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RESUMO 

 

 

Compreendendo as constantes mudanças do mundo atual em virtude das influências 

tecnológicas, econômicas e socioculturais, as empresas têm como alternativa para enfrentar a 

concorrência investir em inovação. Nesse sentido, observa-se que quem detém a capacidade 

de criar e inovar são as pessoas, através do conhecimento. Sendo assim, para se obter sucesso 

sustentável é necessário o investimento das empresas no seu público interno.  

Essa dissertação tem o objetivo de aliar o tema Recursos Humanos à Responsabilidade Social 

como forma de potencializar pontos estratégicos, integrando resultados econômicos e sociais. 

O estudo trata da interface entre as práticas da área de Recursos Humanos, com foco no 

desenvolvimento de pessoas, e a concepção de Responsabilidade Social, em especial a 

Responsabilidade Social interna, um conceito pouco explorado no meio acadêmico e nas 

Organizações. Esse conceito prioriza o diagnóstico das relações no trabalho, identificando os 

atores-chave, as formas de gestão e a estrutura organizacional como ambiente favorável às 

relações em rede; promovendo o compartilhamento do saber e o desenvolvimento do 

potencial criativo do ser humano.  

Além de destacar a importância das pessoas para o sucesso das organizações, esse estudo 

permitirá trazer à luz a relevância da empresa como uma das principais instituições 

responsáveis pela formação da identidade do ser humano nos dias atuais.  

Através da pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, utilizando como metodologia o 

estudo de caso na Central de Relacionamento da Ampla Energia e Serviços SA, pretende-se 

analisar, sobre os pontos de interseção entre Recursos Humanos e Responsabilidade Social, as 

vantagens competitivas de combinar esse dois temas.   

 

 

 

Palavras-Chave: Recursos Humanos; Responsabilidade Social Interna; Identidade e Trabalho; 

Organizações. 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Constant technological, economic and sociocultural change in today’s world has created 

a climate of increased competition, and staying one step ahead requires companies to 

invest in innovation. A deeper analysis of innovation and creativity reveals the necessity 

of developing human capital through knowledge transfers. In other words, achieving 

sustainable corporate success depends on investiments in personnel. 

Thesis aims to combine the subject matters of Human Resources and Corporate Social 

Responsibility in order to strategize more effectively for positive economic and social 

outcomes. The study will address the interrelation between the praxis of Human 

Resources, which focuses on the development of personnel, with the notion of internal 

social responsibility, a concept little explored in either the academic literature or civil  

society organizations. 

This approach emphasizes an analysis of workplace relationships, including the 

identification of the key actors, forms of management, and wider organizational 

structure, that are conducive to an empowering environment for the promotion of 

network relations, knowledge sharing and harnessing creative human potential. 

Beyond highlighting the centrality of people to corporate success, the research also 

brings to light the relevance of the company as a principal institution in the formation of  

human identity today. 

Through literature review and field research – using as methodology a case study from 

the department of customer services at Ampla Energia e Serviços SA – the project 

examines the intersection between Human Resources and Corporate Social 

Responsibility and the competitive advantages of combining these two themes. 

 

 

 

Key words: Human Resources; Internal Social Responsibility; Identity and Work; 

Organizations. 

 

 

 

 

 



 7 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

 

 

Quadro 1 

 

Informações relevantes na perspectiva do negócio de Energia Elétrica...24 

 

 

Quadro 2 Critérios e atributos da Qualidade de Atendimento ao Cliente.................29 

 

 

Quadro 3 

 

Quadro 4 

Tipologia de grupo de trabalhadores.........................................................53 

 

Modelo de RSE apresentado por Cheibub e Locke .................................70 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

Figura 1 Organograma da Central de Relacionamento ....................................... 26 

Figura 2 Mapa identificando área de concessão da Ampla ................................. 20 

Figura 3 Relação entre sujeito (S), objeto (O) e significações (SIG)................... 32 

Figura 4 Figura representativa do Triple Bottom Line ........................................ 46 

Figura 5 Modelo de relação em rede dos Stakeholders ....................................... 67 

 

 



LISTA DE TABELAS 

 

 

 

Tabela 1 Comparativo entre modelo Fordista/Taylorista e modelo Toyotista .. 35 

 

 



 10 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 

 

 

ANEEL        Agência Nacional de Energia Elétrica 

DP         Departamento de Pessoal  

EUA         Estados Unidos da América 

NR 17 Anexo II    Norma Regulamentadora - Ministério do Trabalho – trabalho em 

teleatendimento/telemarketing 

OIT         Organização Internacional do Trabalho  

PA         Posição de Atendimento  

RH         Recursos Humanos 

RS         Responsabilidade Social 

RSC         Responsabilidade Social Corporativa    

RSE         Responsabilidade Social Empresarial 

TDSS         Teoria das Delimitações dos Sistemas Sociais 

TMA         Tempo Médio de Atendimento 

T&D         Treinamento & Desenvolvimento 

 

 



SUMÁRIO 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 11 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA ......................................................... 13 

1.3 OBJETIVO ....................................................................................................................... 15 

1.3.1 Objetivo geral ................................................................................................................. 15 

1.3.2 Objetivos específicos ...................................................................................................... 15 

1.4 AS QUESTÕES DA PESQUISA ..................................................................................... 15 

1.5 A JUSTIFICATIVA E A RELEVÂNCIA DA PESQUISA. ......................................... 16 

1.6 A DELIMITAÇÃO DA PESQUISA ............................................................................... 17 

1.7 A ESTRUTURA DO TRABALHO .................................................................................. 

18 

2 APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DO CASO: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS 

S.A. E A CENTRAL DE RELACIONAMENTO .............................................................. 20 

2.1 PERFIL DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A................................................... 20 

2.2 PERFIL DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA AMPLA ............................. 25 

2.3 O TRABALHO DO OPERADOR DE TELEMARKETING ...................................... 28 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ...................................................................................... 31 

3.1 IDENTIDADE E TRABALHO ....................................................................................... 31 

3.1.1 DEFINIÇÃO DA IDENTIDADE ................................................................................. 31 

3.1.2 O TRABALHO NO MUNDO CONTEMPORÂNEO ................................................ 33 

3.1.3 IDENTIDADE E TRABALHO .................................................................................... 36 

3.2 O QUE É ORGANIZAÇÃO? UMA VISÃO INTERDISCIPLINAR ......................... 40 

3.3 RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS ......................... 46 

3.3.1 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS ..................................................................... 47 

3.3.2 PRINCIPAIS FATORES QUE PROPICIAM O DESENVOLVIMENTO DE 

PESSOAS  ............................................................................................................................... 54 

3.3.2.1 TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO ......................................................... 55 

3.3.2.2 O PAPEL DA LIDERANÇA NO DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS .......... 62 

3.4 RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC) ........................................ 64 

3.4.1 UM BREVE HISTÓRICO E A EVOLUÇAO DOS CONCEITOS .......................... 64 

3.4.2 RESPONSABILIDADE SOCIAL INTERNA ............................................................ 71 

4 METODOLOGIA DE PESQUISA .................................................................................... 80 

4.1 DEFINIÇÃO DA PESQUISA  ........................................................................................ 80 

4.2 TIPO DE PESQUISA ....................................................................................................... 82 



 9 

4.3 FONTES DE INFORMAÇÃO ........................................................................................ 83 

4.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO ........................................................................................ 84 

5 ANÁLISES DOS DADOS, CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS 

FUTUROS ............................................................................................................................... 85 

5.1 ANÁLISES DOS DADOS  ............................................................................................... 85 

5.2 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS .................... 95 

5.2.1 CONCLUSÃO ................................................................................................................ 95 

5.2.2 RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS ................................................ 99 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA .................................................................................... 100 

ANEXOS ............................................................................................................................... 106 

ANEXO A – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA AMPLA ................................... 106 

ANEXO B – CÓDIGO DE CONDUTA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS SA ........... 108 

APÊNDICES ......................................................................................................................... 119 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA OPERADOR DE TELEMARKETING DA 

CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA AMPLA ....................................................... 119 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE RH ....... 126 

 

 



 11 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

(...) Um homem se humilha 

Se castram seu sonho 

Seu sonho é sua vida 

E vida é trabalho... 

 

E sem o seu trabalho 

O homem não tem honra 

E sem a sua honra 

Se morre, se mata... 

Gonzaguinha (Um homem também chora). 

 

No atual contexto das organizações, a expressão-chave “sustentabilidade nos 

negócios” vem norteando alguns debates sobre o futuro das empresas. O termo 

“responsabilidade social” aparece como um dos componentes nesse conceito que ora é 

adotado como estratégia competitiva do mercado – surgindo, assim, como uma tendência  – , 

e ora apresenta-se como intrínseco ao papel das organizações no mundo.  

 

Muito se tem falado na responsabilidade social da empresa para com seus 

stakeholders: funcionários, clientes, acionistas, fornecedores, comunidade entre outros. 

Segundo Porter, a responsabilidade social empresarial pode ser uma fonte de oportunidades, 

inovação e vantagem competitiva (2006, p. 54). Partindo desse princípio, porém, sob o ponto 

de vista da administração, o papel social da organização voltado para o público interno ainda 

é um assunto pouco explorado. Pois, quando se trata de vantagens competitivas e marketing, 

há uma forte tendência em pensar em novos clientes, em como acessar outros consumidores e 

ganhar outra fatia do mercado que, a princípio, não têm como público-alvo os funcionários. 

Sendo assim, não é raro encontrar profissionais de empresas afirmando que Responsabilidade 

Social são projetos e programas direcionados ao ambiente externo da organização: 

comunidade, clientes e fornecedores. E ainda acrescentam que as ações e o investimento feito 

para os trabalhadores da organização devem ser considerados como benefícios. 

 

Neste sentido, este trabalho pretende identificar a relação entre a responsabilidade 

social nas organizações e as práticas de Recursos Humanos, como uma das principais áreas 

responsáveis pelo desenvolvimento de pessoas. Busca-se aqui avaliar em que medida uma 

melhor compreensão sobre responsabilidade social pode contribuir para o RH enquanto 

desenvolvimento de pessoas, agregando valor para a sustentabilidade do negócio. 
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Durante o século XX, quando empresa era caracterizada apenas como uma 

organização com fins lucrativos e se consolidou como a maior fonte de acumulação de 

riquezas, passou a destacar-se como um sustentáculo do mercado e, consequentemente, do 

ordenamento da sociedade. Acrescenta-se a esse contexto, segundo Sainsaulieu (2001), o 

enfraquecimento das instituições primárias como igreja, escola, família e exército na 

socialização dos jovens, fortalecendo ainda mais o papel da organização na constituição da 

identidade do homem, das relações e da sociedade. 

 

Soma-se a isso a própria concepção de empresa, que inicialmente é uma entidade 

marcada por uma realidade econômica, uma vez que o empreendimento empresarial visa 

produzir algum produto ou prestar algum serviço que logo se tornará objeto de troca, 

fundamentado em algum investimento e que por sua vez deverá garantir um retorno adequado 

a fim de viabilizar a continuidade do negócio. Com base nesse raciocínio, Gonçalves (1984, p. 

231) ainda afirma que a administração empresarial terá falhado se não produzir resultados 

econômicos positivos. O mesmo autor complementa que essa entidade, a empresa, destinada à 

produção de bens e/ou serviços nasce da iniciativa de homens destinados a outros homens. E é 

essa característica que confere à empresa uma realidade humana e social, pois nenhuma tarefa 

criadora se realiza na vida da empresa sem a vontade do homem. 

 

Partindo dessa compreensão de que a empresa hoje exerce um papel fundamental na 

formação do indivíduo, na criação de identidade e na constituição social do sujeito; torna-se 

necessário verificar que cultura, clima laboral, mudanças, práticas e filosofia norteiam a 

organização, tornando esta mais próxima ou não de um ambiente humanizado. 

 

Neste caso, para avaliar a humanização do trabalho em determinada empresa, faz-se 

importante investigar a relação desses trabalhadores com o seu trabalho, com seus colegas e 

com seus líderes e sua identificação com as práticas e os valores da empresa. Esses fatores 

que permeiam o dia a dia de uma organização e podem ser analisados sob o conceito de 

cultura organizacional, poder, identidade, relacionamento e condições de trabalho em geral é 

que são alvos e mediadores de uma visão mais abrangente entre responsabilidade social e 

recursos humanos. 
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A revisão bibliográfica discutirá os principais conceitos e a evolução histórica da 

Responsabilidade Social Empresarial, especialmente no Brasil, e o papel dos Recursos 

Humanos e suas práticas para que se chegue a mostrar a relação entre RSE e RH.  

Utilizou-se como base o estudo de caso da Central de Relacionamento da Ampla 

Energia e Serviços S.A.  

 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

 

O ambiente organizacional sofre diversas mudanças motivadas por pressões externas, 

econômicas, tecnológicas e culturais. Porém, verifica-se que nenhuma mudança é realizada 

sem a ação do grupo humano que faz parte da organização. O ponto de partida desse trabalho 

é pensar a organização enquanto sistema de relações criadas por seus próprios atores 

(Kirschner e Monteiro, 2001). Dessa forma, a mudança consiste, então, na modificação desses 

sistemas.  

Dado que: 

 O conceito de RS está se ampliando, passando da filantropia, que é a relação socialmente 

compromissada da empresa com a comunidade, para abranger todas as relações da empresa: com seus 

funcionários, clientes, fornecedores, acionistas, concorrentes, meio ambiente e organizações públicas e estatais 

Oded Grajew (2000, p. 2), pode-se pensar em responsabilidade social externa e interna.  

 

Tomando a empresa como instituição intermediária (Sainsaulieu, 2001) – no mundo 

moderno a empresa ocupa um espaço que se situa entre as instituições primárias, como 

família e escola, e o Estado – é necessário conhecer como ela vem exercendo sua 

responsabilidade social. Um grande desafio para os profissionais que lidam com os atores da 

organização é pensar: o que seria responsabilidade social interna? Podemos falar de 

responsabilidade social interna articulada às práticas de desenvolvimento de pessoas? Por que 

ela é pouco explorada e divulgada? Várias são as interrogações que se apresentam ao refletir 

sobre Responsabilidade Social Corporativa e Recursos Humanos.  

 

A partir dessas hipóteses, pretende-se investigar de que forma a área de Recursos 

Humanos pode alinhar-se com algumas dimensões de responsabilidade social corporativa, 

através de sua interação com os trabalhadores, atuando como ator de interface, isto é, 
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negociador na sua atividade, formador de alianças e redes pessoais, conciliador de objetivos e 

intermediador de interesses. 

 

Com base nos indicadores de Responsabilidade Social Empresarial (RSE)
1
 do Instituto 

Ethos – ferramenta que permite à empresa uma autoavaliação da gestão no que diz respeito à 

incorporação de práticas de responsabilidade social –, destaca-se neste trabalho o indicador 

público interno. Referindo-se ao grupo de trabalhadores, o Instituto Ethos sublinha que “A 

empresa socialmente responsável não se limita a respeitar os direitos dos trabalhadores, 

consolidados na legislação trabalhista e nos padrões da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), ainda que esse seja um pressuposto indispensável. A empresa deve ir além e 

investir no desenvolvimento pessoal e profissional de seus empregados, bem como na 

melhoria das condições de trabalho e no estreitamento de suas relações com os empregados. 

Também deve estar atenta para o respeito às culturas locais, revelado por um relacionamento 

ético e responsável com as minorias e instituições que representam seus interesses.”
2
 

 

Neste sentido, busca-se compreender se a área de Recursos Humanos vai além do que 

a organização lhe impõe como um dos seus objetivos; ou seja, se na sua função de captar, 

treinar, desenvolver, motivar, reter, promover e, até, no ato de desligamento dos 

trabalhadores, ela realiza mais do que uma tarefa para atender aos objetivos de maximização 

da produtividade e lucro da organização. A principal questão que o estudo levanta é se é 

possível desenvolver práticas de Recursos Humanos que corroboram com a promoção de 

ações que direcionam ao desenvolvimento social do ambiente interno das organizações. 

Considerando a atuação do RH nos seus diversos subsistemas – Recrutamento & 

Seleção, Treinamento & Desenvolvimento, Saúde, Segurança e Qualidade de Vida, 

campanhas e ações motivacionais (Endomarketing) – pretendeu-se refletir em que medida os 

conceitos da Responsabilidade Social estão inseridos neste contexto através de práticas 

voltadas para relação com o público interno. 

 

 

                                                           
1
 Neste trabalho os termos Responsabilidade Social Corporativa (RSC) e Responsabilidade Social Empresarial 

(RSE) serão utilizados como sinônimos. 
2
 Fonte: http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/temas/publico_interno.asp Dezembro de 

2011. 

 

http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/temas/publico_interno.asp
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1.3 OBJETIVO 

 

Analisar em que medida a Responsabilidade Social pode contribuir para área de 

Recursos Humanos, enquanto desenvolvimento de pessoas, através de questionários 

formulados nesse trabalho que servirá como um modelo de avaliação para futuras pesquisas 

relativas ao tema. 

   

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

 

Verificar o alinhamento entre as práticas de desenvolvimento de pessoas e as 

dimensões de responsabilidade social na empresa. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar de que forma a Responsabilidade Social Corporativa pode 

contribuir para área de RH através do arcabouço teórico; 

 Conhecer o alinhamento e as lacunas das práticas da área de RH da Central de 

Relacionamento da Ampla comparativo com os conceitos de RSC; 

 Sinalizar oportunidades de melhoria a área de RH para uma atuação 

socialmente responsável através da análise dos dados proporcionado pelo resultado 

dos questionários.  

 

 

1.4 AS QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 

 As ações realizadas pela área de Recursos Humanos da Central de Relacionamento 

da Ampla, com ênfase no desenvolvimento do seu público interno podem ser 

consideradas como responsabilidade social?  
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 Elas contribuem para um ambiente mais humanizado no trabalho?  

 Por que esse tema é pouco explorado e pouco conhecido tanto no meio acadêmico 

quanto por profissionais e empresas? 

 Estaria a empresa caminhando para diminuir o gap entre sua função econômica e 

social buscando um alinhamento com o conceito de sustentabilidade do negócio?  

 

 

1.5 A JUSTIFICATIVA E A RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

 

 Essa pesquisa tem o propósito de contribuir para a construção de uma sociedade 

melhor a partir da humanização do trabalho. 

Com base nessa visão mais ampla, o estudo visa a colaborar de forma positiva com 

todas as relações que permeiam o homem e o trabalho, sejam elas no âmbito pessoal, ou seja, 

relações interpessoais e intrapessoais (as realizações e motivações internas dos trabalhadores) 

ou de outra natureza, como as condições de trabalho física e psicológicas. 

 

Essas questões serão analisadas a partir da intervenção da área de Recursos Humanos, 

uma vez que esse ator tem como público-alvo de sua atuação os trabalhadores. Neste sentido, 

considera-se que este é um dos principais atores de influências através das atividades com 

foco no desenvolvimento de pessoas. 

 

Partindo da concepção de que a responsabilidade social é do interesse estratégico das 

empresas e sendo este um dos fundamentos pelo qual elas vêm investindo em atividades e 

projetos considerados socialmente responsáveis (Cheibub e Locke, 2000), este estudo objetiva 

contribuir também para que as áreas de Recursos Humanos assumam uma posição mais 

estratégica e alinhada à sustentabilidade do negócio. Entendendo que o público-alvo dos 

Recursos Humanos são os trabalhadores, cabe a eles a função de captar, reter, desenvolver e 

potencializar os funcionários rumo ao alto desempenho em consonância com a qualidade de 

vida dessas pessoas.  

 

Em sintonia com as expectativas organizacionais pretende-se verificar, à luz da 

sociologia da empresa, de que forma a prática do RH pode atender aos interesses econômicos 

e sociais. 
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Outro aspecto relevante a ser considerado é o próprio papel dos Recursos Humanos 

que passou da busca da eficiência e da eficácia na adaptação do homem ao trabalho, no 

taylorismo, para a busca de um ambiente democrático, participativo e humano. É necessário, 

então, realizar uma análise que possibilite identificar práticas sustentáveis dos Recursos 

Humanos. Nesse sentido, considerando que a área de Recursos Humanos é um ator de 

interface
3
 em sua essência, isto é, responsável pela aliança/mediação entre os trabalhadores e 

os empresários, para negociar interesses envolvidos; identificar as práticas de 

desenvolvimento de pessoas que permitam conciliar resultados econômicos a uma prática 

cidadã, humana, ética e transparente é um desafio desse trabalho. 

 

 Destaca-se por fim o ganho desse trabalho para academia, no que tange disseminar a 

relevância de se pensar em responsabilidade social interna, um tema ainda pouco explorado e 

conhecido, porém de alta relevância para os estudiosos e profissionais que pensam e 

influenciam as organizações a serem socialmente responsáveis. 

 

 

1.6 A DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Esta pesquisa trata da atuação da área de Recursos Humanos da Central de 

Relacionamento da Ampla, empresa de distribuição de energia elétrica do RJ, do período 

2005 até os dias atuais. Para tanto, será feito um levantamento das atividades, dos programas, 

dos projetos e das ações promovidos pelo RH e destinados ao público interno deste setor da 

organização. Estes resultados serão cotejados com as principais práticas de responsabilidade 

social empresarial, com ênfase para responsabilidade social interna. Não são alvo de análise 

nesse estudo outras questões sociais que permeiam a vida dos funcionários para além das suas 

relações com o trabalho, como por exemplo, habitação, saneamento básico, participação em 

algum programa ou benefício social promovido pelo governo ou terceiro setor. Tampouco 

será abordada a relação entre classe trabalhadora, sindicato e empresa, considerando 

reivindicações trabalhistas ou negociações coletivas. Para ilustrar melhor essa diferenciação 

cabe sublinhar uma questão levantada anteriormente por Kirschner e Sainsaulieu (2006, p. 26) 

                                                           
3
 O termo “ator de interface” é baseado na Tipologia dos atores de Sainsaulieu, que caracteriza um grupo de 

pessoas ligadas à organização, com base nas relações sociais, considerando a cultura, a estrutura e as relações 

de poder. 
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sobre o que é desenvolvimento social da empresa, isto é, o conceito principal sobre o qual 

esse trabalho se debruça:  

(...) deve ser claramente diferenciado de duas outras modalidades geralmente conhecidas de tratamento 

social dos problemas humanos. É preciso não confundir caridade de obras sociais destinadas a aliviar as diversas 

formas de miséria humana, que marcam a própria história da sociedade industrial e assalariada: fadiga, pobreza, 

desemprego, exclusão, precariedade e deficiência. Aqui nos situamos mais na ordem da ética cidadã (...). 

Tampouco se trata de confundir o desenvolvimento social com uma concepção puramente política do 

regulamento de conflitos em termos de força e de negociações coletivas pra liberar os compromissos de 

regulamentos internos, de redistribuições salariais ou de gerenciamento das condições do tempo de trabalho.  

 

Também não será levado em conta o relacionamento dos Recursos Humanos ou da 

organização com demais stakeholders.  

 

 

1.7 A ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A dissertação será estruturada em 5 (cinco) capítulos apresentados conforme descrição 

a seguir: 

 

Capítulo 1: Introdução  

O objetivo deste capítulo é apresentar ao leitor o objeto deste estudo que pressupõe 

uma análise da coerência entre prática e teoria da área de RH e RSC respectivamente. Essa 

investigação será realizada através do estudo de caso da Central de Relacionamento da 

Ampla. Demonstra-se aqui também como surgiram a ideia, as principais dificuldades e os 

questionamentos encontrados tanto no meio acadêmico quanto nas organizações, assim como 

o que este trabalho pode agregar de valor para ambos. 

 

Em seguida, são apresentados: a situação-problema, os objetivos geral e específico, 

questões da pesquisa, além da justificativa e da delimitação da pesquisa. 

 

Capítulo 2: Apresentação e Descrição do caso  

O capitulo foi desenvolvido visando à descrição de caso, para que o leitor entenda as 

características da empresa investigadas quanto à sua atividade, tamanho, serviços, cultura e 

clima organizacional e à hierarquia do setor. 

 

Capítulo 3: Fundamentação Teórica 
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Neste capítulo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para indicar a origem dos 

conceitos básicos que fundamentam esta dissertação. Foram levantados os principais 

conceitos sobre responsabilidade social corporativa.  

Seguindo esta direção, foi abordada a RS no Brasil e por fim a sociologia da empresa 

como principal teoria norteadora da responsabilidade social interna. Foi igualmente objeto da 

revisão bibliográfica o RH: principais definições, seu papel e concepções e mudanças ao 

longo do tempo sobre desenvolvimento de pessoas. Para introduzir esta discussão, partimos 

da relação entre trabalho e identidade, pois acreditamos que este ponto pode alicerçar a 

condução dos demais tópicos propostos acima.  

 

Capítulo 4: Metodologia  

O capítulo apresenta o desenvolvimento da metodologia da pesquisa, nele foram 

descritos os meios a serem utilizados para obtenção dos resultados da dissertação e todas as 

etapas percorridas para se atingir o objetivo do estudo.  

Como método da pesquisa foi adotado o estudo de caso, apoiado principalmente em 

entrevistas e questionários estruturados, que tiveram como amostra da pesquisa a equipe de 

Recursos Humanos e o grupo de trabalhadores da Central de Relacionamento da Ampla 

Energia e Serviços S.A.  

 

Capítulo 5: Análise dos dados e Conclusão  

Neste capítulo foram apresentadas as análises dos dados oriundos do estudo de caso da 

Central de Relacionamento da Ampla e a conclusão da pesquisa com base nas análises, bem 

como a recomendação de trabalhos futuros. 
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2 APRESENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DO CASO 

 

 

Este capítulo apresenta o caso da Central de Relacionamento da Ampla Energia e 

Serviços S.A., através da descrição do perfil do grupo de funcionários que foi alvo da 

pesquisa e das características da referida empresa. 

 

 

2.1 PERFIL DA AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 

 

 

A AMPLA distribui energia elétrica para 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

abrangendo 73,3% do território estadual, com a cobertura de uma área de 32.188km
2
. 
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Figura III – Representa a área de concessão da Ampla no Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Mapa extraído de Relatório Anual de Sustentabilidade 2010 

 

 

Atualmente, a AMPLA presta serviços à aproximadamente 2,3 milhões de Clientes, 

distribuindo energia para uma população de 6,3 milhões de pessoas
4
. Desde a sua 

privatização, em 1996, 784 mil novos Clientes passaram a ter energia elétrica, o que significa 

um aumento de 64%. Esse resultado é uma amostra do avanço da Companhia na 

universalização de seus serviços. 

A Ampla é uma empresa controlada pelo Grupo Endesa, que constitui a maior 

companhia de energia elétrica da Espanha, que por sua vez, tem 92% de seu capital detido 

pela Enel SpA, maior companhia elétrica da Itália e a segunda maior da Europa em 

capacidade instalada. A Ampla foi criada em setembro de 2004 como reflexo de um profundo 

Plano de Transformação que teve início em março do mesmo ano. 

                                                           
4
 Informação extraída do Relatório Anual de Sustentabilidade 2010 da Ampla 
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Figura IV – Organograma societário simplificado 

Fonte: Extraído de Relatório Anual de Sustentabilidade 2010 

 

Como empresa privada sua trajetória iniciou-se em novembro de 1996, quando ela 

ainda se chamava Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (CERJ) e foi adquirida por 

um consórcio de empresas de energia elétrica formado pelo Grupo Endesa (Espanha), 

Chilectra e Enersis (Chile) e EDP Brasil (Portugal). Ela é uma das dezenas de empresas 

brasileiras que participaram da privatização ocorrida na década de 1990.
5
 

Atualmente, a Ampla conta com 8.338 pessoas trabalhando diretamente para ela 

conforme o gráfico abaixo: 

                                                           
5
 Informações obtidas no site da Ampla – www.ampla.com em novembro de 2011. 

http://www.ampla.com/


 23 

 
6
 

 

Atualmente 7% do quadro de colaboradores estão concentrados na Central de 

Relacionamento. 

 

 A Ampla possui um Planejamento Estratégico que é composto também por sua 

missão, sua visão e seus valores: 

 

 MISSÃO:  

 “Iluminar a vida das pessoas.” 

 

 VISÃO: 

 “Construir até 2013 a distribuidora de energia mais rentável do Brasil e a empresa 

mais admirada do Rio de Janeiro. 

 

VALORES: 

 Respeitamos a vida 

Por meio de atitudes de: 

. Segurança em tudo o que fazemos 

. Compromisso com a sociedade e com o meio ambiente 

. Respeito às pessoas 

                                                           
6
 Dados oficiais extraídos do Relatório Anual de Sustentabilidade 2010 Ampla. A empresa denomina a 

nomenclatura de “Parceiros” ao se referir aos terceirizados.  
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 Somos simples 

Por meio de atitudes de 

. Simplicidade nas ações 

. Transparência e confiança nas relações 

 Criamos valor  

Por meio de atitudes de: 

. Inovação em processos e negócios 

. Compromisso e profissionalismo 

. Parcerias sustentáveis 

. Tratar custos como donos do negócio 

 

O complemento do Planejamento Estratégico divulgado em 2010 pode ser encontrado 

no Anexo A. 

 

Lima (2011, p. 19) ao se debruçar sobre os temas gestão do conhecimento e 

responsabilidade social no segmento de energia elétrica, traz relevantes contribuições desse  

mercado, particularmente considerando o cenário de desenvolvimento que o Brasil atravessa. 

O quadro abaixo apresenta essas informações relevantes extraídos de pesquisa sobre o 

mercado de energia: 
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Quadro II – Informações relevantes na perspectiva do negócio Energia Elétrica 

Fonte: Dissertação de Mestrado de Sistemas de Gestão 2011, Simone Lima 

 

 

2.2 PERFIL DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA AMPLA  

 

 

A Central de Relacionamento da Ampla é composta por dois canais de serviço ao 

cliente (SAC):
7
  

 atendimento telefônico ou call center (0800 28 00 120) e  

 agência virtual (via internet) através do site www.ampla.com, Além da 

presença em redes sociais (Facebook e Twitter, administrado pela equipe de 

mídias sociais)  

O atendimento telefônico (call Center) se subdivide em dois grupos: o atendimento 

massivo, direcionado para clientes com baixo consumo de energia, em geral cliente 

residencial (rede de baixa tensão), e o atendimento corporativo, voltado para clientes com 

consumo elevado, geralmente empresas (rede de alta tensão). 

Ambos os canais estão à disposição dos clientes, 24h/dia, 7 dias/semana sem 

interrupções. A Central recebe, em média, 600 mil contatos/mês e cada operador atende, 

também em média, 70 contatos/dia. Atualmente, a Central é responsável por 77% dos 

contatos entre o cliente e a empresa. Os outros 23% acontecem através do atendimento 

pessoal, nas Lojas da Ampla. 

A Central de Relacionamento conta com 204 posições de atendimento (PA), 

aproximadamente 550 funcionários, sendo 430 atendentes de telesserviços (via telefone ou 

internet), 23 supervisores, 3 coordenadores de operação e aproximadamente 40 profissionais 

compondo o staff (Recursos Humanos, Processos, Planejamento, Monitoria da Qualidade, 

                                                           
7
 Dados extraídos em outubro de 2011. 

http://www.ampla.com/
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Gestão Estratégica, Líderes e Gerente). Desse quadro de funcionários 98% são terceirizados e 

2% funcionários da Ampla.
8
 

O organograma da Central de Relacionamento demonstrado abaixo representa os 

níveis hierárquicos e a quantidade de empregados alocados em cada processo: 

 

 

 

Figura II – Organograma da Central de Relacionamento. Conforme a legenda as cores indicam os funcionários 

da Ampla (vermelho) e os funcionários terceirizados (azul).
9
 

Fonte: Arquivos da Ampla. Outubro de 2011. 

 

  

Além da estrutura da Central de Relacionamento, outros fatores importantes compõem 

a identidade deste setor como: 

 Local de moradia dos funcionários 

                                                           
8
  A empresa Ampla, em especial na Central de Relacionamento, adota em sua prática a Gestão Direta com os 

colaboradores. Isto é, ela planeja, acompanha, define e controla todas as atividades, ações, projetos, 

indicadores e resultados dessa área. A Central de Relacionamento fica localizada dentro do prédio sede da 

Ampla e a empresa contratada tem sua matriz em São Paulo. Esse estudo não tem como objetivo problematizar 

questões ligadas à terceirização. 
9
 Organograma datado de julho de 2010.  
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 Percentual de homens e mulheres nesse ambiente de trabalho 

 Estado civil dos funcionários 

 Nível de escolaridade  

 

    

 

 

10
  

11
 

  

 Média de Faixa etária – 26 anos 

 Média de tempo de empresa – 2 anos 

 Funcionários com filhos – 30% 

 Salário do Operador de Telemarketing – R$ 515,84/mês 

 Benefícios – Plano de Saúde, Odontológico, Vale Transporte e Vale Refeição 

 Horas de Trabalho – 6 horas/dia; 6 dias na semana (folgas aos sábados ou 

domingos)
12

 

                                                           
10

 Dados oficiais, com registros de certidão de casamento ou declaração de união estável entregues no 

Departamento de Pessoal da empresa.  

 
11

 Dados oficiais com documentos comprobatórios entregues ao Departamento de Pessoal (DP). 
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2.3 O TRABALHO DO OPERADOR DE TELEMARKETING
13

 

 

 

Este tópico tem o objetivo de apresentar algumas características e detalhes da rotina do 

Operador de Telemarketing, possibilitando uma compreensão melhor desse trabalho para 

futura análise.  

 

O operador de telemarketing tem hora precisa para iniciar e encerrar suas atividades 

controladas por um sistema
14

; suas pausas – são 3 pausas: duas (2) pausas de 10 minutos e 

uma (1) pausa de 20 minutos – são preestabelecidas; os turnos de trabalhos são substituídos 

sem interrupção funcionando 24h todos os dias da semana. Além do controle disso, os 

operadores de telemarketing também são monitorados constantemente pela sua produtividade 

e pela qualidade no atendimento através dos indicadores TMA (tempo médio de atendimento) 

e da monitoria de qualidade
15

 

O quadro abaixo demonstra a quantidade de critérios através dos quais os atendentes 

são avaliados durante uma ligação monitorada. Vale ressaltar que todas as ligações são 

gravadas, conforme previsto no Decreto da nova Lei do SAC nº 6.523, porém a escuta das 

ligações só é realizada em cima de um percentual dos contatos. 

 

Quadro 1 – Critérios e atributos que medem a Qualidade do Atendimento ao Cliente 

da Central de Relacionamento da Ampla: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                                                                                                     
12

 Todos os demais dados foram fornecidos pelo DP da empresa. 
13

 A nomenclatura formal do cargo de Operador de Telemarketing na Central de Relacionamento da Ampla é 

Representante de Atendimento. 
14

 O horário de trabalho do funcionário é controlado pelo Log in e Log out dele ao acessar o computador. Esse 

sistema que controla todos os acessos, pausas, intervalos de descanso, entrada e saída chama-se Workforce. 
15

 O TMA informa quanto tempo, em média, o atendente leva em cada ligação com o cliente. Para a Central de 

Relacionamento da Ampla a meta de cada funcionário é 3 minutos e 50 segundos. E a monitoria de qualidade é 

a escuta de uma terceira pessoa, o monitor, que avalia se o atendente cumpriu corretamente todos os critérios 

de qualidade no atendimento ao cliente, conforme a tabela acima. 



 29 

 
 
 

Itens Pesos 

CORDIALIDADE 20 

1.1 Empatia 5 

1.2 Entonação de voz 2 

1.3 Paciência 2 

1.4 Personalização 5 

1.5 Ouvir Atentamente 6 

AGILIDADE 15 

2.1 Prontidão 3 

2.2 Pausa | Mute 3 

2.3 Condução 5 

2.4 Script 2 

2.5 Vazio 2 

LINGUAGEM 5 

3.1 Vícios | Erros 2 

3.2 Inadequada 3 

CONHECIMENTO 45 

4.1 Procedimento Intranet Sistema 10 

4.2 Informação correta  e completa 15 

4.3 Argumentação 10 

4.4 Registro no Gac 10 

RESULTADO 15 

5.1 Solicitação do cliente não foi atendida 5 

5.2 Cliente sentiu-se satisfeito 5 

5.3 Cliente precisará retornar  pelo mesmo motivo 5 

CASOS GRAVES 0 

6.1 Derrubar ligação 0 

6.2 Faltou identificação positiva 0 

6.3 Informação de dados cadastrais 0 

6.4 Informação divergente da Intranet 0 

6.5 Não forneceu protocolo 0 

6.6 Ficar mudo com o cliente na linha 0 

6.7 Ausência de registro 0 

6.8 Descortesia 0 
 

   

   
Fonte: Quadro fornecido pela área de Monitoria da Central de Relacionamento da Ampla em junho de 2010 
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No que diz respeito às características de adaptação, as mudanças exigidas seja pelo 

ambiente externo ou uma estratégia da organização, a Central de Relacionamento da Ampla é 

caracterizada como uma área dinâmica, sofrendo diversos impactos na sua interação com o 

meio: 

 Pela natureza (chuva, vento, temperatura)16;  

 Exigências do órgão regulador ANEEL (Agência Nacional de Energia 

Elétrica);  

 Estratégias de Marketing17; 

 Novas leis (Lei do SAC nº 6.523; NR 17, anexo II sobre Ergonomia e 

condições de trabalho em Telemarketing), entre tantos outros fatores internos 

ou externos que influenciam na dinâmica do atendimento ao cliente. 

 

A conclusão desse capítulo será realizada após a pesquisa de campo, através do estudo 

de caso, quando serão analisados os dados coletados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 O setor de Planejamento e Tráfego acompanha diariamente a previsão do tempo através da meteorologia das 

áreas de concessão, pelo fato da rede elétrica ser suscetível ao vento e às chuvas, fica mais vulnerável 

causando falta de energia e consequentemente aumento no fluxo de ligações, acionando um plano de 

contingência da Central.  
17

 Em 2007 a Ampla passou a oferecer aos seus clientes outros produtos e serviços além da distribuição de 

energia, como plano odontológico, seguros e capitalização, o que mudou toda rotina do Call Center, que antes 

era somente receptivo, atendendo solicitações, informações e reclamações, passou a ser ativo, vendendo novos 

produtos e serviços através do teleatendimento.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Utilizaram-se, para a revisão bibliográfica, alguns estudos sobre identidade e trabalho, 

uma vez que esta pesquisa tem como foco as relações dentro do ambiente de trabalho. No que 

tange ao palco onde essas ações acontecem, faz-se necessário abordar aqui algumas definições 

sobre organização, com o intuito de compreender sua dimensão econômica e social. Como um 

dos pontos-chave desse estudo, será apresentado o tema Responsabilidade Social Corporativa 

no contexto brasileiro e alguns conceitos, na visão de vários autores, com foco maior em 

público interno que foi adotado como público-alvo do trabalho. Os Recursos Humanos, seu 

papel, a relevância do desenvolvimento de pessoas são considerados aqui como atores 

principais do arcabouço teórico. E fazendo a interface entre os dois grandes fatores, RSC e 

RH, a teoria da Sociologia da Empresa contribuirá na conclusão deste capítulo.   

 

 

3.1 IDENTIDADE E TRABALHO 

 

 

Este item será dividido em três seções: na primeira parte serão analisadas algumas 

definições sobre identidade; posteriormente abrangerá o mundo do trabalho e alguns modelos 

administrativos; e, por fim, o tema trabalho será problematizado como pano de fundo na sua 

interface com a identidade, conduzindo a análise da identidade no trabalho. 

 

 

3.1.1. Definição da Identidade  

 

 

 À luz da Psicologia e da Sociologia, com base em diversos pesquisadores, observa-se 

uma convergência no conceito de identidade. Sendo assim, a identidade é considerada de 

modo geral como um processo em constante construção, algo mutável, dinâmico e em 

contínua evolução.  

 Sobre a dimensão individual, neste trabalho, é importante tomarmos como base a 

Psicologia Social, que considera a identidade a partir da relação com outro, num movimento 

de reconhecimento de igualdades e diferenças, determinando o sentimento de pertencimento 
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mediante as igualdades entre indivíduos do mesmo grupo social e delimitando a 

individualidade, e os processos psíquicos, naquilo que o diferencia dos demais. Podem-se dar 

vários exemplos para melhor ilustrar a afirmação acima, como: eu me identifico com o grupo 

de mulheres por ser mulher e me diferencio das demais por ser a única com mais de 30 anos.  

 Sustentando a relação citada acima, que a dimensão individual da identidade deve ser 

tratada na sua interação com o outro, Codo (1997, p. 43) destaca que ao falar de identidade, 

imediatamente surge a pergunta: Quem sou eu? E ele acrescenta “a resposta obrigatória fica 

sendo quem sou eu em relação ao outro.” Nessa perspectiva ele também cita a teoria de 

Ciampa, a qual reforça que a identidade é um jogo de igualdades e diferenças, ou seja, 

igualdade naquilo que me une a um grupo social despertando o sentimento de pertencimento 

por afinidades ou algo em comum. E diferente naquilo que me torna singular perante os 

demais.  

Maheire (2002) ao se debruçar na questão da identidade refere-se a Sartre através de 

associações, uma vez que este não abordou diretamente o tema em evidência, mas possibilitou 

através de alguns conceitos como consciência, objetividade e subjetividade a sua reflexão. 

Seguindo a mesma linha adotada aqui, a autora corrobora que a identidade é um processo de 

construção do sujeito realizada a partir do coletivo e declara “O sujeito, a partir das relações 

que vivencia no mundo, produz significações e, como ser significante, vivenciar esta sua 

condição de ser lhe permite singularizar os objetos coletivos, humanizando a objetividade do 

mundo.” 

 Para ilustrar esse desencadeamento de ideias, torna-se relevante reportar-se novamente 

a Codo (1997) através da figura demonstrada abaixo: 

 

         Figura 1 – Relação Sujeito (S), Objeto (O) e Significações (SIG) 

Fonte: Codo, 1997 
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Para este autor, a relação entre sujeito e objeto, considerada aqui como a socialização 

com o mundo externo, produz significações que transformam esse sujeito e, a partir dessa 

transformação, novas relações são criadas entre o sujeito e o objeto, criando novas 

significações também. A esse fluxo, Codo faz referência novamente ao movimento de 

igualdade e diferenças como indispensável na construção da identidade do indivíduo. 

Nesse mesmo viés, Jacques (1998, p. 21) reforça os conceitos acima afirmando que 

“identidade sugere, ao mesmo tempo, o igual e o diferente, o permanente e o mutante, o 

individual e o coletivo.” 

Outros importantes estudiosos que contribuíram muito para este tema, sendo 

referência de vários artigos recentes são Sainsaulieu, Bauman e Sennett que serão 

contemplados nesta pesquisa mais à frente na articulação entre identidade e trabalho. 

 

 

3.1.2 O trabalho no mundo contemporâneo 

 

 

 Neste item, pretende-se traçar um breve histórico das principais formas de relações de 

trabalho, fazendo uma reflexão comparativa entre a concepção de trabalho durante os 

primeiros modelos administrativos (taylorismo e fordismo) com a compreensão 

contemporânea do trabalho, moldada pelo capitalismo flexível. 

 

 No campo da Psicologia, segundo Borges e Yamamoto, existem muitas pesquisas 

sobre a diversidade de significados que as pessoas atribuem ao trabalho, porém é consenso 

que “trabalho é objeto de múltipla e ambígua atribuição de significados e/ou sentidos.” (2004, 

p. 24) 

 Essa variedade de associações deve-se também às modificações que o mundo do 

trabalho vem sofrendo desde a sociedade industrial no século XIX até os tempos de hoje, 

influenciando as relações de trabalho, o setor profissional e a dinâmica social, graças à 

velocidade das transformações advindas da globalização, da produção de conhecimento e 

conquistas tecnológicas.  

 Os primeiros modelos de gestão, criados por Taylor e posteriormente por Ford, eram 

caracterizados pelo controle do tempo e movimentos dos trabalhadores, buscando uma 

produtividade cada vez maior. Acreditava-se que os operários especializados que realizavam 

trabalhos mecânicos, rotineiros e repetitivos deveriam deixar seus cérebros do lado de fora da 



 34 

empresa e se limitarem a executar apenas suas tarefas determinadas pelos gerentes, aos quais 

cabia o papel de pensar. 

 Este cenário, marcado como um dos fatores centrais do sistema capitalista, foi 

analisado criticamente por Marx. Para Borges e Yamamoto, ao citar o critério da 

intencionalidade explicitado primeiramente por Marx, significa que “quando uma forma de 

trabalho tenta eliminar a intencionalidade humana ou as suas capacidades cognitivas está 

tentando descaracterizar o próprio trabalho em uma condição humana central” (p. 25).  

 Estes mesmos autores destacam dois sentidos principais para Marx sobre o trabalho. O 

primeiro diz respeito à própria essência do ser humano, naquilo que o difere do animal. Na 

medida em que o homem se relaciona com outros homens ou a natureza para produzir seus 

próprios meios de subsistência, ele também se realiza, expressando através do trabalho sua 

própria condição de ser. O segundo sentido é a ideia de que a história da humanidade está 

ligada à história das relações de produção.  

Considerando o período capitalista pós-industrial, os modos de produção determinados 

pelo parcelamento do trabalho em suas operações acarretam como consequência a alienação 

do trabalhador. Neste sentido, o trabalhador se aliena dos meios de produção, não possui 

controle do produto nem do processo de trabalho. O parcelamento das tarefas subtrai, 

também, o atributo da inteligência do trabalho e nessa perspectiva os autores concluem: 

“Enquanto o trabalho deveria humanizar o próprio homem, de fato o subdivide...” (p. 33). 

 

 Outro atributo criado pelo modelo capitalista, de acordo com Marx
18

, a monotonia, 

pelo seu conteúdo e padrão de organização, tira o interesse do trabalhador.  

A presente pesquisa permite traçar um paralelo entre a monotonia de Marx e a rotina 

de Sennett (2004), que descreve esta última como algo degradante e fonte de ignorância 

mental. Para Sennett, a principal crítica à rotina é que tira qualquer visão de futuro e 

possibilidade de mudança, não dando lugar à narrativa histórica do trabalhador. E ele afirma 

que “a maior parte da mão-de-obra permanece inscrita no círculo do fordismo” (2004, p. 50). 

Ele ainda complementa essa relação entre passado e presente no mundo do trabalho, trazendo 

como exemplo que mesmo os trabalhadores que utilizam computadores podem estar fadados a 

rotina de inclusão de dados no sistema. 

 

Traçando um comparativo das relações e características no mundo do trabalho, a 

década de 80 presenciou, nos países de capitalismo avançado, profundas transformações nas 
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 Toda referenciação realizada à Marx neste capítulo foi citada no estudo de Borges e Yamamoto (2004). 
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suas formas de inserção na estrutura produtiva. As modificações que a classe-que-vive-do-

trabalho sofreu atingiram não somente sua materialidade, mas teve profundas repercussões na 

sua subjetividades e, no íntimo inter-relacionamento desses níveis, afetou a sua forma de ser.  

(Antunes, 2000, p. 210). Nessa década de grande salto tecnológico, automação, robótica e 

microeletrônica, um dos processos produtivos que substituíram o fordismo e taylorismo foi a 

experiência japonesa do toyotismo, fazendo emergir novos processos de trabalho. 

O cronômetro e a produção em série e de massa são “substituídos”
19

 pela 

flexibilização da produção, assim como tantas outras mudanças ocorridas: 

 

TAYLORISMO/FORDISMO TOYOTISMO 

● mão de obra: trabalhador operário ● salto tecnológico, robótica, 

automação e microeletrônica 

● produção em série e de massa ● produção adequada à lógica 

do mercado/ diversificada e 

variada 

●just in time: menor tempo e 

garantia de qualidade na 

produção 

● excesso de produção ● estoque mínimo/ produz 

somente o                                                                 

necessário (Kanban) 

● trabalhador especialista ● polivalência do trabalhado 

(generalista) 

● alienação do trabalhador ● processo artesanal 

● organização verticalizada ● organização horizontalizada 

● classe trabalhadora fortalecida ● classe trabalhadora 

fracionada,                                                                      

segmentada / sindicalismo de 

empresa 

● trabalhador isolado / linha 

individualizada 

● trabalho em equipe 

● centralização industrial ● desconcentração  produtiva: 

terceirização 

Fonte: Antunes, R (2000) 

Tabela I - Tabela comparativa entre as principais características do modelo Fordista/Taylorista, 

marcado pela administração científica e o modelo Toyotista determinado pelo capitalismo flexível. 

 

                                                           
19

 Para Antunes os modelos Fordista e Taylorista mesclam-se com outros processos produtivos (neo fordismo e 

neo taylorismo) não se tratando necessariamente de uma substituição de modelo de produção. 
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Essa mudança de paradigma, que deixa de focar o produto, para focar o cliente 

modificou o perfil das organizações assim como a concepção do homem dentro das empresas. 

As empresas passaram a valorizar além da quantidade, a qualidade dos seus produtos. Dessa 

forma buscava-se estimular a inovação e a personalização de produtos e serviços com o 

objetivo de encantar os clientes e garantir o aumento do consumo. O capitalismo flexível vai 

além: não só procura atender as necessidades de seus clientes, mas também de produzir novos 

desejos nos clientes levando-o a adquirir bens ou serviços nunca antes demandados. No cerne 

desta questão está o trabalhador que, antes doutrinado ao trabalho rotineiro, mecanicista, 

encarregado somente da execução, passa a se confrontar com uma organização que anseia por 

inovação e constantes mudanças para atender as lógicas do mercado. A partir daí será exigido 

um trabalhador criativo e inovador.  

Sobre isso, Richard Sennett (2004, p. 9), afirma: 

 

A expressão ‘capitalismo flexível’ descreve hoje um sistema que é mais que uma 

variação sobre um velho tema. Enfatiza-se a flexibilidade. Atacam-se as formas 

rígidas de burocracia, e também os males da rotina cega. Pede-se aos trabalhadores 

que sejam ágeis, estejam abertos a mudanças a curto prazo, assumam riscos 

continuamente, dependam cada vez menos de leis e procedimentos formais. 

 

Com base nessa lógica, será analisada em seguida a relação entre a identidade e o 

trabalho, considerando seus contextos históricos, econômicos e sociais. 

 

 

3.1.3 Identidade e trabalho 

 

 

Renauld Sainsaulieu (2001, p. 63) afirma que “a organização contribui de fato para 

socializar uma segunda vez os membros de uma sociedade oferecendo-lhes uma experiência 

de relações e de interações de poderes rica em dinâmicas sociais e em afirmações 

identitárias.” 

Em seus estudos, o autor faz uma reflexão sobre os papéis dos atores sociais no 

trabalho e os modelos emblemáticos que podem ser encontrados nas organizações, bem como 

suas mutações ao longo das transformações estruturais ocorridas no mundo do trabalho.  
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Através de pesquisas realizadas por sociólogos, pode ser constatada a existência de 

maneiras de viver as relações de trabalho entre colegas, chefes e subordinados, na medida em 

que as pessoas se definem, se diferenciam e se identificam; desenhando, assim, os contornos 

da pluralidade identitária. “A fusão coletiva, a experiência estratégica da negociação do 

grupo, a dinâmica das afinidades psicoafetivas e, enfim, a escolha da submissão às regras 

formais da organização em detrimento das relações interpessoais exprimem as várias formas 

de estar com o outro”, descreve o autor. (p. 63) 

Para Sainsaulieu (2001), a alienação como consequência de um trabalho repetitivo e 

monótono, defendida anteriormente por Marx não era suficiente para criar resistência ou 

conduzir os trabalhadores a uma revolta. Acima disso, defende o sociólogo, o trabalhador 

estava à busca por relações interpessoais e motivações sociais como forma de mobilização 

coletiva no interior das organizações. Com o passar dos anos, confirmava-se que todos 

lutavam para defender mais do que um trabalho ou um salário. Pretendia-se conservar uma 

identidade profissional, através da organização, conferindo aos trabalhadores uma dignidade 

social e cidadã em sua família e em sua região de trabalho. 

 

Através de seus estudos e da constatação da pluralidade identitária o autor define “a 

obra”, “o pertencimento”, “a trajetória” e a “resistência ou oposição” como as quatro 

modalidades identitárias do trabalho de acesso ao reconhecimento social.  

 

Isto quer dizer que, mesmo para os operários, a luta não era o único mecanismo de 

obter identidade social e reconhecimento. Numa fase de pleno crescimento organizacional, os 

trabalhadores buscavam mais do que o sucesso econômico e a possibilidade de aumentar sua 

capacidade de consumo. Ser identificado pela sua obra, seu meio, seu percurso, sua resistência 

tornava-se uma fonte de socialização, ou seja, de transformar um sujeito individual em ator 

social de uma coletividade. 

 

Percebe-se que em todos os períodos de mutações organizacionais e globais, é 

necessário se debruçar sobre a realidade vivida para compreender as novas modalidades 

produtoras de identidades. Principalmente no setor privado, em que as mudanças no modo de 

socialização ocorrem de forma muita rápida. 
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Neste sentido, as quatro modalidades de construção de uma identidade social 

afirmadas por Sainsaulieu (2001), embora sofrendo mutações nos seus parâmetros, mantêm-se 

como categorias de reconhecimento social: 

 

 Os trabalhadores que constroem sua identidade através “da obra” – 

anteriormente obtinham reconhecimento através do ofício, aparecem agora 

na busca por competências múltiplas facilmente transferíveis para outras 

atividades. 

 Pelo “pertencimento” – caracterizava-se pela adesão e pela lealdade de 

pertencer a uma empresa, cujo patrão era a figura simbólica do paternalismo. 

Atualmente não considera mais a empresa como única, permitindo assim um 

hibridismo, fundamentada na abertura da empresa aos seus diferentes 

ambientes locais e institucionais, como um sistema em rede. 

 Pela “trajetória” – baseada na figura do aprendiz, o trabalhador desta 

categoria era reconhecido pelo seu percurso de aprendizado profissional 

através da prática. Em uma análise mais recente, como forma de driblar a 

crise e garantir a empregabilidade, valoriza-se o envolvimento com projetos 

dentro e fora do trabalho, buscando uma diversidade de experiência.  

 Pela “resistência e oposição” – anteriormente gravada pela figura do 

militante, caracterizou-se pela luta operária contra a exploração capitalista e 

gestão paternalista. A dinâmica identitária da “oposição” pode expressar no 

debate interno à empresa, questionando a lógica do projeto, da profissão e em 

defesa comunitária, sobre os objetivos legítimos dos processos de 

desenvolvimento do coletivo como parte da política da empresa. 

 

 

A questão trazida por este sociólogo, e que se faz fundamental neste estudo, é 

promover a reflexão sobre: qual é a responsabilidade das empresas, instituição que assume o 

papel secundário na socialização dos adultos através do trabalho, em busca de um 

reconhecimento socioprofissional, considerando ainda a fragilidade das instituições primárias 

(família, religião, escola e exército)? 
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Outros autores que apresentam convergências de ideias e dialogam sobre o tema são 

Sennett e Bauman (2004 e 2005 respectivamente). 

Sennett, de forma mais contundente, vê que uma das principais mudanças na 

organização do trabalho é a perda da identidade. Ele aponta para questões como: falta de 

vínculo com o local de trabalho, perda dos laços de solidariedade dentro da empresa devido a 

mudanças de emprego e de cidades, as relações vistas e sentidas anteriormente na coletividade 

tornam-se individualizadas, fragmentadas e efêmeras, trazendo um sentimento de insegurança 

e ansiedade.  

 

Bauman (2005), nesta mesma direção, afirma que a ideia da identidade surgiu a partir 

da crise do pertencimento. Um local de trabalho flexível certamente se distancia de vínculos 

fortes e duradouros, compromissos e de sentimentos que inspirem confiança e lealdade. 

 Paralelamente a isso, ele ilustra essa descrição, fazendo uma associação com as 

“comunidades guarda-roupa”. Essas são invocadas a existir por permitirem pendurar os 

problemas individuais, como fazem os frequentadores de teatros e museus, em um vestiário. 

As comunidades guarda-roupa são reunidas enquanto dura o espetáculo e prontamente 

desfeitas quando os espectadores apanham seus casacos no vestiário. Ou seja, o ciclo de vida 

é curtíssimo e praticamente não há nenhum compromisso necessário regulando a entrada 

nestas comunidades. (2005, p. 37). Bauman, através do conceito da modernidade líquida, 

aborda a transformação da identidade social, profissional, cultural, religiosa e sexual, e 

consequentemente as angústias que são acarretadas com algo que não é sólido, rígido e 

seguro. 

 

Após uma breve revisão das mudanças estruturais no mundo do trabalho, desde a 

época industrial, passando pelos anos 80 de modernização até a atual expressão do 

capitalismo flexível definida pela flexibilidade de tempo, formas de trabalho, competências do 

trabalhador, processos de produção, entre outras; percebe-se também uma forte transformação 

nos modelos identitários, trazendo esse debate para uma esfera maior, de responsabilidade da 

sociedade, uma vez que, influenciados pelo movimento da globalização, as organizações 

aparecem como mais um ator nessa rede de conexões. 

Por fim, Sainsaulieu conclui de forma brilhante que quando uma sociedade não 

oferece mais um lugar reconhecido pela coletividade a cada um de seus membros, ela perde o 

laço social de sua coesão, perde legitimidade institucional e corre o risco de viver uma crise 
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de integração. A partir dessa reflexão crítica, este mesmo autor aponta um desafio para 

sociedade e organizações: 

Um mundo em vias de modernização se afirma certamente por uma tensão em 

direção a mais racionalidade, mas ele se apóia concretamente sobre a atenção aos 

indivíduos, aos seus recursos humanos individuais ou coletivos, e talvez mais 

profundamente sobre uma busca de reconhecimento profissional. (2001, p. 67) 

 

 

3.2. O QUE É ORGANIZAÇÃO? UMA VISÃO INTERDISCIPLINAR 

 

 

Na medida em que a Organização é o palco onde se desenrola o trabalho – enfoque 

desta pesquisa – torna-se necessário examinar as origens dessa instituição. O conceito de 

Organização pode variar de acordo com o enfoque da disciplina escolhida e sua abordagem, 

isto é, para a economia a Organização será definida de uma forma, para as ciências sociais de 

outra forma e assim por diante. Será(ao) apontada(s), dentre algumas definições explicitadas, 

qual ou quais serão as abordagens que darão o contorno deste trabalho. 

Para Gonçalves (1984, p. 231) a empresa
20

 é uma entidade complexa, marcada por 

uma tríplice realidade: econômica, humana e social.  

Inicialmente, a empresa é uma realidade econômica, uma vez que visa a produzir 

algum produto ou prestar um serviço que se torna objeto de troca – fundamento da vida 

econômica. Essas atividades exigem investimentos que, por sua vez, deverão devolver o 

retorno adequado; a fim de garantir a viabilidade e a permanência. O mesmo autor afirma que 

a administração empresarial terá falhado se não produzir resultados econômicos.  

Sob o aspecto da realidade humana, ele observa que a empresa – instituição destinada 

à produção, troca e circulação de bens e serviços – nasce de um ato, uma iniciativa que só 

pode ser fruto de uma atividade humana, destinada a atender as expectativas de outras 

pessoas. Por sua própria natureza, a empresa consiste formalmente  em um complexo de atos 

humanos, dos quais estoques e lucros não são mais do que resultados. Gonçalves vai além: 

“Nem mesmo os espetaculares progressos da automação poderão modificar o fato de que 

nenhuma tarefa criadora se realiza na vida da empresa sem a vontade e iniciativa do homem.” 

(p. 231) 

No que diz respeito à realidade social, o autor resume que a empresa precisa 

corresponder a uma série de responsabilidades de que está investida, isto é, a preservação do 
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 As denominações empresa e organização estão sendo empregadas nesta pesquisa como sinônimos. 
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meio ambiente, a qualidade intrínseca do que produz, os efeitos diretos de sua atividade sobre 

o bem estar dos seus trabalhadores e da comunidade, entre outros.  

Com base nesse cenário, ele sustenta que nem sempre a convivência entre o 

econômico e o social no seio da empresa é destituída de inquietações e conflitos. E, 

posteriormente, conclui que a empresa existe para o cumprimento de objetivos de naturezas 

econômica e social. Ela nunca deve desempenhar essas duas funções de maneira dissociada, 

mas, pelo contrário, integradamente: a função econômica, geradora de recursos e fonte de 

lucro e a função social geradora de bem estar no seu conceito mais amplo.  

 

Outra relevante contribuição sobre as concepções de organização foi realizada por 

Morgan (1996). Em seu livro “Imagens da Organização”, o autor reúne diversas teorias e 

abordagens a partir de uma visão crítica e se utiliza de metáforas para explicar os fenômenos 

que ocorrem dentro das corporações de trabalho. 

Morgan interpreta as organizações, traçando um comparativo delas com máquinas, 

organismos vivos, cérebros, culturas, sistemas políticos, prisões psíquicas, fluxos e 

transformações e até instrumentos de dominação. Partindo do princípio que as organizações 

geralmente são complexas, ambíguas e repletas de paradoxos, o autor propõe a integração 

dessas metáforas para equacionar os problemas organizacionais. 

Pode ser interessante navegar por algumas dessas metáforas que bem representam a 

realidade das organizações brasileiras.  

Organizações predominantemente burocráticas podem encontrar seu reflexo nas 

organizações mecânicas. Esse estilo de pensamento e administração compreende as 

organizações com fins e objetivos bem definidos, papéis claros e bem delineados que se 

interligam, cada um desempenhando sua função. Essa visão mecânica, com a qual os 

administradores planejam e tentam prever e controlar todas as atividades, coloca em segundo 

plano as qualidades humanas.   

Morgan acrescenta que a vida organizacional neste estilo é frequentemente rotinizada 

com a precisão exigida de um relógio.  

 

A organização vista como máquina tem seu enfoque baseado na administração 

científica e no modelo taylorista, já descritos anteriormente. Como todos os primeiros 

modelos de gestão desde a revolução industrial, não consideravam os aspectos humano e 

social no ambiente de trabalho como fator determinante.  
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A ideia de que as organizações funcionam como organismo focaliza a atenção para 

compreender as necessidades organizacionais e suas relações e adaptações ao ambiente. Do 

ponto de vista da biologia e da ecologia, as organizações são concebidas como sistemas vivos 

e abertos em constante processo de mudança, adaptação e satisfação das necessidades. Neste 

plano, passa a ser considerado o elemento humano da organização. A teoria da organização 

como organismo traça um paralelo com a escola das relações humanas, utilizando conceitos 

da biologia como os sistemas que se integram (moléculas, células, espécies e até homeostase) 

para explicar as relações e trocas entre o indivíduo, grupo e a sociedade. Para o autor, tanto a 

organização como qualquer grupo social são sistemas completamente abertos e com base no 

conceito de homeostase, conservam sua capacidade de autorregulação e busca de um estado 

equilibrado.    

  

 A metáfora das organizações vistas como cérebros trata da importância do 

processamento de informação, aprendizagem e inteligência. Essa comparação sugere à 

organização a capacidade de se desenvolver de forma flexível e criativa. Porém, alguns 

administradores e teóricos organizacionais apenas conferem essa característica de cérebro a 

algumas unidades da empresa, limitando geralmente essa atividade ao planejamento 

estratégico, às unidades de controle e aos responsáveis por tomada de decisão. Sendo assim, o 

grande desafio, segundo o Morgan, é expandir e difundir a habilidade de pensar, criar e 

controlar para toda a empresa. 

 

 Um dos capítulos mais importantes para essa pesquisa no livro de Morgan é “A 

criação da realidade social”, que compara as organizações com culturas. 

 Concebendo a organização como um local com cultura própria, o autor afirma que ela 

é o lugar onde residem ideias, valores, normas, rituais e crenças que sustentam as 

organizações como realidades socialmente construídas. Só é possível essa compreensão 

através do estudo da expressão de comportamentos, hábitos e costumes e as interações do 

público interno da empresa. 

 Morgan concebe a ideia de que “a organização é em si mesma um fenômeno cultural 

que varia de acordo com o estágio de desenvolvimento da sociedade.” (Ibid., p. 116) 

 O autor se apóia em cientistas políticos, antropólogos e sociólogos para explicar o 

quanto as grandes organizações são capazes de influenciar a maior parte do dia a dia das 
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pessoas e como as crenças peculiares, rotinas e rituais das “sociedades organizacionais”
21

 

diferem das sociedades mais tradicionais. Por exemplo, observou-se que em sociedades em 

que a produção artesanal representa a base da economia, o trabalho tinha um sentido 

completamente diferente e, frequentemente, ocupava muito menos tempo da pessoa. O autor 

descreve alguns exemplos, como Japão, Inglaterra e Estados Unidos para ilustrar como a 

cultura nacional se reflete nas relações de trabalho nas organizações. Para se aproximar mais 

do objetivo dessa pesquisa, vale citar Ashley sobre a influência da cultura brasileira nas 

organizações.  

 Ashley (2005, p. 2), reforça a importância dos aspectos culturais no entendimento da 

responsabilidade social nos negócios, principalmente em uma fase da história em que culturas 

diferentes estão cada vez mais entrelaçadas e precisam conviver. Mais adiante 

aprofundaremos essas questões entre Responsabilidade Social e Organizações. 

 Ashley (2005, p. 12), em uma análise comparativa entre a relação que os brasileiros 

estabelecem com o trabalho e a característica norte-americana, conclui que no Brasil 

privilegiam-se mais as relações sociais, enquanto nos Estados Unidos e em outras culturas de 

capitalismo avançado valores como individualismo, ambição de ascensão, sucesso e 

competição individual são características predominantes. 

 De modo geral, a autora afirma que o trabalho ocupa um espaço simbólico na vida dos 

brasileiros diferentemente dos Estados Unidos e Japão, por exemplo. Ela sustenta que a 

identidade dos brasileiros é construída mais por relações pessoais – amigos e família –, não 

sendo a relação com a empresa um fator que prevaleça, limitando-se ao local que fornece 

emprego e sustento. 

 Srour (2000) reconhece que o Brasil também é marcado por uma hibridez cultural em 

que empresas com princípios éticos, racionais e capitalistas – derivados de um padrão 

internacional que define profissionalismo e imparcialidade, credibilidade e transparência 

como essenciais na vida dos negócios – convivem lado a lado com uma moral do 

oportunismo. Nesse sentido, utiliza-se a metáfora “Lei do Gérson”, definida pela expressão 

“levar vantagem em tudo”
22

, para ilustrar o comportamento da esperteza e o “jeitinho 

brasileiro”; cada indivíduo procura assegurar seus interesses em detrimento das leis, do grupo 

de funcionários e até da empresa. 

 Por conta dessas características culturais do Brasil, Ashley (2005, p. 14) atenta para o 

fato de que poucas empresas brasileiras declaram agir de acordo com preceitos comumente 
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 Termo adotado por Robert Presthus e citado por Morgan (p. 116). 
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 As expressões “Lei de Gérson” e “levar vantagem em tudo” são referentes ao Srour citado por Aslhey.  
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associados à responsabilidade social. Porém, ela também complementa em sua análise que a 

cultura não é algo estático, fixo no tempo e no espaço sem possibilidade de mudança. Sobre o 

ambiente interno, a autora constata que a cultura nacional organizacional está sendo remexida, 

uma vez que as relações de poder estão sendo questionadas; há menos níveis hierárquicos, 

mais autonomia para escalões mais baixos, ascensão mais rápida para os jovens entre outros 

fatores. 

 Faz-se necessário uma reflexão apontada por Patrícia Ashley e que está presente nesta 

pesquisa: de que maneira as enormes transformações por que estão passando todas as 

sociedades no mundo da economia global afetam os valores culturais, tidos como tipicamente 

brasileiros, como o predomínio das relações pessoais sobre a lógica racional capitalista? 

 Essa é uma preocupação que se pretende avaliar e discutir na conclusão da pesquisa, 

considerando a possibilidade de uma mentalidade que valoriza a cultura da boa conduta 

empresarial, para a qual a eficiência e o lucro podem ser combinados com valores como 

cidadania, preservação ambiental e ética nos negócios.
23

 

  

 Morgan oferece outras metáforas para conceituar as organizações e compreender 

melhor seu sistema e seu modelo de funcionamento.  

 

Porém, como o ponto de maior interesse dessa pesquisa está ligado a Responsabilidade 

Social Corporativa e a dimensão social das organizações em especial o público interno, 

destaca-se aqui um novo conceito para as organizações que é o Desenvolvimento Sustentável. 

Este uma versão mais atual e mais abrangente que engloba também o tema Responsabilidade 

Social.  

 

A partir dos anos 80, a definição encontrada no Relatório Brundland, elaborado pela 

World Commission on Environment and Development, tem sido predominante empregada 

como interpretação de sustentabilidade: “(meeting) the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs” (Brundtland, 1987). 

Nessa conceituação, para o desenvolvimento ser sustentável, devem ser considerados os 

aspectos relativos às dimensões social e ecológica aliados à dimensão econômica, de recursos 

vivos e não vivos e às vantagens de curto e longo prazo de ações alternativas (Bellen, 2005, p. 

253). 
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Segundo Veenan e Polytilo (2003), sustentabilidade é difícil de definir, de se tornar 

operacional e grande demais para medir. Seu conceito abrange objetivos múltiplos, 

envolvendo quatro componentes críticos: componente do crescimento, componente da 

distribuição, componente ambiental e componente institucional. O primeiro está ligado à 

criação da capacidade produtiva, sendo fundamental para o crescimento econômico de cada 

país, impactando positivamente o meio físico e os capitais humano, natural e social. 

Entretanto, embora o crescimento seja necessário, ele não é suficiente para que seja 

distribuído; assim, o componente distribuição foca tanto diferentes condições de vida nas 

diversas regiões como se preocupa com as próximas gerações. O aspecto ambiental se refere à 

redução de consumo de recursos naturais e à preocupação com a degradação ambiental 

decorrente da poluição. O último componente diz respeito ao envolvimento da sociedade, 

considerado primordial para implementação e desenvolvimento dos princípios de 

sustentabilidade. 

Neste contexto, o conceito de desenvolvimento sustentável vem aprimorando-se em 

um processo contínuo de reavaliação da relação existente entre crescimento econômico, 

sociedade civil e meio ambiente. A concepção de sustentabilidade tem-se mostrado ainda 

mais complexa quando incorporada à visão corporativa. A analogia do triple bottom line das 

dimensões econômica, ambiental e social da sustentabilidade tem emergido como um modelo 

de interpretação pelas empresas, embora cada uma dessas dimensões represente um grande 

desafio (Bieker et al., apud Silva e Quelhas, 2006).  

Segundo Silva (2003), desenvolvimento sustentável sob o ponto de vista corporativo 

pode ser definido como: "A busca do equilíbrio entre o que é socialmente desejável, 

economicamente viável e ecologicamente sustentável”. 

Triple Bottom Line, como um modelo de organização sustentável foi criado pelo inglês 

John Elkington, em 1994, e pode ser representado pela figura abaixo que demonstra a 

interdisciplinaridade das dimensões econômica, social e ambiental: 
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Fonte: Prof. Cid Alledi na “Olímpiada do Conhecimento” Senai sobre Transparência – os desafios de uma Gestão 

para a Sustentabilidade – RJ, março de 2010. 

 

A sinergia entre esses aspectos permeia a aplicação do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável, ou Sustentabilidade, onde quer que ele seja aplicado, tanto em nível 

governamental, como da sociedade civil ou na área empresarial.  

 

 

Este capítulo teve o objetivo de estimular a capacidade de pensamento crítico sobre o 

enfoque da análise organizacional que é palco desse estudo e introduzir alguns conceitos 

pertinentes as próximas abordagens - Recursos Humanos e Responsabilidade Social 

Corporativa como temas interligados entre si.     

 

 

3.3. RECURSOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

 

 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

 São dotadas de razão  e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade  

Artigo I Declaração Universal dos Direitos Humanos – ONU 1948 

 

Este capítulo aborda o papel estratégico da área de Recursos Humanos nas 

organizações, enfatizando seu compromisso com o desenvolvimento do seu público interno, 
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destacando a importância de promover o bem estar através de um ambiente de trabalho 

democrático, participativo, favorável à criatividade e à inovação e estimulando as relações 

sociais e o desenvolvimento dos seus líderes, através de práticas éticas e transparentes.  

 

 

3.3.1 Gestão de Recursos Humanos 

 

 

No atual cenário de alta concorrência entre as empresas, a corrida pela melhoria 

contínua dos processos, da inovação e da criatividade torna-se indispensável para a 

sobrevivência no mundo globalizado. 

O rápido avanço tecnológico leva a uma homogeneidade nos bens e serviços 

produzidos, dificultando cada vez mais a diferenciação. É neste ponto que a visão estratégica 

precisa buscar, dentro das próprias organizações, a potencialização do seu capital humano. 

A participação de todos os funcionários na concepção e na implementação da 

estratégia e a busca por um diferencial competitivo levam à valorização da criatividade e ao 

aumento do comprometimento com os objetivos da organização, propiciando um campo fértil 

para melhor utilização destas potencialidades. 

A partir da necessidade de desenvolvimento de capital humano, as organizações se 

voltam para o seu público interno com ações motivacionais e de qualidade de vida, investindo 

na aprendizagem e no desenvolvimento, considerando o caráter socialmente responsável dos 

seus programas. Estas medidas ultrapassam o assistencialismo, alcançando os âmbitos 

profissional e pessoal e alinhando o desempenho individual ao resultado organizacional.  

 

Lucena (2007, p. 10), ao refletir sobre a complexidade da realidade ambiental, destaca 

três campos de forças que desafiam o ser humano em suas múltiplas manifestações e que vão 

influenciar o papel do Recursos Humanos:  

 No campo tecnológico – a explosão do conhecimento; 

 No campo social – a busca da satisfação existencial humana; 

 No campo econômico empresarial – mudanças na própria natureza das 

organizações. 
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Ao falar sobre a explosão do conhecimento, há uma convergência de ideias entre 

Lucena e Santos, no que se traduz nos avanços da tecnologia. Para Santos (2004, p. 142), “Em 

presença de uma economia crescentemente global, em rápida mutação e orientada para a 

especificidade de cada cliente em particular, as empresas têm de possuir uma maior 

flexibilidade e capacidade de inovação como condição sinequanon para se manterem 

competitivas.” Em função disso, o conhecimento surge como valor econômico, requerendo 

maior flexibilidade da gestão para atuar de forma mais eficiente. 

Surge, então, a Sociedade do Conhecimento, que de forma mais ampla e objetiva 

“representa a combinação das configurações e aplicações da informação com as tecnologias 

da comunicação em todas as suas possibilidades”. No mundo moderno, a necessidade de 

dominar os processos de manipular, estocar e transmitir gigantescas quantidades de 

informação, por meios cada vez menos dispendiosos, cresceu a nível sofisticadíssimo, 

definindo quem sobrevive, ou não, em praticamente todos os segmentos dos negócios. 

Nesse contexto, nasce o princípio da gestão do conhecimento, que em última análise 

se transformou em um precioso recurso de controle dos processos das empresas. 

Paralelo a isso, pode-se observar que a sociedade do conhecimento dá origem a novas 

formas de exclusão, revelando que é praticamente impossível que toda sociedade tenha acesso 

aos diversos e múltiplos recursos dessa nova lógica. 

 

Lucena vai além na análise da questão da sociedade do conhecimento, destacando 

algumas consequências, entre elas: 

 Risco da obsolescência humana: o ser humano está impossibilitado de 

dominar todo o conhecimento da sua área de atuação profissional e social. 

Sendo assim, torna-se obsoleto e isso compromete a motivação do trabalhador, 

gerando frustração na busca da satisfação existencial humana mediante a 

acelerada necessidade de aprender/desaprender. 

 Risco da falta de controle do ambiente: as vantagens advindas da evolução 

tecnológica muitas vezes são conflitantes e antagônicas ao propósito de 

melhoria de qualidade de vida. 

 

No campo social, afirma a autora, “a busca pela satisfação existencial humana 

representa fundamentalmente o posicionamento do ser humano como indivíduo, querendo 

atuar como ‘sujeito’ reflexivo e crítico em termos de reordenar o ambiente e o caminho de 

‘volta ao homem’, preservando a sua identidade e a sua cidadania na pluralidade do processo 
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democrático” (2007, p. 11). Ela ainda acrescenta que o Movimento de Defesa dos Direitos 

Humanos reflete bem esse posicionamento. 

No campo econômico-empresarial a autora refere-se à necessidade das organizações 

adotarem modelos de administração mais flexíveis. 

Certa de que a organização empresarial é um dos meios que possibilita a realização 

pessoal através do trabalho, Lucena propõe uma reflexão dentro das organizações que busca 

conciliar o resultado do negócio, a contribuição social que pretende oferecer ao ambiente e as 

necessidades do seu grupo social, isto é, as aspirações dos seus trabalhadores. A partir disso, 

pode-se concluir que este é o grande desafio que se impõe à área de Recursos Humanos. 

 

Ainda segundo Lucena, do ponto de vista da organização, a estratégia de Planejamento 

de Recursos Humanos procura focar os aspectos tangíveis da contribuição dos indivíduos para 

o sucesso empresarial sob os seguintes pontos: 

 Apoiar-se nos Recursos Humanos, identificando-os como o componente que 

dinamiza de forma criativa a organização na direção da sua realização. 

 Prover a capacitação a curto, médio e longo prazos de modo a assegurar a eficácia 

da continuidade empresarial. 

 Proporcionar aos trabalhadores oportunidades de desenvolvimento profissional e 

de carreira. 

 Contribuir para que as gerências assumam com êxito suas responsabilidades sobre 

a gestão dos Recursos Humanos. 

 Subordinar a visão técnica às novas exigências do ambiente externo, do contexto 

organizacional e das expectativas dos trabalhadores. 

 

Santos e Lucena (2004 e 2007 respectivamente) dialogam no que diz respeito à 

dicotomia entre a teoria e a prática da Gestão de Recursos Humanos, debatendo a lacuna entre 

possibilidades e utopias. Ambas as autoras reconhecem que o Planejamento ou Gestão de RH 

não pode ser considerado isolado ou se restringir a ferramentas, técnicas, formulários e gestão 

de problemas de pessoal. Compreender a interdependência do RH com a estratégia do 

negócio, com o ambiente externo e o sistema econômico social é fundamental para a evolução 

e as mudanças qualitativas da sociedade. 
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Em uma visão panorâmica do contexto brasileiro, Lucena constata contrastes da 

realidade das organizações no que diz respeito à atuação dos Recursos Humanos. Para ela, o 

RH no Brasil atual ainda oscila entre a utopia e o desafio, por se caracterizar em 

transformação dos padrões de civilização ocidental e a prática terceiro-mundista da ética da 

esperteza.
24

  

Vale enfatizar as ambiguidades descritas abaixo sobre o contexto brasileiro, segundo 

Lucena (2007): 

(...) as ambiguidades da postura ético-moral, que se manifestam nos vários 

componentes da sociedade, como ponto crítico dessa perplexidade do cidadão 

brasileiro que se movimenta numa corda bamba entre a valorização da esperteza, e a 

ética do trabalho, entre o suborno e a corrupção, e a impunidade; entre a valorização 

da ascensão social a qualquer custo e as formas fáceis de ‘subir na vida’, e a busca 

da auto-realização através do trabalho, do esforço e da competência, entre a 

‘bajulação’, como princípio de relacionamento social, e a participação crítico-

construtivista, como princípio de enriquecimento social; entre o estímulo à 

ostentação do consumismo do supérfluo, e o risco da corrosão da poupança e do 

investimento produtivo; entre a degradação da dignidade humana pela insegurança 

do emprego, da miséria, da mendicância, da marginalização, da ausência de 

educação e profissionalização, e a persistência e teimosia na conquista da liberdade, 

da igualdade e da cidadania; entre o culto ao individualismo e à ambição, e a prática 

da responsabilidade social; entre o desrespeito a legislação e forma de burlar as leis, 

e a postura civilizada face aos direitos e deveres do cidadão (p. 17). 

 

Lucena ainda discorre sobre o cenário brasileiro, abordando as dimensões política e 

econômica, e conclui que as diferenças são tão extremas e os vários estágios que as 

organizações se encontram são tão diversificados que colocam o Planejamento de Recursos 

Humanos para algumas empresas como uma utopia e para outras como um desafio 

estimulante. 

Para algumas empresas que tentam conciliar o antigo e o novo, afirma a autora, não 

passam de pequenas reformas de perfumaria na superfície das suas estruturas. Falta a algumas 

empresas uma política de Recursos Humanos que enfrente o processo de alienação do 

trabalhador, que nele acredite e valorize a sua contribuição para o sucesso da organização. 

A realidade brasileira, retratando um país emergente em processo de transformação, 

convive simultaneamente com estágios de desenvolvimento diferentes, oferecendo espaços 

para diversos modelos de atuação empresarial. As organizações mais avançadas ou em 

processo de modernização incorporam à sua ação empresarial os pressupostos da sociedade 

moderna e da sua responsabilidade social, assegura Lucena. E complementa que quanto mais 

competitivo e exigente for o mercado em que a empresa atua tanto mais deverá afinar-se com 
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as expectativas, ajustando-se, portanto com flexibilidade, criatividade e inovação. E estes 

atributos fluem das pessoas. 

 

Santos (2004) propõe três vias essenciais para que as empresas possam criar condições 

internas e consigam se adequar, desenvolver e produzir:  

 Desenvolvendo o capital humano – significa desenvolver as competências 

individuais. Não significa um acréscimo de formação, mas um desenvolvimento de 

recursos humanos com maior grau de responsabilidade, orientados não apenas para 

competências ligadas a performance, mas igualmente uma crescente autonomia e 

liberdade de ação, fatores indispensáveis para o desenvolvimento de atos criativos. 

 Desenvolvendo o capital estrutural – este fator pressupõe o aprendizado coletivo e 

não apenas individual, conforme mencionado acima. Estimular a redes pessoais, 

relacionais e informacionais que promovem a disseminação do conhecimento, 

elevando a aprendizagem interna de todos os níveis da empresa. 

 Desenvolvendo o capital relacional – implica na troca de informação e conhecimento 

com o exterior. Esta dimensão permite pensarmos a interdependência  em um âmbito 

maior, no qual a aprendizagem depende cada vez menos de uma pessoa ou empresa 

isoladamente e sim das interações na sociedade. 

 

Para esta autora, o desenvolvimento do capital humano deve privilegiar a 

qualificação, a gestão de pessoas, a gestão do conhecimento com foco em criatividade e 

inovação, um ambiente adequado para fomentar a autoaprendizagem e o desenvolvimento de 

comunidades intelectuais.   

Uma das maiores exigências para a gestão de Recursos Humanos é desenvolver 

competências humanas internas. Para as organizações, ter os recursos humanos qualificados 

no que tange ao aspecto da formação é pouco. É preciso que as pessoas disponham de um 

amplo leque de competências que lhes permita criar e inovar, e que tenham capacidade de 

aprender, pensar e saber valorizar as suas contribuições. Mas não é só isso. O processo de 

criação de conhecimento requer ambientes que estimulem a criatividade, a autonomia e a 

liberdade de pensamento (Amabile, 1998). Sendo assim, existe uma parcela de 

responsabilidade da empresa de considerar a criatividade como parte integrante e estratégica 

da própria instituição. Para isso, torna-se necessário identificar os aspectos que favorecem ou 

bloqueiam o ato criativo tais como: tempo e espaço, excesso de rotina, tarefas rígidas e 
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estruturadas, isolamentos departamentais, falhas de comunicação, processos burocráticos e 

procedimentos demasiadamente rígidos. 

Segundo Santos, isso significa uma reorientação na atuação da gestão. Pressupõe a 

capacidade para gerir o componente emocional das pessoas, que vai muito além de uma 

gestão puramente racional com base em objetivos. Gerir pessoas significa orientá-las e 

conduzir coletivamente de forma a realizar seu potencial com inteligência, sensibilidade e 

flexibilidade. 

 

 No que diz respeito ao conceito de desenvolvimento de comunidades intelectuais, a 

autora reforça a ideia de que a aprendizagem e, sobretudo, a inovação não resultam de atos 

individuais; mas sim uma atividade socialmente construída, isto é, um processo construído a 

partir das interações da coletividade. As comunidades intelectuais definem-se por grupos 

relacionais informais que atuam como elemento multiplicador de aprendizagens através da 

troca de experiências. À gestão cabe o papel de criar condições favoráveis que promovam 

esse tipo de partilha, reconhecer a sua importância e disponibilizar recursos. 

 Outro grande fator de destaque para a Gestão de Recursos Humanos, com base na 

mesma autora é o capital estrutural. 

 Dando continuidade ao conceito do desenvolvimento do capital humano, o 

desenvolvimento de competências individuais por si só não é suficiente. Defende-se no capital 

estrutural a articulação das competências individuais, permitindo o desenvolvimento e o 

aprendizado do todo organizacional. Neste enfoque, compreende-se que as competências, que 

são construídas a partir da dinâmica do coletivo devem ser convertidas em projetos, produtos 

e serviços para o mercado. Isso pode ser feito através de ações coletivas que direcionem as 

pessoas para a missão e os objetivos da empresa, alinhadas à estratégia da organização e 

envolvidas em projetos em comum. Pressupõe também a promoção de relacionamento 

interpessoal, estimulando o envolvimento coletivo e definindo responsabilidades. 

 Destaca-se no capital estrutural a necessidade de se criar estruturas em rede, em que o 

conceito de redes ultrapassa as redes institucionais, podendo ser apresentadas sob forma de 

equipes de trabalho transversais. São ligações sociais, redes de relacionamento, que 

frequentemente extravasam o próprio espaço da empresa. 

 Por último, enfatiza-se o capital relacional como ponto relevante para Gestão de 

Recursos Humanos. Neste tópico, valoriza-se o diálogo com os vários stakeholders, a 

realização de parcerias, a comunicação com o ambiente externo – outras pessoas, 

organizações – podendo desencadear novas oportunidades de negócio, melhoria dos serviços, 
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troca de informações e conhecimento. Neste fator, a vivência em rede amplia-se, 

ultrapassando os limites das relações intraorganizacionais para uma dimensão maior de 

comunidade. 

  

 Após identificar os principais pressupostos teóricos, Santos volta o olhar para a 

aplicabilidade desses conceitos em situações concretas e conclui que existe uma 

fragmentação na prática de desenvolvimento e valorização dos recursos humanos. 

Através de matriz empírica a autora afirma a multiplicidade de estratégias que são adotadas de 

acordo com o grupo de pessoas existente internamente nas organizações. Isto significa que a 

flexibilidade adotada na prática de Gestão de Recursos Humanos é influenciada pelo tipo de 

trabalhador e atividade que realiza. A flexibilidade levará em consideração a tipologia do 

grupo: um grupo ligado ao core business da empresa, formado por trabalhadores qualificados 

ou um grupo que atua nas atividades periféricas da empresa; o valor agregado ao negócio e a 

disponibilidade/acessibilidade da mão de obra no mercado de trabalho.   

 

Quadro 1 – Tipologia de grupos de trabalhadores 

Difíceis de Substituir 

Baixo valor Acrescentado 

Informar 

Difíceis de Substituir 

Alto valor acrescentado 

Capitalizar 

Automatizar 

Fáceis de Substituir 

Baixo valor acrescentado 

Encomendar do exterior 

Fáceis de Substituir 

Alto valor Acrescentado 

 Fonte: Stewart, 1999, p. 299. 

 

 Com base neste quadro, a autora identifica diferentes grupos de pessoas: 

 

a) Trabalhadores facilmente substituíveis e com baixo valor acrescentado para a 

empresa – este grupo não contribui de forma direta para a atividade nuclear da 

empresa, encontra-se facilmente disponível no mercado de trabalho e o seu tempo de 

formação é curto. As empresas procuram, sempre que possível, automatizar estas 

atividades ou exteriorizá-las. Destaca-se esse quadro em azul, que pode representar o 

grupo de trabalhadores da Central de Relacionamento da Ampla, objeto dessa 

pesquisa. 
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b) Trabalhadores fáceis de substituir e alto valor acrescentado – quando se trata de 

atividades com alto grau de complexidade ou que exigem grande especialização, mas 

não estão ligadas diretamente ao negócio da empresa (core business).  

c) Trabalhadores difíceis de substituir, mas com baixo valor acrescentado para a 

empresa – neste caso, como não se pode substituir, tende a haver uma incorporação 

de novas atividades paralelas. 

d) Trabalhadores difíceis de substituir e com elevado valor acrescentado – considera 

que essas pessoas pertencem a um grupo de trabalhadores que agregam valor através 

da participação ativa no processo de criação ou desenvolvimento de produtos/serviços 

ligados diretamente ao negócio. 

 

A flexibilidade na gestão de Recursos Humanos tem conduzido as empresas a 

segmentar os diferentes tipos de trabalhadores e geri-los de forma igualmente diferente. Sendo 

assim, segundo Santos, os trabalhadores de menor valor acrescentado, tendem a ser geridos de 

modo convencional ou externalizados. 

 

Constata-se neste estudo a existência de diferentes práticas de gestão dos recursos 

humanos. Se, por um lado, tende a haver uma gestão que potencializa o conhecimento e as 

competências; por outro, afirma-se a exclusão de um grupo de trabalhadores que fica à 

margem dos processos de desenvolvimento pessoal e profissional. 

 

 

3.3.2 Principais fatores que propiciam o Desenvolvimento de Pessoas 

 

 

Neste tópico serão abordados especificamente dois fatores considerados fundamentais 

para o desenvolvimento de pessoas: concepções em Treinamento & Desenvolvimento e o 

papel da liderança. 
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3.3.2.1 Treinamento & Desenvolvimento (T&D) 

 

 

O desenvolvimento tem de estar relacionado, sobretudo com a melhora de vida que levamos e das liberdades que 

desfrutamos. 

Amartya Sen (2000, p. 29) 

  

 

O treinamento & desenvolvimento é fundamental na gestão empresarial que 

acompanha as organizações desde os primeiros modelos e consequentemente sofreram 

diversas transformações, influenciadas pelo estilo de gestão das empresas, as ciências que se 

apropriavam dela e as mudanças na gestão dos Recursos Humanos.  

Considerando que as organizações no Brasil passam por uma fase de transição, entre a 

modernização e a tradição, entre modelos de gestão emergentes e as práticas mais 

conservadoras, torna-se legítima uma análise histórica de T&D. 

Malvezzi (1999) traça uma linha do tempo analisando criticamente a evolução do 

T&D no mundo do trabalho e reconhece que a capacitação profissional sempre foi um 

elemento-chave para a eficácia empresarial. Desde o sistema de fábrica, a inabilidade dos 

trabalhadores para operar, configurou-se como um obstáculo incontestável à eficácia, 

confirmando a importância de investimentos na capacitação profissional. Desde 1880, o 

treinamento nas indústrias se configurava como uma alternativa para redução de erros e a 

atualização do empregado, como algo racional. Já nos anos 70, por força da competitividade e 

da rápida evolução tecnológica, a eficiência dos negócios passou a depender mais das 

contínuas atualização e aprendizagem do que da autoridade gerencial (Argyris, 1992). Nessa 

situação, a capacitação tornou-se uma alternativa para a autoridade gerencial, reforçando os 

programas de formação e atualização como fator essencial para o sucesso do negócio. 

Sendo assim, o treinamento foi-se diferenciando de um elemento técnico para um 

elemento estratégico na articulação dos negócios, como convém a condição ontológica do ser 

humano, afirma Malvezzi (1999). Ou seja, no que diz respeito ao sujeito, passou de uma 

atividade mecanizada de aperfeiçoamento condicionado dos trabalhadores, para uma proposta 

de formar indivíduos pensantes, capazes de se articular e fazer parte dos negócios. 

Fala-se não mais unicamente em treinamento, mas, também, em desenvolvimento; 

significando a ampliação de enfoques. Então, o que diferencia o treinamento de 

desenvolvimento? 

 O desenvolvimento foi identificado com a ampliação de potencialidades tendo em vista o acesso na 

hierarquia do poder, ou seja, a capacitação do indivíduo para ocupar cargos que envolvem mais 

responsabilidades e poder. Portanto, capacitar não significa dar mais informações e desenvolver habilidades, mas 
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ser mais identificado com a companhia. O treinamento foi identificado com o aperfeiçoamento do desempenho 

no mesmo nível hierárquico, ou seja, com algo à margem da carreira hierárquica, relacionado à 

instrumentalidade pessoal. O treinamento foi configurado como uma pré-condição do desenvolvimento. 

(Goss,1994, p. 62) 

 

 

O processo de desenvolvimento de pessoas impõe também aos gestores atuais o 

desafio de conciliar os resultados organizacionais – já previstos no planejamento estratégico e 

estabelecidos através de metas, indicadores e missões – com os interesses dos trabalhadores.  

Neste sentido, considerando o ser humano como sujeito que tem como destino criar seu 

próprio projeto de vida, e este depende de sua interação com a natureza e o meio em que vive, 

um dos principais instrumentos que possibilita a realização desse projeto é o trabalho. 

Partindo deste princípio, as alternativas são infinitas, porém as ideologias dos sistemas 

em que estes indivíduos estão inseridos, muitas vezes induzem-nos a trilhar caminhos 

conhecidos e aprovados, o que limita sua perspectiva de desenvolvimento.  

Na história do trabalho, desde o conhecido trabalho artesão até os primeiros modelos 

industriais, acompanhamos a fragmentação dessa relação criar-realizar, que é ontológica à 

condição do ser humano. Essa significativa perda na construção de uma relação saudável 

entre o homem e o trabalho, dá margem àquela máxima que representa bem o resultado da 

mecanização do trabalho e o processo de produção em massa: a separação entre a mente que 

cria da mão que executa. Neutraliza assim a potencialidade humana, caracterizada pela 

dificuldade de escolhas – imposição das tarefas e controle dos meios de realização – através 

do controle sobre seu corpo e tempo. Neste momento a capacitação da mão de obra ficou 

configurada como aperfeiçoamento da condição física, das habilidades cognitivas que 

garantissem maior eficiência e eficácia do modelo de produção vigente, ou seja, o homem 

tendo que se adaptar ao modelo de produção, desequilibrando a relação homem-trabalho, 

como um fator essencial na busca pela satisfação e controle de suas necessidades. 

Tais situações sugerem o reducionismo da capacitação profissional quando analisada 

sob o ponto de vista gerencialista. Esse ponto de vista da eficiência e da eficácia não é 

suficiente para dar conta da relação homem-trabalho que a era industrial instituiu, limitando o 

ser humano e submetendo seu desempenho e sua qualidade de vida às exigências das 

máquinas, das linhas de montagem e da execução de tarefas, distanciando-o da sua condição 

ontológica.  

A partir dos anos 80, com a influência do Toyotismo e da especialização flexível, a 

ênfase na qualidade foi predominante nas indústrias, reforçando a importância do “como 

fazer” (know-how): como fazer certo, como fazer sem desperdício, como fazer bem feito, 
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como fazer o cliente satisfeito. Esse sistema de gestão influenciou todo o trabalho 

desenvolvido pelas áreas de T&D. Novamente o treinamento era responsável por adestrar os 

trabalhadores a realizarem da melhor forma possível aquilo que o planejamento definiu como 

resultado, tempo e qualidade.  

Nos processos seletivos eram definidos os requisitos, as competências e as habilidades 

desejadas. A Psicologia Organizacional era responsável por aferir isso, identificando, através 

de testes e instrumentos psicométricos, as condições pessoais apresentadas pelos candidatos 

ao trabalho. A defasagem entre o perfil e as habilidades exigidas do indivíduo pela função 

indicava a necessidade de treinamento. A partir disso, os programas de treinamentos eram 

implantados para suprir essa lacuna, a fim de permitir maior agilidade, precisão, qualidade, 

transmissão de informação ou mudança de atitude, tendo como objetivo estreitar o 

desempenho da tarefa com o planejamento. 

O treinamento assumia o papel de atuar também como parte do processo regulatório, 

desenvolvendo e mantendo as habilidades dos trabalhadores de acordo com as requisições das 

tarefas. Em função disso, o treinamento, como instrumento que permitia ao trabalhador 

desempenhar as tarefas de sua função com a precisão e o ritmo previstos no planejamento, 

substituiu aquele antigo treinamento voltado para o “aprender fazendo”, que acontecia nas 

oficinas e o processo de socialização, que ocorria nas famílias e nos grupos. Essa 

transformação foi uma articulação intencional para a regulagem do desempenho do processo 

de produção. 

Mesmo sendo considerada a complexidade do ser humano, e sendo acrescidos novos 

fatores que influenciavam o desempenho do trabalhador, como motivação, valores e 

expectativas, o treinamento ainda era subordinado ao saber da Engenharia. 

Somente a partir das transformações ocorridas na década de 70, quando o controle 

pelos processos (know-how) da Engenharia passou a não mais ser suficiente para garantir a 

eficiência, é que a capacitação profissional sinalizou mudanças na sua base. 

Segundo o Malvezzi (1999), para fazer frente às pressões, as empresas reorientaram 

suas políticas de modernização, podendo ser resumidas em quatro elementos: a competência, 

a tecnologia, a parceria e a flexibilidade. Essa mudança influenciou radicalmente as 

concepções da capacitação profissional. A definição de tarefas (que era referencial para o 

treinamento) foi substituída pelas missões (know-why), na forma de institucionalização das 

tarefas. A partir daí, o sujeito ganha mais autonomia, sendo cobrado por mais 

responsabilidade e criatividade. Ele deixa de ser controlado pelos processos e passa a ser 

controlado pelos resultados. Sendo assim, o treinamento deixa de lado o enfoque de melhor 
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execução das tarefas para investir mais na autorregulagem, uma vez que estão em jogo a 

competência, a criatividade e o compromisso para se alcançar o resultado. 

Com a mudança de paradigma que atravessou os anos 90, propondo atividades 

autogestionárias, exige-se uma atualização na aprendizagem dos recursos humanos. É 

atribuído ao trabalhador ou ao grupo o “como fazer”, isto é, a partir de agora ele ou o grupo 

planeja, realiza e avalia seu próprio trabalho. Devido a essa flexibilidade, o trabalhador 

precisou desenvolver maior senso de responsabilidade, comprometimento e ser cooperativo. 

Malvezzi compara as diferenças existentes entre a administração científica e as 

estratégias do paradigma emergente. Na primeira, o foco estava na tecnologia, como parte da 

estrutura da empresa, colocada como algo rígido, imutável e concentrador do “como fazer”. 

Sendo assim, poderiam ser trocados operadores (linha de montagem clássica), que os 

procedimentos permaneceriam os mesmos, não havendo quebra de tarefas, pois o novo 

trabalhador seguiria as mesmas regras do antecessor. Já no momento mais atual, em que o 

“como fazer” fica por conta do trabalhador, este passa a fazer parte da racionalidade da 

empresa, o foco do conhecimento está no funcionário e, ao sair, leva com ele esse know-how.  

É motivado por este novo cenário, que se enfatiza o know-why no trabalho de 

desenvolvimento profissional. Para que o trabalhador possa atingir os resultados, ele precisa 

criar soluções e, consequentemente, utilizar seu cérebro. Isso implica em muito mais 

autonomia, pois não se segue um manual de procedimentos. Aproxima esse trabalhador de um 

artesão, mais consciente dos resultados a serem alcançados, livre para escolher seus caminhos, 

se aproximando da sua condição de sujeito indeterminado, deslocando as recompensas a algo 

externo, para a realização daquilo que lhe dá prazer, mexe com a autoestima e cria maior 

identidade com o que está sendo criado. 

Este mesmo autor destaca como uma das metodologias mais adotadas atualmente no 

treinamento o chamado treinamento on the job. Este aproxima o treinamento da realidade com 

o dia a dia do trabalho. Sendo assim, além do trabalhador compreender melhor o know-how 

das atividades, ele também poderá levantar o maior número de razões e motivos por que algo 

deve ser feito. 

Outra tendência é a reconceituação da capacitação profissional, uma vez que esta não 

se aprofunda mais no aperfeiçoamento de habilidades específicas do como fazer. Sendo essa 

ação uma escolha do indivíduo ou do grupo, o treinamento deverá buscar desenvolver e 

despertar significados e sentidos para a realização de determinado trabalho, alinhando este 

com o projeto de vida do profissional.  
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Neste sentido, Malvezzi afirma (1999, p. 29): “Treinar consiste no oferecimento de 

oportunidades que propiciem ao indivíduo a reelaboração de seu projeto de vida profissional e 

os significados da contribuição do desempenho para a realização desse projeto.” E 

complementa: “... o processo de capacitação de um indivíduo tem por missão ensiná-lo a 

pensar, a reelaborar constantemente seus significados e a aprender a fazer autocrítica.”  

Com base nessas concepções, existe uma inclinação para os treinamentos em grupos, 

nos quais os saberes são construídos a partir dos confrontos com diferentes racionalidades. 

Essa interatividade pode potencializar a absorção da aprendizagem, legitimando ou 

reelaborando os saberes dos indivíduos. 

 

Com o objetivo de demonstrar a importância do treinamento como um processo 

educacional, as contribuições do pedagogo Paulo Freire parecem fundamentais, visando a 

uma melhor qualidade de vida, a partir de uma proposta pedagógica que pode ser construída 

com os trabalhadores e sua coletividade. 

 

Ruscheinsky e Costa (2002, p. 77) abordam uma dimensão mais ampla sobre educação 

transformadora e construtora de novas posturas, novos hábitos e novas condutas.  

Em seu artigo sobre educação ambiental com trabalhadores do setor agrícola eles 

defendem uma proposta pedagógica a ser construída junto com os trabalhadores e a sua 

coletividade. Um processo de educação por meio da apropriação da realidade e da ação-

reflexão, em que, através de um processo coletivo, os trabalhadores podem questionar, 

perguntar e criticar as suas relações com o trabalho e o próprio trabalho; em vez de serem 

apenas consumidores de informações, respostas concebidas e discurso estabelecido. A 

proposta de viabilizar a construção e a descoberta do conhecimento liberta o indivíduo de uma 

situação de opressão, bastante comum na educação tradicional que oferece respostas prontas. 

Estas aparecem como receitas prescritas pelo modelo tecnológico/econômico e passam a 

oprimir os trabalhadores, porque os impedem de dizer a sua palavra no tempo-espaço.  

Partindo da concepção de Paulo Freire (que se propõe profundamente dialógico) de 

que o diálogo é predominante nas conexões sociais, fica evidenciado que são as relações que 

envolvem o ser humano no desenvolvimento de sua existência, ou seja, os indivíduos são 

reconhecidos como agentes por intermédio dos relacionamentos que são capazes de construir.  

Nesse processo de conscientização é importante compreender que o indivíduo não é 

uma esponja que absorve informações e se adapta pura e simplesmente ao mundo pré-

concebido. Freire (1987) concebe que os homens têm como condição ontológica serem 
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agentes transformadores da realidade, sendo esse um dos princípios da educação libertadora. 

Os agentes sociais são inconclusos e é pelo encontro com o outro, com o estranhamento, que 

eles se constroem como membros da sociedade.  

 

Para superação de Programas de Treinamento & Desenvolvimento tradicionais, que 

refletem a lógica dominante da sociedade do conhecimento é necessária a construção crítica à 

realidade, por meio de um processo participativo, através de perguntas para o 

desenvolvimento da subjetividade, via encontros, e na reflexão sobre a ação social. 

As problematizações sobre quaisquer aspectos do trabalho só terão sentido se forem 

parte do processo dialético da ação e da reflexão, constituindo a práxis.  

 

Outra contribuição de Freire é com uma visão sobre o papel do educador, ou os 

saberes necessários para as práticas educativas. Traçar esse paralelo, expandindo o conceito 

de Treinamento & Desenvolvimento para o conceito de Educação, faz-se necessário nesse 

trabalho para melhor compreensão da amplitude e da responsabilidade que as organizações 

têm com seus trabalhadores e a sociedade. 

 

Reconhecendo os seres humanos como seres inacabados, seres de opção e de decisão, 

o educador que opta pela memorização mecânica do ensino de conteúdos, em nome da 

eficácia, está tolhendo a liberdade do educando. Neste caso, o aprendiz funciona muito mais 

como um paciente do que como agente, recebendo a transferência de um conteúdo em vez de 

participar da construção do conhecimento do objeto, como um sujeito crítico e curioso. 

Homens e mulheres são os únicos seres que social e historicamente são capazes de aprender. 

A capacidade de aprender aqui é mais do se adaptar ou repetir a lição dada, mas, sobretudo 

transformar a realidade, nela intervir, recriando-a, construir e reconstruir, constatar para 

mudar.  

Saber respeitar a autonomia e a identidade do educando
25

 é um imperativo ético, não 

um favor ou uma concessão. Uma das práticas que exemplifica essa relação é o diálogo 

verdadeiro, no qual surgem e convivem as diferenças e, sobretudo, são respeitadas.  

Nos subtítulos do seu livro, de uma forma poética, Freire declara o que é a arte de 

ensinar: 

(...) “Ensinar não é transferir conhecimento” 

“Ensinar é uma especificidade humana” 
                                                           
25

 Na linguagem empresarial o termo educando é equivalente a treinando. 
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“Ensinar exige comprometimento” 

“Ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo” 

“Ensinar exige disponibilidade para o diálogo” 

“Ensinar exige querer bem aos educandos” (...) 

 

 

Com base no arcabouço teórico deste subcapítulo, pode-se concluir que o 

desenvolvimento de pessoas ganhou cada vez mais importância com a evolução da gestão 

empresarial, podendo ser visto com uma oportunidade de aproximar o trabalho da questão 

ontológica do sujeito, este em constante transformação e desenvolvimento em função da sua 

indeterminância ou inacabamento, como diz Freire. Isso significa dizer que a grande missão 

do desenvolvimento profissional deve almejar não uma ascensão hierárquica em uma escala 

de poder, por serem cada vez mais escassos os níveis intermediários nas empresas, mas 

fundamentalmente o incentivo de uma identidade profissional como um dos projetos de vida 

e, consequentemente, auxiliará o projeto da própria empresa. 

 

 

3.3.2.2 O papel da Liderança no desenvolvimento de pessoas 

 

 

Os líderes e os estilos e comportamentos de liderança são alvos de estudo desde os 

primeiros modelos de gestão da Organização. O interesse pelo tema motivou a formulação de 

diversas teorias e conceitos, que vem sofrendo transformações ao longo do tempo.  

Apesar das diferenças e da evolução do conceito, percebe-se um consenso entre as 

várias concepções de liderança, o qual responde pela capacidade de influenciar outra pessoa 

ou grupo para um objetivo comum, conferindo ao líder o papel de facilitador de trocas sociais 

e estimulador do relacionamento interpessoal. Nessa perspectiva, a liderança implica vínculos 

sociais.  

Ao se falar de Recursos Humanos, torna-se relevante tratar do tema liderança, uma vez 

que esse ator está ligado a um grupo ou equipe no dia a dia do trabalho, exercendo influência, 

lidando com pessoas e respondendo por resultados, sejam eles quantitativos ou qualitativos. 

Além disso, os líderes no nível intermediário da organização – aqueles que são responsáveis 

por uma equipe, mas não possuem poder de decisão estratégica da organização – podem ser 

identificados como atores de interface. Ou seja, responsáveis por atender aos anseios e às 
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expectativas de um grupo, ao mesmo tempo em que precisa influenciá-los para alcançar os 

resultados esperados pelo alto escalão da empresa (gerentes, diretores e acionistas). Para essa 

pesquisa, podem-se considerar os supervisores e os coordenadores da Central de 

Relacionamento da Ampla como atores de interface. 

 Na escola da administração científica o papel do líder era supervisionar seus 

subordinados a fim de garantir que as tarefas fossem realizadas com eficiência, dando um 

caráter racional por tratar especificamente dos objetivos organizacionais, época em que o foco 

era a produção. 

A partir da Escola das Relações Humanas o líder ganhou um caráter diferente, 

deslocando o foco da tarefa para as relações interpessoais, demonstrando uma preocupação 

com o ambiente psicossocial e as pessoas. Sendo assim, passou a considerar as necessidades 

dos indivíduos bem como seu autodesenvolvimento e crescimento (Tolfo, 2004, p. 274). 

Outras abordagens que incrementaram o conceito de liderança podem ser constatadas 

nas teorias comportamentais ou contingenciais trazendo contribuições ao tema, tais como a 

classificação dos estilos comportamentais de liderança – autocrático e democrático ou laissez-

faire –, desconstruindo a ideia de que o líder é aquele que possui traços inatos. Enfocando na 

possibilidade deste desenvolver comportamentos desejáveis ao desempenho esperado. E a 

teoria do líder situacional, presente na abordagem contingencial que defende a capacidade de 

adaptação às demandas organizacionais e grupais e a flexibilidade do líder para trabalhar com 

diferentes situações, pessoas e contingências. 

Essas concepções do papel do líder também apresentam limitações, sendo a escola 

comportamental criticada pelo seu caráter reducionista em concentrar-se no estímulo-resposta, 

assim como o líder situacional foca sua atuação nas adaptações às mudanças do ambiente, ou 

seja, extrínsecas, desconsiderando os aspectos subjetivos dos indivíduos. 

Neste sentido, Vieira (2007) discute o papel do gestor no desenvolvimento de recursos 

humanos, elucidando, entre outros fatores, a importância deste enquanto multiplicador e 

facilitador do desenvolvimento de pessoas, para equilibrar os aspectos objetivos e subjetivos 

dos indivíduos sob sua responsabilidade. 

Ao denominar ao líder de pessoas, a nomenclatura de gestor educador, o autor destaca 

como principais desafios a esse ator pensar a autonomia dos indivíduos e da equipe, com 

regras, metas e prazos bem definidos. Além de estimular a realização de projetos pessoais que 

contribuam para a realização do ser humano, preparar-se para lidar com as emoções e o 

sucesso psicológico do indivíduo, educação continuada e alinhar as expectativas de carreira 

com a vocação. Esse último aspecto também diz respeito aos gestores, que muitas vezes 
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assumem essa posição como uma oportunidade de ascensão financeira e social, porém 

desvinculada de um projeto pessoal e acima de tudo a vocação. 

Neste artigo, Vieira também detecta que as atribuições, as atividades e a pressão que 

os gestores assumem em nome da Organização são barreiras para que esses dediquem tempo e 

energia no desenvolvimento pessoal dos indivíduos de sua equipe. E mesmo quando esse 

tempo é administrado, falta habilidade para lidar com os aspectos subjetivos e todas as suas 

implicações, o que é fundamental para tornar o ambiente mais humanizado. 

Vieira (2007) e Tolfo (2004) comungam da mesma ideia sobre o utilitarismo que 

consome os líderes nos dias de hoje, dominados pelo pragmatismo do ambiente 

organizacional que estimula os gestores à busca contínua por resultados melhores e metas 

mais arrojadas. Negligencia-se o papel social do líder, de orientar e acompanhar sua equipe de 

trabalho, decodificando os sentidos, símbolos e aspectos relacionais e psicossociais dos 

liderados. Peter Senge (1999, p. 68) salienta que a principal tarefa de um líder é “ajudar as 

pessoas a produzir juntas, mais do que são capazes de produzir sozinhas” confirmando assim, 

que a liderança passa por um processo social. 

Nesta lógica, cabe à área de Recursos Humanos não assumir a responsabilidade 

exclusiva do desenvolvimento de pessoas, mas propiciar ferramentas e condições adequadas 

para que os gestores possam fazer. 

Na mesma direção, Drucker (2006, p. 59) em seu subcapítulo “É preciso liberar 

gestores para gerenciar pessoas” mostra a importância de o gestor buscar o potencial das 

pessoas e dedicar-se a desenvolvê-lo. 

Mas para que isso aconteça de forma plena, a principal recomendação deste estudioso 

é que o gestor gerencie a si mesmo, identificando seus pontos fortes e potencializando-os; 

avaliando seu próprio desempenho; conhecendo seus valores e a forma como aprende; decidir 

qual é o lugar que pretende estar ou ocupar e, por fim, indagar-se sobre qual é a sua 

contribuição e como fazê-lo.  

Em resumo, para conhecer o outro e poder ajudá-lo a se desenvolver, o 

autoconhecimento e a constante busca pelo autodesenvolvimento são fundamentais no 

processo de liderança.  

 

 

Este capítulo teve o objetivo de apresentar alguns conceitos e os principais atores 

envolvidos no Desenvolvimento de Pessoas, questionando teorias básicas acerca do tema e 

buscando pensar sobre o real desafio que se interpõe às Organizações e aos profissionais da 
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área de Recursos Humanos no que tange desenvolver seres humanos que possam contribuir 

para uma sociedade melhor. 

 

 

3.4. RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

 

 

Este tópico faz uma contextualização do tema, associando-o aos demais itens 

abordados nesta pesquisa; define quais são os principais conceitos e premissas que irão 

nortear o trabalho e atua como fio condutor do próximo assunto que fará uma revisão da 

Responsabilidade Social Interna. Neste sentido, o arcabouço teórico sustentará o foco 

principal da pesquisa que é analisar as políticas, as práticas e as ações voltadas para o público 

interno da empresa a fim de proporcionar uma reflexão sobre o quão socialmente responsável 

a organização é para com seus funcionários e qual é a relevância disso. 

 

 

3.4.1 Um breve histórico e a evolução dos conceitos 

 

 

Schroeder (2004, p. 3) afirma que a empresa, caracterizada como uma organização 

com fins lucrativos, foi o mais importante meio de acumulação de riquezas, especialmente 

durante os séculos XIX e XX. Guiadas pela busca do interesse próprio, as empresas se 

firmaram como o meio mais eficiente e eficaz para a obtenção de uma sociedade estável, 

sustentando a lógica da economia de mercado. Porém, embora se afirmando como fonte de 

melhoria da condição humana, não foi bem isso que aconteceu. Seu objetivo se concentrava 

demasiadamente no lucro, deixando para segundo plano as questões humanas e sociais. A 

partir desde momento, o Estado passa a ser o provedor do bem estar social.  

Porém, o Estado do bem estar social, com seus recursos de baixa qualidade e a falta e 

má administração de seus recursos financeiros não foi capaz de assumir única e 

exclusivamente essa responsabilidade, necessitando que a sociedade buscasse novas 

alternativas. 

Destacou-se, assim, a mudança das empresas, pilares do paradigma do mercado e da 

acumulação de riqueza, passando a exercer um papel diferenciado do tradicional – ser um dos 
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critérios fundamentais da organização da sociedade. Neste contexto emergem a 

responsabilidade social corporativa e a participação da empresa nas questões sociais. 

Sendo assim, com a fragilidade do Estado no final do século XX juntamente com as 

crises que geravam falta de trabalho e emprego, as empresas deixam de ser apenas produtoras 

de bens e serviços para participar e influenciar outras dimensões sociais. 

 

Segundo Schroeder, as empresas como centro de poder financeiro e político, 

interferem diretamente na dinâmica social e, por esse motivo, devem devolver à sociedade 

parte dos recursos humanos, naturais e financeiros que consumiram para fomentar o lucro do 

seu negócio.  

  

Debruçado na teoria das delimitações dos sistemas sociais (TDSS) de Ramos (1989), 

afirma que a razão humana tem duas dimensões: as razões substantiva e instrumental. Esta, 

especialmente utilizada para atender o mercado, é caracterizada por buscar atender objetivos 

de maneira calculista sem se preocupar com a forma como se faz. Já aquela é a capacidade do 

homem de fazer suas escolhas, desenvolvendo seus próprios valores, crenças e virtudes. 

Sempre que o homem é tolhido de suas escolhas há uma despersonalização, tornando-o 

meramente comportamental. 

A TDSS propõe o resgate da racionalidade plena, ou seja, instrumental e substantiva, 

dando a oportunidade do homem utilizar seu potencial multifacetado.  

Influenciado pelo paradigma do mercado, no qual tudo é possível para que o lucro seja 

atingido, o tema responsabilidade social acaba sendo mais uma fonte de poder para as 

organizações maximizarem seus lucros sem se preocuparem com o seu real papel perante a 

sociedade. 

Dessa forma, cabe às empresas, como uma das instituições responsáveis pelo 

desenvolvimento humano
26

, conciliar seus objetivos econômicos com o bem estar social e a 

qualidade de vida. 

 

Convergindo com as ideias apresentadas, Ashley, Coutinho e Tomei (2000) 

consideram a responsabilidade social corporativa como um novo modelo mental das relações 

sociais, econômicas e políticas. 

                                                           
26

 A TDSS entende que as empresas são instituições atuantes sobre as questões de sociais, mas chama a atenção 

para suas limitações, afirmando também a importância do papel do Estado e da sociedade civil organizada. 
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Ao revisitar a história sobre RSC, Ashley et al (ibid) citam o caso Dodge versus Ford, 

como uma das primeiras experiências a discutir o papel social e econômico da organizações.  

As iniciativas de Henry Ford em investir em objetivos sociais, como aumento de salário para 

os empregados entre outros, foram a julgamento em Michigan (EUA). A Suprema Corte se 

posicionou a favor dos Dodges com base na premissa da legislação, que afirmava que o 

propósito das corporações era a realização de lucros para seus acionistas, não podendo estes 

ser direcionados para outros fins. Após a crise de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, a 

ascensão das Corporações e o poder que essas assumiram na sociedade foram alvos de 

questionamentos, especialmente no meio acadêmico, o que se refletiu nas mudanças das 

decisões das cortes Americanas. 

Na evolução do tema RSC, as autoras apresentam conceitos que argumentam contra, a 

favor e suas transformações. 

Aqui são destacados os argumentos éticos, baseados nos princípios religiosos de 

moralidade e nos princípios instrumentais que defendem que o comportamento socialmente 

responsável contribui para a performance econômica da empresa. 

A partir da década de 1970, identificou-se a integração entre as perspectivas 

econômicas e a conotação normativa da responsabilidade social e os debates filosóficos sobre 

o dever das corporações em promover o desenvolvimento social. 

Alguns autores apontam certas interseções entre o conceito de responsabilidade social 

e cidadania empresarial. Neste sentido, vale enfatizar o conceito de Cidadania Empresarial 

(idem), o qual em 1996 foi proferido pelo Presidente dos Estados Unidos na época, Bill 

Clinton. Ele destacou cinco princípios da cidadania empresarial: ambiente de trabalho 

favorável à vida familiar dos empregados, seguro saúde e plano de previdência, segurança no 

trabalho, investimento nos empregados e parceria com os empregados. Posteriormente, o 

Presidente foi criticado por apresentar o conceito ligado a apenas um dos grupos de 

stakeholders: os funcionários. Neste caso, a empresa cidadã pode ser entendida como “aquela 

que não foge aos seus compromissos de trabalhar para a melhoria da qualidade de vida de 

toda sociedade.” (Rohden, 1996, p. 46.) 

Martinelli (1997) destaca as vantagens da prática da cidadania empresarial: 

 valor agregado à sua imagem 

 desenvolvimento de lideranças mais conscientes e socialmente responsáveis 

 melhoria do clima organizacional e da satisfação e motivação decorrentes de 

aumento de autoestima 
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 reconhecimento e orgulho pela participação em projetos sociais, entre outras 

vantagens 

 

Nessa linha de reflexão, observa-se a descentralização do tema Responsabilidade 

Social em torno da Corporação, como dito anteriormente na teoria das delimitações dos 

sistemas sociais (TDSS). Volta-se para uma visão das redes de relacionamento entre 

stakeholders, considerando-se as relações de troca.  

A figura abaixo (Figura 5) representa o modelo mais atual da relação em rede dos 

diversos stakeholders sobre o aspecto da Responsabilidade Social: 

 

Fonte: Alledi (slides apresentados na aula do Mestrado em Sistemas de Gestão/2009) 

www.nucleoetico.com.br. 

 

Apesar do deslocamento da Organização de uma posição central para uma posição de 

igualdade em relação aos demais stakeholders, conforme figura acima, é inegável o 

reconhecimento do impacto e a influência que esta exerce nas questões sociais. Além disso, 

nota-se um crescente interesse das empresas pela Responsabilidade Social. Mas por quê? 

 

Para Porter (2006) o advento da RSE não foi iniciativa das empresas, mas sim pressão 

pública por responsabilidade dos impactos que seus negócios geram. O autor aborda a 

dificuldade de medir o impacto da responsabilidade social tanto em ganhos para a sociedade 

como em benefícios para o próprio negócio. Porém, ele defende que a melhor maneira de uma 

empresa atuar de forma socialmente responsável é adotá-la de forma estratégica. Isto é, muitas 

http://www.nucleoetico.com.br/
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empresas ainda abraçam a causa da RSE de maneira fragmentada e desvinculada do negócio 

da organização. Para Porter, as empresas perdem boas oportunidades de beneficiar a 

sociedade e o seu negócio quando não utilizam os principais mecanismos estratégicos que 

norteiam suas decisões empresariais. E ainda complementa: “a RSE pode ser muito mais do 

que um custo, um entrave ou uma ação filantrópica – pode ser uma fonte de oportunidades, 

inovação e vantagem competitiva” (p. 54). 

Ao analisar os motivos de se adotarem práticas de RSE, o autor destaca as principais 

justificativas: dever moral, sustentabilidade, reputação e licença para operar. Em um primeiro 

instante observa-se que há uma preocupação em satisfazer o público externo, mas 

eventualmente o autor também aborda algumas práticas que contemplam o público interno da 

Organização. De que forma?  

Porter defende a integração entre empresa e sociedade, incluindo o conceito de valor 

compartilhado. Esse conceito diz respeito à inter-relação entre atores – sociedade civil, 

Estado e empresas. Em vez de esses atores se preocuparem com pontos individuais, deveriam 

investir em políticas de bem comum, que atendam aos interesses de ambas as partes. Sendo 

assim, ele ilustra essa relação de dependência da seguinte forma: “uma empresa precisa de 

uma sociedade saudável, com educação e igualdade de oportunidades. Também investir em 

condições de trabalho favoráveis e segura ajuda a reduzir custos com acidentes etc.  

Porter afirma que a empresa deve atentar para duas vertentes:  

 De dentro para fora – a sua produção: impacto social da sua cadeia de valor. 

 De fora para dentro – recursos humanos e infraestrutura disponível. 

Essa concepção reforça a ideia de que as empresas não podem resolver todos os 

problemas sociais, logo elas devem focar em questões que tenham inserção com sua área de 

atuação.  

Vale ressaltar mais um exemplo levantado pelo autor para empresas atuarem de forma 

socialmente responsável: na gestão de recursos humanos, o comprometimento com políticas 

de contratação e demissão, educação e treinamento e remuneração dignas podem representar 

tanto ações de dentro para fora, com de fora para dentro. Depende do negócio da empresa e da 

forma como atua. 

Outro ponto relevante sobre a integração empresa e sociedade é a inclusão da 

dimensão social ao valor da empresa, isto é, tornar o impacto social parte integrante da 

estratégia da empresa. Para Porter, “integrar necessidades empresariais e sociais requer mais 

do que boas intenções e liderança forte. Requer ajustes nas relações de subordinação e 
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incentivos na organização.” E acrescenta: “A ênfase não deve ser dada à imagem, mas à 

substância” (p. 65). 

Embora o autor perceba avanços neste tema, também reconhece que ainda há muito 

para se ajustar sobre RSE e estratégia empresarial. Esta deve enxergar a responsabilidade 

social com geração de valor compartilhado e não com contenção do prejuízo ou campanha de 

relações públicas. Identificar os problemas sociais específicos que a empresa está mais bem 

preparada para resolver é fundamental para beneficiar os atores envolvidos, segundo Porter. 

 

Nessa mesma lógica, uma questão relevante levantada por Cappellin et al. (2002) se 

impõe ao mundo dos negócios: de onde vem o interesse das organizações empresariais em 

combinar e vincular suas metas de  rentabilidade com responsabilidade social? A pesquisa 

realizada por estes autores mostrou que, em decorrência da forte concorrência que as 

organizações enfrentam, há necessidade de se articularem como sistemas flexíveis e abertos 

para estabelecerem um diálogo com atores sociais integrados ao seu negócio. Sendo assim, 

como fator de superação a competição existente no mercado, o relacionamento com 

funcionários, sindicatos e demais parceiros se torna ponto crucial.  

Nessa perspectiva das relações sociais, a empresa como um espaço socializador e 

socializado, tende a se fortalecer cada vez mais, tanto entre os que nela trabalham como os 

que com ela se relacionam. 

Após avaliação, através de entrevistas com diversos empresários, Cappellin et al. 

concluem com uma visão positiva que existe uma crescente participação do empresariado 

brasileiro nas questões sociais. Estes percebem os problemas sociais e o papel das empresas 

nas possíveis soluções, mas ainda existe um gap entre “o que é dito” e “o que é feito”. 

Somando aos outros autores mencionados, Cheibub e Locke (2000) adotam a linha de 

raciocínio: reconhecem quem são os principais atores envolvidos na questão da 

responsabilidade social, clareiam o papel de cada um deles, especialmente empresas e Estado, 

reforçando a Teoria da Delimitação do Sistema Social e destacam alguns pontos interessantes, 

a saber: 

 Responsabilidade Social é do interesse das empresas; 

 A responsabilidade social não pode ser considerada como cumprimento das 

obrigações legais, isto é, ela vai além da lei; 

 A inclusão da dimensão política: o setor privado pode e deve colaborar para a 

promoção da cidadania, no sentido de divulgar e ajudar que os direitos 

garantidos pela sociedade, obrigação do Estado, cheguem a todos: moradia, 
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aposentadoria, assistência a saúde etc. (Welfare Capitalism) Mas não devem 

substituí-lo. 

 

Os mesmos autores acrescentam uma tabela (Tabela 3) que representa os modelos de 

Responsabilidade Social que se sobressaem na literatura. Esse modelo se baseia em duas 

dimensões: 

1. Quem são os beneficiados: acionistas somente (stokeholders) ou demais partes 

interessadas, como comunidade, acionistas, trabalhadores entre outros 

(stakeholders); 

2. Quais são os motivos das ações: instrumental (atendem aos interesses 

imediatos da empresa) ou moral (objetivos mais amplos não necessariamente 

ligados aos interesses imediatos da empresa). 

 

Modelos de Responsabilidade Social Empresarial apresentado por Cheibub e Locke (idem) 

 

Motivação da ação / 

Alvo da ação  

Instrumental  Moral  

Acionistas/donos  Produtivismo  Filantropia  

Stakeholders  Progressista  Idealismo Ético  

 

Esses modelos representam as diferentes formas de expressão da Responsabilidade 

Social: 

a) Produtivismo: gestão empresarial voltada para os interesses dos acionistas, 

motivado para o lucro; 

b) Filantropia: voltado para os acionistas, porém com motivação moral, ação 

extraempresa; 

c) Progressista: gestão empresarial voltada para o público mais amplo, com 

motivação para benefícios imediatos para empresa; 

d) Idealismo Ético: centrado benefício para o público mais amplo, com ações extras 

da empresa, motivadas pela moral. 

 

Os autores afirmam encontrar na literatura, especialmente na brasileira, uma tendência 

em privilegiar o modelo da filantropia e idealismo ético, destacando-se a dimensão moral e 

ética da RSE. 
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Após essa breve revisão teórica, apresentando a visão de diversos estudiosos sobre o 

tema, percebe-se a existência de uma preocupação em definir e delimitar o papel da 

Organização na atuação das questões sociais, tendendo a afirmar que quanto mais estratégica 

e voltada para os seus negócios, mais a RSE poderá beneficiar a si e a sociedade. 

Dessa forma, vale enfatizar a afirmação de Cheibub e Locke que bem resumem as 

concepções abordadas anteriormente: 

“... a responsabilidade social das empresas manifesta-se, de forma mais conseqüente e 

com implicações mais sistemáticas, em ações que sejam do interesse direto das empresas e 

direcionadas para transformações sociais, políticas e econômicas que afetam sua capacidade 

de ser uma unidade produtiva eficiente. (...) Os benefícios para as empresas são evidentes, 

como são para as sociedades e economias locais em que atuam.” (2000, p. 13) 

 

 

3.4.2 Responsabilidade Social Interna 

 

 

Conhecer o indivíduo é importante, desde que não se considere que seu comportamento se deve 

somente aos componentes de sua psique. Trata-se de apreendê-lo na sua relação com o grupo onde ele 

age. Como qualquer grupo humano, a empresa é um lugar de articulação do individual e do social. 

Sem esta articulação, é impossível conhecer a empresa (Bernoux, 1985:70). 

 

Este capítulo visa a continuar discutindo as atuações da Responsabilidade Social 

Empresarial, porém o enfoque recai na relação da organização com um dos seus principais 

atores: o público interno, isto é, os trabalhadores. 

 

Nos últimos anos pode-se perceber um crescente interesse tanto da área acadêmica 

quanto empresarial sobre a questão da responsabilidade social empresarial. Porém, nota-se 

que o tema é explorado no que diz respeito à responsabilidade social externa, voltada para 

projetos e ações com foco na comunidade e no entorno das organizações. Considerando que 

pouco se vê nas bibliografias o tema Responsabilidade Social Interna, pretende-se aqui dar luz 

a esse aspecto pouco explorado, mas de suma importância. 

 

Para a Administração, algumas iniciativas voltadas para o público interno podem ser 

interpretadas como “benefícios” para que os trabalhadores mais preparados, saudáveis e 

satisfeitos produzam mais e melhor. Porém, sobre o enfoque da Sociologia, da Psicologia e 
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das outras ciências humanas e sociais e com base no entendimento sobre Responsabilidade 

Social, apresentados anteriormente, sabe-se que “eficiência não é só fazer as coisas bem, 

segundo as regras do mercado, mas fazer as coisas boas segundo os princípios éticos.” 

(Cappellin et al., 2002, p. 256).  

E essa afirmativa é legítima quando é pautada em ações que levam em consideração 

consequências que beneficiem todos os atores envolvidos.  

 

Sendo assim, as empresas têm como alternativa, para se adaptar às constantes 

mudanças do mundo atual, compreender que a única maneira de obter sucesso sustentável é 

investindo no capital humano, ou seja, nas pessoas. Dessa forma, aliar o tema 

Responsabilidade Social a Recursos Humanos permite, talvez, potencializar pontos 

estratégicos, integrando resultados econômicos e sociais. 

 

Sabe-se que com o avanço da tecnologia, da informação e do intercâmbio de culturas 

em função da globalização exigiram-se mudanças das empresas para lidar com a competição e 

manterem-se economicamente ativas. Mas o papel da empresa vai além do econômico. Além 

de provedora de emprego é também agente de estabilização social.  

 Sainsaulieu afirma (1997, p. 421 – 422):  

 
A empresa contemporânea não se limita a gerir e manter recursos econômicos, técnicos e humanos, 

como foi o caso até alguns anos atrás. Hoje, a invenção e o desenvolvimento de novos recursos se impõem como 

exigência de sobrevivência econômica. A empresa como uma realidade humana viva, que dispõe de uma vasta 

gama de recursos diferenciados – agregação de indivíduos que são transformados em atores sociais – pode ser 

apontada como uma das chaves para este problema, através da valorização da qualidade da estrutura social das 

relações humanas de trabalho, pois esta é uma das fontes cruciais de criatividade. 

 

Percebe-se aqui, que Sainsaulieu nos convida novamente a pensar sobre o quão 

importante é o papel das organizações na formação do indivíduo, ressaltando a relação que o 

trabalhador estabelece nos grupos sociais que faz parte e com a atividade que realiza. 

 
Sob o aspecto sociológico, podemos considerar a empresa, de um lado, uma entidade em si que hoje em 

dia encontra sua força e sua eficiência não mais nas virtudes e nas possibilidades de seus dirigentes, mas no valor 

criador de seu próprio sistema de funcionamento. De outro lado, autônoma porque se tornou social em seu 

âmago, a empresa não pode mais limitar sua eficiência unicamente ao lucro econômico, ela ‘fabrica’ também 

emprego, tecnologia, solidariedade, modos de vida e cultura. E é por sua estratégia que a empresa constitui sua 

identidade, e a partir dela que constitui, como ator, a sociedade.(ibid) 

 

Retomando a reflexão Sainsaulieu (2001): “quando uma sociedade não oferece mais 

um lugar reconhecido pela coletividade a cada um de seus membros, ela perde o laço social de 

sua coesão, perde legitimidade institucional e corre o risco de viver uma crise de 

integração...”. Aqui reafirmamos que o trabalho oferece aos seus atores mais do que um 
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salário, ele oferece a possibilidade de dignidade social e cidadã, contribuindo para a 

socialização dos membros de uma sociedade.  

Sendo assim, a importância e a dimensão que as empresas ganharam na socialização 

do sujeito e os problemas contemporâneos impostos pela mundialização passam a ser 

responsabilidade da sociedade para que a fratura social não aumente ainda mais na sociedade 

brasileira contemporânea. 

  

Em meio ao elevado índice de desemprego global, mesmo o cenário brasileiro 

apresentando um baixo percentual de desemprego, questiona-se a qualidade desse trabalho. O 

Relatório Mundial do Trabalho, divulgado pela OIT
27

 além dos dados estatísticos, constata 

também informações qualitativas sobre o atual cenário do mundo do trabalho como: 

 Há uma perda da qualidade e do padrão de vida na percepção das pessoas. 

 Mesmo entre as pessoas com emprego, a satisfação com o trabalho deteriorou-se. 

No relatório “Crescimento e Recuperação de Trabalho Decente”, Juan Somavia, 

Diretor-Geral da OIT, adverte: “O teste que enfrentamos é o de garantir e acelerar a 

recuperação de postos de trabalho e ir para um caminho de crescimento forte, sustentável e 

equilibrado, que leva à estabilidade social proporcionada pelo trabalho decente para todos.”
28

 

 

Diante disso, faz-se necessário refletir sobre as principais questões desse estudo: quais 

são as condições desse trabalho? Qual é entendimento de trabalho decente? Esse trabalho 

cumpre com sua responsabilidade econômica e social a fim de garantir um crescimento 

sustentável para sociedade?  

 

Para essa análise serão considerados alguns fatores: cultura da organização, recursos 

humanos como potencial criativo, desenvolvimento e condições biopsicossociais no trabalho. 

Alguns desses aspectos compõem o conceito “Sociologia da Empresa”, que tem Sainsaulieu 

como pai da teoria; este teve sua obra divulgada no Brasil por Kirschner.  

 

                                                           
27

  Site Internacional da OIT: 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--

en/WCMS_145182/index.htm - 12/10/2010 e Work World Reporting 2010: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_145078.pdf  
28

 Fonte: http://www.oit.org.br/topic/oit/news/news_168.php em 12/10/2010. 

http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_145182/index.htm%20-%2012/10/2010
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_145182/index.htm%20-%2012/10/2010
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_145078.pdf
http://www.oit.org.br/topic/oit/news/news_168.php
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Para Cheibub e Locke (idem), uma empresa socialmente responsável é uma empresa 

que é um “bom empregador” 
29

. Segundo os autores, por “bom empregador” entende-se uma 

empresa que assegure uma atmosfera de justiça nas relações de trabalho; que trate seus 

colaboradores com respeito e consideração e pague salários que permitam condições de vida 

razoáveis. Neste sentido ainda, uma empresa socialmente responsável compartilha e 

reconhece seu sucesso como um resultado coletivo, envolvendo todos os seus membros: 

trabalhadores, gerentes, executivos etc. 

 

Ashley (2005, p. 4) alega que muitas organizações, ao definirem seus padrões de ética 

e responsabilidade social, têm-se limitado a criar códigos de ética.
30

   

Segundo Carrol (2000, p. 36) responsabilidades éticas correspondem a atividades, 

práticas, políticas e comportamentos esperados (no sentido positivo) ou proibidos (no sentido 

negativo) por membros da sociedade, apesar de não codificados em leis. Elas envolvem uma 

série de normas, padrões ou expectativas de comportamentos para atender àquilo que os 

diversos públicos (stakeholders) com os quais a empresa se relaciona consideram legítimo, 

correto, justo ou de acordo com seus direitos morais ou expectativas. Valores morais e ética se 

complementam, uma vez que valores morais dizem respeito a crenças pessoais sobre 

comportamento eticamente correto ou incorreto, tanto por parte do próprio indivíduo quanto 

em relação aos outros. Em suma, os valores morais de um grupo ou organização definem o 

que é ser ético para si e a partir daí elaboram códigos éticos que precisam ser seguidos sob 

pena de ferirem os valores preestabelecidos. 

 

Dentro desse contexto há ainda que se considerar a questão cultural. Cada vez mais,  

em uma economia globalizada, as corporações, ao expandirem seus mercados em dimensão 

global, precisam estar atentas para a diversidade cultural predominante em cada local. Se, por 

um lado, essa expansão tende a disseminar a importância das organizações adotarem padrões 

éticos e respeitar valores morais; por outro lado, o respeito com a cultura local e suas 

diversidades, considerando padrões internacionais de direitos humanos vem sendo imposto 

pela sociedade. Só pode ser considerada uma empresa socialmente responsável se ela concebe 

em sua atuação o contexto sociocultural perante seus stakeholders: funcionários, acionistas, 

fornecedores etc. 

                                                           
29

 As aspas (“ “) foram atribuídas pelos autores que se autoexplicam em seguida. 
30

 Em anexo, ver Código de Conduta da Ampla publicado em fevereiro de 2010. A Central de Relacionamento, 

embora terceirizada, tem como referência o mesmo código de conduta. 
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Quando dizemos que a responsabilidade social tem sua interpretação condicionada 

pela cultura empresarial e local estamos falando de cultura como um conjunto de mecanismos 

simbólicos que utilizamos para organizar a realidade, estruturas cognitivas e simbólicas que 

determinam o contexto no qual o ser humano, sendo sempre um ser social, pensa e age.
31

 

Dessa forma, torna-se fundamental uma leitura sobre a cultura nacional e regional 

possibilitando maior compreensão sobre a sua influência nos valores e nas visões dos 

funcionários e das práticas da empresa. Essa lógica cultural imprimirá sentido às práticas, aos 

pensamentos e aos comportamentos das pessoas. Além disso, cada empresa, dentro da 

concepção de cultura organizacional deve ser vista em uma rede com outros sistemas culturais 

que se relacionam. 

 Conforme sugerido anteriormente, o Brasil é marcado por uma cultura de 

benevolência, caracterizada por relações pessoais fortes, priorizando as relações interpessoais 

como fonte de solução de problemas, o tal “jeitinho brasileiro”. Assim, existe uma 

ambiguidade entre dois valores culturais: o da integridade e o do oportunismo. É válido 

lembrar que a cultura não é algo estático e sem possibilidades de mudança. E, como resultado 

da globalização, padrões éticos e de transparência nas relações tendem a ser exigidos. 

Segundo Ashley (2005, p. 15), no ambiente de trabalho, as relações de poder internas 

estão sendo questionadas: há menos níveis hierárquicos, maior autonomia para os escalões 

mais baixos, ascensão mais rápida de profissionais jovens e maior valorização da iniciativa 

em detrimento de cargos formais. 

 

O Instituto Ethos, propõe uma ferramenta de autoavaliação para as empresas sobre 

suas práticas socialmente responsáveis, concebendo 7 indicadores, entre eles o indicador 

público interno. Este define a importância do público interno para a RSE: 

A empresa socialmente responsável não se limita a respeitar os direitos dos trabalhadores, consolidados 

na legislação trabalhista e nos padrões da OIT (Organização Internacional do Trabalho), ainda que esse seja um 

pressuposto indispensável. A empresa deve ir além e investir no desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

empregados, bem como na melhoria das condições de trabalho e no estreitamento de suas relações com os 

empregados. Também deve estar atenta para o respeito às culturas locais, revelado por um relacionamento ético 

e responsável com as minorias e instituições que representam seus interesses.
32

 

 

 

O indicador público interno é composto por três atributos, segundo o Ethos: 

1. Diálogo e Participação:  

 Relações com Sindicato 

                                                           
31

 ASHLEY, 2005 p. 9. 
32

 Fonte: http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/temas/publico_interno.asp em 12/10/2010. 

http://www.ethos.org.br/docs/conceitos_praticas/indicadores/temas/publico_interno.asp
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 Relações com trabalhadores terceirizados 

 Gestão Participativa 

2. Respeito ao Indivíduo: 

 Compromisso com o futuro das crianças 

 Compromisso com o desenvolvimento infantil 

 Valorização da Diversidade 

 Compromisso com a Equidade Racial 

 Compromisso com a Equidade de Gênero 

3. Trabalho Decente: 

 Política de Remuneração, Benefícios e Carreira 

 Cuidado com Saúde, Segurança e Condições de Trabalho 

 Compromisso com o Desenvolvimento Profissional e Empregabilidade 

 Comportamento Frente a Demissões 

 Preparação para Aposentadoria 

 

 

Nota-se que o item “Compromisso com o Desenvolvimento Profissional e 

Empregabilidade”, foco desse trabalho é parte do atributo Trabalho Decente. 

O Instituto Ethos conceitua o Desenvolvimento Profissional e a Empregabilidade da 

seguinte forma: 

“Cabe à empresa comprometer-se com o investimento na capacitação e 

desenvolvimento profissional de seus empregados, oferecendo apoio a projetos de geração de 

empregos e fortalecimento da empregabilidade para a comunidade com que se relaciona.” 

(idem) 

  

Através da ótica da Sociologia da Empresa, Kirschner e Monteiro (2001) revelam que, 

apesar da predominância da racionalidade econômica que o mundo vivencia e o Brasil 

vivencia a partir dos anos 90, a eficiência, a competitividade e a qualidade como ordens que 

orientam as ações das empresas e dos seus atores, não podem desconsiderar esse espaço como 

um lugar de “constructo social”.  

Essa teoria se baseia, entre outros pontos, na inserção do social na economia. A troca 

de bens e serviços, a produção e a circulação desses bens, o que hoje chamamos de economia, 

estão inseridas desde os tempos pré-industriais nas relações sociais da sociedade.  
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Questiona-se a naturalização da concepção de homo economicus imposta pelos 

primeiros modelos de administração e caracterizada pelo individualismo. O homem é 

motivado a agir em interesse próprio, desvinculado da concepção do homem social, capaz de 

agir em prol da redistribuição e da reciprocidade, influenciado por outros atores e fazendo 

parte de grupos sociais conforme na era pré-industrial.  

Esse resgate da pré-racionalidade formal é que proporciona um questionamento desse 

agente economicista. A proposta dessa reflexão não é desconsiderar os aspectos econômicos 

da sociedade moderna, mas entendê-la integrada às relações sociais percebidas desde muito 

antes. 

Granovetter (1985) utiliza o conceito das redes sociais para explicar a inserção social 

da economia. Para o autor, os contatos pessoais, o fluxo de informações, as relações de 

confiança e reciprocidade e outros mecanismos informais são fatores explicativos decisivos da 

interação no interior da ordem econômica. 

 

Nessa linha de raciocínio, Kirschner e Monteiro salientam que não se trata de 

adaptação mecânica à imposição econômica vinda do meio externo. Os atores no seio da 

organização têm sempre possibilidades de escolhas; eles constroem uma organização que é 

sancionada pelo exterior.  

Nesta perspectiva, o fato social é construído pelo conjunto de ações e comportamentos 

individuais e não imposto de fora. Portanto, o sucesso ou o fracasso de uma empresa não pode 

ser atribuído a um único ator, mesmo que seja um ator-chave, um líder da organização. Esse 

ator-chave, mesmo que possua forte influência, imprimindo características relevantes do seu 

comportamento e seu modo de agir, não é capaz única e exclusivamente de promover uma 

mudança ou ditar a cultura da organização. 

Para a Sociologia da Empresa, é através da estratégia que a empresa se afirma como 

um espaço de construção social, pela sua capacidade de agir e de realizar um projeto próprio. 

É por sua estratégia que a empresa constitui sua identidade. Isto é, uma vez que ela 

define suas estratégias e que os atores, sejam instituições ou o próprio público interno 

reconhecem estas, conferem à empresa um grau de liberdade e identidade própria. (Kirschner 

e Monteiro, 2001, p. 5)  

 

Basicamente, a partir de meados dos anos 80 a sociedade começou a cobrar das 

empresas uma postura socialmente responsável. Isto é, enquanto esta explorava recursos em 

detrimento do capital – recursos humanos, materiais, meio ambiente etc – ela deveria devolver 
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à sociedade aquilo que retirou e consumiu em benefício próprio. Nos anos 90, as associações, 

fóruns empresariais e até empresários começaram a discutir a função social das empresas e 

sua responsabilidade com a sociedade. 

Especificamente no Brasil, a partir da segunda metade dos anos 80, com o 

enfraquecimento da intervenção do Estado e a implantação do modelo neoliberal, a sociedade 

civil deu os primeiros sinais, questionando às empresas maior responsabilidade social, 

ambiental, além de ética e transparência. 

Um dos motivos que deflagraram essa cobrança da sociedade às empresas foi a 

imagem negativa que elas apresentavam, consequência da falta de participação dos 

empresários com projetos nacionais, o que as colocou à margem e alienou em relação a 

sociedade.  

Kirschner (2006) menciona que a empresa tem um objetivo triplo: fabricar um 

produto, obter lucro e assegurar a harmonia entre os indivíduos que a compõem. 

Ao se debruçar sobre a análise entre a empresa e a sociedade, pode-se considerar que a 

empresa suporta diferentes tipos de pressões do meio em que atua – política, cultural, 

econômicas e técnicas – e, por outro lado, devolve à sociedade algo diferente daquilo que 

recebeu. Seus funcionários têm culturas e formações diferentes entre si e ao participarem da 

estratégia da empresa, têm a finalidade de contribuir para o alcance do objetivo triplo da 

empresa. Dessa forma, seus membros formam um coletivo, dando origem a cultura e 

identidade próprias. A empresa, enquanto organismo aberto que influencia e é influenciada 

pelo meio, absorve e produz a cultura da sociedade.  

 

Ao olharmos para os trabalhos até aqui analisados, pode-se concluir que há uma 

convergência de ideias tanto no tema sobre Desenvolvimento de Recursos Humanos quanto 

na concepção da Responsabilidade Social Interna: desenvolver o potencial criativo como um 

grande desafio para a competitividade das organizações. Para os profissionais de Recursos 

Humanos a chave para levar isso adiante é a qualidade da estrutura social e as relações que se 

estabelecem na empresa. 

 

A partir da revisão dos trabalhos destacados aqui, especialmente de Sainsaulieu e 

Kirschner, afirma-se que a empresa se tornou um dos pilares da sociedade atual. A empresa é 

um sistema social de dimensões que ultrapassam os objetivos econômicos, sendo um espaço, 

ao mesmo tempo, socializador e socializado, em contínua interação com a sociedade. 
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Por fim, vale reforçar que os estudos sobre responsabilidade social têm privilegiado as 

relações entre as empresas e atores e fatores externos a ela: meio ambiente, ações voltadas 

para a comunidade do entorno e projetos culturais. “A responsabilidade social interna, isto é, 

ações e investimentos voltados para o bem estar dos funcionários tem sido muito menos 

estudada, pois definitivamente tem menos repercussão e visibilidade da imagem da empresa 

para fora.“ (Kirschner, 2006, p. 140.) 

 

Publicações em jornais e revistas especializadas em RH, congressos e palestras 

promovidos por profissionais da área, apontam que as empresas têm investido mais em ações 

que contribuam para um bom clima de trabalho, como: liderança, trabalho em equipe e 

motivação. É nesse sentido que a sociologia da empresa pode ajudar as empresas e os 

profissionais. Através da compreensão da qualidade das relações estabelecidas dentro da 

empresa, das relações de poder, da capacidade de negociação, das alianças entre os atores e do 

reconhecimento dos pontos de conflitos, podem-se identificar as disfunções e partir para 

soluções de problemas estruturais. 

 

Concluindo, Sainsaulieu afirma “não basta fazer bem o trabalho. Devemos trabalhar 

bem juntos, ser movidos por um objetivo comum.” E Kirschner acrescenta: “É preciso, 

portanto, considerar que a motivação é social: não corresponde a necessidades universais e 

essenciais, mas em construções sociais enraizadas nos indivíduos e em grupos complexos. 

Um indivíduo só se motiva quando sua situação social, sua identidade profissional – a forma 

como é visto pelos demais – se desenvolve de forma favorável aos seus olhos, de modo que se 

sinta valorizado e reconhecido em sua função”. (2006) 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

“Uma vez que a pesquisa é uma atividade social, praticá-la significa desempenhar um 

papel social” (Booth, W.C, Colomb, G. G. e Williams, J.M, 2008). Essa afirmação reforça a 

importância do pesquisador se colocar no lugar do outro. E sobre essa perspectiva pode-se 

perceber que o ato de pesquisar não é uma ação individual, egoísta e isolada, mas sim um 

diálogo com outros pesquisadores e escritores que pensaram sobre algo semelhante. É a partir 

dessa relação que o pesquisador dará início ao seu papel social. Porém, cabe advertir que essa 

ação não encerra a questão. A pesquisa e a observação são importantes, mas não terão 

relevância se não forem colocadas em prática. É este o ponto de vista que norteia a pesquisa 

aqui realizada que consiste na análise das principais atuações da área de Recursos Humanos 

da Central de Relacionamento da Ampla no RJ. O foco é o desenvolvimento de pessoas, para 

compreender uma prática socialmente responsável para com seu público interno. Além disso, 

pretende-se identificar as práticas que mais se afinam com o modelo de sustentabilidade nos 

negócios. 

 

 

4.1 DEFINIÇÃO DE PESQUISA 

 

 

Considerando a variedade de métodos que as ciências sociais dispõem, neste trabalho 

surge o interesse pelo método do estudo de caso. “É um meio de organizar dados sociais 

preservando o caráter unitário do objeto social estudado.” (Goode & Hatt, 1969, p. 422). 

Outra definição apresentada por Tull (1976, p. 323) é que “um estudo de caso refere-se a uma 

análise intensiva de uma situação particular”. Nesse sentido, o estudo de caso é utilizado 

quando se deseja compreender uma situação em profundidade, focando problemas práticos, 

com o objetivo de conhecer as diversas variáveis dentro de um contexto. Sendo assim, tem 

sido bastante utilizado no ambiente organizacional, a fim de compreender os processos de 

mudança e inovação aliado às forças internas e às influências externas. 

 

Para complementar, Yin (2001, p. 32) afirma que “o estudo de caso é uma inquirição 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 

quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas 
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fontes de evidência são utilizadas.” Segundo o mesmo autor, esse conceito ajuda a distinguir o 

método do estudo de caso de outras estratégias como o método histórico, o método 

experimental e outros. 

 

Ainda para este autor, ao comparar esse método com outros, de modo específico, o 

estudo de caso é adequado para responder as questões “como” e “porque” que são 

explicativas e tratam das relações operacionais que ocorrem ao longo do tempo, mais do que 

frequência ou incidências. A preferência pelo uso do estudo de caso deve ser dada quando do 

estudo de eventos contemporâneos, em situações em que os comportamentos relevantes não 

podem ser manipulados, mas onde é possível se fazer observações diretas e entrevistas 

sistemáticas. O método de estudo de caso se caracteriza pela capacidade de lidar com uma 

completa variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações. 

De forma sintética, Yin (2001) apresenta alguns motivos para aplicações para o 

método do estudo de caso: 

Para descrever o contexto da vida real no qual a intervenção ocorreu; 

Para fazer uma avaliação, ainda que de forma descritiva, da intervenção realizada; e 

Para explorar aquelas situações em que as intervenções avaliadas não possuem 

resultados claros e específicos. 

 

Conforme afirmado anteriormente, este projeto de pesquisa além de clarificar suas 

questões norteadoras, isto é, Recursos Humanos e Responsabilidade Social, também pretende 

responder “Como o Recursos Humanos pode atuar no desenvolvimento de pessoas de forma 

socialmente responsável conciliando a viabilidade econômica do negócio?” e “Por que o 

Recursos Humanos deve se preocupar em desenvolver práticas sócio e economicamente 

sustentáveis dentro da sua atuação?”   

 

Para que as questões acima possam ser respondidas, será utilizado como objeto de 

estudo a Central de Relacionamento da Ampla, a partir de fontes como: documentação, dados 

arquivados, questionários e observações diretas. O uso de múltiplas fontes de evidência 

auxiliará numa abordagem mais ampla e completa. 

Por fim, segundo Bonoma (1985), esse método, assim como outros qualitativos, é útil 

quando o fenômeno a ser estudado não pode ser realizado fora do contexto em que 

naturalmente ocorre. 
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4.2. TIPO DE PESQUISA  

 

 

De acordo com Gil (1999), as pesquisas são classificadas em três grupos: 

exploratórias, descritivas e explicativas.  

Considerando que o estudo tem o propósito de analisar a interseção entre Recursos 

Humanos e Responsabilidade Social, será adotado o método descritivo, pois as evidências 

serão analisadas, a fim de descrever quais são os pontos que ligam as práticas de RH ao 

entendimento de Responsabilidade Social, possibilitando conclusões futuras sobre esses dois 

temas. 

Segundo Gil (1999): 

 Pesquisa descritiva: Tem como finalidade a descrição das características de 

determinada população, ou fenômenos, ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis. 

 

Em relação aos meios de investigação, optou-se pela pesquisa bibliográfica e pela 

pesquisa de campo, mais especificamente, o estudo de caso. 

 

 A escolha em pesquisas acerca do uso do Estudo de Caso não ocorre por ser o mais 

simples, mais fácil, sendo que a exigência de um planejamento e rigor científico são 

condições imprescindíveis. Seu uso é mais evidenciado em “pesquisas científicas orientadas 

por avaliações qualitativas; pesquisas qualitativas, como são geralmente denominadas”. 

(MARTINS, introdução, 2006)
33

, pois tem como característica abordar temas pouco 

explorados, sobre os quais quase não há conhecimento acumulado e sistematizado. 

 

 Anteriormente foi realizada uma pesquisa bibliográfica em que (Vergara, 1997:46) “é 

o estudo sistematizado desenvolvido com base em material publicado em livros, revistas, 

jornais, redes eletrônicas”, capaz de fornecer o instrumental analítico. Os temas em questão 

são Recursos Humanos, Desenvolvimento de Pessoas, Responsabilidade Social e Modelos 

Organizacionais. 

 

 

                                                           
33

 Fonte: http://www.webartigos.com/articles/7835/1/Metodo-Do-Caso-E-Estudo-De-Caso-Uma-Abordagem-

Epistemologica/pagina1.html#ixzz15pdBgVkA. 

http://www.webartigos.com/articles/7835/1/Metodo-Do-Caso-E-Estudo-De-Caso-Uma-Abordagem-Epistemologica/pagina1.html#ixzz15pdBgVkA
http://www.webartigos.com/articles/7835/1/Metodo-Do-Caso-E-Estudo-De-Caso-Uma-Abordagem-Epistemologica/pagina1.html#ixzz15pdBgVkA
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4.3. FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

 

 

 A pesquisa bibliográfica envolveu os aspectos teóricos necessários para ampliar e 

aprofundar o conhecimento sobre o que já existe em termos de estudos sobre 

Responsabilidade Social e Recursos Humanos, permitindo maior clareza no desenvolvimento 

das etapas seguintes. Foram realizadas pesquisas à base de dados do Portal Periódico Capes, 

ao Scientific Eletronic Library Online – Scielo, às Revistas Eletrônicas, à Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações da UFF, livros, sites e jornal, entre outros bancos de dados.  

 

O estudo de caso pretende utilizar variadas fontes de dados, como questionário, 

observação e análise de documentos. Na coleta de dados foi utilizado o questionário 

estruturado como instrumento de apoio: 

O questionário é um método de coletar dados no campo e de interagir com ele, é 

composto por uma série ordenada de questões a respeito de variáveis e situações que o 

pesquisador deseja investigar (Vergara, 2009, p. 39). 

Para este estudo, foram aplicados 2 (dois) questionários: 

1. Atendentes da Central de Relacionamento da Ampla Energia e Serviços S.A., uma vez 

que esses atores estão na base da pirâmide, estabelecem contato direto com o cliente e 

compõem o maior número de funcionários no setor. (Apêndice A) 

2. Profissionais que compõem a área de Recursos Humanos da Central de 

Relacionamento com a finalidade de investigar a clareza que eles possuem sobre a 

interface entre a prática de RH e Responsabilidade Social (Apêndice B). 

Questionários, embora mais utilizados em pesquisas quantitativas, também são 

encontrados em abordagens qualitativas. São úteis quando se quer ouvir um grande número de 

respondentes. Para essa pesquisa foi adota a escala Likert, que considera como possibilidades 

para cada questão as seguintes respostas: 

1. Discordo totalmente 

2. Discordo 

3. Nem concordo nem discordo 

4. Concordo 

5. Concordo totalmente 
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Essa é uma escala de classificação utilizada em pesquisas que permite verificar a 

posição de um objeto conforme a opinião dos respondentes. (Vergara, 2009, p. 49) 

 

As questões formuladas para compor os questionários elaborados (Apêndice A e B) 

foram criadas a partir de elementos relevantes de acordo com: 

 Discussão teórica apresentado nesse trabalho 

 Questionário de Avaliação do Instituto Ethos | Indicador Público Interno 

 Norma SA 8000 (Social Accountability)
34

 

 

A SA 8000 é um padrão global e passível de verificação criado para tornar os locais de 

trabalho mais humanos. Trata-se de uma certificação desenvolvida, revisada e atualizada por 

meio do diálogo com todas as partes interessadas (stakeholders): sindicatos, empresas, 

organizações não-governamentais. A SA 8000 combina elementos-chave das convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) com sistemas de gerenciamento das famílias 

ISO.
35

 

 

 

4.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

 

A principal limitação deste método é a ausência de critérios rigorosos para a escolha 

da amostra.  

Outra limitação diz respeito à confiabilidade das respostas, por diversos motivos, 

sejam eles objetivos como o tempo disponível para responder, como motivos subjetivos, de 

negar informação, manipular a resposta como forma de escamotear, dentre outras. 

Além dessas, um terceiro fator limitador a ser considerado é a natureza subjetiva do 

processo de mensuração, visto que ocorre a interpretação pessoal da autora da pesquisa, bem 

como a interferência efetiva no resultado final deste trabalho. 

 

 

 

 

 

                                                           
34

  Site SA 8000: 

http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SA8000.2008DraftersNotes.pdf 
35

 Definição encontrada no site do Instituto Ethos: 

http://www.ethos.org.br/sistemas/conceitos_praticas/localizador/default.asp 
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5 ANÁLISES DOS DADOS, CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS 

FUTUROS 

  

 

5.1 ANÁLISES DOS DADOS 

 

 

A pesquisa de campo foi realizada em junho de 2011 e foram utilizados dois 

questionários diferentes para atingir dois públicos-alvo: 

1˚ - operadores de telemarketing
36

 da Central de Relacionamento da Ampla Energia e 

Serviços SA 

2˚ - profissionais da área de RH da mesma empresa  

 

Foram preenchidos 8 questionários pelos profissionais de Recursos Humanos e 92 

questionários pelos operadores de telemarketing. Neste último grupo, foram consideradas as 

seguintes variáveis, com o objetivo de demonstrar o perfil demográfico dos participantes da 

pesquisa: 

 Gênero; 

 Idade; 

 Tempo na empresa; 

 Turno de trabalho. 

 

Sendo assim, dos 92 questionários respondidos, 77% dos participantes eram mulheres; 

65% tinham entre 22 e 30 anos; 90% trabalhavam no turno da manhã ou da tarde e, em 

relação ao tempo de trabalho na empresa, a amostra ficou bem distribuída entre pessoas que 

possuíam entre 3 e 6 meses (22%), entre 6 meses e 1 ano (30%) e acima de 2 anos (23%). 

Não houve participante no questionário com menos de 3 (três) meses de empresa.  

No questionário do RH não foi pesquisada nenhuma variável demográfica do grupo 

para evitar que os participantes pudessem ser identificados, uma vez que se trata de um grupo 

pequeno. 

 

Abaixo, segue o resultado, através de gráficos, de cada questão do questionário 

respondido pelos operadores de telemarketing: 

                                                           
36

 As denominações “atendente” e “operador de telemarketing” tem o mesmo sentido nesse trabalho. 
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Após o tratamento dos dados, obtidos a partir dos questionários respondidos pelos 

operadores de telemarketing, algumas informações podem ser identificadas aqui: 

 Criatividade e Inovação – De acordo com o resultado da pesquisa, percebe-se que os 

operadores de telemarketing não sentem que suas ideias e sugestões são consideradas, 

porém a maioria afirma que pode contribuir para a melhoria do trabalho. Essa 

contradição pode demonstrar que os funcionários sentem que sua capacidade criativa e 

de inovação é pouco aproveitada pela empresa. Vale lembrar que esses funcionários 

estão ligados diretamente ao cliente e valorizar esse potencial pode acarretar boas 

oportunidades para a empresa no campo da inovação de processos, tecnologias e 

relacionamento com o cliente (questões 1, 24, 25 e 26). 
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 As políticas de remuneração e benefícios apresentaram o pior índice, demonstrando 

alto grau de insatisfação (questões 3 e 4). 66% dos participantes responderam 

“discordo” e “discordo totalmente” de que a remuneração é adequada ao trabalho 

versus 18% de “concordo” e “concordo totalmente”. Já a percepção sobre os 

benefícios foi de 46% de “discordo” e “discordo totalmente” versus 39% de 

“concordo” e “concordo totalmente”. Lembrando que essas questões foram extraídas 

do questionário Ethos, compondo o campo trabalho decente.  

 Apresentam-se como oportunidades de melhorias (índices abaixo de 70% de 

“concordo” e “concordo totalmente”) as questões referentes à empregabilidade 

(questão 9), desenvolvimento pessoal (questão 7), posicionamento frente a 

demissões (questão 10) e orgulho da empresa, item que diz respeito à identidade 

com a marca (brand) da empresa (questão 12).  

 Também merece especial atenção o fato de os funcionários reconhecerem que as 

relações interpessoais entre os colegas de trabalho ajudam no desenvolvimento 

deles, com 83% de “concordo” e “concordo totalmente” (questão 19), porém 71% 

percebem que a empresa estimula e valoriza trabalhos em grupo (questão 17), podendo 

serem mais exploradas essas ações. 

 Já o sentido de identidade “interna”, ligada aos colegas de trabalho, aos valores da 

empresa e à possibilidade de serem eles mesmos no ambiente de trabalho apresentou 

bom resultado (questões 13, 14, 15 e 16). 

 Sustentabilidade - apenas 67% (questão 22) concordam ou concordam totalmente que 

a empresa equilibra sua atenção entre as questões econômicas, sociais e ambientais. 

 Os melhores resultados dizem respeito ao fator liderança. Na sua grande maioria, os 

percentuais de “concordo” ou “concordo totalmente” nas afirmações positivas sobre os 

supervisores da Central de Relacionamento variaram entre 88% e 97%. Foram os 

maiores percentuais de todo o questionário (questões 27 a 32). Apenas como ponto de 

atenção, destacou-se no tema liderança a última questão (33), em que apenas 61% 

percebem que os supervisores se preocupam com as questões pessoais dos 

funcionários.  

 

Abaixo é apresentado o resultado do questionário respondido pelos profissionais da 

área de Recursos Humanos da Central de Relacionamento: 
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Na análise das respostas dos profissionais de Recursos Humanos pode-se observar 

que, de um modo geral, eles possuem uma percepção positiva na contribuição do trabalho da 

área; já que dez entre as doze questões apresentaram um resultado a partir de 75% de 

“concordo” e “concordo totalmente” com questões que apontam na direção de um ambiente 

de trabalho humanizado. 

As outras duas questões que tiveram o menor percentual de “concordo” e “concordo 

totalmente” dizem respeito ao quanto a área de RH estimula a capacidade de criatividade e 

inovação e o envolvimento dos operadores de telemarketing no planejamento para alcance de 

metas e resultados. Esses dois itens estão bem coerentes com a percepção dos colaboradores, 

apontando para uma oportunidade de investimento em ações nesse sentido. 

Pode-se destacar outro alinhamento entre a prática e a percepção, quando o tema é 

liderança. 100% dos profissionais de RH afirmaram que concordam totalmente que esta área 

investe no desenvolvimento da liderança, enquanto que este fator foi o melhor avaliado na 

percepção dos operadores de telemarketing.  

Já sobre os assuntos “empregabilidade” e “desenvolvimento pessoal” há uma lacuna 

entre a atenção que os operadores de telemarketing percebem e o investimento que os 

profissionais de RH afirmam proporcionar. 

E, por último, chama a atenção, quando 100% dos profissionais de RH concordam e 

concordam totalmente que a empresa valoriza as relações humanas e a socialização, mas no 

resultado dos operadores de telemarketing eles demonstram que a preocupação dos 

supervisores com as questões pessoais e o incentivo a trabalhos em grupo apresentam 

necessidade de evoluir mais. 

 

5.2 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

 

5.2.1 Conclusão 

 

  

 Com base na pesquisa bibliográfica feita a partir do tema Responsabilidade Social, o 

estudo pôs em foco a teoria da Sociologia da Empresa coadunada com o papel da área de 

Recursos Humanos nas Organizações. Não se pode desconsiderar aqui que a pesquisadora já 

fez parte da organização em questão e que as motivações e indagações apresentadas nessa 

pesquisa foram influenciadas por essa relação com o trabalho. 
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  Motivada pelo conflito entre as visões da Administração que, concebendo o lucro 

como objeto final das organizações, considera que iniciativas da área de RH nada mais são do 

que um pacote de benefícios que visa a tornar o trabalhador mais produtivo; e, na 

contrapartida, das Ciências Sociais e Humanas que percebem que o desafio dessa área é 

promover reconhecimento aos atores e fortalecer as relações sociais em um espaço que lhe 

confere identidade e formação; o objetivo final foi verificar se o trabalho pode ser ambiente e 

fator de humanização. 

 Através do estudo de caso da Central de Relacionamento da Ampla SA foi possível 

observar quais características contribuem para a humanização do trabalho e quais lacunas a 

afastam deste propósito. 

 Um dos itens de destaque no resultado da pesquisa foi a “liderança”. O investimento 

no desenvolvimento da liderança que os profissionais de RH afirmam fazer é positivamente 

percebido pelos atendentes de telemarketing no que tange à contribuição para o 

desenvolvimento profissional. Porém, o percentual de adesão se reduz quando diz respeito à 

atuação da liderança nas questões pessoais dos funcionários. Retomando Vieira (2007), que 

afirma que um dos papéis do gestor é equilibrar as questões objetivas e subjetivas dos 

indivíduos sob sua responsabilidade, fica evidente aqui que lidar com a subjetividade do 

funcionário ainda é um desafio para esses líderes.  

 No que diz respeito ao fator “identidade”, cinco das seis questões diretamente 

relacionadas a esse tema (questões 12 a 16 e 18) tiveram mais de 70% de adesão. Nota-se que 

questões ligadas a afinidades psicoafetivas apresentam um resultado melhor, em contrapartida 

com aquilo que simboliza a Instituição em si. Para essa questão da identidade, Sainsaulieu 

reforça o poder que a organização exerce nas afirmações identitárias, muitas vezes marcada 

pelas relações interpessoais, como forma, inclusive, de compensação à submissão às regras da 

organização. Bauman e Sennett apontam que a perda da identidade está diretamente ligada à 

perda dos laços de solidariedade dentro da empresa, à falta de vínculo com o trabalho e às 

relações coletivas, questões essas observadas no resultado do questionário e que apontam 

mais para uma valorização da identidade no trabalho. 

 Durante a discussão teórica possibilitada pela contribuição de Malvezzi (1999), foi 

identificado que a criatividade, como função essencial do ser humano, é a capacidade do 

homem pensar e definir como realizar o seu trabalho. Neste sentido, as organizações vêm 

percebendo que cabe à alta gestão e aos acionistas estabelecer metas, fixar objetivos e permitir 

que os funcionários definam como fazer para alcançá-los. Com base nestes princípios, 

observou-se na pesquisa que os fatores “criatividade”, “inovação” e “participação no 
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atingimento de metas e melhorias” possuem oportunidades significativas de melhoria na 

opinião dos atendentes (questões 1, 24 e 26). Pode-se atribuir a isso o próprio modelo de 

trabalho do operador de telemarketing, uma atividade altamente controlada e padronizada, 

monitorada através de vários critérios e atributos (quadro da avaliação da qualidade do 

atendimento). Se isso é uma verdade, pois o RH percebe que há pouco investimento e 

incentivo à criatividade e inovação, cabe não somente ao RH, mas, principalmente, aos 

responsáveis pela gestão repensar o modelo e quebrar paradigmas. Neto (2008, p. 14), em sua 

pesquisa sobre inovação e empreendedorismo, tendo como referência o caso da Ampla 

Energia e Serviços SA, afirma que inovação e empreendedorismo são condições para as 

organizações serem competitivas e sustentáveis e, para isso, flexibilidade e inovação devem 

ser características dos seus gestores e líderes. Completa, ainda, que a capacidade inovadora e 

empreendedora dos colaboradores deve ser um dos principais ativos das empresas. Porém, em 

sua conclusão, reconhece que uma das barreiras encontradas no estudo de caso é a cultura 

organizacional da empresa. Sobre criatividade e inovação, os colaboradores devem ser 

estimulados como facilitadores dos processos e multiplicadores das ideias. Para esse estudo 

com operadores de telemarketing vale destacar que se trata de trabalhadores que estão na base 

de uma empresa de serviços, isto é, ouvem e lidam com os clientes diariamente e, por isso, 

sentem-se capazes de poder contribuir para a melhoria do trabalho (questão 25) e possuem 

uma visão de todo o processo da empresa (questão 21).  

 De acordo com a literatura apresentada neste trabalho de pesquisa combinada com o 

resultado dos questionários, outro item que merece algumas considerações trata das relações 

em grupo. Os estudos apontam que as relações interpessoais auxiliam no desenvolvimento e 

na aprendizagem dos trabalhadores, além de conferir aos membros reconhecimento social. 

Isso é claramente percebido pelos atendentes (questão 17), e que, de alguma forma, a empresa 

estimula e valoriza trabalhos em grupo, podendo esse ser mais explorado (71% reconhecem 

isso). Nesse sentido, sugere-se criar ações e projetos revisitando Santos (2004), que propõe 

duas vias essenciais para o aprendizado coletivo: as empresas devem desenvolver o capital 

estrutural, que está ligado às redes pessoais, relacionais e informacionais que promovem a 

disseminação do conhecimento, elevando a aprendizagem interna; e o outro é o capital 

relacional, que é a troca de informação e conhecimento com o exterior. Incluir os operadores 

de telemarketing em benchmarking, grupos de trabalho, fóruns e congressos sobre a área, 

pode ser um dos mecanismos para avançar mais nessas questões. 

 Sob a ótica da sustentabilidade, vimos aqui que a organização é um subsistema da 

sociedade, que possui um papel fundamental no desenvolvimento no meio e se tornou 
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responsável pela formação e pela socialização dos trabalhadores. As questões que também 

representam isso estão ligadas a empregabilidade e desenvolvimento pessoal e profissional. 

Isso significa dizer que pensar a empregabilidade e o desenvolvimento dos funcionários é 

pensar na função social da organização. Ao pensar que o trabalhador somente é útil para 

determinado momento, sem prepará-lo para o futuro, corre-se o risco de cair na obsolescência 

humana, como sinaliza Lucena (2007). Lima (2011, p. 17) em seu trabalho sobre gestão do 

conhecimento e responsabilidade social, assinala que: 

A atuação dos profissionais de Recursos Humanos na organização tem papel decisivo dentro de tal 

abordagem. É necessário que os conceitos de Responsabilidade Social e de Sustentabilidade dos Negócios 

estejam presentes na forma de fazer gestão de pessoas para que, desta forma, os programas de desenvolvimento, 

quando idealizados, criados e principalmente quando forem executados, atuem de forma a garantir as 

competências críticas do negócio, através do desenvolvimento das pessoas e elevando a empregabilidade destas. 

Isso significa que os programas de desenvolvimento realizados não tenham como base conceitual apenas 

melhorar a atuação das pessoas em seu posto de trabalho, mas sim o desenvolvimento das pessoas de forma 

ampliada e crítica. Ou seja, o empregado aprende, desenvolve-se, produz mais, mas de forma consciente e 

crítica, isto é, ele sabe como contribuir para a empresa e onde seu trabalho está inserido em toda cadeia. 

  

Traçando um paralelo entre esses conceitos e o resultado das pesquisas, percebemos 

um hiato, principalmente entre a visão do atendente e a dos profissionais de RH. No que diz 

respeito a treinamento, ou seja, preparação das pessoas para realização do trabalho, não há 

discordância. Porém, quando o tema é empregabilidade e desenvolvimento, os atendentes 

apontam para uma deficiência, que não é percebida pela área de Recursos Humanos. 

 De um modo geral, podemos apontar essa organização como uma empresa que 

privilegia a humanização no ambiente de trabalho? Quais fatores que a caracterizam assim? E 

quais a afastam desse modelo? Sob o aspecto abordado por Sainsaulieu, comparando a 

empresa com uma realidade humana viva, as interações humanas e a qualidade da estrutura 

social das relações são fontes cruciais à sobrevivência econômica em um mercado 

competitivo. Esse foi um ponto reconhecido pelos trabalhadores, no que diz respeito à 

socialização dos membros e ao desenvolvimento, porém, as ações coletivas devem estimular 

mais a inovação e a criatividade das pessoas. Como bem fundamenta Kirschner, a motivação 

é social.  

 Outro fator que diz respeito à responsabilidade social da empresa compreende as 

condições de um trabalho decente, conforme definição da OIT. O item “respeito às horas de 

trabalho” e aspectos ligados a qualidade de vida, saúde e segurança, foram bem percebidos 

pelos trabalhadores. Já os quesitos “remuneração” e “benefício”, merecem especial atenção do 

RH e da gestão da empresa. 

 E, por fim, a confiança e a credibilidade na liderança apresentada como ponto forte 

nesta pesquisa, pode ser um grande aliado para o desenvolvimento e empregabilidade desses 
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profissionais, se estimulados ao pensamento coletivo e crítico, que afinal é ontológico ao ser 

humano. Sendo assim, é possível identificar que a empresa alvo desta pesquisa está no 

caminho de uma organização sustentável, isto é, socialmente responsável. Cabe a ela o 

desafio de conciliar ainda mais os aspectos econômicos com a dimensão social. 

 

 

5.2.2 Recomendações para estudos futuros 

 

 

De forma a promover o avanço desse tema tanto na área acadêmica, quanto 

mercadológica, observa-se que ampliar a pesquisa consultando outros autores que 

problematizam questões ligadas ao trabalho, como Dejours e Foucalt, pode trazer relevantes 

contribuições. Outro conceito que vem ao encontro deste estudo é o Capital Social, 

complementando e reforçando conceitos abordados aqui. 

Sugere-se, também, uma revisão dos questionários, com o intuito de facilitar a 

comparação entre as questões e, consequentemente, entre a percepção dos trabalhadores e dos 

profissionais de Recursos Humanos.  

E, por último, uma pesquisa, através de questionário ou entrevistas levantando 

evidências de projetos e ações implantadas pela empresa podem exemplificar e clarear mais 

os investimentos feitos por esta no ambiente de trabalho e nas pessoas, bem como a ausência 

desses. 
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ANEXOS  

 

 

Anexo A – Parte do Planejamento Estratégico complementar à visão, à missão e aos valores 

da Ampla Energia e Serviço S.A.  

Fonte: Retirado dos arquivos da empresa publicado para seu público interno (funcionários e 

terceirizados). 
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Anexo B – Código de Conduta Ampla Energia e Serviços SA 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A – Questionário para atendentes da Central de Relacionamento da Ampla Energia 

e Serviços SA 

 

 

QUESTIONÁRIO | CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA AMPLA 
Esse questionário é um instrumento de levantamento de informações como parte de uma pesquisa de 

Mestrado em Sistemas de Gestão, com ênfase em Responsabilidade Social. Esse mestrado é realizado 

no LATEC/ UFF (Universidade Federal Fluminense). As informações aqui fornecidas serão tratadas 

com confidencialidade, não havendo nada que identifique o respondente nem exposição dos 

participantes dessa pesquisa. Agradecemos sua participação nesse estudo que visa a possibilitar 

melhorias para as relações de trabalho como fonte de pesquisa acadêmica e também práticas de 

mercado. 

Assinale com um X a respota que melhor expressa sua opinião. 

  

Questões 

Fonte das 

perguntas                

OBS.: Não 

constou no 

questionário do 

participante. 

Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

1 

Participo na gestão da 

Central de 

Relacionamento 

contribuindo com 

sugestões para 

atingimento de metas, 

melhorias do 

trabalho, inovações 

de produtos/serviços 

dessa empresa? 

Ethos - pergunta 

7 sobre Público 

Interno ::: 

Diálogo e 

participação 

(Gestão 

Participativa) 

          

2 

A empresa é contra a 

discriminação na 

contratação, 

remuneração, acesso 

a treinamento, 

promoção, 

encerramento de 

contrato, com base 

em raça, classe 

social, nacionalidade, 

religião, deficiência, 

sexo, orientação 

SA 8000 ::: 

Critério 5 - 

Discriminação 

          



 120 

sexual, associação a 

sindicato ou afiliação 

política 

3 

A política de 

remuneração (salário, 

comissão e 

participação nos 

resultados) é 

adequada ao trabalho 

que os funcionários 

realizam 

Ethos - pergunta 

10 sobre Público 

Interno ::: 

Trabalho Decente 

(Política de 

Remuneração, 

benefícios e 

carreira) 
          

4 

Os benefícios 

oferecidos pela 

empresa atendem à 

necessidade dos 

funcionários e estão 

de acordo com o 

praticado no mercado 

Ethos - pergunta 

10 sobre Público 

Interno ::: 

Trabalho Decente 

(Política de 

Remuneração, 

benefícios e 

carreira)           

5 

A política de carreira 

promove o 

crescimento, o 

desenvolvimento e o 

reconhecimento na 

Central de 

Relacionamento 

Ethos - pergunta 

10 sobre Público 

Interno ::: 

Trabalho Decente 

(Política de 

Remuneração, 

benefícios e 

carreira) 
          

6 

Visando a assegurar 

boas condições de 

trabalho, a empresa 

apresenta cuidados 

com a saúde, 

segurança e 

qualidade de vida dos 

funcionários 

Ethos - pergunta 

11 sobre Público 

Interno ::: 

Trabalho Decente 

(Cuidados com a 

Saúde, Segurança 

e Condições de 

Trabalho. 
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7 

A empresa apresenta 

compromisso com o 

desenvolvimento 

pessoal 

Ethos - pergunta 

12 sobre Público 

Interno ::: 

Trabalho Decente 

(Compromisso 

com o 

desenvolvimento 

profissional e 

empregabilidade.) 
          

8 

A empresa investe 

em treinamentos 

constantemente para 

auxiliar no 

desempenho das 

atividades específicas 

Ethos - pergunta 

12 sobre Público 

Interno ::: 

Trabalho Decente 

(Compromisso 

com o 

desenvolvimento 

profissional e 

empregabilidade.) 
          

9 

A empresa oferece 

capacitação contínua 

para aquisição de 

conhecimentos que 

tenham impacto 

positivo na 

qualificação 

profissional, 

independentemente 

da sua aplicabilidade 

na função atual 

Ethos - pergunta 

12 sobre Público 

Interno ::: 

Trabalho Decente 

(Compromisso 

com o 

desenvolvimento 

profissional e 

empregabilidade.) 

          

10 

Frente à necessidade 

de redução de 

pessoal, a empresa 

adota medidas 

cautelosas nos 

desligamentos, busca 

alternativas para 

empregar essas 

pessoas, trata com 

dignidade o 

funcionário durante a 

demissão 

Ethos - pergunta 

13 sobre Público 

Interno ::: 

Trabalho Decente 

(Comportamento 

frente as 

demissões) 
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11 

A empresa cumpre 

com as leis aplicáveis 

e com os padrões 

sobre horário de 

trabalho; os 

funcionários não 

devem ser 

rotineiramente 

solicitados a trabalhar 

acima de 42 horas 

por semana e devem 

ter pelo menos um 

dia livre num período 

de sete dias de 

trabalho 

SA 8000 ::: 

Critério 7 

(Horário de 

trabalho) 

          

12 

Tenho orgulho de 

dizer a parentes e 

amigos que trabalho 

na Central de 

Relacionamento da 

Ampla 

Identidade 

          

13 

Identifico-me com os 

valores da empresa 
Identidade 

          

14 

Identifico-me com o 

grupo de funcionários 

da Central de 

Relacionamento 

Identidade 

          

15 

Tenho amigos no 

meu ambiente de 

trabalho 

Identidade 

          

16 

Posso ser eu mesmo 

por aqui 
Identidade 

          

17 

A empresa estimula e 

valoriza trabalhos em 

grupo 

Responsabilidade 

Social Interna 
          

18 

As pessoas com 

quem tenho afinidade 

no trabalho são um 

bom motivo para eu 

permanecer nessa 

empresa 

Responsabilidade 

Social Interna 

          

19 

Você considera que 

as relações 

interpessoais 

estabelecidas com 

outros funcionários 

da empresa 

contribuem para seu 

desenvolvimento 

Responsabilidade 

Social Interna 
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20 

Considero que esse 

ambiente é um local 

de trabalho que 

promove a 

aprendizagem 

Responsabilidade 

Social Interna 

          

21 

Você considera que a 

sua atividade 

proporciona uma 

visão de todo o 

processo da empresa 

Modelo de 

Organização 

          

22 

A empresa equilibra 

sua atenção para as 

questões econômicas, 

sociais e ambientais. 

Modelo de 

Organização 

          

23 

Você considera que a 

empresa preocupa-se 

com as questões 

humanas 

Modelo de 

Organização 

          

24 

Suas ideias e 

sugestões no trabalho 

são ouvidas e 

analisadas 

Criatividade 

          

25 

Você sente que pode 

contribuir para 

melhoria do seu 

trabalho 

Criatividade 

          

26 

Você e as pessoas 

que trabalham na 

empresa estão sempre 

procurando inovar 

naquilo que fazem 

Aprendizagem e 

Desenvolvimento 

          

27 

O relacionamento 

entre a equipe de 

trabalho e o líder 

imediato é bom 

Liderança 

          

28 

Minha equipe de 

trabalho considera 

nosso supervisor um 

bom líder 

Liderança 

          

29 

Sempre que preciso, 

posso contar com 

meu supervisor 

Liderança 

          

30 

As orientações do 

meu supervisor 

facilitam a realização 

do meu trabalho 

Liderança 

          

31 

Recebo de meu 

supervisor avaliações 

sinceras sobre meu 

Liderança 
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desempenho 

32 

Meu chefe orienta no 

que devo fazer para 

aprender mais 

Liderança 

          

33 

A supervisão da 

Central de 

Relacionamento 

demonstra atenção e 

cuidado com as 

questões pessoais dos 

funcionários 

Liderança 

          

 
      

   

 

Sexo Masculino (     )     Feminino (      ) 

   

 
 

  
 

  

   
        

 

Idade   

   

 

Entre 18 e 21   
  

   

 

22 a 25   
  

   

 

26 a 30   
  

   

 

31 a 35   
  

   

 

36 a 40   
  

   

 

Acima de 40   
  

   
        

 

Tempo de empresa   

   

 

Menos de 3 meses   
  

   

 

Entre 3 e 6 meses   
  

   

 

Entre 6 meses e 1 ano   
  

   

 

Entre 1 e 2 anos   
  

   

 

Acima de 2 anos   
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Turno de trabalho 
Manhã (     ); Tarde (     );           Noite (     

); Madrugada (     ) 

   

        

 
Manhã   

     

 
Tarde   

     

 
Noite   

     

 
Madrugada   
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Apêndice B – Questionário para os profissionais da área de Recursos Humanos da Central 

Relacionamento da Ampla Energia e Serviços SA 

 

QUESTIONÁRIO | RECURSOS HUMANOS DA CENTRAL DE RELACIONAMENTO DA AMPLA 

Esse questionário é um instrumento de levantamento de informações como parte de uma pesquisa de Mestrado em 
Sistemas de Gestão, com ênfase em Responsabilidade Social. Esse mestrado é realizado no LATEC/ UFF 

(Universidade Federal Fluminense). As informações aqui fornecidas serão tratadas com confidencialidade, não 
havendo nada que identifique o respondente. Agradecemos sua participação nesse estudo que visa a possibilitar 

melhorias para as relações de trabalho como fonte de pesquisa acadêmica e também práticas de mercado. 

Assinale com um X a resposta que melhor expressa sua opinião. 

  

QUESTÕES   
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

Discordo, 

nem 

concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

1 

Essa empresa valoriza as 

relações humanas e a 

socialização entre os 

funcionários 

Responsabilidade 

Social e Modelo de 

Organização 
          

2 

Esta empresa promove a 

disseminação e o 

alinhamento dos seus 

objetivos estratégicos e 

valores com os operadores 

de telemarketing 

Ethos - pergunta 7 

sobre Público Interno 

::: Diálogo e 

participação (Gestão 

Participativa) 
          

3 

A área de RH investe no 

desenvolvimento de 

liderança 

Liderança 

          

4 

O RH promove ações de 

incentivo à criatividade do 

operador de telemarketing 

na solução de problemas e 

inovação de seus 

produtos/serviços 

Criatividade 

          

5 

O RH promove 

treinamentos ao operador 

de telemarketing para 

estimular o 

desenvolvimento de 

competências 

Ethos - pergunta 12 

sobre Público Interno 

::: Trabalho Decente 

(Compromisso com o 

desenvolvimento 

profissional e 

empregabilidade.) 
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6 

Estes treinamentos 

contribuem para a 

empregabilidade 

Ethos - pergunta 12 

sobre Público Interno 

::: Trabalho Decente 

(Compromisso com o 

desenvolvimento 

profissional e 

empregabilidade.) 
          

7 

Esta organização estimula 

o autodesenvolvimento e 

facilita a capacitação 

profissional e pessoal 

Ethos - pergunta 12 

sobre Público Interno 

::: Trabalho Decente 

(Compromisso com o 

desenvolvimento 

profissional e 

empregabilidade.) 
          

8 

O RH promove ações 

sociais com a participação 

dos operadores de 

telemarketing 

Responsabilidade 

Social   

          

9 

Seu local de trabalho pode 

ser considerado como um 

espaço de aprendizado? 

Ethos - pergunta 12 

sobre Público Interno 

::: Trabalho Decente 

(Compromisso com o 

desenvolvimento 

profissional e 

empregabilidade.) 
          

10 

Os operadores de 

telemarketing participam 

no planejamento de 

projetos e ações para o 

atingimento de metas e 

alcance dos seus 

resultados 

Ethos - pergunta 7 

sobre Público Interno 

::: Diálogo e 

participação (Gestão 

Participativa) 

          

11 

O RH busca informações 

com outras empresas, para 

identificar melhores 

práticas e buscar 

inovações para o seu 

trabalho 

Criatividade e 

Inovação 

          

12 

O RH estimula os 

funcionários a desenvolver 

projetos pessoais, relações 

com a comunidade e 

diversificar seus interesses 

para além das atividades 

da empresa 

Responsabilidade 

Social 

          

 


