois 

essa relação é extremamente complexa. O que se afirma é que um elevado desempenho 

contribui para elevada satisfação, mas não o oposto. No entanto, para que o desempenho seja 

traduzido em satisfação, deve ser acompanhado de algum tipo de recompensa (econômica, 

social e/ou psicológica) que deverá ser considerada justa e eqüitativa, assim reconhecida, 

aumenta a satisfação, tendo efeito positivo no envolvimento e no comprometimento, gerando 

maior esforço, resultando em elevado padrão de desempenho, como demonstrado na Figura 

2.4. 

 

 

Figura 2.4: Relação Desempenho – Satisfação - Comprometimento 

Fonte: Adaptado Davis e Newstrom (2004) 
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Conforme se pode observar na Figura 2.4 acima, o desempenho elevado influencia 

positivamente o comprometimento, o que acarreta, para o administrador, devoção de esforços 

para ajudar o desempenho dos empregados, associando a isso, recompensas justas, que irão 

refletir nos sentimentos de identificação em função do aumento de produtividade (DAVIS E 

NEWSTROM, 2004, apud ZAMBERLAM, 2006, p.26). 

Carvalho e Serafim (2002, apud ZAMBERLAM, 2006, p. 26), ao falar sobre 

produtividade no trabalho, assinalam que os aspectos relacionados com os recursos humanos 

são os principais obstáculos na implantação e desenvolvimento de programas de qualidade e 

produtividade. Dentro desses aspectos, citam os autores, estão, no topo da lista, o clima 

motivacional no ambiente de trabalho e a ausência de treinamento para funcionários. Segundo 

Spector (2003, apud ZAMBERLAM, 2006, p. 26), esses fatores contribuem para satisfação 

do profissional com seu trabalho e organização, sendo altamente relevantes na formação do 

comprometimento organizacional. 

Para Siqueira e Gomide Jr. (2004, apud Zamberlam, 2006, p. 27) os estudos de 

satisfação e envolvimento com o trabalho e de comprometimento organizacional intencionam 

predizer os níveis de produtividade e desempenho, prognosticar as taxas de absenteísmo e 

rotatividade, além de ser um excelente indicador do clima organizacional. 

A Figura 2.5, abaixo, representa esses objetivos, demonstrando que indivíduos 

comprometidos com a organização, satisfeitos e envolvidos com o trabalho, apresentam 

índices elevados de desempenho e produtividade, baixas taxas de faltas e turn-over, estando, 

também, motivados, o que repercutirá positivamente no clima organizacional e nos objetivos 

estratégicos (SIQUEIRA E GOMIDE JR., 2004, apud ZAMBERLAM, 2006, p. 28). 
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Figura 2.5: Relação entre estratégias organizacionais, satisfação no trabalho, envolvimento e comprometimento 

organizacional. 

Fonte: adaptado de Siqueira e Gomide Jr (2004) e Davis e Newstrom (2004) 

 

Gubman (1999, apud ZAMBERLAM, 2006, p. 29) salienta que, na atual conjuntura, é 

imprescindível, para gerar comprometimento organizacional, que as organizações se 

preocupem com o trabalho do indivíduo. Pois, o significado a ele atribuído deve compensar o 

rompimento do laço empregado-empresa, que se deu em função dos programas de 

reestruturações e dowsizing ocorridos, principalmente, nas grandes empresas, mas que teve 

efeitos negativos na relação entre empregados e empregadores das empresas que não 

utilizaram essas práticas. Em um ambiente onde reestruturações organizacionais são uma 

constante, os estudos sobre comprometimento organizacional são extremamente relevantes, 

pois, segundo Bastos (2002, apud Zamberlam, 2006, p. 29) o comprometimento do 

trabalhador parece ser elemento crucial nesse novo contexto organizacional. Para Siqueira 

(2001, apud ZAMBERLA, 2006, p. 29), atingir objetivos, alcançar metas e ser competitivo 

passa pelo grau de comprometimento organizacional dos membros de uma organização. 

Todos os empregadores e organizações em geral gostariam que sua força de trabalho 

estivesse comprometida, pois, segundo Gubman (1999, apud ZAMBERLAM, p. 30), um 

ambiente de trabalho engajado facilitaria a atração de pessoas talentosas e produziria maior 

esforço e produtividade. Esse engajamento ou comprometimento depende, conforme Gubman 

(1999, apud ZAMBERLAM, p. 30), de um alinhamento que significa a aproximação dos 

objetivos e metas organizacionais das necessidades de seus empregados. 
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A Figura 2.6, a seguir, representa o alinhamento na perspectiva de empresa e do 

empregado, podendo-se observar que, com relação à empresa, ela é o centro, empurrando sua 

mensagem para baixo, através de níveis menores, onde cada um se responsabiliza pelo 

alinhamento dos níveis sucessivamente inferiores para implementação das direções de 

mudanças desejadas, o que é o oposto da visão do empregado. A importância de cada nível 

(bloco) muda de acordo com cada perspectiva, assim na perspectiva da empresa ela e a 

unidade de negócio tem mais representatividade que as equipes e os indivíduos, enquanto que 

na perspectiva do indivíduo , ele e as equipes são mais representativos. No alinhamento e 

engajamento existe um equilíbrio na representatividade de cada bloco. 

 

 

Figura 2.6: Perspectivas de alinhamento na visão da empresa, do empregado e frente ao engajamento 

Fonte: Gubman (1999) 

 

Analisando a Figura 2.6, acima, percebe-se que tanto a empresa quanto o empregado 

colocam-se como o ente mais importante da relação empregado-empresa, quando, na verdade, 

para haver uma boa relação, ambos devem estar em semelhante nível de importância, 

formando um alinhamento perfeito que resultará no comprometimento organizacional. 
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2.3 Aprendizagem Organizacional 

A capacidade de competir de uma empresa tem na qualidade da sua mão-de-obra um 

diferencial, para que seja eficaz ela deve ser desenvolvida constantemente para garantir 

capacidade de resposta de resultado. As empresas precisam valorizar o conhecimento, 

segundo Alliprandini (1999). Uma empresa baseada em conhecimento é uma organização de 

aprendizagem, que reconhece o conhecimento como um recurso estratégico e, cria 

conhecimento que pode ser processado internamente e utilizado externamente, aproveitando o 

potencial de seu capital intelectual, onde o trabalhador do conhecimento é o componente 

crítico. 

Senge (1990, apud ALLIPRANDINI, 1999, p. 8) define organizações de aprendizagem 

como sistemas sociais onde as pessoas voltam-se para a aprendizagem coletiva, 

comprometidas com resultados motivadores. 

Schein (1996 apud ALLIPRANDINI, 1999, p. 8) enfatiza a construção de uma cultura 

de aprendizagem nas organizações e Garvin (1993, p.73 apud ALLIPRANDINI, 1999, p. 9) 

sugere que a organização de aprendizagem é aquela “organização habilitada na criação, 

aquisição e transferência de conhecimentos e que modifica seus comportamentos a fim de 

refletir os novos conhecimentos e insights”. 

Assim, a organização que aprende é descrita como a organização na qual as relações 

sociais que ocorrem entre seus membros são saudáveis, a comunicação desenvolve-se de 

forma ampla e aberta, a inovação e a mudança são encorajadas e aceitas, e as pessoas 

percebem as relações de interdependência entre seu trabalho e o trabalho de outros. Bastos et 

al. (2002, p.10 apud ALLIPRANDINI, 1999, p. 9), ao alertar para a plasticidade do conceito 

de „organização que aprende‟ sugere que esse termo representa “um adjetivo que qualifica a 

organização bem sucedida – aquela que é capaz de implementar as mudanças e apresentar 

desenho e modelos de gestão, hoje, considerados os mais adequados”. 

Quando se está falando em aprendizagem organizacional deve-se considerar as teorias 

construtivistas, pois ao analisar estudos atuais relacionados com a área, observa-se forte apelo 

construtivista. Brown e Duguid (1991) demonstram que a aprendizagem se dá por uma 

construção social rejeitando os modelos de transferência de conhecimento, que o colocam 

isolados da prática e do contexto social. Os autores utilizam esse vínculo entre a 

aprendizagem e a prática para demonstrarem a inter-relação existente entre trabalho, 

aprendizagem e inovação, dentro de uma visão construtivista. 
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Nonaka e Takeuchi (1997, apud ZAMBERLAM, 2006, p. 36) conceituaram duas 

formas de conhecimento existentes nas organizações, o conhecimento tácito e explícito, 

Brown e Duguid (1991, apud ZAMBERLAM, 2006, P. 36) utilizam de idéia semelhante ao se 

referirem as práticas de trabalho canônicas e não canônicas, demonstrando suas diferenças e 

relacionando-as com a aprendizagem e a inovação nas organizações. Para eles, o trabalho 

realmente realizado nas organizações apresenta um gap (lacuna) em relação ao trabalho 

explicitado nos manuais organizacionais, nos cursos e demais programas de treinamento e 

instruções de trabalho. Esse trabalho explícito é por eles chamado de canônico e o que não 

está explícito é o não canônico, ou tácito. As práticas não canônicas são a grande preocupação 

das organizações, pois muitas vezes possibilitam simplificar os trabalhos a serem executados, 

agilizando processos, economizando recursos materiais, financeiros e humanos, sem falar na 

economia de tempo, e podem ser perdidas por não estarem explicitas, canonizadas nos 

manuais e nas descrições de trabalho. 

É nesse momento que a necessidade de gestão e criação de conhecimento se torna 

extremamente relevante e, por isso, é imperativo assumir uma postura construtivista de 

aprendizagem, onde a interação social irá possibilitar a disseminação do conhecimento e 

práticas não canônicas auxiliando a organização a melhor utilizá-las e, por meio da sinergia, 

talvez explicitá-las. 

Entendendo a aprendizagem como um fenômeno social, as organizações devem 

considerar aspectos relativos à colaboração, pois, segundo Brown e Duguid (1991, apud 

ZAMBERLAM, 2006, p. 37), não apenas o trabalho é inseparável da aprendizagem, mas, 

também, a aprendizagem individual é inseparável da coletiva. Carretero (1997, apud 

ZAMBERLAM, 2006, p. 38) contribui para essa posição ao afirmar que a aprendizagem não 

pode ser considerada como atividade individual, mas social, onde se aprende com maior 

eficácia dentro de um contexto de colaboração e intercâmbio com seus companheiros. 

Tendo em vista as considerações feitas até o momento, é impossível separar a prática da 

aprendizagem e da inovação. No entanto, as práticas organizacionais estão em constante 

mudança, principalmente, pela inter-relação existente entre as comunidades organizacionais e 

a reflexão de suas relações com o ambiente, sendo os processos de inovação inerentes a essa 

dinâmica. 

Concebendo essas mudanças em função das relações entre comunidades organizacionais 

e ambientais, aceitam-se as transformações nos cenários econômico, político e social 

vivenciadas pela sociedade atual. Nesse contexto, argumentam Zabot e Silva (2002, apud 
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ZAMBERLAM, 2006, p. 38), que o grande desafio das organizações está em criar uma 

cultura voltada para o aprendizado constante, para o „aprender a aprender‟.  

Segundo Zamberlam (2006), para que ocorra o aprendizado, a inovação, a criação de 

conhecimento, dentro de uma comunidade ou mesmo para um indivíduo em particular, é 

fundamental que não ocorra uma agressão ao comportamento coletivo ou individual. Se essa 

agressão for percebida, mesmo que intencionalmente não exista, será criada uma barreira e o 

novo será excluído, não havendo reflexão sobre ele e, muito menos, qualquer tipo de 

experimentação com algum conhecimento agregado.   

Preocupando-se com a identificação do „conhecimento‟, Sveiby (1997, apud 

ZAMBERLAM, 2006, p. 41) atribui ao conhecimento as seguintes características: o 

conhecimento é tácito, orientado para a ação, baseado em regras e está em constante mutação. 

Segundo esse autor, aplicado ao caso do indivíduo na organização, o termo conhecimento 

seria menos adequado que o termo competência, a qual se constituiria a partir de cinco 

elementos mutuamente dependentes: 

1. Conhecimento explícito, referindo se ao conhecimento dos fatos, seria adquirido, 

sobretudo por meio de informações e, quase sempre, pela educação. 

2. Habilidade, como sendo a arte de saber fazer, o que envolveria a proficiência prática 

e seria adquirida por meio da própria prática e do treinamento; 

3. Experiência, que decorreria da reflexão sobre acertos e erros passados; 

4. Julgamentos de valor, que seriam as percepções consideradas corretas e que 

atuariam como „filtros conscientes e inconscientes‟ no processo de saber individual;  

5. Rede social, constituída pelas relações com os outros no interior de um ambiente e 

de uma cultura transmitidos pela tradição. 

 

O termo „base de conhecimento‟ (knowledge-base) é normalmente utilizado para 

analisar a forma que o conhecimento se dá e o processo de sua acumulação, Metcalfe e 

Gibbsons (1989, apud ZAMBERLAM, 2006, p. 41). Nesse sentido, cada organização é 

definida pela sua base de conhecimentos e pelos processos de aquisição, articulação e 

incremento do conhecimento sobre o qual a organização tem controle. Esse conceito possui 

similaridades com o conceito de competências centrais (PRAHALAD E HAMEL, 1990, apud 

ZAMBERLAM, 2006, p. 48). O trabalho desses autores demonstra que a competitividade de 

uma empresa é uma função de suas „competências centrais‟, sendo descritas como „o 

aprendizado coletivo da organização‟, onde o resultado das competências reunidas habilitará a 
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empresa no desenvolvimento e inovação de produtos de alto valor agregado. O 

desenvolvimento de competências pressupõe organização, envolvimento, comunicação e um 

profundo comprometimento na geração de valor, sobretudo a partir do trabalho nas interfaces 

da empresa. 

 

2.4 Cultura Organizacional 

Toda organização tem a sua cultura própria. Dá-se o nome de cultura organizacional ao 

modo de vida próprio que cada organização desenvolve em seus participantes. A cultura 

organizacional repousa sobre um sistema de crenças e valores, tradições e hábitos, uma forma 

aceita e estável de interações e de relacionamentos sociais típicos de cada organização. A 

cultura de uma organização não é estática e permanente,  sofre alterações ao longo do tempo, 

dependendo de condições internas ou externas.  

Algumas organizações conseguem renovar constantemente sua cultura mantendo a sua 

integridade e personalidade, enquanto outras permanecem com sua cultura amarrada a 

padrões antigos e ultrapassados. Chiavenatto (1999) considera que mudar a estrutura 

organizacional não é suficiente para mudar uma organização. A única maneira viável de 

mudar uma organização é mudar sua cultura, isto é, os sistemas dentro dos quais as pessoas 

vivem e trabalham. Para que as organizações possam sobreviver e se desenvolver, para que 

exista a renovação e a revitalização, deve-se mudar a cultura organizacional. 

Além da cultura organizacional, Chiavenatto (1999) põe ênfase no clima organizacional. 

O clima organizacional constitui o meio interno de uma organização, a atmosfera psicológica 

característica em cada organização. O clima organizacional está intimamente ligado ao moral 

e à satisfação das necessidades humanas dos participantes. O clima pode ser saudável ou 

doentio, pode ser quente ou frio, pode ser negativo ou positivo, satisfatório ou insatisfatório, 

dependendo de como os participantes se sentem em relação à sua organização. A dificuldade 

na conceituação do clima organizacional reside no fato de que o clima é percebido de 

maneiras diferentes por diferentes indivíduos. Algumas pessoas são mais ou menos sensíveis 

do que outras em relação a alguns aspectos do clima. Além do mais, uma característica que 

parece ser positiva para uma pessoa pode ser percebida como insatisfatória ou negativa por 

outras. Assim, o clima organizacional é constituído por "aquelas características que 

distinguem a organização de outras organizações e que influenciam o comportamento das 

pessoas na organização” (CHIAVENATTO, 1999, p. 603). 
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O conceito de clima organizacional envolve diferentes graus, como o tipo de 

organização, a tecnologia utilizada, as políticas da companhia, as metas operacionais, os 

regulamentos internos todos constituindo os fatores estruturais, além de atitudes, formas de 

comportamento social que são encorajadas ou sancionadas que são os fatores sociais. Assim, 

o clima resulta de um completo envolvimento de componentes relacionados com aspectos 

formais e informais da organização, dos sistemas de controle, dos procedimentos de trabalho, 

das regras e normas, e das relações interpessoais existentes na organização. 

Cada organização é um sistema complexo e humano, com características próprias, com 

sua própria cultura e seu próprio clima organizacional. Todo esse conjunto de variáveis deve 

ser continuamente observado, analisado e aperfeiçoado para que resultem motivação e 

produtividade. Segundo Chiavenatto (1999), para mudar a cultura e o clima organizacionais, a 

organização precisa ter capacidade inovadora, ou seja, deve ter as seguintes características: 

 Adaptabilidade, ou seja, capacidade de resolver problemas e de reagir de maneira 

flexível às exigências mutáveis e inconstantes do meio ambiente. E, para ser adaptável, 

a organização deve: 

o ser flexível, para poder adaptar e integrar novas atividades; 

o ser receptiva e transparente a novas idéias, sejam elas intra ou extra-

organizacionais; 

 Senso de identidade, ou seja, o conhecimento e a compreensão do passado e do 

presente da organização, bem como a compreensão e compartilhamento dos objetivos 

da organização por todos os seus participantes. Aqui não há lugar para alienação do 

empregado, mas para o comprometimento do participante; 

 Perspectiva exata do meio ambiente, ou seja, uma percepção realista a uma 

capacidade de investigar, diagnosticar e compreender o meio ambiente; 

 Integração entre os participantes, de tal forma que a organização possa se comportar 

como um todo orgânico. 

 

Chiavenatto (1999) afirma que não basta apenas mudar a estrutura, há que se mudar a 

cultura. Da mesma forma ocorre com a cultura, em se tratando de comunidades, um novo 

indivíduo, uma nova crença, um novo valor, princípio, ou mesmo, um novo conhecimento, 

agride o comportamento coletivo no momento em que se contrapõe ao existente na 

comunidade. Portanto, é necessário que exista um vínculo de conhecimentos, crenças, 

indivíduos e culturas para que possa existir aceitação de ambas as partes. 
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2.5 Motivação 

A motivação procura explicar por que as pessoas se comportam. Chiavenatto (1999) se 

reporta a Administração Cientifica de Taylor na concepção do homem economicus que busca 

motivação exclusivamente no dinheiro e nas recompensas salariais e materiais do trabalho. 

Hawthorne demonstrou, através de experiência, que o pagamento ou recompensa salarial – 

mesmo quando efetuado em bases justas ou generosas – não é o único fator decisivo na 

satisfação do trabalhador dentro da situação de trabalho. Elton Mayo passou a chamar a 

atenção para uma nova teoria da motivação antagônica à do homo economicus dos clássicos: o 

homem é motivado não por estímulos econômicos e salariais, mas por recompensas sociais, 

simbólicas e não materiais. Chiavenatto (1999, p.162) cita o caso das empresas americanas 

que tomaram ciência de um grande paradoxo “o trabalhador americano vem sendo cada vez 

mais valorizado, quer pelo seu nível de educação, quer pelo seu salário; ao mesmo tempo, vão 

se degradando as suas funções, pela extensão e intensificação da automação e por uma 

organização cada vez mais precisa e detalhada. As conseqüências são duplas: de um lado, 

temos o desestimulo a produtividade devido à crise de motivações e, de um modo geral, o 

subemprego do capital humano; no plano político, temos o mal estar de hoje e talvez a revolta 

de amanhã”. 

2.5.1 As Necessidades Humanas Básicas 

O homem é considerado um animal dotado de necessidades que se alternam ou se 

sucedem conjunta ou alternadamente. Satisfeita uma necessidade surge outra em seu lugar, e 

assim por diante, contínua e infinitamente. 

As necessidades motivam o comportamento humano dando-lhe direção e conteúdo. 

Chiavenatto (1999) afirma que o homem evolui por três níveis ou estágios de motivação: à 

medida que vai crescendo e amadurecendo, vai ultrapassando os estágios mais baixos e 

desenvolvendo necessidades de níveis gradativamente mais elevados, estes estágios são 

influenciados pelas diferenças individuais, no tempo de duração, intensidade e possível 

fixação em cada um desses estágios. Os três níveis ou estágios de motivação correspondem às 

necessidades, fisiológicas, psicológicas e de auto-realização. 

 Necessidades Fisiológicas: necessidades primárias, vitais ou vegetativas, 

relacionadas com a sobrevivência do indivíduo. São inatas e instintivas. Situadas no 

nível mais baixo, as necessidades fisiológicas são também comuns aos animais. Exigem 

satisfação periódica e cíclica. Exemplos: alimentação, sono, satisfação sexual, abrigo, 
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proteção contra os elementos e de segurança física contra os perigos. 

 Necessidades Psicológicas: necessidades secundárias e exclusivas do homem. São 

aprendidas e desenvolvidas no decorrer da vida e representam um padrão mais elevado 

e complexo de necessidades. Essas necessidades são difíceis de serem satisfeitas na sua 

plenitude, elas se desenvolvem e se sofisticam gradativamente. Exemplos: necessidade 

de segurança íntima (autodefesa, proteção à ameaça ou à privação potenciais), 

necessidade de participação (necessidade de fazer parte, de contato humano, aprovação 

social). 

 Necessidades de Auto-Realização: são as necessidades mais elevadas, produto da 

educação e da cultura. São também raramente satisfeitas em sua plenitude, pois o 

homem vai procurando gradativamente maiores satisfações e estabelecendo metas e 

crescentes e sofisticadas. 

 

A necessidade de auto-realização é a síntese de todas as outras necessidades. É o 

impulso de cada um realizar o seu próprio potencial, de estar em contínuo auto-

desenvolvimento no sentido mais elevado do termo. 

 

2.5.2 Ciclo Motivacional 

A Teoria das Relações Humanas afirma que todo comportamento humano é motivado. 

Que a motivação, no sentido psicológico é a tensão persistente que leva o indivíduo a alguma 

forma de comportamento visando à satisfação de uma ou mais determinadas necessidades. O 

ciclo motivacional pode–se, assim, ser explicado: o organismo humano permanece em estado 

de equilíbrio psicológico, até que um estímulo o rompa e crie uma necessidade. Essa 

necessidade provoca um estado de tensão em substituição ao anterior estado de equilíbrio. 

A tensão conduz a um comportamento ou ação capaz de atingir alguma forma de 

satisfação daquela necessidade. Se satisfeita a necessidade, o organismo retorna ao seu estado 

de equilíbrio inicial, até que outro estímulo sobrevenha. Toda satisfação é basicamente uma  

liberação de tensão, uma descarga tensional que permite o retorno ao equilíbrio anterior 

(CHIAVENATTO, 1999). 
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Figura 2.7: Ciclo Motivacional 

Fonte: adaptado de Chiavenatto (1999) 

 

2.6 Frustração e Compensação 

Segundo Chiavenatto (1999) nem sempre a satisfação das necessidades é obtida. Pode 

existir alguma barreira ao alcance da satisfação de alguma necessidade. Toda vez que alguma 

satisfação é bloqueada por alguma barreira, ocorre a frustração. Havendo frustração, a tensão 

existente não é liberada e mantém o estado de desequilíbrio. Ainda segundo Chiavenatto 

(1999), o ciclo motivacional pode ter outra solução além da satisfação da necessidade ou da 

frustração: a compensação ou transferência. Isso ocorre quando o indivíduo tenta satisfazer 

alguma necessidade impossível de ser satisfeita por meio da satisfação de outra necessidade 

complementar ou substituta. Dessa forma, todas as necessidades humanas podem ser 

satisfeitas, frustradas ou compensadas. Para as necessidades fisiológicas, os objetivos são 

relativamente fixados e não tem compensações e ou substitutos. 

Para as necessidades psicológicas e de auto-realização os objetivos são mais flexíveis e 

possibilitam transferências e compensações. 
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Segundo Chiavenatto (1999, p. 165), “toda necessidade não satisfeita é motivadora de 

comportamento, porém, quando uma necessidade não é satisfeita dentro de algum tempo 

razoável, ela passa a ser motivo frustrado”. 

A frustração pode levar a certas reações generalizadas, a saber: 

 Desorganização do comportamento. A conduta do homem frustrado pode se tornar 

repentinamente ilógica sem explicação aparente; 

 Agressividade. O homem frustrado pode ser agressivo. A liberação da tensão 

acumulada pode acontecer por meio de agressividade física, verbal, simbólica etc.; 

 Reações emocionais. A tensão retida pela não satisfação da necessidade pode 

provocar formas de reação, como ansiedade, aflição, estados de intenso nervosismo ou 

ainda outras formas de conseqüência, como insônia, distúrbios circulatórios, digestivos 

etc.; 

 Alienação e apatia. O desagrado em face da não satisfação da necessidade pode 

ocasionar reações de alienação, de apatia e de desinteresse pelo alcance dos objetivos 

frustrados como forma ou mecanismo inconscientes de defesa do ego.  

 

2.7 Moral e Atitude 

O moral decorre do estado motivacional provocada pela satisfação ou não satisfação das 

necessidades dos indivíduos. Quando as necessidades dos indivíduos são satisfeitas pela 

organização ocorre a elevação do moral, ao contrário, quando essas necessidades não são 

satisfeitas ocorre um abaixamento do moral. Para Chiavenatto (1999), o moral elevado é 

acompanhado de atitudes de interesse, identificação, aceitação fácil, entusiasmo e impulso 

positivo em relação ao trabalho e geralmente em paralelo a uma diminuição dos problemas de 

supervisão e de disciplina. Ainda segundo Chiavenatto(1999), o moral elevado desenvolve 

colaboração, porquanto, ela se apóia em uma base psicológica, onde predomina o desejo de 

pertencer e a satisfação de trabalhar em grupo. Tudo isso depende invariavelmente do clima 

de relações humanas que se desenvolve dentro de uma organização, principalmente quando a 

organização formal permite um entrosamento com a organização informal, quando as 

comunicações são de boa qualidade e o nível de supervisão é satisfatório. Chiavenatto (1999), 

afirma que o moral baixo é acompanhado por uma atitude de desinteresse, negação, rejeição, 

pessimismo e apatia com relação ao trabalho e geralmente trazendo problemas de supervisão e 

disciplina. Assim, o moral é uma conseqüência do grau de satisfação das necessidades 
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individuais conforme mostra a escala da Figura 2.8, abaixo.  
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Figura 2.8: Escala Motivacional 

Fonte: Chiavenatto (1999) 

2.8 Liderança 

Segundo Chiavenatto (1999, p. 168) o conceito de liderança é “a influência interpessoal 

exercida numa situação e dirigida por meio do processo de comunicação humana à 

consecução de um ou de diversos objetivos específicos”. Chiavenatto (1999) demonstra que a 

liderança deve ser encarada como um fenômeno social e que ocorre exclusivamente em 

grupos sociais. Deve ser considerada em função dos relacionamentos que existem entre as 

pessoas em uma determinada estrutura social, e não por exame de uma série de traços 

individuais. 
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Existe uma distinção entre liderança como uma qualidade pessoal e liderança como 

função: “o grau em que um indivíduo demonstra qualidade de liderança depende não somente 

de suas próprias características, mas, também, das características das situações na qual se 

encontra” (BAVELLAS, 1976, p. 123 apud CHIAVENATTO, 1999, p. 108). O 

comportamento de liderança deve ajudar o grupo a atingir os seus objetivos, ou, em outras 

palavras, a satisfazer suas necessidades. Segundo Chiavenatto (1999), a liderança é uma 

questão de redução de incerteza do grupo. A liderança é “um processo contínuo de escolha 

que permite à empresa caminhar em direção à sua meta, apesar de todas as perturbações 

internas e externas” (BAVELAS, 1967, p. 130 apud CHIAVENATTO, 1999, p. 169).  

  

Segundo Knickerbocker (1996, p.102 apud CHIANENATTO 1999, p.169), existem 

três generalizações na relação entre líderes e liderados, a saber: 

 A vida, para cada indivíduo, pode ser vista como uma contínua luta para satisfazer 

necessidades, aliviar tensões e manter equilíbrio. 

 A maior parte das necessidades individuais, em nossa cultura, é satisfeita por meio 

de relações com outros indivíduos ou com grupos de indivíduos. 

 Para qualquer indivíduo, o processo de usar as relações com outros indivíduos é 

um processo ativo – e não passivo – de satisfazer necessidades. Em outros termos o 

indivíduo não espera passivamente que a relação capaz de proporcionar-lhe os meios 

de satisfazer uma necessidade ocorra naturalmente, mas ele próprio procura os 

relacionamentos adequados para tanto ou utiliza aqueles relacionamentos que já 

existem com o propósito de satisfazer suas necessidades pessoais  

 

Hersey & Blanchard (1977) resumem o conceito de liderança: 

Um processo de exercer influência sobre um indivíduo ou um grupo de indivíduos 

nos esforços para realização de objetivo em determinada situação. Dessa definição, 

segue-se que o processo de liderança é uma função do líder, do seguidor e de 

variáveis da situação: L=f(l, s, v) (HERSEY & BLANCHARD, 1977, p. 86 apud 

CHIAVENATTO, 1999, p. 170).  

É importante explicar o significado de influência. Segundo Chiavenatto (1999, p.172), 

“influência é uma força psicológica, uma transação interpessoal na qual uma pessoa age de 

modo a modificar o comportamento de outra, de algum modo intencional”. O poder é o 

potencial de influência de uma pessoa sobre as outras; é a capacidade de exercer influência, 

ele tem potencial influência que pode ou não ser realizado. A autoridade é o poder legítimo, 

isto é, o poder que tem uma pessoa em virtude de seu papel, de sua posição em uma estrutura 

organizacional, é, portanto o poder legal e socialmente aceito. 
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Segundo Chiavenatto (1999), existem três forças que agem simultaneamente e que 

devem ser consideradas pelo líder no relacionamento com os subordinados, são elas: 

Forças do líder: 

 Seu sistema de valores e convicções pessoais; 

 Sua confiança nos subordinados; 

 Suas inclinações pessoais a respeito de como liderar; 

 Seus sentimentos de segurança em situações incertas. 

Forças dos subordinados: 

 Sua necessidade de liberdade ou de orientação superior; 

 Sua disposição de assumir responsabilidade; 

 Sua segurança na incerteza; 

 Seu interesse pelo problema ou pelo trabalho; 

 Sua compreensão e identificação do problema; 

 Seus conhecimentos e experiência para resolver problema; 

 Sua expectativa de participar nas decisões. 

Forças na situação: 

 O tipo de empresa, seus valores e tradições, suas políticas diretrizes; 

 A eficiência do grupo de subordinados; 

 O problema a ser resolvido ou a complexidade do trabalho; 

 A premência de tempo. 

 

Da abordagem situacional, Chiavenatto (1999), infere sobre as seguintes proposições: 

 Quando as tarefas são rotineiras e repetitivas, a liderança é geralmente limitada e 

sujeita a controles pelo chefe, que passa a se situar num padrão de liderança próximo ao 

extremo (toma decisão e comunica). 

 Um líder pode assumir diferentes padrões de liderança para cada um de seus 

subordinados, de acordo com as forças descritas anteriormente. 

 Para um mesmo subordinado, o líder também pode assumir diferentes padrões de 

liderança, conforme a situação envolvida. Em situações em que o subordinado 

apresenta alto nível de eficiência, o líder pode dar-lhe maior liberdade nas decisões, 

mas se o subordinado apresenta erros seguidos e imperdoáveis, o líder pode impor-lhe 

maior autoridade pessoal e menor liberdade de trabalho. 
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2.9 Organização – Sistema Social Cooperativo 

Barnard (1971, apud CHIAVENATTO, 1999, p. 557) registra que as pessoas não atuam 

isoladamente, mas através de interações com outras pessoas, para poderem alcançar, da 

melhor maneira, os seus objetivos. Nas interações humanas, as pessoas se influenciam 

mutuamente: são as relações sociais. As pessoas para poderem sobrepujar suas limitações e 

ampliar suas capacidades, precisam cooperar entre si para melhor alcançar seus objetivos. As 

organizações surgem da participação pessoal e cooperação. 

Assim, as organizações são sistemas cooperativos e que têm por base a racionalidade. A 

definição é a de que as organizações são sistemas sociais baseados na cooperação entre 

pessoas. As organizações só existem quando satisfeitas três condições: 

 Interação entre duas ou mais pessoas; 

 Desejo e disposição para a cooperação; 

 Finalidade de se alcançar objetivo comum. 

 

Segundo Chiavenatto (1999), a cooperação é um elemento essencial da organização e 

ela varia de pessoa para pessoa. A contribuição de cada pessoa varia de acordo com o grau de 

satisfação ou insatisfação obtidas pelas pessoas. As pessoas cooperam desde que seu esforço 

proporcione satisfações e vantagens pessoais que justifiquem tais esforços. Tal cooperação é  

um sistema de forças ou atividades, conscientemente coordenadas, de dois ou mais 

indivíduos. O desejo de cooperar depende dos incentivos oferecidos pela organização e esta 

precisa influir no comportamento das pessoas através de incentivos materiais (salários e 

benefícios sociais), de oportunidades de crescimento, de consideração, de prestígio, de poder 

pessoal, de condições físicas adequadas de trabalho etc. Ainda segundo Chiavenatto (1999), 

uma pessoa precisa ser eficaz (para alcançar os objetivos organizacionais) e precisa ser 

eficiente (alcançar objetivos pessoais) para sobreviver no sistema. 

Segundo Chiavenatto (1999), a função do executivo, é criar e manter um sistema de 

esforços cooperativos. Como a cooperação é essencial para a sobrevivência da organização, 

essa função básica do executivo, consiste na tomada de decisões capazes de incentivar 

coordenação da atividade organizada. 

Likert (1971, apud CHIAVENATTO, 1999, p. 556) avaliava o comportamento humano 

nas organizações. Para ele as variáveis administrativas, são chamadas de variáveis, enquanto 

itens do comportamento, de variáveis intervenientes. As variáveis causais provocam estímulos 
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que atuam nos indivíduos (variáveis intervenientes) e criam certas respostas, que são as 

variáveis de resultados. As variáveis intervenientes dependem, em grande parte, das variáveis 

causais e têm influência nas variáveis de resultado final. Segundo Chiavenatto (1999), é 

tendência dos executivos negligenciarem as variáveis intervenientes, quando se apercebem 

precisam preparar planos de ação que muitas vezes são complexos e que exigirão longos 

períodos de trabalho árduo. 

 

2.10 Mudança Organizacional 

 Uma mudança dentro de uma organização pode variar desde uma posição de 

mercado em que ela está inserida, uma mudança em sua função social, uma modificação em 

seu direcionamento estratégico, com possível alteração na sua missão, ou uma mudança em 

sua cultura, com reavaliação dos seus valores e práticas em diferentes níveis de autoridade e 

responsabilidade. A mudança é tida como um processo normal ao longo da existência das 

organizações e é decorrente da reação destas à ação das forças exercidas pelo meio onde estão 

inseridas. Pettigrew (1992, apud GOMES, 2003, p. 52) afirma que este processo pode ser 

melhor entendido se dividido em três aspectos:  

1. Contexto da mudança: representa os fatores externos à empresa e que podem afetar o 

processo de mudança (movimentos de mercado, políticas governamentais). 

2. Conteúdo da mudança: significa o que vai ser mudado, pode ser uma máquina, uma 

estrutura de gestão inteira etc. Quando as mudanças são relacionadas ao „hard’ da 

empresa elas são muito mais fáceis de serem implantadas. 

3. Processo de mudança: é o aspecto relacionado ao estilo de liderança utilizado na 

mudança, que pode variar do participativo ao voluntário e a velocidade de mudança. 

 

Segundo Borges (2003), seja qual for a mudança e seu nível, é preciso: 

1. Conhecer as razões da mudança 

2. Gerenciar os processos de mudança  

3. Realizar um diagnóstico organizacional 

4. Definir a direção da mudança 

5. Estabelecer um plano estratégico para a mudança 

6. Monitorar e avaliar o processo de mudança  
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 Segundo Bressam (2004), tendo em vista esse contexto em transformação e a 

necessidade de compreender e investigar essas mudanças, considera-se mudança 

organizacional enquanto aspecto inerente ao cotidiano organizacional e necessário para a 

sobrevivência da empresa no mercado global, competitivo e mutante; "afinal de contas tudo 

muda – os ambientes desestabilizam-se, os nichos desaparecem, as oportunidades banalizam-

se" (BRESSAN, 2004, p.3 apud MINTZBERG, et al, 1999, p. 106).  Além disso, Weick e 

Quinn (1999, p.381) salientam que "a mudança nunca começa porque ela nunca para", 

portanto, é um processo constante e o ideal seria denominá-lo de „mudando‟ ao invés de 

mudança, para dar essa idéia de processo contínuo. 

Tabela 2.1: Definições Teóricas sobre a mudança Organizacional 

Fonte: Bressan (2004) 

DEFINIÇÕES ENCONTRADAS AUTOR 

É qualquer alteração, planejada ou não ocorrida na organização, decorrente 

de fatores internos e/ou externos à organização que traz algum impacto no 

resultado e/ou nas relações entre as pessoas no trabalho. 

Bruno Faria (2000) 

Qualquer transformação de natureza estrutural, estratégica, cultural, 

tecnológica, humana ou de outro componente capaz de gerar impacto em 

partes ou no conjunto da organização.  

Wood Jr (2000) 

São atividades intencionais, pró-ativas e direcionadas para a obtenção de 

metas organizacionais. 

Robbins (1999) 

Resposta da organização às transformações que vigoram no ambiente com 

o intuito de manter congruência entre os componentes organizacionais 

(trabalho, pessoas, arranjos/estrutura e cultura). 

Nadler e Cols (1995) 

É um acontecimento temporal estritamente relacionado a uma lógica, ou 

ponto de vista individual, que possibilita às pessoas pensarem e falarem 

sobre a mudança que percebem. 

Ford e Ford (1995) 

Conjunto de teorias, valores, estratégias e técnicas cientificamente 

embasadas, objetivando mudança planejada do ambiente de trabalho, com o 
objetivo de elevar o desenvolvimento individual e o desempenho 

organizacional.  

Porras e Robertson (1992) 

Atenção significativa articulada, planejada e operacionalizada por pessoal 

interno ou externo à organização, que tenha o apoio e supervisão da 

administração superior, e atinja integralmente os componentes de cunho 

comportamental, estrutural, tecnológico e estratégico. 

Araújo (1982) 

 

A definição que mais está alinhada ao pensamento desse trabalho é a de autoria de 

Bruno Faria (2000) que define a mudança como uma situação planejada ou não e, que 

influencia nos resultados e nas relações e que, por tanto, é necessário preparo, disposição e 

pró-atividade para tratá-la.  

2.10.1 Mudança Organizacional: causadores 

Para se ter sucesso nas mudanças é preciso que se tenha uma estratégia que compreenda 

os seguintes aspectos: 



Capítulo 2                                                                                                                                          Base Conceitual 

 

 34 

 Do ambiente 

 Dos indivíduos  

 Da organização como um todo 

 

Segundo Bressan (2004), identificar variáveis do contexto que estariam provocando as 

mudanças, sejam contínuas ou descontínuas, apresenta-se como uma vantagem para os 

gerenciadores da mudança, na medida em que esse conhecimento poderia permitir o manejo e 

a implantação da mudança, o aumento da eficácia organizacional e de sua chance de 

sobrevivência. 

Robbins (1999 apud BRESSAN, 2004, p. 5) apresenta seis aspectos específicos que 

atuam como desencadeadores de mudança: a natureza da força do trabalho, a tecnologia, os 

choques econômicos, a concorrência, as tendências sociais e a política mundial. Esses 

aspectos estariam presentes no cotidiano organizacional de forma mais ou menos aguda em 

determinados momentos, mas constantemente exerceriam pressão sobre a organização. 

No entanto, outros aspectos também devem ser analisados em um processo de mudança: 

a inércia organizacional, as mudanças de estrutura da organização e o ambiente em que esta se 

insere. 

A Tabela 2.2, abaixo, apresenta a síntese dos trabalhos de Robbins et al. (1999, apud 

Bressan, 2004) que elencam um conjunto de fatores internos e externos à organização e que 

podem atuar como causadores ou triggers dos diferentes tipos de mudança organizacional. 

 

Tabela 2.2: Conjunto de fatores internos e externos 

Fonte: Bressan (2004) 

AUTOR (ES) CAUSADORES/TRIGGERS 

Robbins (1999) 

Natureza da força do trabalho 

Tecnologia 

Choques econômicos 

Concorrência 

Tendências sociais 

Política mundial 

Nadler e Cols (1995) 

Descontinuidade na estrutura organizacional 

Inovação tecnológica 

Crises e tendências macroeconômicas 

Mudanças legais e regulamentação 

Forças do mercado e competição 
Crescimento organizacional 

Pettigrew (1987) 
Recessão econômica 

Mudanças no ambiente de negócios 
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A análise da Tabela 2.2 acima, aponta que os causadores ou triggers de mudança 

organizacional possuem basicamente duas fontes: o ambiente externo e as características da 

própria organização. Por aspectos ligados ao ambiente externo entende-se: política mundial, 

crises e tendências macroeconômicas, mudanças legais e regulamentação, recessão 

econômica, competição e inovação tecnológica; e por características da própria organização 

entende-se: desempenho, características pessoais dos gerentes, natureza da força do trabalho, 

crescimento organizacional e descontinuidade na estrutura organizacional. 

Segundo Mandelli (2003), existe um conjunto de fatores que precisam ser apreciados e 

avaliados para que sejam disparadas mudanças organizacionais a tempo. 

1 – Previsibilidade da variação de porte e/ou escala: a empresa trocará ou trocou de 

tamanho ou de nível de escala de produção. Ampliações na capacidade ou tamanho de 

mercado devem disparar antecipadamente ajustes organizacionais no sentido de a empresa 

não ser surpreendida por avanços da concorrência em seus espaços pretendidos de domínio. 

2 – Alteração de importância da empresa no setor, uma vez que setores da economia 

mudam de valor de acordo com as políticas do governo ou tendências os mercados mundiais. 

3 – Sensação de dever cumprido, vitória: a empresa que por méritos próprios ou fatores 

externos, goza de um grande período de sucesso passa, às vezes, a entender que a própria 

força da marca é suficiente para sustentar seu desempenho em um futuro próximo nos 

mercados mais competitivos. 

4 – Envelhecimento precoce: existem empresas que ficam velhas, sua estrutura 

organizacional não se renova, seus processos, sua forma de decidir e seu estilo gerencial se 

tornam obsoletos. O envelhecimento precoce, não diagnosticado a tempo, causa tamanha 

arrogância e descrença nos dirigentes que permite a reação de outras organizações 

rapidamente. 

5 – Nova visão estratégica competitiva: novos acionistas, novos donos, fusão, pressão 

interna das áreas de contato com o mercado externo (vendas), que percebem que a empresa 

deveria reagir de forma diferente. A descoberta de „ou mudamos ou morremos, tem se 

mostrado uma razão freqüente de mudanças‟.  

6 – Novas Tecnologias e/ou novas formas de gestão: são geradores de mudanças muitas 

vezes, bem significativas, podem mudar a forma operacional da empresa totalmente. 

7 – Fatores políticos e econômicos: acompanhar as tendências do mundo global, 

alianças, blocos econômicos, regras. As empresas passam de espectadoras para serem 

coadjuvantes desses movimentos. 
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8 – Elevação do conhecimento: as empresas devem estar preparadas para atender as 

demandas que mudam de acordo com o grau de inovação e das exigências de mercados. 

Exemplo: fornecer embalagens para empresas de doce e fornecer embalagens para indústria 

de laticínios, a exigência é muito diferente. 

9 – Valores dos clientes: são as constantes mudanças nas exigências e expectativas dos 

clientes. 

10 – Desafios acelerados: são os desafios que necessitam respostas no curto prazo e que 

fazem parte do raciocínio estratégico, e que podem definir um negócio. 

11 – Mudanças de dimensões estratégicas: surgem quando a empresa necessita 

aumentar a amplitude do seu negócio. 

Mandelli (1993) informa que alguns indicadores importantes podem ser adotados para 

verificar se a empresa está precisando de mudanças: 

 Rentabilidade 

 Margem líquida 

 Margem de contribuição por tipo de produto 

 Redução de vendas 

 Aumentos excessivos de custo de fabricação 

 Aumentos de custos financeiros ou índices de devolução 

 Índices de endividamento 

 Queda do valor patrimonial  

 Índices de desempenho da qualidade  

 

As causas para esses indicadores chamarem a atenção (estarem a menor das metas 

estabelecidas) podem ser: 

 

 Estratégia inadequada ou desatualizada, objetivos de curto prazo não realistas (que, no 

fundo, visam mais motivação ou provocação); 

 Deterioração dos sistemas de informação ou mecanismos de controle; 

 Estruturas organizacionais rígidas, conceitualmente ultrapassadas; 

 Desbalanceamento em alocação de pessoas, fora dos focos centrais;  

 Queda do poder de liderança; 

 Insatisfações com a forma de lidar com os produtos e com os serviços junto aos clientes; 

 Queda da motivação; 
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 Diminuição da qualidade;  

 Redução da produtividade; 

 Paternalismo excessivo; 

 Ausência de avanços tecnológicos;  

 Falta de um sistema de governabilidade orientado não só para o resultado de curto 

prazo, mas também para o crescer e prosperar.  

Mandelli (2003) sugere que um diagnóstico deve contemplar as seguintes questões: 

 

 Qual estratégia temos? 

 Em que ponto ela falha ou não falha? 

 Qual é a nossa estrutura? 

 Quais são as grandes políticas internas? 

 Quais são os processos em todas as áreas? 

 Quais as competências que temos e quais as que não temos? 

 Isso, além de todo o aspecto econômico financeiro envolvido de curto e médio prazo. 

Quanto mais abrangente o diagnóstico, mais reais e consistentes serão os desenhos de 

mudanças. 

Segundo Mandelli (2003) é da direção a decisão de mudar, ela pode, mesmo que forças 

internas mostrem não se mexer, o risco é sempre do topo, pois nele se concentra todo o nível 

de autoridade e responsabilidade da empresa. 

 

2.11 Ferramentas da Qualidade 

Nesta seção serão descritas as ferramentas da qualidade utilizadas como suporte para a 

definição das causas dos problemas e para a proposta de soluções. As ferramentas são técnicas 

que se utiliza para definir, analisar, mensurar e propor soluções para os problemas que 

interferem no bom desempenho dos processos.  

 

2.11.1 Diagrama de Causa e efeito 

O diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Ishikawa, é uma das mais importantes 

ferramentas da qualidade na implantação de sistemas de gerenciamento de melhorias com 

foco nos produtos, processos ou serviços. Apresenta a relação existente entre o resultado de 
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um processo (efeitos) e os fatores (causas) do processo que possam, de alguma forma, afetar o 

resultado considerado. O esquema geral de um diagrama de causa e efeito é mostrado na 

Figura 2.9 a seguir. 

 

 

Figura 2.9: Gráfico de Ishikawa 

Fonte: Ferreira (2003) 

 

Nos anos 50, Ishikawa sintetizou as idéias dos engenheiros de sua equipe nesse 

diagrama, durante uma discussão sobre problemas de qualidade. Assim, passou ele, então, a 

ser considerado o criador do método. Seus pesquisadores também usavam esse sistema de 

diagrama, na organização dos fatores de causas e efeitos em suas pesquisas. Com o tempo, o 

modelo passou a ser utilizado por empresas japonesas. 

Atualmente, esse diagrama é também conhecido como diagrama 6M, pois parte do 

pressuposto de que as chamadas causas principais ou primárias são oriundas de possíveis 

fatores diversos - método, máquina, material, medições, mão-de-obra e meio ambiente – que, 

por sua vez, podem ter sido originados das causas secundárias, terciárias etc. A construção de 

um diagrama de causa e efeito demanda planejamento cuidadoso, pois a solução do problema 

que se pretende resolver, terá sucesso se a construção do diagrama for feita corretamente. 

Segundo Ferreira (2003), o diagrama de causa e efeito agrega, durante a sua construção, 

outras técnicas, a principal delas o Brainstorming, definido como tempestade de idéias. Na 
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sua execução, todos os componentes de equipe contribuem com idéias que, à primeira vista, 

não podem ser descartadas. 

Essas idéias, depois de analisadas corretamente e identificadas segundo as respectivas 

importâncias, vão compondo, no diagrama, as causas secundárias que ajudarão na resolução 

das causas primárias. O diagrama de causa e efeito associado ao Brainstorming e a outras 

ferramentas de apoio, como Gráfico de Pareto, histograma etc., é de extrema importância para 

resolução do problema, porque favorece a criação de Planos de Ação voltados para a 

resolução definitiva do problema. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 O diagrama não mostra qual a parcela da contribuição de cada causa para o resultado 

final. Portanto, ele deve ser amparado por outras ferramentas da qualidade (Ex: Gráfico 

de Pareto). 

 A sua utilização vem depois das medições (folha de verificação) 

 Não se deve limitar aos 6M‟s. Abrem-se tantas „espinhas‟ quanto conveniente, ou 

altera os 6M‟s (fatores) para outros fatores mais pertinentes ao problema estudado. 

 Construindo o diagrama, a equipe deve priorizar as causas raízes que serão atacadas. 

 

2.11.2 Brainstorming (Tempestade de idéias) 

Todas as técnicas de trabalho em equipe são auxiliares do raciocínio. Elas focalizam a 

atenção do usuário no aspecto mais importante do problema. Entretanto, é igualmente 

importante exercitar o raciocínio para englobar todos os aspectos do problema ou da solução 

deste (Brassard, 2000 apud FERREIRA, 2003, p. 15). 

Chiavenatto (1995, p. 72 apud FERREIRA, 2003, p. 15) afirma que “O brainstorming 

é uma técnica de geração de idéias que vem conquistando notável espaço nas empresas 

preocupadas com a administração participativa e com a qualidade total”. Na realidade, o 

brainstorming é uma espécie de bate-papo direcionado, uma troca de idéias a respeito de um 

determinado assunto. O bate-papo ocorre nas reuniões entre executivos, dirigentes e 

funcionários ou com fornecedores e clientes para criar um clima de descontração e facilitar o 

relacionamento e, pode favorecer ou não o surgimento de idéias novas que ajudem na solução 

de alguma situação ou problema. Mas, o bate-papo carece de direcionamento e pode levar à 

dispersão.  
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O brainstorming não é espontâneo. É uma técnica cujo princípio básico reside na 

ausência de julgamento ou de autocrítica. Todas as idéias são aceitas, mesmo aquelas 

aparentemente absurdas. O objetivo é incentivar o grupo a liberar todo seu conhecimento e 

criatividade sem barreiras, temores ou restrições. A partir da quantidade de idéias geradas é 

que se pode chegar à qualidade ou até à solução da situação ou do problema. O mérito deixa 

de ser exclusivo de alguém, para ser o resultado do trabalho de toda uma equipe. O número de 

participantes não é rígido e costuma variar de seis a doze pessoas sentadas ao redor de uma 

mesa. Dura cerca de 15 minutos. A ordem seguida costuma ser o sentido horário, para que 

todos os participantes tenham oportunidade de expor suas idéias. O brainstorming pode ser 

usado de duas formas:  

 Estruturado – Nesta forma, todas as pessoas do grupo devem dar uma idéia a cada 

rodada ou passar até que chegue sua próxima vez. Isto geralmente obriga até mesmo os 

tímidos a participarem, mas podem também criar certa pressão sobre a pessoa. 

 Não-Estruturado – Nesta forma, os membros do grupo simplesmente dão as idéias 

conforme elas surgem em suas mentes. Isto tende a criar uma atmosfera mais relaxada, 

mas também há o risco de dominação pelos participantes mais extrovertidos. 

Segundo Chiavenatto (1995, p.74 apud FERREIRA, 2003, p. 15) as regras são as 

seguintes: 

 Começa-se com um tema ou assunto e se pede que os presentes expressem todas as 

idéias que lhes venham à cabeça espontaneamente. 

 Nenhuma idéia apresentada deve ser criticada. 

 Todas as idéias verbalizadas devem ser escritas de maneira a ficarem expostas a 

todos para estimular novas idéias. 

 Ao término das verbalizações, todas as idéias escritas e expostas devem ser 

repassadas e analisadas para seleção das mais pertinentes ou adequadas à solução da 

situação ou problema.  

 A seguir, faz-se a seleção final da melhor idéia. 

 

2.11.3  Benchmarking 

No transcorrer da Segunda Guerra Mundial, as empresas buscaram desenvolver 

processos e/ou métodos de comparação entre si, a fim de determinar padrões para melhorar 

seu desempenho industrial. Tal iniciativa se deu porque os gerentes das empresas americanas 
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não conseguiram melhorar seus desempenhos e torná-las mais competitivas através dos 

métodos tradicionais de fixação de metas (utilização de dados estatísticos), o que as deixou, 

na época, expostos à concorrência externa (AZEVEDO 2001). 

Azevedo (2001) afirma que os métodos tradicionais utilizados pelos Estados Unidos 

foram superados quando os produtos japoneses, com melhor qualidade e preços mais 

competitivos, invadiram o país e deixaram os empresários americanos perplexos, mesmo 

porque, os produtos japoneses tinham origem nos próprios produtos e serviços americanos. Os 

japoneses, segundo alguns especialistas, desenvolveram, na época, métodos, práticas e 

processos mais eficientes, como estratégias, para gerenciar o tempo necessário para 

implementar aperfeiçoamentos e reduzir o tempo requerido para levar os produtos ao 

mercado. 

Para Azevedo (2001), o processo de busca constante de novas propostas de métodos ou 

adaptações das características para obter o melhor resultado, utilizado pelos japoneses, após a 

Segunda Guerra Mundial, é definido hoje como benchmarking. A palavra japonesa 

„Dantotsu’: o melhor dos melhores, talvez expresse melhor o termo benchmarking. A 

definição de vários autores resume a definição de benchmarking como sendo uma ferramenta 

para a melhoria contínua. Os japoneses se sobressaem em benchmarking, porque buscam o 

aperfeiçoamento contínuo de seus desempenhos até que os produtos e serviços japoneses 

acabem sendo os melhores. 

Assim, benchmarking é a busca pelas melhores práticas que conduzem uma organização 

à maximização da sua performance. David. T. Kearns, da Xerox Corporation, afirma que 

Benchmarking é o processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas em relação 

aos mais fortes concorrentes ou, às empresas reconhecidas como líderes em suas indústrias. 

 

2.11.3.1 O Que é Benchmarking? 

Segundo Azevedo (2001), Benchmarking é ação - descobrindo as práticas responsáveis 

pelo alto desempenho, entendendo como essas práticas são utilizadas, e adaptando e aplicando 

na sua organização; benchmarking permite uma melhoria real. 

 

2.11.3.2 Tipos de Benchmarking 

São quatro tipos clássicos de benchmarking: 

 Benchmarking interno; 
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 Benchmarking competitivo; 

 Benchmarking funcional; 

 Benchmarking genérico. 

Benchmarking interno: é estruturado para ser aplicado nas empresas, para ser aplicado 

nas empresas que apresentam funções semelhantes e em diferentes unidades dentro da 

organização. 

Benchmarking competitivo: é aquele focado nas organizações que disputam o mesmo 

mercado, sendo concorrentes diretos em produtos e/ou serviços. Destaca-se como grande 

vantagem, a observação sobre o que a concorrência está fazendo e/ou desenvolvendo.  

Benchmarking funcional: é a investigação do desempenho de uma determinada função 

específica. A expressão funcional é decorrente do envolvimento de atividades específicas 

relacionadas com uma determinada área da organização. 

Benchmarking genérico: a abordagem é em cima de grupos de tarefas ou funções em 

processos mais complexos. 

 

2.11.3.3 Fases do Benchmarking 

Azevedo (2001) argumenta que a realização do Benchmarking passa por cinco fases, 

definidas como: 

1. Planejamento: desenvolvimento do planejamento da investigação de Benchmarking, 

de tal forma que se consiga estruturar o trabalho fundamentado na resposta das 

seguintes questões: 

O que deve ser utilizado como marco de referência? 

Com quem ou o que iremos comparar? 

Como serão coletados os dados? 

2. Análise: esta fase é a da coleta e análise dos dados, como também o levantamento 

dos pontos fortes e fracos da organização. 

3. Integração: esta fase busca incorporar, através de um planejamento, as novas práticas 

levantadas ou descobertas pelo Benchmarking às práticas desenvolvidas pela 

organização.  

4. Ação: é a fase de implantação das novas práticas através da conversão em ações 

específicas.  

5. Maturidade: esta fase é caracterizada quando as melhores práticas do Benchmarking 



Capítulo 2                                                                                                                                          Base Conceitual 

 

 43 

estiverem incorporadas aos processos da organização tornando-a competitiva, e 

também, quando o Benchmarking passa a fazer parte do processo de gestão da própria 

organização. 

 

2.11.3.4 Benchmarking Competitivo 

 

O melhor exemplo: MASA DA AMAZONIA 

Como foi descrito no capítulo 1 desse trabalho, o cenário do segmento de transformação 

de plásticos é composto de 68 % de micros, 24% de pequenas, 7 % de médias e apenas 1% de 

grandes empresas, além disso, o poder de negociação de preços pertence aos fornecedores e 

aos clientes e a tecnologia é adquirida e não desenvolvida, falta mão-de-obra qualificada e 

políticas econômicas de desenvolvimento e de proteção, sobreviver nesse segmento é uma 

tarefa das mais complexas. Em um segmento com essas características seria quase impossível 

conseguir exemplos de benchmarking, porém, existe uma empresa que esta localizada em 

Manaus – AM , na região norte de país, longe dos centros produtores do sul e do sudeste, que 

se destaca através das suas práticas de gestão voltadas para seu capital humano, ela se destaca 

não só dentro do segmento de transformação de plásticos, mas entre todos os segmentos, por 

esse motivo essa empresa foi considerada, por duas vezes seguidas, como a melhor empresa 

para se trabalhar no Brasil, tornando-se, assim, uma referência. Essa empresa é a MASA da 

Amazônia e será o benchmarking desse trabalho.   

A Masa da Amazônia Ltda. (antiga Multibrás da Amazônia S.A.), fabricante de peças 

plásticas, é a empresa que mais estimula o empreendedorismo corporativo e oferece as 

melhores condições de desenvolvimento da inovação e criatividade do país. O resultado faz 

parte do ranking 2006 de inovação e empreendedorismo elaborado pelo Ibie (Instituto 

Brasileiro de Intra-Empreendedorismo) e publicado pela segunda vez, com exclusividade, 

pela revista Exame. De acordo com Ulisses Tapajós, Diretor Presidente da empresa, depois 

que a Masa ficou em quarto lugar na primeira edição do ranking (2005), a empresa procurou 

internalizar entre os colaboradores a idéia de intra-empreendedorismo. "O prêmio é o 

reconhecimento da cultura organizacional da Masa, focada na valorização de pessoal e nos 

processos de inovação", afirma o diretor. A forma de gestão baseada na comunicação pessoal 

e direta com os colaboradores foi primordial para colocar a Masa no topo da lista. "Trata-se 

de uma empresa horizontal, com baixo nível de hierarquização, o que é extremamente 

propício para a participação dos funcionários", afirma Carlos Alberto Franco, diretor de 
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reconhecimento do Ibie, à revista Exame. Para Tapajós, "a consciência e participação dos 

colaboradores e os investimentos em projetos de responsabilidade social foram os fatores 

determinantes para a conquista dessa posição" (Revista Você S/A- Exame, 150 melhores 

empresas para você trabalhar, 2007). 

O ranking 2006 aponta as melhores empresas para se trabalhar no Brasil (Edição 2006). 

A Masa é a primeira colocada da 10ª edição do guia Melhores Empresas Para Você Trabalhar, 

elaborado pelas revistas Exame e Você S/A, da Editora Abril, em agosto de 2006. Em 

parceria com a Fundação Instituto de Administração, ligada à Universidade de São Paulo, o 

projeto avaliou 502 companhias do país e listou as 150 melhores. 

Contiero (2007) demonstra que a Masa é o braço do grupo americano Flextronics que 

fabrica peças plásticas, a Masa tem sede em Manaus (AM) e emprega 952 pessoas. O rol de 

benefícios oferecidos aos funcionários agrega licença-maternidade, assistências médica e 

odontológica, cesta básica, convênio com drogarias, óticas e livrarias, sessões de massagem 

duas vezes por semana, ginástica laboral, loja de conveniência e sala de conforto.  

Os benefícios estendem-se aos filhos dos funcionários. A empresa mantém creche para 

crianças até seis anos, aulas de informática, curso de empreendedorismo para jovens, 

orientação vocacional e estágio na empresa. Para esposas e outros familiares, há cursos 

profissionalizantes e orientação para começar um pequeno negócio e aumentar a renda 

familiar.  

Contiero (2007) verifica que A Masa estimula a criatividade dos colaboradores. No ano 

passado, todas as mais de 15 mil idéias sugeridas por eles foram implantadas, desde medidas 

simples até uma sugestão que fez a empresa economizar 1 milhão de dólares. 

Os colaboradores passaram a estudar, através de incentivos da empresa. Não havia 

segunda opção. Eles tinham que estudar, ser interessados, assíduos e passar nos estudos. 

Quem ficasse reprovado, seria demitido. Quem faltasse, seria demitido. Quem não estudasse, 

seria demitido. E, dessa forma, a empresa conseguiu, em relativo tempo, transformar pessoas 

analfabetas em bons profissionais para o mercado de trabalho.  

A empresa também começou seus programas de responsabilidade social, tal qual havia 

sido prometido: quando a empresa saísse das dificuldades, o retorno seria investido naqueles 

que ajudaram a empresa a sair do „buraco‟.  

Dentre os programas básicos existentes na empresa, encontram-se os salários pagos, que 

são melhores que a média do mercado.  

Há, na empresa, um restaurante climatizado, com música ao vivo, tal qual a praça de 

http://noticias.uol.com.br/empregos/ultnot/2006/08/25/ult880u4668.jhtm
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alimentação de um Shopping, com várias opções de refeições, desde a light até a mais 

requintada.  

Há ônibus climatizados, que vão buscar e deixar os colaboradores nas suas casas, 

reduzindo o tempo de trabalho gasto para ir e voltar do trabalho.  

A empresa tem a melhor assistência médica e odontológica da cidade.  

Há vários programas de qualidade de vida, tais como massagem, salas de repouso, onde 

as pessoas podem dormir após as refeições.  

A empresa criou salas, com poltronas, com ar condicionado, com ambiente de 

penumbra, com música indiana, para que todos possam descançar após as refeições. 

Segundo o Dr. Ulisses, a empresa faz uma grande festa quando a colaboradora fica 

grávida, significando a festa da vida, o aumento da família e a continuidade de um programa 

que começa quando se anuncia a gestação, percorrendo por todo o pré-natal até o nascimento 

da criança.  Quando vai ter o bebê, a colaboradora vai para a um apartamento particular. Seu 

chefe, no dia seguinte, leva uma dúzia de rosas vermelhas, com os cumprimentos de todos os 

colegas. Ao voltar ao trabalho, a colaboradora está se sentindo bem e absolutamente 

comprometida com a empresa, porque ela vivencia as oportunidades que a empresa cria, a 

valorização e o respeito à vida.  

Perguntando se a empresa gasta muito dinheiro com isso ele responde: "Não... as nossas 

pessoas criam oportunidades de melhorias, que geram recursos, que nos permitem fazer tudo 

isso, através da criatividade".  

A empresa é uma das únicas a pagar 2 PPR's, programas de participação dos resultados, 

por ano, como uma forma de recompensa e reconhecimento pelo crescimento conjunto de 

todos. Segundo Tapajós, "um dos mais fortes instrumentos de motivação é saber que se pode 

crescer e ser reconhecido pelo seu trabalho dentro da empresa. Se você estuda e se 

compromete a gerar resultados, você é reconhecido e recompensado".  

 Nada mais justo que, em 2006, fosse escolhida a melhor Empresa para se trabalhar no 

Brasil pela Revista Exame.  

A Masa tem sido a empresa mais referenciada e mais falada no sul do país, com um 

modelo de gestão muito simples, absolutamente focado na valorização das pessoas. 

O trabalho desenvolvido dentro e fora da empresa a coloca entre as organizações que 

mais se destacaram na última década. O início de todo esse trabalho partiu do princípio de que 

empresas são formadas por pessoas, que devem ser motivadas para que o crescimento 

aconteça. Essa motivação transformou-se em investimentos em educação para seus 
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colaboradores em todos os níveis hierárquicos.  

A posição consolidada da MASA da Amazônia Ltda. é de ser uma empresa que 

conquista os seus resultados através de pessoas felizes, marca da empresa, e que tem na 

valorização das pessoas o alicerce de todo o seu trabalho (Contiero, 2006, p.4)  

 A confirmação positiva das ações da empresa ficou patenteada com a conquista pela 

segunda vez consecutiva do prêmio como a melhor empresa para se trabalhar da revista Você 

s/a Exame Edição especial de 2007. Gabriel Penna (VOCÊ S/A, 2007, p 58-60), entrevistou o 

diretor presidente da empresa Ulisses Tapajós Neto, nessa oportunidade, o executivo 

informou que além de manter todos os programas sociais e de benefícios, a empresa investiu 

1,2 milhão de reais em programas de educação corporativa, entre eles, uma pós-graduação in 

company para gerentes, implementação da escola interna, onde os colaboradores se 

aperfeiçoam e podem concluir o ensino médio, subsídios para MBA e idiomas. Nos últimos 

três anos, a empresa promoveu um terço do seu pessoal.   

 



Capítulo 3                                                                                                                           Abordagem do Problema 

 

 47 

3 ABORDAGEM DO PROBLEMA 

3.1 A empresa estudada 

A empresa foco do estudo será identificada como Empresa Estudo de Caso, ela iniciou 

sua atividade em Pernambuco, em 1996, movida pelo acordo de fornecimento firmado com 

uma grande empresa do setor de alimentos/margarinaria da região que, na época, estava em 

fase de expansão produtiva. As embalagens plásticas para margarina eram trazidas do sudeste 

do país, no entanto, esse robusto processo logístico gerava vários problemas, como por 

exemplo; atrasos, transporte de grandes volumes, custos e problemas de qualidade, 

influenciando, assim, negativamente na produção e no resultado final.  

Diferentemente da atualidade, onde as empresas fornecedoras de embalagem do 

Nordeste participam do fornecimento das embalagens para as empresas do Sul e Sudeste do 

país, até a inauguração da empresa, 100% das embalagens para a fábrica de margarinaria de 

Pernambuco eram provenientes de fornecedores do Sul do país, o risco de problemas era alto. 

A empresa de embalagens se instalou com 7 máquinas e 80 colaboradores, distribuídos 

em 4 turnos de trabalho, a maioria dos operadores especializados foram trazidos do sudeste do 

país para as atividades de extrusão de chapas (SP1), termoformagem de chapas (SP2) e 

impressão Dry Off Set (SP3), a proporção de operadores especializados versus número de 

máquinas era de 1 para 1 (um especialista por máquina), os auxiliares realizavam trabalhos 

secundários. A capacidade instalada era maior que as projeções de pedidos iniciais feitas por  

cliente específico de margarina, o que levou a empresa a atender vários outros clientes, pois 

havia demanda no mercado local/regional de embalagens para produtos como água mineral, 

doces, sabão e outros. 

Em 1998, a empresa implantou seu sistema da qualidade, certificando-se na norma ISO 

9001. Em 2000, a empresa contava com 19 máquinas e 250 colaboradores, atendendo clientes 

de todo o Nordeste e parte do Sudeste do país. Dois eventos importantes aconteceram na 

empresa: 

 Projeto Retangular: o mercado de alimentos trocou o tipo de embalagem, migrando 

do design arredondado para o retangular, o que forçou a empresa a investir em 

ferramental para termoformagem e em máquinas de impressão específicas. Esse novo 

tipo de impressão ajudou a abrir ainda mais a possibilidade de se atender o mercado 

nacional, pois, naquele momento, a empresa era uma das poucas a ter capacidade de 
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produzir este tipo de embalagem (o investimento foi significativo). Essa troca de design 

foi uma imposição do cliente principal, sendo uma exigência/tendência do mercado de 

margarinas, uma característica desse processo é que a impressão retangular é muito 

mais lenta e os equipamentos muito mais caros (todos importados, chegando a quase 3 

vezes o preço do equipamento tradicional para potes redondos). Assim, o mercado 

precisava de mais fornecedores (a impressão redonda chega a 500 peças/min e a 

retangular a 130 peças/min), a mão-de-obra naquele momento já não mantinha as 

mesmas características, agora predominava auxiliares, no lugar dos operadores 

especializados, a relação operador especializado versus número de máquinas caiu 

estabilizando-se em 1 para 4 (um operador especializado para cada 4 máquinas), os 

gastos com salários foram ajustados, houve aumento da complexidade na tecnologia e 

treinamentos internos foram realizados, a fim de suprir a deficiência de mão-de-obra. 

Devido à demanda de produção, em muitas situações, os auxiliares assumiam a 

operação das máquinas com treinamento bem superficial. A mão-de-obra disponível 

para este tipo de processo/máquina é escassa, mesmo nos grandes centros (São Paulo e 

Paraná). 

 

 Projeto Injeção: após um estudo de mercado junto aos fabricantes de tintas de 

Pernambuco, a Empresa Estudo de Caso verificou que embalagem injetada seria uma 

oportunidade de produção viável, podendo ampliar e diversificar a carteira de pedidos, 

tendo, assim, outras fontes de faturamento, além das embalagens termoformadas. A 

primeira razão foi porque o consumo era significativo e, depois, porque, o fornecedor 

local e mais tradicional, havia encerrado as atividades, abrindo esta janela de 

fornecimento. Foram adquiridas 2 injetoras, 4 moldes e foi instalado um processo de 

acabamento por serigrafia para a decoração das embalagens. Naquela ocasião, foi 

construído o galpão 2 para receber os estoques que já estavam ocupando as poucas 

áreas de circulação, sendo que a seção de produção por injeção ocupou, também, parte 

dessa área, reservada para estoque. Após um ano, se constatou que a produção de tintas 

local era extremamente sazonal, e que os três grandes clientes não mantinham pedidos 

de forma constante, além disso, os pedidos variavam muito. Da mesma maneira como 

foi no início da empresa, com as embalagens de margarinas, tinha-se agora capacidade 

ociosa de produção, dessa vez na injeção. A empresa então optou por atender todo o 

tipo de cliente com as mesmas ferramentas, aqui se verifica que a mão-de-obra 
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especializada ficou em minoria e a maioria das pessoas envolvidas neste time eram 

auxiliares (1 especialista para cada 4 máquinas). O processo era uma novidade para a 

maioria dentro da empresa, as áreas de manutenção e ferramentaria não haviam sido 

preparadas para dar o necessário suporte a esse novo processo produtivo, seja em 

material humano como em equipamentos, a mão-de-obra desse suporte era inexperiente 

e totalmente local, a manutenção dependia, quase que totalmente, da assistência dos 

fabricantes de máquina, tinha-se o período da garantia (1 ano), onde os custos se 

resumiam na hospedagem dos técnicos dos fornecedores de máquina, assim, essa área 

ficou trabalhando de maneira inconstante. Com máquinas e ferramentas novas, os 

problemas eram poucos e de baixa complexidade.  

 

Em 2004, a empresa alcançou o número de 28 máquinas e 380 colaboradores, o 

segmento para o tipo de embalagens injetadas que a Empresa Estudo de Caso produz era 

muito pulverizado, além disso, a concorrência não respeitava um padrão, existia fornecedores 

com um equipamento, fazendo um tipo de embalagem, como existem fornecedores gigantes, 

fazendo todo o tipo de embalagens. A variação de qualidade e preço é tremenda e os clientes 

trocam seus fornecedores constantemente. Isto faz com que a relação custo-benefício caia 

muito, pois, em determinados casos, precisaria se produzir peças com matéria prima de 1ª 

qualidade, mas com preço de embalagem de empresas pequenas, as chamadas „fundo de 

quintal‟, se não mantém a mesma qualidade. 

Por falta de suporte adequado, os moldes começam a apresentar sinais de desgaste, 

novas embalagens são desenvolvidas, a fim de aumentar a capacidade de venda, as áreas de 

desenvolvimento, projeto e ferramentaria não estão devidamente preparadas para dar as 

respostas necessárias, pois não receberam investimentos adequados, uma ferramenta 

desenvolvida para atender um grande cliente local foi perdida por erro de projeto, neste caso 

se observou que o fornecedor escolhido não tinha a capacidade técnica para desenvolver o 

ferramental, o custo foi priorizado em detrimento da capacidade técnica. A falta de suporte 

adequado em P&D, ferramentaria, projeto e processo, fez a empresa aprender através da 

experiência, um exemplo é o da embalagem direcionada ao segmento de alimento que não 

serve para embalar tinta e vice-versa, cada um tem a sua exigência técnica especifica.  Como 

o espaço físico, naquele momento, era raro, a empresa iniciou seu terceiro galpão, exclusivo 

para expedição, uma vez que as ruas e os estacionamentos interno e externo viraram estoques 

provisórios. A qualidade do trabalho estava sendo influenciada por isso, as embalagens eram, 
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na sua maioria, para alimentos e existiu demanda quase que permanente e diversificada (alta 

variedade e alta quantidade), daí a necessidade de se estocar, muitos pedidos, 40 % em alguns 

períodos, dependendo do mix de produção, podem não ser atendidos, então muitos deles, de 

forma preventiva, tinham estoque.  

  

Em 2005/2006, com 35 máquinas, 456 colaboradores, 6 processos distintos e 

capacidade de transformação de 800 tons/mês de embalagens de PP, a Empresa Estudo de 

Caso se deparou com mudanças nas exigências dos clientes. Eles queriam qualidade a todo 

custo. 

 

A dotação de fatores como mão-de-obra é um elemento limitante da competitividade 

da indústria nacional de transformados plásticos. Quanto à força de trabalho, a 

insuficiente qualificação da mão-de-obra nacional é um obstáculo à busca de um 

maior grau de diferenciação na indústria nacional de transformados plásticos. A 

formação básica dos trabalhadores é bastante precária, mesmo com 2º grau. O ensino 

técnico ainda não consegue formar profissionais com perfil totalmente adequado às 

demandas das empresas (SOUZA, 2002, p.42). 

Quanto à caracterização das empresas transformadoras em função dos processos 

produtivos na modelagem de plásticos no Brasil, basicamente injeção, a extrusão e 

sopro, as empresas geralmente operam com apenas um tipo de moldagem dos 

polímeros (SOUZA, 2002, p.43). 

 

Além disso, novas transformações foram solicitadas pelo mercado e num curto espaço 

de tempo. O que era comum a um mesmo cliente em 3 plantas diferentes, agora era 

individualizado, cada um tinha a sua própria especificação, pois existe a competitividade 

interna entre eles (qualidade, produtividade etc.), assim, aconteceram novas mudanças nas 

embalagens, novamente nas margarinas: 

Projeto Impressão de Tampas: as tampas termoformadas dos potes que eram impressas 

internamente em processo de Off set , passaram para processos que conferem a peça um 

melhor acabamento, que são os processos de flexografia na chapa e laminação: 

 Impressão flexográfica na Chapa: o processo flexográfico sobre chapa extrusada se 

mostrou um processo difícil, pois a impressão em chapas de PP, com espessuras acima 

de 0,5 mm, é extremamente complicada devido à rigidez e, conseqüente, dificuldade do 

movimento da chapa nos rolos transportadores na impressora, o resultado é uma 

variação de registro, de passo e de cor. Este processo gerou perdas para todos os 
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envolvidos, ainda assim o acabamento final era superior ao Off set, o que justificaria a 

mudança.  

 Laminação: um novo processo de impressão passou a ser adotado, a laminação 

envolvendo uma pré-gravação de um filme de PP pelo processo de flexografia ou 

rotogravura e posterior laminação por adesivo sobre a chapa. Este processo passa para a 

embalagem, um acabamento e uma resistência muito superior ao produto, muito maior 

que o Off set e a flexografia na chapa. Esse processo mostrou muitas variações, os 

fornecedores de filmes impressos em flexografia se depararam com dificuldades para 

manter o filme dentro das especificações de registro, passo e controle das cores, isso 

gerou muitos desperdícios e liberações em salvamento (liberação de lotes feita por um  

um comitê de avaliação (transformador e o cliente) que assume a responsabilidade de 

aprovar o material fora das especificações) . Somente um fornecedor do Sul do país se 

mostrou apto a produzir filme dentro das exigências. Esta é uma embalagem que agrada 

em muito os clientes de margarinas devido ao acabamento e a durabilidade, brilho etc. 

Todos os clientes de margarina, do menor ao maior, adotaram esse tipo de acabamento, 

alguns não conseguiram se adaptar, pois mudanças significativas nos lay-outs originais 

precisariam ser efetuadas a fim de adaptá-las ao processo e houve desistências (tipo de 

desenho, número de cores decorrentes da limitação das máquinas impressoras, 

posicionamento e custo, flexografia muito mais barato que rotogravura). 

 

Atualmente a Empresa Estudo de Caso fornece, tanto embalagens termoformadas 

quanto injetadas, para uma gama imensa de clientes, alguns atendidos com a mesma 

embalagem (produzidas pelo mesmo ferramental). A partir de 2006, novos clientes se 

apresentaram com máquinas diferentes de envase e nem sempre as embalagem standard 

resolviam, pois são vários tipos de especificações e solicitações, a empresa se deparou com 

sérias dificuldades de adaptação de ferramental e processos para atender essas novas e 

diferentes demandas. 

 

As características da estrutura industrial do setor de transformação de plásticos não 

o favorecem, no que se refere às forças competitivas. Uma parte considerável dos 

segmentos não há grandes barreiras à entrada de novos concorrentes; o poder de 

negociação com fornecedores (2a geração da petroquímica e seus distribuidores) e 

com os compradores (em especial quando se trata das grandes montadoras e seus 

fornecedores de 1ª linha) é limitado (SOUZA, 2002, p.44). 



Capítulo 3                                                                                                                           Abordagem do Problema 

 

 52 

 

Especificações de fechamento de baldes e tampas, em que a retirada da tampa seja 

apertada não satisfazem aos clientes de alimento, mas é o preferido do pessoal de tinta, 

clientes que fecham manualmente na linha de envase solicitam tampas apertadas, já o pessoal 

de envase automático exige tampa bem mais folgada. 

Quando se trata de testes de vazamento, a situação é crítica, pois aqueles que envasam 

alimentos em salmoura precisam de peças que não apresentem vazamento antes de 24 horas 

de teste. Neste caso específico, eles querem também tampas que saiam facilmente, o que é 

meio difícil, pois a vedação é conseguida se contraindo a tampa, ou seja, ela fica menor, 

portanto fecha e abre mais apertado. 

Fechamento é também uma variável nas peças termoformadas, um mesmo cliente 

possui 3 plantas e cada uma delas com o mesmo produto, mas com fechamentos distintos, 

têm-se as classes de 2 a 4 kg para a planta A, 4 a 6 kg para a planta B e 6 a 8 kg para a planta 

C, isso se justifica devido ao tipo de máquina de envase. Assim, a logística para identificar, 

estocar e expedir deve ser bem robusta, além disso, moldes distintos seriam o ideal, porém o 

que se usa é a troca de determinadas peças (postiços) na mesma ferramenta, nesse caso, o 

trabalho de identificação e troca precisa ser confiável, pois as peças visualmente são idênticas.   

Atualmente, a Empresa Estudo de Caso se apresenta como uma empresa de 

médio/grande porte, com indicadores de qualidade e produtividade fora da meta. As ações 

corretivas se acumulam, as preventivas são postergadas, as produções são cada vez mais 

variadas e volumosas, com isso o mix de produtos versus tempo de troca e manutenção são 

afetados, e tudo isso influenciado pelo baixo nível de comprometimento da mão-de-obra. 

Com esse quadro, a alta direção iniciou processos de reestruturação alterando posições em 

diversos escalões da empresa, na diretoria foram três mudanças, foram criadas gerências de 

RH, planejamento/comercial, visando melhorar o suporte. 

Avaliando os resultados das auditorias do sistema da qualidade, a conclusão final foi a 

de que a padronização da empresa não estava sendo respeitada, e que a certificação estava 

sendo mantida, quase que exclusivamente, pela área da qualidade. 

Os resultados verificados na gestão de despesas das áreas de manutenção e 

ferramentaria apontavam excesso de gastos (compra de peças para manutenção corretiva), 

mas essas áreas consertam, elas não estragam. O máximo que elas provocam são consertos 

mal realizados, a falta de qualificação da operação de maneira geral contribuiu em muito para 

esse resultado. 
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Os números de produção também não são satisfatórios, pois as metas não são atingidas, 

mesmo após a empresa ter revisto as metas, elas não foram alcançadas. Uma pesquisa de 

clima organizacional foi realizada e o resultado mostrou insatisfação entre os colaboradores, 

dividida entre salário, descontos em benefício, falta de perspectiva de crescimento, falta de 

treinamento, deficiência em liderança, entre outros. 

Também se verifica um distanciamento da área de projetos/desenvolvimento em relação 

a outras áreas, pois os projetos se desenvolvem sem o envolvimento das áreas, os resultados, 

quase sempre, são abaixo das expectativas. 

Em 10 anos de vida, a Empresa Estudo de Caso apresentou alguns descuidos na sua 

estratégia de crescimento, são eles: 

 O suporte de manutenção e ferramentaria não acompanharam na mesma velocidade a 

modernização e o aumento do número de máquinas, tanto em material humano, como 

em equipamento. Isso ainda tem influencia nas áreas de termoformagem, impressão e 

injeção. A carência de especialistas em eletrônica, hidráulica é notória. 

 O desenvolvimento de produtos e suporte de engenharia também fica a desejar, pois 

são poucas pessoas especializadas, não existe engenharia de processo e existem 6 

processos distintos. O gerenciamento do desenvolvimento de produtos é feito a 

distância. 

 A mão-de-obra, que no início era especializada, foi pulverizada, ficando com uma 

maioria de auxiliares que recebem conhecimento superficial, o que influencia na 

qualidade do produto e na deteriorização dos equipamentos, tem haver com redução de 

custo, seguindo a tendência do segmento. Ainda no quesito mão-de-obra, foi verificado 

que a maioria desses auxiliares entravam na empresa sem conhecer absolutamente nada, 

o que colabora para a pouca importância que essas pessoas dão para os padrões e 

procedimentos e, para o patrimônio da empresa. 

 A liderança dos setores da empresa é um fator deficiente, pois esta função é 

tradicionalmente utilizada para manter operadores especializados na empresa, que 

chegaram ao limite de salário e que são promovidos ao cargo de líder. Eles são 

conhecedores do processo produtivo (regulagem de máquina), mas não dominam as 

técnicas de administração da produção, gestão de pessoas e organização. 

 A empresa tem uma postura neutra em relação aos seus colaboradores, os benefícios 

existentes são descontados no limite que a lei trabalhista vigente permite. O plano de 

incentivo se resume a distribuição de cestas básicas no atendimento de metas. A 
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maioria das empresas incorpora a cesta ao salário ou pratica o desconto simbólico. 

Historicamente, não existia a preocupação real com a realização de ações relacionadas 

ao bem estar interno para os colaboradores, nem eventos, nem local apropriado para 

descanso, leitura e coisas do gênero, talvez, por isso mesmo, a compra de uma mesa de 

„pebolim‟ foi um evento que causou um grande impacto positivo nos colaboradores.    

 Dentro desse cenário, a verificação da qualidade geral da fábrica está reduzida à 

amostragem realizada pelos promotores da qualidade, uma vez que os operadores pouco 

se interessavam em controlar, mesmo com as campanhas realizadas para resgatar esta 

participação e interesse. 

 Apenas na atualidade se observa a implantação de um departamento de recursos 

humanos, que vai tentar implantar uma política de cargos e salários e, com isso, abrir o 

horizonte profissional e corrigir as distorções de salário existentes. 

 A empresa está padronizada e certificada, mas nas auditorias se verifica um baixo 

nível de comprometimento com relação à adequação aos padrões, isso de uma maneira 

geral. Muitas vezes, de maneira surpreendente, em áreas de nível superior como 

compras e planejamento. 

 Nestes 10 anos de existência, a empresa trocou sua direção por 4 vezes, passou de 

filho para filho, depois para direção contratada, sendo que esta na 2ª gestão. Isso muda 

a forma de gerir de maneira significativa, pois já é a quarta estruturação: "Os fatores 

tradicionais de produção - terra, mão-de-obra e até dinheiro, pela sua mobilidade - não 

mais garantem vantagem competitiva a uma empresa, não em particular. Ao invés 

disso, o gerenciamento tornou-se o fator decisivo de produção" (CHIAVENATTO, 

1999, p 456). 

Ao longo dos anos, várias ações foram tomadas pela direção da empresa, mas sempre 

com foco no aumento físico das instalações, no aumento da produção e em programas de 

redução dos gastos. Todas as ações relacionadas à mão-de-obra se mostraram tímidas e, quase 

sempre, eram interrompidas devido ao baixo nível de adesão. A qualidade se mantinha, no 

nível suficiente. Mas, a partir de 2004, quando a empresa passou a produzir para o mercado 

brasileiro na sua totalidade e a trabalhar com diversos tipos de produto, as ações direcionadas 

para a melhoria da qualidade demoraram a ser realizadas. Além disso, a mão-de-obra passou a 

desacreditar na empresa, devido à falta de contra partida a altura do que se pretendia cobrar, o 

que fez o comprometimento geral das equipes continuar baixo. 
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A empresa estudada apresentou, no período de 2005 e 2006, indicadores com resultados 

abaixo das metas estabelecidas. Estes resultados levaram a empresa a realizar estudos a fim de 

se determinar quais seriam as causas que levaram a estes resultados, conforme Tabela 3.1, 

abaixo: 

Em uma análise preliminar, é possível observar que o faturamento e a produtividade 

ficaram abaixo das metas e as horas gastas em manutenção de máquinas, moldes, rejeição 

interna, reclamação e devolução ficaram acima, indício claro de que está existindo produção, 

mas que há sérias dificuldades em conseguir atingir as metas, conforme os dados apresentados 

na Tabela 3.1, abaixo. 

Tabela 3.1: Indicadores e Metas de Produção 

Fonte: O Autor (2007) 
 

Indicador Meta 2005 Resultado 

Médio 

Meta 

2006 

Resultado 

Médio 

Observações 

Manutenção 

Máquina 

Corretiva 

714 h/mês 1448 h 714 h/mês 1765 h/mês 2005= 28 mqs. 

2006 = 34 mqs. 

Manutenção de 

Moldes Corretiva 

716 h/mês 917 h/mês 476 h/mês 868 h/mês  

Tempo  médio 

entre falhas 

48 h 46,46h 48h 46 h Quanto maior 

melhor 

Tempo  médio de 

reparo 

2,00 h 3,0 h 2,00 h 4,15 h Quanto menor 

melhor 

Produção SP 1 903 tons 803 tons 871 tons 790 tons 02 máquinas 

Produção 

contínua 

Produção SP 2 510 tons 415 tons 464 tons 409 tons 11 máquinas 

Produção SP 3 396 tons 306 tons 355 tons 289 tons 10 máquinas. 

Produção SP 4 194 tons 126 tons 236 tons 184 tons 12 máquinas 

Rejeição em 

processo 

3 % 5 % 3% 7 %  

Rejeição Produto 

Final 

3 % 6% 3% 8%  

Devolução 6650 kg/mês 15199Kgs/mês 8000Kgs/mês 15825Kgs/mês  

Reclamação de 

Clientes 

4 16 10 11  

Faturamento 606 tons 502 tons 710 tons 536 tons Faturamento 

programado 

não orçado 

 

Uma das primeiras atitudes foi reavaliar as metas adequando-as à realidade da empresa. 

As metas são determinadas baseadas no histórico dos indicadores dos períodos passados, nas 

perspectivas de vendas, na capacidade de produção instalada, na análise do ambiente interno, 
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mas, principalmente, externo e pelas expectativas de crescimento da diretoria, que determina 

desafios para as metas (estratégia da empresa), lembrando que a organização  é familiar.     

No período avaliado, as metas de número de reclamação e devolução foram alteradas 

para maior, visto que a carteira de clientes é bem diversificada e 4 reclamações representava 

um número proveniente do início da empresa.  

 

O indicador de devolução também foi alterado, pois houve a consolidação da área de 

injeção, com a entrada em produção da máquina de 600 toneladas, que produz peças mais 

pesadas, com isso, o número de 8000 kg/mês, foi determinado como aceitável. Verifica-se que 

os indicadores de produção de um ano para o outro diminuíram, tendo somente o indicador da 

seção produtiva - SP4 crescido, devido ao lançamento de novos produtos. Colaboraram para a 

queda, fatores como: a retração no mercado de embalagens e o direcionamento de um maior 

número de máquinas dirigidas para margarinarias, especificamente para embalagens 

laminadas (menor produção, porém maior valor agregado, devido ao tipo de produto, 

crescendo ao mesmo nível, o grau de dificuldade de produção).  

O indicador de ferramentaria também foi reduzido, pois houve um início de 

reestruturação com a chegada de nova supervisão e na forma de gerir a seção. Mas, mesmo 

com esses ajustes, as metas ainda não foram alcançadas.  

Devido ao quadro apresentado, reuniões de análise crítica foram realizadas, onde cada 

caso passou por uma seção de brainstorming e depois por análise, com o Diagrama de 

Ishikawa, visando determinar ações corretivas para os problemas, como complemento das 

análises, foram realizadas pesquisas de opinião junto aos colaboradores com o objetivo de se 

detectar qual era o clima em relação à empresa. Os resultados foram discutidos em várias 

ocasiões, mas nunca foram tratados conforme a importância necessária. 

Assim, nessa dissertação, decidiu-se considerar estes resultados e propor um conjunto 

de ações para os seguintes fatores: manutenção corretiva das máquinas, manutenção corretiva 

dos moldes, baixo nível de produção, indicadores de desempenho da qualidade e faturamento 

abaixo da meta que serão detalhados a seguir.  
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3.2 Manutenção Corretiva das Máquinas 

O indicador de manutenção corretiva mostra que o tempo gasto com esta atividade está 

acima da meta estipulada, neste caso quanto menor o tempo, melhor será o resultado. A 

análise realizada procura determinar quais são as causas desse resultado indesejado. 

Para isto, foi realizado um brainstorming e construído um Diagrama de Ishikawa. No 

brainstorming foram evidenciadas as seguintes causas: 

 Tempo de vida das máquinas; 

 Falta de reposição de peças; 

 Número de colaboradores insuficientes; 

 Falta de mão-de-obra especializada; 

 Falta de capacitação da mão-de-obra atual; 

 Falta de recursos (equipamentos e ferramentas); 

 Falta de manutenção preventiva; 

 Falta de conhecimento na operação dos equipamentos; 

 Falta de conhecimento do processo produtivo, por parte da manutenção; 

 Desmotivação da mão-de-obra. 

 

As opiniões coletadas nas seções de Brainstorming foram analisadas com a utilização 

do Diagrama de Ishikawa, representado na Figura 3.1, onde se definiu que as seguintes causas 

são as principais responsáveis pelo alto tempo de manutenção corretiva: a falta de capacitação 

da mão-de-obra, a desmotivação das equipes de trabalho, a falta de especialização da mão-de-

obra da manutenção, a falta de conhecimento dos processos e o número insuficiente de mão-

de-obra. 

Nesse trabalho, são propostas ações de curto, médio e longo prazo para resolver essas 

causas, como detalhado a seguir. 
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Figura 3.1: Diagrama de Ishikawa para Manutenção Corretiva das Máquinas 

Fonte: O Autor (2007) 

Causa 1: falta de capacitação da mão-de-obra 

Existem muitas pessoas com qualificação parcial exercendo a função através da 

experiência prática, o que faz aumentar os tempos de resposta (erro e tentativa), que muitas 

vezes acabam não sendo satisfatórios. 

 

 - Ações de Curto Prazo:  

 Avaliar o quadro atual de colaboradores, em relação às atribuições de cada função e 

fazer os ajustes necessários em termos de cargos (função A ocupada por profissional A), 

salários compatíveis e competência. 

 Promover treinamento interno para a necessidade de capacitação básica mais 

prioritária, utilizar os especialistas internos e convênios com escolas técnicas (mecânica 

básica, hidráulica, pneumática, eletrônica básica). Essa capacitação deverá ser contínua 

e progressiva.  

 Prazo: 30 a 60 dias. 

 Custo: Impacto na folha de pagamento da seção em torno de 0,5%. 

 

- Ações de Médio Prazo: 

 Fazer convênios com as várias instituições educacionais para a captação de pessoas, 

a fim de iniciar estágios, direcionados para os vários cargos considerados estratégicos 
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(técnicos eletrônicos, técnicos mecânicos hidráulicos, mecatrônicos, engenheiros 

especializados etc.).  

 Determinar uma política interna de estágio. A empresa deve formar profissionais 

internamente e prever mecanismos de retenção desses talentos, ao longo do tempo. Para 

isto, os dirigentes devem estimular a motivação e o comprometimento desses 

profissionais com a empresa e, isso se consegue, através da credibilidade e da 

transparência que os colaboradores percebem, notadamente pelo resultado das ações 

que os atingem. A empresa não é formadora de mão-de-obra para o mercado, mas para 

ela própria.   

 Inserir esses novos profissionais em planos de desenvolvimento de carreira, onde 

deve estar claramente definido: o que ele vai fazer, como será avaliado, até onde ele 

pode chegar, quais as etapas que ele vai enfrentar etc. 

 Prazo: 1 ano 

 Custo: o projeto completo, desde o convênio até o plano de carreira, tem um custo 

estimado em 1 % do faturamento da empresa  

 

Causa 2: a falta de mão-de-obra especializada/ o número insuficiente de pessoal 

Não há mecânicos especialistas em sistemas hidráulicos, só há um técnico eletrônico e 

quando há muita demanda, a gerência industrial assume a função. Há dificuldades em se 

contratar pessoas qualificadas, em nível local, que atenda à complexidade dos sistemas 

eletrônicos dos equipamentos. Os profissionais disponíveis são compatíveis, apenas, com o 

trabalho básico. 

 

- Ação de Curto Prazo: 

 Contratar, para as necessidades críticas, profissionais especializados, de comprovada 

experiência em outros centros do país, prever nos custos desta mão-de-obra os gastos de 

transferência, adaptação e instalação dos novos colaboradores e o impacto dessas 

contratações na equipe. 

 Prazo: 06 meses 

 Custo: estima-se um aumento de 20 % na folha de pagamento desta seção. 
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Causa 3: desconhecimento dos processos produtivos 

As pessoas da área de manutenção não são preparadas previamente para entender os 

processos produtivos que, para a maioria, soa como novidade. Cada fase do processo exige 

dos equipamentos atividades que são importantes, dependentes, seqüenciais e múltiplas. Para 

os eletrônicos, as seqüências de movimentos são fundamentais para se verificar o 

funcionamento eletrônico, sinal „x‟ entra em conjunto com „y‟ que atua a placa „z‟ etc. 

 

- Ações de Médio prazo: 

 Treinamento interno, dentro das áreas produtivas, para entender os processos. 

Normalmente, os treinamentos são exclusivos para os colaboradores da área em 

questão. Este paradigma precisa ser quebrado e pessoas das áreas de manutenção, 

qualidade e planejamento devem ser inseridas, pois o aprendizado é importante. 

 Estágio na área de interesse para acompanhar os processos, avaliação e resultado. 

 Prazo: 1 ano 

 Custo: acréscimo de 20% de custo no programa anual de treinamento. 

 

Causa 4: desmotivação da equipe de trabalho 

Este fato fica evidenciado pelo número de reclamações dos colaboradores que sentem 

as cargas de trabalho, que são realizadas a fim de suprir a demanda por manutenção, níveis de 

salários defasados, horários inconstantes. Pessoas não enxergam plano de carreira e 

encontram sérios obstáculos no que diz respeito a incentivos para melhoria da capacitação, 

além de não verificarem vantagens no sistema de premiação para alcançar as metas, pois ele 

está vinculado ao atingimento de metas total das seções produtivas. 

    

- Ação de Curto Prazo: 

 Ajustar horários e cargas de trabalho, formando equipes com procedimentos 

específicos, definir as funções e salários e manter plano de emergência, até que a causa 

3 seja resolvida. 

 Prazo: 90 dias. 

 Custo: estima-se 20 % de impacto na folha dessa seção.  
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- Ação de Médio Prazo:  

 Incluir a manutenção no projeto de cargos e salários, e plano de carreira, a ser 

implantado.   

 Prazo: 1 ano. 

 Custo: o projeto prevê um ajuste de 25% na folha de pagamento de mão-de-obra atual. 

 

- Ação de Longo Prazo:  

 Reavaliar a política de descontos, benefícios, prêmios e ou participações. Avaliar o 

benchmarking da melhor empresa para se trabalhar no Brasil, como por exemplo, do 

ranking da Revista Você S/A, mudando o conceito de tratamento das pessoas. 

 Prazo: de 1,6 anos. 

 Custo: impacto na folha de pagamento da seção em torno de 30%. 

  

3.3 Manutenção Corretiva de Moldes 

A manutenção de moldes é um setor extremamente importante e crítico na produção de 

peças plásticas, moldes em condições não totalmente satisfatórias afetam diretamente a 

produtividade e a qualidade dos produtos, influenciam no aumento do custo do produto, pois 

geram retrabalho, aumento de ciclo e aumento do refugo. Nesta análise serão levantadas as 

causas principais que influenciam no alto valor de horas para manutenção de moldes. 

Para isto, foi realizado um brainstorming e construído um Diagrama de Ishikawa. No 

brainstorming foram evidenciadas as seguintes causas: 

 Falta de equipamento adequados para manutenção dos moldes; 

 Falta de material de reposição (spare parts); 

 Falta de capacitação da mão-de-obra atual;  

 Falta de especialistas na função; 

 Falta de conhecimento de funcionamento dos moldes; 

 Falta de manutenção preventiva; 

 Falta de programação para a área; 

 Falta de motivação da mão-de-obra. 
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O Diagrama de Ishikawa, representado na Figura 3.2, baseado nas opiniões do 

Brainstorming, determinou as seguintes causas principais para o tempo de manutenção 

corretiva dos moldes acima da meta. 

  

Figura 3.2: Diagrama de Ishikawa para Manutenção Corretiva dos Moldes 

Fonte: O Autor (2007) 

 

Para essas causas explicitadas no Diagrama de Ishikawa: falta de equipamentos de 

manutenção, número insuficiente de mão-de-obra, a falta de especialização e de 

conhecimentos dos moldes e desmotivação da mão-de-obra foram propostas ações de curto, 

médio e longo prazo para resolvê-las, como detalhadas a seguir. 

 

Causa 1: falta de equipamentos de ferramentaria (eletroerosão, retíficas, fresa ferramentas, 

torno CNC, equipamento de apoio e de metrologia). 

A empresa possui por volta de 80 ferramentas ativas, são moldes que necessitam de 

peças de reposição, que por atender ao mercado de embalagens, são constantemente 

aperfeiçoados, alterados, muitos utilizam sistemas de alimentação sensíveis e peças de 

precisão, todos precisam de manutenção preventiva atuante. Para este estoque de ferramentas, 

o perfil da ferramentaria precisa ser mudado de uma simples área de apoio, para uma área 

mais robusta de construção e modificação de grande porte. As opções atuais de trabalho são: 

as terceirizações dos serviços, porém há limitações da qualidade do trabalho local que é 

pobre.  

Outra opção, em casos de manutenção crítica, modificações e confecção de peças mais 

precisas, seria enviar as ferramentas para as ferramentarias do Sul do país, mas neste caso o 
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custo é alto.  Porém, a garantia da qualidade é maior, mas devido à história dessas empresas, o 

risco é menor, pois é comum a entrega do molde por um técnico especializado que garantirá a 

execução correta do trabalho. Neste cenário, quando se depara com um problema grave, 

acaba-se atingindo o cliente, pois não há muito tempo para resolução, nem equipamento, nem 

terceirizados capacitados, adota-se, portanto, soluções paliativas até conseguir mandar o 

molde para o Sul do país. 

 

- Ação de Curto Prazo:  

 Negociar com o prestador de serviços a terceirização dos melhores equipamentos, 

sendo que, a execução fica com a equipe da empresa, se ganha na operação, pois o 

ferramenteiro interno sabe o que vai fazer de imediato, pode produzir com menos 

variabilidade. Existirá desfalque de mão-de-obra internamente, devido a ausência do 

especialista, mas isso pode ser contornado redistribuindo as tarefas. Inclui prioridade de 

atendimento por parte do prestador de serviço de trabalho para a empresa.  

 Prazo: 30 a 60 dias. 

 Custo: 20 % de acréscimos nos preços dos serviços prestados.  

 

- Ação de Médio Prazo:  

 Aperfeiçoar o planejamento das alterações e manutenções críticas possíveis para serem 

feitas no sul do país, visando obter retorno em tempo hábil para atender a clientela. 

Inclui grande trabalho da área comercial e da área de planejamento de ferramentas e 

produção, envolve engenharia e Pesquisa & Desenvolvimento dos clientes. 

 Prazo: 6 meses. 

 Custo: Deve ser tratado como investimento (2 % do faturamento). 

 

- Ação de Longo Prazo: 

 Considerar, dentro do plano de investimento, a expansão da seção da ferramentaria 

que incluiria: nova área para a seção, layout conforme as novas diretrizes de trabalho, 

máquinas, equipamentos e sistemas de controle metrológico. 

 Prazo: 2 anos. 

 Custo: 3,5 % do faturamento. 
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Causa 2: falta de especialização/ número insuficiente de mão-de-obra 

A mão-de-obra atual é formada por jovens profissionais que não tem habilidade 

necessária para atuar com independência, eles são orientados e executam serviços 

secundários. O serviço de ferramenteiro é um trabalho que exige conhecimento, experiência, 

atualização e precisão. A área de ferramentaria deve ser composta de profissionais 

especializados e de qualidade, já que é um trabalho crítico.   

 

- Ações de Curto Prazo:  

 Avaliar os profissionais do mercado local de injeção, baseado na experiência e 

contratar no mínimo 2; 

 Avaliar os profissionais específicos em termoformagem no sul do país e planejar a 

contratação das pessoas necessárias (no mínimo 2), prever deslocamento, mudança e 

permanência, bem como o impacto na equipe com a chegada desses profissionais; 

 Prazo: 30 a 45 dias. 

 Custo: 30 % de acréscimo na folha de pagamento dessa seção. 

 

 

 

- Ações de Longo Prazo: 

 Formar ferramenteiros: firmar com escolas técnicas um convênio para especializar os 

ferramenteiros recém formados dentro da empresa, a idéia é que esses jovens iniciassem 

estágios durante o transcorrer do curso e seguissem um cronograma de aprendizado 

dentro da seção. 

 Implantar uma política de estágio, formação, desenvolvimento e retenção de 

profissionais desta área. Ela deverá fazer parte do plano estratégico da empresa.  

 Prazo: 06 meses.  

 

Causa 3: falta de motivação 

Na área de ferramentaria, os profissionais mais experientes estão descontentes com o 

excesso da carga de trabalho e com os salários atuais; também demonstram desacreditar nas 

premiações para o atingimento das metas e com o que é pago (cesta básica). Já os mais novos 

se preocupam com a falta de um plano de carreira, e muitos, ou trocam de empresa na 

primeira oportunidade, ou até de profissão.       
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- Ação de Curto Prazo:  

 Reavaliar os profissionais e ajustar os cargos dentro do plano de cargos e salários. 

 Prazo: 60 dias.  

 Custo: 30 % na folha de pagamento. 

 

- Ação de Médio Prazo: 

 Reavaliar os benefícios, descontos e sistema de premiação;  

 Prazo: 180 dias. 

 Custo: analisar dentro do plano estratégico. 

 

- Ação de Longo Prazo: 

 Analisar a adoção do PPR prêmio por participação nos resultados, eliminando a 

premiação mensal atrelada ao alcance das metas. Envolve mudança na estratégia da 

empresa na tratativa de recursos humanos.  

 Prazo: 1 ano. 

 Custo: impacto de 15 % no orçamento final de ano. 

 

3.4 Baixo nível de Produção 

Este indicador é de importância vital para a empresa, pois é determinado pela 

capacidade de vendas e pelo potencial produtivo. Quando não se atinge a meta é porque 

deixou-se de atender alguém, o que significa atrasos e satisfação afetada.  

Nesta análise verificam-se quais são as causas principais que geram este valor baixo. 

Baixo nível de produção também é um indício forte de que a população operária está 

desmotivada e com o comprometimento abalado. 

Para isto, foi realizado um brainstorming e construído um Diagrama de Ishikawa. No 

brainstorming foram evidenciadas as seguintes causas: 

 Falta de capacitação da mão-de-obra atual; 

 Falta de especialistas no sistema de produção (SP); 

 Numero elevado de trocas de ferramentas; 

 Desmotivação da mão-de-obra; 

 Ineficiência da manutenção; 
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 Ineficiência da ferramentaria; 

 Máquinas e moldes; 

 Liderança falha. 

 

No Diagrama de Ishikawa, representado na Figura 3.3, ficaram determinadas cinco 

causas que se mostraram decisivas para o não atingimento do indicador produção. 

 

Figura 3.3: Diagrama de Ishikawa para Baixo Nível de Produção 

Fonte: O Autor (2007) 

 

Todas as causas estão ligadas à mão-de-obra: falta de capacitação da mão-de-obra, falta 

de especialistas/operadores na área, desmotivação dos colaboradores, falta de 

comprometimento, falta de liderança. 

 

Causa 1: falta de capacitação da mão-de-obra 

Conforme citado no início desse trabalho, a empresa com intuito de diminuir a conta de 

mão-de-obra, diminuiu o número de operadores especializados e optou por contratar 

auxiliares em todos os sistemas produtivos sem capacitá-los previamente, colocando-os 

imediatamente no processo, esta é uma prática comum no segmento plástico, porém com o 

nível de exigência que os clientes solicitam e com as diretrizes e metas que a empresa quer 

atingir, esta prática deveria ser adotada com muito critério. Essa causa teve a concordância da 

totalidade dos participantes do Brainstorming, inclusive a diretoria. 
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- Ação de Curto Prazo: 

 Realizar sistema de avaliação de desempenho, direcionando os melhores a novos 

desafios e, os menos preparados, a treinamentos específicos. 

 Prazo: 30 dias. 

 Custo: sem custos.  

 

- Ações de Médio Prazo:  

 Treinamento básico, médio e avançado, nos processos produtivos, para os diversos 

níveis de colaboradores. Inclui preparação dos treinamentos.  

 Prazo: 60 a 90 dias. 

 Custo: 0,1% do faturamento/mês.  

 

 Preparar previamente os novos contratados, no mínimo 3 meses antes de assumir o 

posto de trabalho. 

 Prazo: 120 dias. 

 Custo: Percentual sobre a folha de pagamento das seções, de acordo com o número 

adicional de pessoas em treinamento. Trabalho acompanhado por técnicos específicos e 

prática operacional nos equipamentos.  

 

Causa 2: redução do número de especialistas/operadores 

Esta situação reflete no manuseio das máquinas e dos moldes, no tempo e na qualidade 

de resposta, a inexperiência provoca ações imprecisas e, assim, máquinas e moldes sofrem 

danos, a produção perde em qualidade e a produtividade é afetada, equipamentos, ou param, 

ou produzem sob desvio, aguardando o especialista (líder, operador técnico ou supervisor) 

para corrigir o problema ou melhorar o processo.  

 

- Ação de Médio Prazo: 

 Contratar especialistas oriundos de empresas/processos correlatos (sul, sudeste do 

país), prever custo de translado, permanência e o impacto dessas contratações na equipe 

(desmotivação adicional). 

 Prazo: 180 dias.  

 Custo: 30 % na folha de pagamento da empresa. 
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- Ação de Longo Prazo:  

 Identificar os talentos que poderão ser lapidados e treiná-los dentro de um plano de 

carreira a ser desenvolvido, provocando o interesse das pessoas em seguir neste 

processo/desafio. 

 Prazo: mínimo de 2 anos. 

 Custo: 0,1 % do faturamento. 

  

Causa 3: desmotivação 

Ela foi verificada, em um primeiro momento, na falta de participação dos colaboradores 

em programas de treinamento (eventos como o de conscientização, treinamento do SP2 e 3, os 

participantes não compareciam, eram levados, nessas ocasiões surgiam as reclamações), nos 

programas de desenvolvimento de idéias (apenas 1 pessoa participou), na pouca importância 

dada aos programas de qualidade e de divulgação dos problemas e na busca pelas metas que 

quando atingidas proporcionam prêmios (cestas básicas), ficou claro que a „moeda‟ cesta 

básica acaba funcionando como um desmotivador e a falta dela não afeta as pessoas. 

Numa avaliação mais especifica, através de uma pesquisa, se verificou que os 

colaboradores enumeram como motivos para esse desânimo: a falta de cumprimento dos 

projetos por parte da empresa, o tipo de meta e premiação, bem como suas extensas regras, 

falta de plano de carreira, de aumento de salários, de premiação (meritocracia), descontos, 

benefícios. Fica evidente que eles não acreditam na empresa. A pesquisa abrangeu todos os 

sistemas produtivos, além da manutenção, ferramentaria, controle da qualidade, planejamento 

e estoques. 

 

- Ação de Curto Prazo: 

 Avaliar as pessoas de acordo com seu desempenho e, baseado nessas avaliações, 

reciclar o quadro, manter as pessoas que querem trabalhar na empresa.  

 Prazo: imediato. 

 Custo: estima-se 0,1 % do faturamento em indenizações.   

 

- Ação de Médio Prazo:  

 Implantar sistema de avaliação de desempenho, meritocracia, plano de carreira, deverá 

haver ajustes nos salários de todas as seções e mudanças de função. 

 Prazo: 1 ano.  
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 Custo: 0,1% do faturamento em ajustes e implantação.  

  

- Ação de Longo Prazo: 

 Rever a política de gestão de recursos humanos, analisar as melhores práticas do 

mercado, benefícios, descontos, salários, prêmios e carreira. Esta ação é fundamental 

para que as ações de desenvolvimento e comprometimento tenham efeito. 

 Prazo: 2 anos. 

 Custo: 1 % no faturamento.   

 

Causa 4: falta de liderança 

Nas várias oportunidades em que os grupos de líderes foram reunidos, foi possível 

verificar que o enfoque deles é direcionado para o acerto dos processos, quando se vai 

analisar o histórico de cada um desses profissionais se observa que a grande maioria deles 

(90%), na realidade, são operadores práticos com muito experiência, mas que não têm o 

mesmo nível, quando o assunto é equipes de trabalho, planejamento de ações e administração 

de produção, bem como, organização.  

Eles transferem todo e qualquer problema ou situação para as supervisões, não 

conseguem se impor perante a equipe, até porque passam grande parte do tempo acertando 

máquinas, devido à falta de operadores especializados, citado na causa 1, referente ao 

problema de baixo nível de produção. 

 

- Ação de Curto Prazo: 

 Avaliar o desempenho dessas pessoas na função de liderança, identificar quem pode 

seguir e quem deve permanecer, ou ser transferido para funções apenas técnicas, sem 

detrimento dos vencimentos. 

 Prazo: 60 dias.  

 Custo: sem custo direto. 

 

- Ação de Médio e Longo prazo:  

 Treinar esses colaboradores em liderança, relacionamento, trabalho em equipe 

supervisão e outros cursos correlatos. A participação dos especialistas em RH da 

empresa é recomendada a fim de se detectar as necessidades desse tipo de profissional. 
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Essa ação é de longo prazo, lideres não são formados da noite para o dia, é preciso 

trabalhar esses profissionais continuamente para que haja evolução. 

 Prazo: 2 anos.  

 Custo: 0,1% do faturamento. 

 

3.5 Indicadores de Desempenho da Qualidade (rejeição de processo, produto 

final, devolução e reclamações de clientes) 

Os indicadores de rejeição interna e externa mostram que a qualidade da empresa não 

está atendendo às expectativas interna e dos clientes. A exigência cresce a cada dia e a 

empresa mostra dificuldades em atender essas necessidades. Na avaliação destes indicadores 

procurou-se identificar as causas que originam esses resultados abaixo da meta. 

Para isso, foi realizado um brainstorming e construído um Diagrama de Ishikawa. No 

brainstorming foram evidenciadas as seguintes causas: 

 Baixo nível de comprometimento dos colaboradores dos sistemas produtivos; 

 Falta de capacitação da mão-de-obra atual; 

 Condições de moldes e máquinas (manutenção e ferramentaria); 

 Falta de suporte técnico aos processos - Engenharia; 

 Sistemas de controle de qualidade obsoletos. 

 

O Diagrama de Ishikawa, representado na Figura 3.4, indicou 6 causas importantes: 

capacitação da mão-de-obra, falta de especialização da mão-de-obra e número insuficiente de 

operadores, causas essas já tratadas no subcapítulo 3.3, baixa produção. Nessa análise será 

dado foco às questões de falta de suporte técnico – engenharia, controles de qualidade 

obsoletos e falta de comprometimento.  
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Figura 3.4: Diagrama de Ishikawa para Indicadores de Desempenho da Qualidade  

Fonte: O Autor (2007) 

 

É importante citar que a maioria dos colaboradores dos setores produtivos é composta 

de auxiliares que, na maioria das vezes, não têm conhecimento dos produtos. Nesse tipo de 

produção, a participação da operação, na análise da qualidade é fundamental. Existem 

processos de impressão que podem atingir ciclos de até 500 peças/min e exigem verificação 

visual, a prática do autocontrole é decisiva para que se tenha uma boa qualidade, se o 

autocontrole é mal feito, ele acaba influenciando nos resultados das inspeções e na falta de 

confiabilidade do produto, um bom autocontrole depende de treinamento e de motivação para 

praticá-lo, essas questões foram tratadas no problema da baixa produção descrito no 

subcapítulo 3.3. 

 

Causa 1: sistemas de controle obsoletos 

Atualmente, são realizados apenas dois tipos de verificações de qualidade nas 

embalagens, que são há a verificação do esmagamento e do fechamento para os produtos 

termoformados  e a inspeção visual por amostragem para todas as embalagens, práticas 

necessárias mas insuficientes para garantir a qualidade dos produtos. Para as chapas 

extruzadas é fundamental a implantação de um controle de espessura automático, pois a 

variação pode comprometer a formação das peças. Para as embalagens termoformadas, se 

exige sistema ótico de verificação de impressão, a fim de aumentar o número de peças 

verificadas, bem como a precisão, sistema tipo passa ou não passa de verificação de 

conformidade dos produtos em processo, sistema de avaliação de resistência de matéria-prima 

e de fluidez em laboratório.  
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Já para as embalagens injetadas, a utilização de verificação tipo Drop-Test e testes de 

verificação de vazamento e resistência, bem como, verificação de dimensional por medição 

ótica são de muita importância. Até o momento, nenhuma área específica foi projetada para 

receber um laboratório onde todos os testes propostos poderiam ser executados.  

 

- Ação de Curto Prazo:  

 Definir a área do laboratório, projetar a área, desencadear orçamentos, planejar o 

investimento dos equipamentos necessários, em se tratando de verificação dimensional, 

esse processo deve ser feito em parceria com a ferramentaria. Aprovar o projeto junto à 

diretoria. 

 Prazo: 60 dias.  

 Custo: 0,01% do faturamento.   

 

- Ação de Médio Prazo: 

 Iniciar a construção e/ou adequação da área do laboratório, a aquisição e recebimento 

dos equipamentos e, o treinamento do pessoal do CQ nos equipamentos mais 

específicos (medição ótica, fluidez, impacto de matéria-prima). 

 Prazo: 1 ano. 

 Custo: 4 % do faturamento.   

 

Causa 2: falta de suporte técnico de processo – Engenharia 

A empresa desenvolve novos produtos, modifica e adapta desde o projeto da ferramenta 

até o processo final de embalagem dos produtos. Esses testes iniciais, na grande maioria das 

vezes, são realizados já na produção e em ritmo de produção, lotes piloto transformam-se em 

produção e inexistem análises de capabilidade e desempenho de processos e de ferramentas 

(moldes), muitas vezes, não é possível ter o acompanhamento da 

Engenharia/Desenvolvimento (Diretor), pois este responsável fica em outra unidade 

localizada no Sudeste do país e, nem sempre, pode estar presente, algumas informações são 

trocadas à distância e o resultado, nem sempre, é o desejado.  

A empresa não possui equipe de engenharia de processo, apenas um projetista é quem 

dá suporte, mas somente em nível de ferramenta. Isso influencia na dinâmica e no tempo de 

vida das ferramentas e processos, pois elas acabam sendo tratadas de acordo com a 

necessidade da produção, muitas vezes sem utilizar a metodologia adequada. Para o porte da 
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empresa, a prática de realizar try-out, pela própria produção, não é mais eficaz. As 

ferramentas que começam com problemas terão um tempo de vida diminuído e poderão 

avariar à medida que forem sendo utilizadas de maneira não apropriada. 

Os problemas de processo, não recebem a análise adequada e acabam sempre 

reincidindo, ficando para a produção tentar eliminar as causas. Muitas faltas de atingimento 

de metas podem ser imputados à falta de pessoal técnico que poderia atuar nos processos 

visando aperfeiçoá-los, novamente, quem faz isso é a produção que, também, nessas 

situações, nem sempre utiliza metodologia adequada. 

 

- Ação de Curto Prazo: 

 Levantar a necessidade de número de técnicos especialistas nos diversos processos 

(estima-se que 1 técnico de extrusão, 1 técnico de termo, 1 técnico de impressão e 1 

técnico de injeção podem dar o suporte necessário). 

 Prazo: 60 dias.  

 Custo: está dentro do orçamento atual. 

 

Ação de Médio Prazo:  

 Determinar as funções da Engenharia de processo/produto, desencadeando a 

contratação dos especialistas, recomenda-se verificar se há pessoas do processo que 

possam ser aproveitadas nessas funções, nesse caso a contratação do especialista passa 

para a produção que fará as substituições.  

 Prazo: 180 dias.  

 Custo: 2 % na folha geral da empresa. 

 

Causa 3: baixo comprometimento da mão-de-obra 

Essa situação é crítica, pois é o operador que tem contato com todas as peças e é ele na 

sua verificação de autocontrole que identifica a maioria dos defeitos e informa aos 

reguladores a necessidade de intervir no processo, se não existe comprometimento pode 

existir a possibilidade de se embalar peças não conforme ou até embalar, intencionalmente, 

produtos irregulares, motivados pela desmotivação, falta de perspectivas, descrença na 

empresa e nas perspectivas de melhorias nas contra partidas. 
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- Ação de Curto Prazo: 

 Identificar, através de avaliação de desempenho e de comportamento, os colaboradores 

que não se encaixam no perfil que a empresa deseja ou os que pretendem deixar o 

empreendimento. 

 Prazo: 60 dias. 

 Custo: 0,1% do faturamento em indenizações.    

 

- Ação de Médio Prazo:  

 Implantar sistema de avaliação de desempenho e de cargos e salários, plano de 

carreira. Serão ajustes de faixas salariais e pequeno número de promoções. 

 Prazo: 180 dias. 

 Custo: 0,05% do faturamento.  

 

- Ação de Longo Prazo:  

 Esta ação envolve uma mudança de paradigma na forma como a empresa encara seu 

capital humano, é recomendável rever tipo de premiação, plano de benefícios (inclui-se 

planos de formação intelectual), plano de carreira e formas de descontos (até onde a 

empresa pode assumir determinados descontos, em alguns casos, eles não oneram 

significativamente a folha, mas, em contra partida, podem ser um dos causadores do 

descontentamento dos colaboradores, exemplo: refeição, transporte e etc.), para tratar 

esta questão sugere-se que a empresa realize benchmarking tendo como exemplo as 

melhores empresas da região, do país (conforme Empresa MASA, capítulo 2) e do 

mundo. 

 Prazo: 180 dias.  

 Custo: impacto estimado em 5% no faturamento.     

  

3.6 Faturamento abaixo da meta  

Existem dois tipos de metas de faturamento que são: o orçado e o programado. O 

orçado é a visão de vendas que o comercial pode ou não alcançar, ele depende da demanda e 

dos movimentos de mercado, da abertura de novos clientes e da atuação das equipes de 

vendas e representantes. Esse faturamento não é da competência dessa análise, pois não foi 
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avaliado o mercado. Já o faturamento programado é o que realmente precisa ser feito, pois foi 

vendido, é compromisso. 

Para isto, foi realizado um brainstorming e construído um Diagrama de Ishikawa. No 

brainstorming foram evidenciadas as seguintes causas: 

 Excesso de Paradas de máquinas; 

 Excesso de Paradas de moldes; 

 Excesso de trocas; 

 Mix de produção;  

 Baixo comprometimento da mão-de-obra; 

 Falta de engenharia de processo. 

 

No Diagrama de Ishikawa, representado na Figura 3.5, ficou determinado que os 

problemas de paradas de máquinas e de moldes, falta de capacitação, falta de especialização, 

falta de suporte técnico de engenharia e os problemas de motivação e comprometimento são 

importantes para o baixo faturamento, porém todos já foram tratados. Há uma situação que 

também é muito importante e que trata do mix de produção e do excesso de troca.  

 

 

Figura 3.5: Diagrama de Ishikawa para Faturamento abaixo da Meta 

Fonte: O Autor (2007) 

 

Causa 1: mix de produção versus excesso de troca 

O mix de produção afeta o número de trocas de produtos. Lotes pequenos são feitos 

rapidamente, lotes grandes, muitas vezes, precisam ser interrompidos, para que lotes menores 

de outros produtos sejam produzidos ou, ao contrário, não param de ser produzidos, deixando 
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os menores na vez, esse último pode não entrar no momento desejado. Existem períodos que a 

seqüência de produtos é tão complexa que pequenas paradas atrapalham todo o programa de 

produção. 

 

- Ação de Curto Prazo: 

 A área comercial deve estipular lotes mínimos maiores (de 50.000 para 100.000 

peças), essa ação deve ser revertida em épocas de baixa produção, é preciso ter esta 

flexibilidade. 

 Prazo: 60 dias.  

 Custo: impacto no faturamento de 3% a menor. 

 

- Ação de Médio Prazo: 

 Melhorar o sistema de informação entre as áreas comerciais e de planejamento que já 

estão unificadas. Sugere-se a aquisição de um sistema de informação, mais robusto.  

 Prazo: 1 ano. 

 Custo: 0,2% do faturamento.   

 

- Ação de Longo Prazo:  

 Aumentar a capacidade de produção da empresa com a aquisição de máquinas. 

Poderia ocorrer aumentando o número de máquinas ou substituindo as máquinas atuais 

por máquinas maiores. A intenção é manter capacidade adicional, sobra de reserva. 

 Prazo: 2 anos.  

 Custo: 7% do faturamento (investimento). 
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Tabela 3.2:  Viabilidade da ações propostas de curto, médio e longo prazo 

Fonte : O Autor (2007) 

RESUMO DAS AÇÕES PROPOSTAS 
Ação Comentário Nº de citações Sim Não 

Avaliação da mão-de-obra 

(comprometimento) 

É fundamental que a empresa saiba com 

quem está fazendo parceria, nesse sentido 

manter os que gostam da empresa e tirar os 

permanentemente descontentes é uma ação 

importante e viável, envolve todas as áreas 
da empresa   

5 X  

Ações de treinamento 

(inclui estágios, 

preparação de novatos, 

reciclagem, plano de 

carreira etc.) 

Os treinamentos e o plano de carreira são 

de grande importância seja na formação dos 

iniciantes, na capacitação em novas 

tecnologias e processos e na reciclagem, 

deve ser uma ação contínua  e feita com 

seriedade, profissionais que sabem onde 

podem chegar trabalham com mais 

interesse 

10 X  

Contratar especialistas do 

Sul/Sudeste do país 

A falta de especialistas é critica, afeta o 

resultado, porém a contratação de 

profissionais do Sul/Sudeste precisa ser 

avaliada com profundidade, pois o 
investimento é grande e o resultado pode 

não ser o esperado, nessa relação qualquer 

um dos lados podem querer voltar atrás. A 

questão é achar a pessoa certa e garantir  o 

investimento até onde seja necessário, a 

falta de especialistas acontece em todas as 

seções . Na montagem do setor de 

engenharia seria preciso sim contratar 

pessoas capacitadas do Sul/Sudeste. 

5  Necessita 

de 

avaliação 

mais 
detalhada 

por parte 

da 

empresa 

Reavaliar a política de 

recursos humanos (inclui 

projeto de cargos e 
salários, elenco de 

benefícios e descontos, 

carreira etc.) 

A empresa cresce e as necessidades de 

mudanças chegam, novas posturas precisam 

ser assumidas, isso pode envolver até a 
cultura da empresa, é importante a empresa 

enxergar seu capital humano de forma 

moderna, entendendo que eles são os 

parceiros que fazem o negócio andar, e 

como parceiros esperam contra partidas 

equivalentes. 

12 x  

Ações de investimento 

(Incluem aquisição de 

equipamentos para CQ, 

ferramentaria, 

terceirização, máquinas 

para melhorar o mix de 

produção, construção e 
instalações) 

Essas ações são importantes e devem fazer 

parte dos investimentos que são 

determinados nos orçamentos semestrais. 

Não há muitas dificuldades em se realizar 

essas ações, mesmo a compra de 

equipamentos de produção podem ser 

planejados (Finame etc.) 

7 x  

 

Os 6 indicadores com baixo desempenho são fundamentais para a competitividade da 

empresa, quando eles estão positivos, a empresa está ganhando. As ações propostas são de 

complexidade significativa, sobretudo aquelas que necessitam investimentos, com relação às 

ações que envolvem modificações na gestão de recursos humanos, elas são fundamentais, pois 
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influenciam no desempenho da mão-de-obra, na motivação e no comprometimento. Segundo 

Chiavenatto (1999), quando a equipe esta desmotivada, o resultado é sempre ruim.      

 

Algumas ações já desencadeadas pela empresa: 

 Criação da área de Gerência de RH; 

 Implantação do sistema de cargos e salários; 

 Ajustes dos salários fora de faixa; 

 Estudos para a alteração do plano de premiação para a adoção do PPR (Plano de 

Participação nos Resultados); 

 Melhoria da capacitação com o início do centro de treinamento. 

 

3.7 Conclusões do Capítulo 

Algumas das ações propostas nesse trabalho estão direcionadas à capacitação e 

treinamento da mão-de-obra em todos os níveis, dos inexperientes que necessitam de 

treinamento básico, até os que se encaixam nas necessidades mais específicas. A empresa já 

atua com treinamentos internos e alguns externos, mas são as chefias que fazem parte desse 

trabalho, que será melhorado com a montagem de um centro de treinamento. É necessário 

levar em consideração que o treinamento de operação demora de seis meses a um ano. E, vale 

salientar que está sendo realizado treinamento, para a turma de injeção, no mínimo 3 manhãs 

por semana, em um ambiente onde existe falta de especialistas, ou seja, ficar sem a chefia 

principal por esse tempo todo é bem complicado. Espera-se que a empresa vá mais além, pois 

assimilar a capacitação faz parte de um processo de valorização da mão-de-obra e que outras 

medidas sejam adotadas, como por exemplo, incentivar, através de custeio, a capacitação fora 

da empresa (cursos, faculdades etc.), criar uma fundação para a melhoria do ensino 

fundamental e médio e, até superior (sem isso, todo e qualquer trabalho interno fica 

dificultado, até os treinamentos técnicos internos ficam prejudicados).  

Uma das informações coletadas nos treinamentos de conscientização realizados é que as 

pessoas não tinham qualquer conhecimento do significado das palavras „metas‟ e „objetivos‟ e 

eram cobrados por isso. Deve estar contido no processo, a avaliação permanente do 

treinamento e da capacitação do colaborador. 

Outra questão levantada foi a falta de equipamentos para a ferramentaria e para 

sistemas metrológicos, essa constatação desencadeou a avaliação de uma série de outros 
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problemas. Entre eles, podem ser destacados: o valor que a empresa estava gastando com 

serviços terceirizados mal feitos; o tempo perdido com transporte de ferramentas, pois, em 

alguns casos, isso é feito via aérea (peças de 100 kg ou mais) e o problema de fazer fora era 

realmente mais barato do que se fazer internamente?  

Como ações, a empresa investiu numa nova chefia extremamente experiente, implantou 

um planejamento exclusivo para esta área, está trabalhando em parceria com apenas dois 

prestadores de serviço (um local e outro do sul) para as ferramentas de termoformagem e após 

muito tentar, conseguiu um prestador de serviço no sul do país para as ferramentas de injeção. 

A empresa está analisando de outra forma essa área, visto que estão previstos investimentos 

para melhoria.  

Da mesma maneira, o sistema de qualidade e a inspeção estão sendo tratados de uma 

forma mais adequada, pois foi feito o projeto da área da qualidade (laboratório), que deverá 

sair do papel em 2008. Os equipamentos citados anteriormente serão adquiridos, existe uma 

movimentação inicial de projetar o maior número possível de jigs de testes (passa não passa, 

poka yoke) para serem utilizados pelos operadores na realização do autocontrole.  

Outro problema abordado nesse trabalho, que também está sendo tratado pela empresa é 

a montagem de uma equipe forte de engenharia, para tratar as questões de processo e 

desenvolvimento de produtos. A primeira ação foi envolver os chefes de setor produtivo na 

realização dos Try-outs de ferramentas, indo onde for necessário para acompanhar os 

desenvolvimentos. Isto é bom de um lado, mas afeta negativamente o outro lado, pois existe o 

problema da ausência deste responsável. A contratação de técnicos, em um primeiro 

momento, e a formação de especialistas está encaminhada.  
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4 CONCLUSÕES 

Ao longo desse trabalho procurou-se identificar as causas dos problemas que são os 

responsáveis diretos pelos resultados negativos dos indicadores de desempenho da empresa 

estudada. A análise de cada indicador foi feita a partir da opinião dos principais envolvidos 

pelos resultados, o representante da Alta Direção da empresa participou diretamente dessas 

análises, assim como as diretorias, gerências e chefias diretas de cada seção. As ações 

propostas nesse trabalho, vão desde a implantação de avaliações de desempenho, capacitação, 

reconhecimento dos colaboradores, contratação de especialistas, reavaliação dos benefícios, 

descontos, premiação, até investimentos em equipamentos e sistemas de controle.  

Esse trabalho foi fundamental, pois mostrou muitos problemas que jamais foram 

discutidos, pelo menos de maneira aberta, com o propósito de resolver e mudar, sem a 

preocupação de identificar culpados, já que todos eram culpados, pois não se tinha a visão 

suficiente para enfrentar os problemas, o foco principal sempre foi máquina e tecnologia. 

A pesquisa, que foi realizada em 2005, junto aos colaboradores, em duas etapas, foi a 

porta de entrada para tratar as questões de mão-de-obra. Ela assinalou a insatisfação, 

desmotivação e falta de comprometimento que as equipes de colaboradores possuiam. O 

clima era de „os colaboradores fingindo que estão satisfeitos e a empresa fingindo que está 

tudo bem‟ e o resultado cada vez pior. Lembrando que as supervisões sempre tocavam no 

assunto, porém, na seqüência de 1 ou 2 períodos com melhores resultados, isto era colocado 

em segundo plano. Após a pesquisa ter sido formalizada, o tema insatisfação ficou mais 

evidenciado, a Alta Direção, mesmo que não abertamente, começou a refletir sobre o 

problema e iniciou a implantação de uma Gerência de RH. Isto foi um salto, pois é um apoio 

importante ter um gestor ligado a recursos humanos ao lado da diretoria. O resultado foi a 

implantação imediata de um plano de cargos e salários e os primeiros ajustes e a marcação da 

primeira avaliação de desempenho. Isto representou um começo que precisará ter um meio e 

um fim. Mesmo no longo prazo, esta sistemática precisa ser perene.  

Quanto à necessidade de especialistas em todas as áreas, a empresa sabe que isto pode 

ser bom e ruim. Bom, porque se trouxer o profissional adequado, o resultado é imediato, as 

insatisfações dos empregados considerados como „prata da casa‟ sucumbem devido ao 

reconhecimento do talento do novo colaborador e o resultado acaba sendo compensador. Por 

outro lado, se por ventura o profissional for de competência mediana, o resultado é 

imediatamente desastroso, pois a empresa não tem tempo para esperar a possível adaptação, 

os outros colaboradores vão fazer pressão e acabarão conseguindo retirar o novato, mesmo 
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com prejuízos. Assim, não seria prudente deslocar um profissional com a mesma competência 

daqueles que a empresa já emprega, seria um gasto perdido. Como não é possível barganhar o 

salário, deverá haver uma diferenciação, pois, se a empresa precisa dos melhores 

profissionais, deveria reconsiderar sua política salarial (inclui-se todo o custo para deslocar e 

manter o profissional e família para a nova localidade). Além disso, exigir da área de recursos 

humanos a máxima eficiência, no sentido de recrutar e contratar as pessoas certas, inclui 

conhecer e avaliar a família do indivíduo, já que mudar é sempre complicado, existe o apego 

às raízes etc. A necessidade de especialistas de outras regiões se justifica devido à presença de 

poucas empresas com processos similares como a Termoformagem e a Injeção e todas elas 

com seus especialistas. 

 

4.1 Dificuldades e Limitações do trabalho 

Existe uma expectativa de que as informações influenciem a empresa a mudar sua 

forma de encarar sua mão-de-obra. Stewart (1998) questiona se os gastos com treinamento e 

formação serão bondade do gestor ou investimento inteligente no futuro do negócio. Este 

autor reproduz a resposta de um empresário que não destaca o retorno monetário, mas ressalta 

a questão da atitude que as pessoas assumem ao receberem cuidados da organização em sua 

formação. Passam a acreditar que fazem parte da organização. Por essa perspectiva, o sucesso 

das organizações decorre das novas idéias, da aprendizagem de novas competências, de novos 

ganhos do capital físico, a partir do capital humano. O essencial passa a ser o aperfeiçoamento 

das competências produtivas. As idéias fazem a diferença. As organizações medem o aumento 

da produtividade da mão-de-obra e percebem ganhos „impressionantes‟, quase que 

inteiramente atribuíveis às pessoas e não a equipamentos ou à tecnologia, aponta Stewart 

(1998). A ergonomia e o conforto tem um papel importantíssimo no desempenho da mão-de-

obra ela deve ser vista como um item importante, deve ser considerada desde o inicio de cada 

projeto e deve fazer parte dos planos de ação de melhoria, sempre que assim for necessário  

No presente trabalho, ficou claro que se a empresa quer reverter os resultados, ela 

precisa tratar sua mão-de-obra de uma maneira diferenciada, assim como, no caso relatado por 

Stewart (1998), a empresa estudada nesse trabalho tem máquinas e tecnologias, mas elas 

quebram muito, não produzem o que deveriam e o material produzido não tem a qualidade 

que poderiam ter. Isto acontece porque as equipes querem e precisam de tratamento 

diferenciado, elas não acreditam na empresa como deveriam acreditar. A visão que a empresa 
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tem em relação ao seu capital humano pode ser considerada como a principal dificuldade 

encontrada no trabalho. 

Considera-se como principal limitação desse trabalho, o fato de o estudo ter sido 

conduzido por um colaborador da empresa, visto que o mesmo já tem um viés de 

interpretação da cultura da empresa. 

 

4.2 Recomendações à Empresa Estudada 

Recomenda-se que a empresa objeto deste estudo coloque em prática as ações sugeridas 

nesse trabalho. Desta forma, considera-se que o trabalho alcançou seu objetivo, que foi 

levantar os principais problemas e contribuir com soluções para as causas levantadas.  

De maneira alguma houve a pretensão de exigir da empresa a adoção na íntegra das 

ações, mas sim, que ela deve considerar os problemas, as causas e encaminhar soluções nesse 

sentido. Assim, considera-se que esse trabalho teve resultado positivo.  

A empresa pode, também, trabalhar as questões de ergonomia do trabalho como um 

diferencial para influenciar na satisfação dos colaboradores, questões como conforto, 

ventilação, iluminação, posicionamento , automatização de tarefas pesadas podem influenciar 

positivamente  no comportamento do pessoal.      

Outra recomendação para a empresa é a análise crítica de sua missão, revendo em seu 

planejamento estratégico, o papel de seus funcionários, hoje considerada a mão-de-obra, mas 

que pode evoluir e passar a ser efetivamente seus colaboradores. 

Visto que as ações estão fortemente relacionadas e dependentes dos investimentos na 

qualificação da mão-de-obra, acredita-se que seja possível planejar o fato de que a auditoria e 

a inspeção da qualidade venham a ser desempenhadas efetivamente pelos responsáveis pela 

produção. Isto diminuiria os custos e elevaria a satisfação dos envolvidos com a produção, 

designando maior responsabilidade.  

Porém, estes resultados somente serão concretizados, se a alta direção da empresa, 

desde seu presidente, se comprometer efetivamente com os investimentos que devem ser 

feitos, principalmente, com relação a treinamento e a melhoria das condições de trabalho e 

salários. 
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4.3 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Como sugestão para trabalhos futuros acredita-se que, inicialmente, é possível fazer 

uma avaliação do retorno dos investimentos em treinamentos, comparando com os resultados 

obtidos em relação à redução do número de reclamações de clientes, de devoluções e do 

pagamento de multas contratuais. 

Também se sugere, como continuidade do presente trabalho de pesquisa, estudos que 

comprovem que a qualidade dos produtos somente é obtida se todos os envolvidos no 

processo produtivo estiverem realmente compromissados com a qualidade. 

 

4.4 Considerações Finais 

Quanto ao detalhamento das ações necessárias para que as mudanças ocorram, elas 

estão sendo desenvolvidas pela empresa, mas existe a impossibilidade de divulgação de 

informações consideradas estratégicas para a empresa, como por exemplo, com relação ao 

faturamento. A equipe de implantação das ações, poderá adotar as ferramentas da qualidade 

citadas nesta dissertação para fazer a avaliação da situação antes e depois das ações serem 

implantadas, mensurando os ganhos, e o custo necessário, comprovando que qualidade é 

investimento. 
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