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Resumo

Há um discurso de que os empregados representam o maior patrimônio das empresas e, atrair,
manter e valorizar talentos são princípios básicos da política de recursos humanos da
organização. Os executivos precisam selecionar profissionais qualificados para o bom
desempenho dos negócios, estarem atentos e se dedicarem ao formar a sua equipe. O presente
trabalho pretende mostrar até que ponto idéias difundidas como essas são efetivamente praticadas
por empresas da cidade de Volta Redonda. Para isso, será feita uma análise de entrevistas
realizadas com funcionários da área gerencial ou similar pertencentes aos setores varejista,
financeiro e educacional. Os resultados revelaram um paradoxo entre o discurso e as práticas
adotadas por algumas empresas e que, muitas vezes, o regime de trabalho tem um impacto
negativo na vida dos trabalhadores. Conclui-se que as empresas têm investido no discurso da
valorização do capital humano, porém, nem sempre tal conduta se concretiza em ações.

Palavras-chave: política de gestão, qualificação e satisfação.
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Abstract

There is a discourse that employees represent the greatest patrimony of the companies, and
attracting, retaining and enhancing talents are basic principIes of the human resources policy of
the organization. The executives need to select qualified professionals for the good performance
of the business, and must focus on training their teams. This paper aims to show the extent to
which disseminated ideas such as these are etTectively applied by companies in the city of Volta
Redonda. The methodology is based on the analysis of interviews with mangers and leaders from
belonging to retail, financiai and educational sectors. The results revealed a paradox between the
discourse and practice adopted by some companies and, often, the work regime has a negative
impact on the lives of workers. The conclusion is that companies have invested in the discourse
of enhancing human capital, however, such discourse is not always turned into practice. .

Key-words: policy management, qualification and satisfaction.
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Valorização do capital humano: realidade ou discurso?

l-INTRODUÇÃO
•

1.1 - Apresentação

Atualmente, as organizações vivenciam uma situação ambígua em relação a gestão de

seus recursos humanos, pois todas, ou a maioria delas, dizem reconhecer a importância das

pessoas para que a empresa alcance seus objetivos. Diante dessa situação, muitas delas,

propagam um discurso de que investem recursos financeiros e, até mesmo simbólicos, para

valorizar aqueles que são considerados a força organizacional. Porém, ao se fazer uma análise

crítica, pode-se constatar que muitas dessas práticas existem apenas no papel e, não se

concretizam efetivamente.

Thomas Davenport, em seu livro Capital humano - o que é e por que as pessoas investem

nele -, faz referência ao relatório People Strategy Benchmark Awareness and Attitude Study

[Estudo sobre Atitude e Consciência como Critério de Estratégia de Pessoal] em que os

consultores da Towers Perrin mostram incoerência entre discurso e prática nas organizações.

Segundo esse estudo a maioria dos empresários diz: "os empregados são nossos ativos mais

importantes", porém, nem sempre se observa a concretização dessa afirmação na prática. O

estudo prossegue dizendo:

"Embora 90% dos 300 executivos entrevistados tenham afmnado que seus empregados
são a variável mais importante no sucesso da companhi~ eles classifcaram muito abaixo
de outras prioridades de negócio as questões especificas relacionadas com pessoal"
(TOWERS PERRIN apud DAVENPORT, 1999, p. 19).

Esse estudo revela que, embora, a maioria das organizações participantes dessa pesquisa

tenham conhecimento de que as pessoas são fundamentais para o sucesso organizacional, muitas

delas, ainda não dedicam a devida atenção a essa constatação.

Há tempos, o tema capital humano desperta o interesse de muitos estudiosos na área de

gestão empresarial devido ao fato de ter sido observado a importância das pessoas para que as

organizações continuem funcionando e atinjam seus objetivos organizacionais. Diante de tal
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constatação, apresenta-se o seguinte questionamento: de que maneira, na prática, as organizações

estão gerenciando seu capital humano?

Segundo muitos autores, os empregados da empresa representam o seu maior patrimônio

e, atrair, manter e valorizar talentos são princípios básicos da política de recursos humanos da

organização. Os executivos precisam selecionar profissionais qualificados para o bom

desempenho dos negócios e estarem atentos e se dedicarem ao formar a sua equipe.

No entanto, até que ponto expressões difundidas como essas são efetivamente praticadas

pelas empresas?

Ao se analisar a seqüência histórica do capitalismo pode ser observada uma

transformação no processo de trabalho. Essa mudança apresenta uma narrativa que inicia-se por

uma exploração da mão-de-obra sem qualquer preocupação com as condições humanas, ou seja,

os donos do capital voltavam sua atenção somente para o fim a ser atingido sem se preocupar

com os meios necessários para alcançá-los. Isto significa que eles não se preocupavam com os

trabalhadores, os quais eram os responsáveis por proporcionar o lucro desejado. "Havia uma

ênfase nos aspectos físicos e utilitários do trabalho humano, enquanto atividade econômica,

separada de outras dimensões da vida social e individual" (LIEDKE, 1997). Porém, com o

advento da administração, e o surgimento das teorias administrativas, os empregadores começam

a se preocupar com as condições de trabalho oferecidas, ou seja, passaram a observar a situação

humana e começaram a investir nos trabalhadores. Mas, a tensão entre retomo financeiro e a

posição do trabalhador na organização permanece. Desta forma, é importante analisar até que

ponto as organizações, realmente, se preocupam com seus funcionários e investem na sua

qualificação.

1.2 - Justificativa

o presente estudo se justifica pelo fato de haver uma vasta literatura, além de revistas da

área gerencial comentando sobre a valorização das pessoas nas organizações. Porém, na prática,

nem sempre se observa tal conduta.

A importância do tema se justifica também pelo fato desta mesma literatura chamar

atenção para a existência de mercados cada vez mais competitivos nos quais a inteligência

organizacional, representada entre vários fatores pelas competências dos funcionários, tomou-se
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fator decisivo para sobreviver nesse ambiente de competitividade. Possuir funcionários

qualificados é um diferencial nesse novo cenário. Portanto, uma adequada gestão desses ativos

intangíveis, os quais contribuem para o crescimento e manutenção das organizações, é de vital

importância para o sucesso das mesmas. Cabe à área de gestão de pessoas preocupar-se com o

desenvolvimento e valorização do capital humano. Pretende-se, dessa forma verificar de que

forma as organizações estão lidando com o gerenciamento de seus colaboradores e quais

investimentos estão sendo feitos para esses que são considerados a base de funcionamento da
. ,.",organlzaçao.

Esse trabalho pretende, portanto, comparar a teoria existente sobre a importância das

pessoas para que as organizações atinjam seus objetivos organizacionais e o que se verifica na

prática em algumas organizações da cidade de Volta Redonda. Através das pesquisas realizadas

para elaboração desse trabalho será possível verificar a opinião de profissionais a respeito da

valorização das pessoas nas organizações que tem uma grande importaância para o sucesso das

instituições. E, com isso, será possível detectar não só a opinião dos teóricos, mas principalmente

conhecer o ponto de vista daqueles que vivenciam o tema da pesquisa.

1.3 - Objetivo geral e específico

o presente trabalho tem como objetivo demonstrar através dos relatos de vivência

profissional, a percepção de trabalhadores em cargos de gerência sobre o atual modo de gestão

dos recursos humanos em organizações, da cidade de Volta Redonda, pertencentes aos setores

financeiro, varejista e educacional da rede privada. Pretende, desta maneira, analisar se a

percepção dos trabalhadores quanto à forma de gestão das organizações em que exercem suas

atividades estão de acordo com o que se diz em livros, revistas e artigos da área empresarial. Esse

objetivo desdobra-se nos seguintes objetivos específicos:

1 - Observar como os profissionais se sentem nesse ambiente de desafio.

2 - Avaliar se as pessoas se sentem motivadas ou reconhecidas com os investimentos

feitos.

3 - Verificar a oportunidade de qualificação que as organizações oferecem a seus

empregados.
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1.4 - Metodologia

Este estudo consiste em um estudo exploratório, o qual segundo Teixeira (2005, p. 126)

permite ao pesquisador aumentar sua experiência em torno de um certo tópico-problema e será

dado ao mesmo um enfoque qualitativo, o qual irá introduzir e utilizar grande quantidade de

tempo em contextos reais para buscar resposta às questões formuladas.

Para isso, serão realizadas entrevistas semi-estruturadas com funcionários de empresas do

setor financeiro, varejista e educacional, com foco em pessoas que exercem cargos de liderança

ou similares, da cidade de Volta Redonda. A escolha por esses setores se justifica pelo fato de,

apesar da cidade ser conhecida pela produção siderúrgica, também ter uma grande

representatividade do setor de serviços e comércio, os quais apresentam uma relativa contribuição

para a economia da cidade. E a escolha do foco se deve ao fato de se considerar que as pessoas

em nível gerencial ou que exerçam alguma função de liderança, por ocuparem cargos mais

elevados, obtenham mais investimentos e se sintam mais reconhecidas. Portanto, o foco deste

trabalho é analisar a percepção de pessoas em cargo de liderança sobre a valorização dos

funcionários nas organizações e a existência de uma possível gestão mais humanizada.

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa de campo realizada para esta

monografia. Os dados foram coletados através de pesquisa qualitativa, utilizando como

instrumento entrevistas baseadas em um roteiro de perguntas abertas. A análise do material

adquirido forneceu informações sobre a percepção de trabalhadores sobre o modo de gestão atual

e o impacto do regime de trabalho em suas vidas.

Os resultados da pesquisa, sobre a percepção dos profissionais, irão aparecer em forma de

depoimentos anônimos retirados das falas dos entrevistados, as quais serão escritas no presente

estudo após autorização dos mesmos. Tal conduta será adotada, mesmo levando em consideração

o fato de as falas aparecerem de forma anônima.

Para a elaboração do trabalho, será abordada a trajetória do capital humano, na

perspectiva dos principais teóricos sobre relações humanas, até os tempos atuais, além de um

confronto dessas idéias com a perspectiva da Sociologia do Trabalho, baseada em Richard Sennet

(2005) e a "guerra cultural" que os indivíduos vivem nas empresas apresentada por Grün (1999).

A seção a seguir irá apresentar uma revisão da bibliografia sobre o conceito de capital

humano, mostrar a evolução dessa teoria, as idéias a respeito desse assunto na atualidade e as
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críticas existentes a respeito do tema a partir do ponto de vista da Sociologia do Trabalho. Em

seguida, serão apresentados os resultados sobre as percepções de investimento em capital humano

na cidade de Volta Redonda, através da análise de entrevistas realizadas com funcionários dos

setores financeiro, varejista e educacional, avaliando se as propostas de investimento são

implementadas na prática, além de uma análise do impacto do regime de trabalho na vida das

pessoas.

Os resultados permitiram perceber a existência de um paradoxo entre o discurso e as

práticas adotadas por algumas empresas e que o regime de trabalho pode, em alguams situações,

causar um impacto negativo na vida dos trabalhadores provocando algumas alterações no seu

relacionamento com as pessoas fora da organização.

Conclui-se que as empresas possuem um discurso de que oferecem recompensas materiais

e, até mesmo simbólicas a seus funcionários, porém, muitas delas não se concretizam. Por outro

lado, quando as empresas de fato realizam este investimento, o mesmo contribui para que os

funcionários se sintam importantes e valorizados.
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2- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Definição de Capital Humano

A teoria do capital humano ganhou força com a crise do modelo taylorista-fordista

ressurgindo com um novo ponto de vista sobre as relações de trabalho na empresa e da

importância da educação formal na vida profissional dos indivíduos. Esse fato contribuiu para

que os teóricos aprofundassem os estudos e publicassem novos conceitos sobre esse tema.

Theodore William Schultz, um dos pioneiros nos estudos sobre a teoria do capital

humano, na década de 60 publicou textos que formalizaram o novo conceito. Para o autor, o

capital humano não é um ativo negociável, no sentido de que possa ser vendido. Pode, sem

dúvida, ser adquirido, não como um elemento de ativo, que se adquire no mercado, mas por

intermédio de um investimento no próprio indivíduo (SCHUL TZ, 1973).

De acordo com o autor, capital humano se define como: "Parte do homem. É humano

porquanto se acha configurado no homem e é capital porque é uma fonte de satisfações futuras,

ou de futuros rendimentos, ou ambas as coisas" (SCHUL TZ, 1973, p. 53). De uma forma objetiva

o que a teoria de Schultz diz é que o progresso é alcançado através do investimento em pessoas.

Gary Becker, por outro lado, valeu-se da teoria do Capital Humano para explicar e

justificar as diferenças de salários como sendo de responsabilidade dos próprios trabalhadores.

Quanto mais o indivíduo investisse na autoformação, na constituição do seu "capital pessoal",

tanto mais valor de mercado teria (CATTANI, 1997, pg. 37). O autor mostra através de sua teoria

que a responsabilidade por conquistar uma boa colocação na organização é do próprio indivíduo,

o qual irá alcançar melhor posicionamento através de investimento em qualificação.

De acordo com Cattani (1997, p. 35) a teoria do capital humano pode ser analisada a partir

de dois pontos: no primeiro, o trabalhador é capaz de oferecer e realizar um trabalho mais

qualificado, além de proporcionar maior produtividade devido a um maior investimento na

formação escolar. Para o autor, investir na qualificação do indivíduo traria maiores ganhos tanto

para as empresas, quanto para os trablhadores. No outro ponto, ele destaca que "cada trabalhador

aplicaria um cálculo custo-beneficio no que diz respeito à constituição do seu 'capital-pessoal"'.

Para isso, segundo o autor, cada um iria avaliar se o investimento e o esforço aplicados em

capacitação trariam as recompensas esperadas em termos de remuneração.
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Pode-se perceber, que o capital humano é representado, pou um lado, pelo conjunto de

capacidades que as pessoas adquirem, principalmente, através da educação, além de programas

de treinamento, desenvolvimento, qualificação e da própria experiência para desenvolver seu

trabalho adequadamente, assim como pelo desenvolvimento de várias competências do ponto de

vista profissional. Por outro, a opção por investimento em capital humano através da formação

partiria do próprio indivíduo, e, o grau de investimento definiria o seu valor e posição no

mercado.

2.2 - Trajetória das pesquisas

Pode-se observar, nas últimas décadas, transformações que reestabeleceram a dinâmica da

economia, as formas de gerenciar as empresas, o mercado de trabalho e as cOlldições de vida dos

trabalhadores. Esse novo processo vigente aponta para a formação de um modelo econômico e

social diferente do existente durante o século :xx conhecido como Taylorista-Fordista.

A forma de gestão das empresas pode ser analisada, historicamente, através da evolução

das Escolas de Adminsitração que permite observar o pensamento, valores e decisões

organizacionais. A administração tem sua origem na chamada Administração Científica que tem

como seus principais representantes Frederick Winslow Taylor e Henry Ford.

No Taylorismo tínhamos o desenvolvimento (pela direção e não pelo operário) do

aperfeiçoamento e padronização de todas as ferramentas de trabalho, fragmentação e

especialização das tarefas, controle de tempos e movimentos e remuneração por desempenho.

Nesse modelo, as iniciativas e o trabalho cerebral são banidos das oficinas e centrados na

administração superior. Segundo Taylor, "os trabalhadores não são pagos para pensar, mas

para executar". Cada tarefa corresponde a um posto de trabalho e, graças a um criterioso

processo de recrutamento, é possível encontrar-se o operário mais adequado para ocupá-lo.

Taylor queria que os homens sob sua direção realizassem durante um dia de trabalho uma

produção aceitável, e impôs a si próprio o trabalho de encontrar o método adequado para fazer

um trabalho, ensinar o trabalhador a realizá-lo e fixar as condições em que o referido trabalho

deveria desenvolver-se, fixar o tempo-padrão para a realização do dito trabalho e, por fim, pagar

ao trabalhador um prêmio em forma de salário extraordinário, se fizesse o serviço conforme

especificado. Empenhou-se em modificar o sistema de administração, a fim de que se tornassem
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um só os interesses dos trabalhadores e da direção, em vez de serem antagônicos (TAYLOR,
1970, p. 16).

O autor explica que:

o principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade
ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado, compreendendo
não só grandes dividendos para a companhia ou empregador, como também
desenvolvimento, no mais alto grau, de todos os ramos do negócio, aproveitamento dos
homens de modo mais eficiente, habilitando-os a desempenhar os tipos de trabalho mais
elevados para os quais tenham aptidões naturais, a fim de que a prosperidade seja
permanente, ou seja, os interesses fundamentais dos empregadores e empregados não
devem ser antagônicos. Baseado nesse fato, a administração científica defende a idéia de
que os interesses de ambos são um, único e mesmo e que, portanto, é preciso dar ao
trabalhador o que mais deseja - altos salários - e ao empregador o que ele mais almeja -
baixo custo de produção (TAYLO~ 1970, p. 30).

Esse modelo de organização deparou-se com a resistência operária e recebeu várias

críticas por ser baseado em uma atividade fragmentada, repetitiva, monótona e sem sentido 1,

porém, apesar das transformações recentes nas formas de gestão, ele permanence como uma das

principais estratégias patronais sob a alegação do caráter necessário e inevitável da divisão do

trabalho e da separação entre dirigentes e executantes.

Como lembra Larangeira (1997a) no modelo Fordista observa-se a existência da linha de

montagem que evita o deslocamento dos trabalhadores e que mantém um fluxo contínuo e

progressivo das peças e partes permitindo a redução dos tempos ociosos. Nesse caso, o trabalho

toma-se repetitivo e monótono já que o trabalhador o executa através de uma rígida disciplina. O

trabalhador, dessa maneira perde suas qualificações que são incorporadas à máquina. Ford

acreditava que o operário da linha de montagem merecia ser recompensado por exercer essa

tarefa através do pagamento de 5 dólares por dia. Esse valor seria uma recompensa generosa pelo

tédio da atividade monótona e repetitiva. O Fordismo caracteriza-se como prática de gestão na

qual se observa uma clara separação entre pensar e fazer, baseando-se em um trabalho simples

1 Quando Ford industrializou o processo de produção, favoreceu o emprego dos chamados trabalhadores especialistas
em relação aos artesãos qualificados; os empregos dos trabalhadores especialistas eram operações que exigiam pouco
pensamento ou julgamento. Porém, essas atividades rotineiras, submetidas a medição e manipulação, não tiveram
uma aceitação passiva. Os trabalhadores buscaram fonnas de sabotar os estudos de tempo-movimento, e ignoraram
as especificações de métodos e processos sempre que atrapalhavam ou entravam em conflito com seus próprios
interesses. Além disso, ficavam deprimidos no trabalho e isso reduzia a produtividade (Cf. Sennet, 2007, p. 44-46).
Esse autor será discutido com mais detalhes adiante.



16

com divisão de tarefas, as quais possuem ciclos operatórios curtos e exigem pouco tempo para

formação e treinamento dos trabalhadores.

Larangeira (1997a, p. 91) lembra ainda que Taylorismo e Fordimo são modelos de

processo de trabalho diferentes. O primeiro, tem o objetivo de eliminar os movimentos

desnecessários através do estudo dos tempos e movimentos na execução de uma tarefa. O

segundo, caracteriza-se por utilizar trabalho mecanizado, através do uso de máquinas-ferramentas

especializadas, linha de montagem e de esteira rolante, além de divisão do trabalho.

O que há em comum entre esses autores é que utilizavam-se de métodos da Engenharia

Industrial a fim de elevar os níveis de produtividade das organizações através da certificação de

que as tarefas fossem realizadas de acordo com os padrões estabalecidos. A organização era vista

como uma estrutura formal onde o trabalho realizado era rotineiro, com o mínimo de

envolvimento dos operários desqualificando a função dos mesmos.

Enquanto Taylor e Ford se preocupavam com o trabalho no chão de fábrica, surgia um

outro movimento que se preocupava com a estrutura das empresas. Esse movimento, conhecido

como Teoria Clássica da Administração, foi representado pelo engenheiro francês Henry Fayol,

para o qual toda empresa é composta de seis funções básicas (função financeira, técnica,

comercial, contábil, de segurança e administrativa), sendo a função administrativa aquela que

coordena e integra todas as demais. A função administrativa é constituída por cinco elementos:

previsão, organização, comando, coordenação e controle. Fayol pretendia padronizar e

proporcionar regras universais de administração que pudessem servir a todo e qualquer tipo de

organização para lidar com todos os assuntos admistrativos. Para isso traçou quatorze princípios

administrativos gerais de administração que devem reger o trabalho do administrador.

Com o surgimento da Escola das Relações Humanas houve uma mudança do foco de

interesse da organização formal para os grupos informais e sua inter-relações, assim como dos

incentivos financeiros para os psicossociais. O homem passou a ser visto como um ser social que

reage como membro de um grupo social (GARAY, 1997, p. 103).

Como um dos precursores desse movimento, temos Elton Mayo, que através de uma

pesquisa realizada na fábrica da General Eletric , a qual avaliava o impacto da iluminação na

produtividade dos trabalhadores, descobriu o "efeito Hawthome ", ou seja, as distorções nas

respostas das pessoas quando sabem que estão sendo avaliadas. Os resultados da pesquisa

provaram que o nível de produção dos funcionários era determinado pelas normas sociais do
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grupo e suas expectativas. Com isso, o gerente passou a ser considerado parte do sistema social

em que fazia o trabalho e, como tal, responsável por liderar, motivar, comunicar e desenhar o

ambiente da organização (BIONDO, 2005).

Com a expansão das empresas e a necessidade dos empregadores em garantir a disciplina

dos trabalhadores iniciou-se a Teoria da Burocracia na Administração para a qual "a organização

é vista como um sistema social intencionalmente construído e reconstruído; o homem, como um

ser que reage como ocupante de um cargo e de uma posição" (GARAY, 1997, p. 103).

Duras criticas feitas à rigidez do modelo burocrático contribuíram para o surgimento da

Teoria Estruturalista a qual preocupou-se, além da organização formal, com a organização

informal (decorrente do comportamento dos grupos sociais formados pelos indivíduos de forma

informal dentro da organização formal).

A Teoria Neoclássica ou Escola do Processo Administrativo, por sua vez, deu ênfase nas

funções administrativas de planejar, organizar, dirigir e controlar. A principal novidade da teoria

neoclássica foi o foco em resultados, a chamada Administração por Objetivos (APO) que teve

como um de seus maiores representantes Peter Drucker que definia APO como um meio de

formular e utilizar objetivos para motivar as pessoas, e não simplesmente controlá-las. A APO

muda a ênfase, antes colocada nas "atividades-meio" para os objetivos da organização

(CHIAVENATO, 2004). O homem passou a ser visto como um ser racional e social, voltado para

o alcance de objetivos individuais e organizacionais.

A ênfase nas pessoas, por outro lado, foi representada na Teoria Comportamental que

retomou para dar continuidade ao movimento humanista iniciado pela Teoria das Relações

Humanas. O comportamento individual abriu espaço para o comportamento organizacional.

Segundo um estudo recente (BIONDO, 2005) temos como representante desse movimento

Abraham Maslow, psicólogo e um dos primeiros teóricos do movimento comportamental, o qual

montou a hierarquia das necessidades. De acordo com essa teoria, após satisfazer suas

necessidades básicas, manifestam-se no homem outras necessidades menos fisiológicas, como o

sentido de posse, o reconhecimento, a auto-estima ou a auto-realização. Com a repercussão das

idéias de Maslow surgiram outros teóricos relatando sobre a natureza humana. Por volta de 1960,

surgiu Douglas McGregor, que identificou duas categorias de gerentes, que se distinguiam pela

visão que tinham de seus subordinados. Um grupo os considerava preguiçosos, sem ambições,

resistentes à responsabilidade e desejando ser dirigidos, é a chamada Teoria X. °outro grupo
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acreditava que os funcionários são por natureza produtivos e cooperadores, podem assumir

responsabilidades e estão dispostos a lutar para conseguir os objetivos da empresa, essa é a

chamada teoria Y. Com o objetivo de quebrar a dicotomia de McGregor, Maslow começou a

trabalhar a teoria Z, na qual afirmava que, à medida que as pessoas se aproximam da auto-

realização, suas expectativas em relação ao trabalho mudam.

° estudo relata ainda que temos, como um dos teóricos que se preocuparam com o

comportamento humano, Frederick Herzberg o qual acreditava que o nível de satisfação do

indivíduo dependia de como ele enxergava o trabalho. No esquema de Herzberg, elementos não-

econômicos mudavam a visão do trabalho. Segundo ele, se, por um lado, havia salário, beneficios

sociais e ambiente de trabalho, por outro, eram importantes as possibilidades de realização e de

crescimento profissional oferecidas pelo cargo.

Pode-se perceber ainda na Teoria Comportamental o surgimento de um subproduto, o

movimento pelo Desenvolvimento Organizacional (DO), que é uma abordagem de mudança

planejada cujo foco principal está em mudar as pessoas e a natureza e qualidade de suas relações

de trabalho. Em suma, o DO enfatiza a mudança cultural como base para a mudança

organizacional (CHIAVENATO, 2004, pg. 47; 169).

Nos últimos tempos, a teoria administrativa atentou para o fato de que todas as

organizações vivem em um ambiente complexo composto por várias outras organizações as quais

utilizam algum tipo de tecnologia para produzir seus produtos ou prestar seus serviços. A partir

dessa constatação, surgiu: a Teoria de Sistemas para a qual, a organização é vista como um

sistema operando em um meio ambiente e dependente dele para obter seus insumos e entradas e

disponibilizar seus produtos/serviços, e, também apareceu, a Teoria da Contingência, segundo a

qual há uma necessidade de mudança organizacional constante através de inovação, renovação,

revitalização e melhoria constante para que assim a organização possa sobreviver, crescer e

atingir o sucesso. Como o ambiente muda a todo instante a organização se tomar contingente em

relação a todos esses aspectos mutáveis e dinâmicos.

contingência significa "uma eventualidade, uma possibilidade de algo acontecer ou não.
Isso siginifica que os princípios gerais e universais de administração não são válidos
para toda e qualquer situação, pois tudo é contingêncial, eremero e evanescente, e a
única constante do mundo atual é a mudança. A teoria da contingência é urna abordagem
situacioanal (emA VENATO, 2004, p. 53).
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Essa teoria administrativa passou por um processo gradativo e contínuo de ampliação de

enfoque passando desde a preocupação com a tarefa no nível individual do operário até a

focalização externa no contexto ambiental que envolve a organização. Além disso, a teoria

administrativa deixou os antigos modelos padronizados e passou a se adaptar às situações, ou

seja, tomou-se mais flexível.

Embora não tenha surgido ainda um corpo estruturado e integrado de idéias capazes de

formar uma nova teoria adiministrativa, as modernas abordagens em plena Era da informação

privilegiam aspectos organizacionais como simplicidade, agilidade, flexibilidade, trabalho em

equipes e células de produção, unidades autonômas, além de aspectos culturais (CHIAVENATO,

p. 54). Com isso, os trabalhadores precisam se adaptar constantemente às exigências e estarem

abertos às mudanças que certamente irão acontecer no mercado global e, conseqüentemente, em

seu ambiente de trabalho e, em suas atividades para que possam continuar exercendo suas

funções.

2.3 - Visão atual do capital humano

As empresas reconhecem a importância de possuir pessoas qualificadas e capacitadas na

organização para atingir seus objetivos organizacionais e adquirir vantagem competitiva. A partir

dessa constatação pode ser percebido - através de livros, artigos e revistas da área empresarial,

além do próprio discurso das organizações - que se têm buscado, cada vez mais, investir na

formação dos trabalhadores.

Carbone et aI., (2005) acreditam que houve uma transformação nos modelos conceituais

de ação de gestão de pessoas, voltados hoje para o fortalecimento do capital intelectual da

organização. Thomas Stewart ressalta que:

Nosso ponto de vista deve ser organizacional, não individual: para as empresas, a
questão é como adquirir volume suficiente de capital humano que possa ser usado para
gerar lucros. Se o principal objetivo do capital humano é a inovação - seja sob a fonna
de novos produtos e serviços ou de melhorias nos processos de negócios -, então o
capital humano é fonnado e empregado quando uma parte maior do tempo e do talento
das pessoas que trabalham em uma empresa é dedicada a atividades que resultam em
inovação. O capital humano cresce de duas formas: quando a empresa utiliza mais o que
as pessoas sabem e quando um número maior de pessoas sabe mais coisas úteis para a
organização (STEW ART, 1998, p. 77).
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As organizações devem vizualizar o investimento em seus funcionários como um

investimento na própria instituição, já que o conhecimento adquirido será utilizado na realização

das atividades da mesma. De acordo com Carbone ate ai (2005, p. 131) "as empresas que não

valorizam e potencializam os seus funcionários estão comprometendo seriamente o seu futuro".

Segundo esses autores, se isso, não fosse verdade, "empresas sustentadas no conhecimento não

estariam ostentando posição de destaque no mercado. Casos mais conhecidos no mundo mostram

a força de uma gestão voltada para o capital intelectual e a valorização do conhecimento de seus

funcionários" .

Já para Davenport as empresas precisam investir na qualificação e desenvolvimento de

seus profissionais de forma a proporcionar um maior nível de conhecimento aos mesmos o que

resultará em maiores chances de aumento de produtividade.

Aquela visão predominante que considera os trabalhadores um patrimônio da empresa
talvez leve a administração a investir apenas em treinamento convencional e muito
pouco eficaz. Se os trabalhadores constituem ativos, então quanto mais conhecimento
despejannos sobre eles, maior será seu valor para a empresa. Como recipientes passivos,
eles têm mais valor cheios que vazios, e por isso as empresas começaram a saciá-los
com o elixir da aprendizagem. Mas a dificuldade é que, de qualquer maneira que
avaliemos isso, a tradicional abordagem do "despejar conhecimento na cabeça deles"
falha em dois pontos: não aumenta a capacidade de aprendizagem do indivíduo e não
capitaliza a capacidade da empresa de propiciar aprendizagem. Os trabalhadores não são
vasos a serem enchidos; são, isto sim, participantes ativos na busca de se locupletarem
com aprendizagem. Os trabalhadores são donos de capital humano que precisam de um
poder de controle sobre os processos de aprendizagem e participação para criar e
transmitir conhecimento (DAVENPORT, 2001, p. 157).

Mas, a empresa não pode investir no trabalhador pensando, necessariamente, somente no

retomo que obterá, pois esses investimentos em educação fonnal são necessários para a própria

organização que ganha ao ter a oportunidade de contar com um profissional possuidor de um

maior nível de conhecimento. E, caso aconteça de ela investir em um trabalhador e o mesmo

mudar para uma outra empresa, o mesmo pode acontecer com ela ao recrutar um profissional

treinado por outra instituição.

Em qualquer caso, a vantagem competitiva advém de ter-se mais conhecimento (e outras
formas de capital humano) que a concorrência e utilizá-lo melhor. Nenhuma empresa
deveria negar um investimento em treinamento só porque o aprendizado poderá vir a
beneficiar outra empresa. Fazer isso seria como não treinar os jogadores de um time só
porque no ano seguinte alguns podem tomar-se donos do próprio passe. Uma idéia
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melhor é desenvolvê-lo bem para que conquistem o campeonato e decidam permanecer
com uma equipe de sucesso (DAVENPORT, 2001, p. 170).

Para aproveitar o capital humano existente na organização é preciso utilizar o mínimo

possível de tarefas irracionais, pois essas atividades desperdiçam ativos humanos.

Está na hora de elevar a metáfora do ativo humano a um novo patamar. Está na hora de
pensar nos empregados não como capital humano, mas como proprietários e investidores
de capital humano. Segundo o autor, o indivíduo age como investidor. Ele acumula
capital pessoal e procura investí-Io sabiamente, administrando-o com prudência e
dispondo dele da melhor maneira. As pessoas possuem habilidades, comportamentos,
energia pessoal e tempo que lhe são próprios. Esses elementos criam o capital humano -
a moeda que as pessoas trazem para investir em sua atividade (DAVENPORT, 2001, p.
21).

Segundo a literatura, um constante investimento no desenvolvimento das pessoas é um

fator determinante para o crescimento, manutenção e sucesso das organizações, já que todos os

resultados alcançados pela empresa são conseqüências das ações humanas. O patrimônio tangível

é importante para a empresa, porém é somente o suporte para que os funcionários realizem suas

atividades. Os ativos tangíveis não pensam, não têm criatividade, não inovam; essas são

competências humanas. O ativo humano é, então, um fator de competitividade nas organizações,

pois produz inovação e conhecimento, vistos como grandes diferenciais.

Conforme estudo realizado pela Deloitte, uma das maiores organizações do mundo na

prestação de serviços de auditoria e consultoria empresarial, as empresas estão reforçando seus

investimentos nas pessoas e na qualidade de vida, após anos de gastos prioritariamente em

modernização de processos e em tecnologia. Investir em capital humano tomou-se fundamental

para garantir a rentabilidade dos negócios, aponta a edição da pesquisa (DELOITTE, 2005).

A pesquisa mostrou ainda, que agora os investimentos corporativos priorizam fatores

como desenvolvimento de pessoal, capacitação, planos de carreira, novas formas de remuneração

e horários mais flexíveis de trabalho. O desenvolvimento do capital humano apareceu no topo das

prioridades no direcionamento dos investimentos em 2004, conforme o estudo: obteve 88,5% das

preferências das companhias da amostra, superando o investimento em áreas como equipamentos,

instalações e processos (81%) e Tecnologia da Informação (84%).
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Além disso, a edição 2008 do Guia VOCÊ S/A - EXAME - As Melhores Empresas para

Você Trabalhar2, mostrou que essas empresas estão aprimorando cada vez mais suas ferramentas

de gestão, tomando a administração da área de recursos humanos mais sofisticada. Dentro desse

repertório de boas práticas, a categoria desenvolvimento profissional foi a que recebeu maior

atenção das empresas. Em relação a 2007, por exemplo, as organizações do Guia estão investindo

mais na capacitação de seus profissionais - com cursos, treinamentos, subsídios para educação e

suportes como coaching e aconselhamento (CIVITA, 2008, p. 37).

Observa-se, portanto, uma maior preocupação na literatura em chamar atenção para as

práticas de investimento das empresas em seus funcionários oferecendo vários benefícios para

que os mesmos se sintam atraídos em permanecer na organização e nela também investir o seu

capital humano.

2.4 - Perspectiva da sociologia do trabalho

Conforme Cattani (1997, p. 38-39), a crítica à Teoria do Capital Humano aponta para o

fato de que a valorização do capital humano significa a apropriação de qualidades sócio-

psicológicas do trabalhador, buscando o consenso e o espírito de lealdade à empresa, acenando

com a possibilidade de participação autônoma e livre no processo produtivo. A Teoria do Capital

Humano fundamenta-se na crença de que todos os indivíduos têm condições de tomar decisões

livres e racionais. Seguem-se duas conclusões a esse paradoxo. A primeira, é a de que as

desigualdades sociais e as diferenças na distribuição de renda são de responsabilidade dos

próprios indivíduos. Alguns investem mais na sua educação, garantindo rendimentos superiores;

outros acomodam-se em patamares inferiores. A segunda conclusão, decorrente da primeira, é

que o sistema educacional apenas responde às demandas individuais, não tendo como atribuição

promover a igualdade de oportunidades. Os processos educativos passam a ser de iniciativa

empresarial, atendendo a interesses particulares e localizados.

20uia publicado pela Editora Abril. Em 12 anos de mercado, o Guia, que é baseado na maior pesquisa de clima
organizacional do Brasil, se tomou uma referência em práticas de gestão de RH, acompanhando a evolução das
empresas brasileiras com relação ao investimento em seus funcionários. Este ano, a pesquisa, feita em parceria com a
Fundação Instituto de Administração (FIA), teve 550 empresas inscritas. Desse total, 220 companhias de todo o país
forma pré-classificadas e visitadas. O resultado é uma lista de empresas que, além de reconhecidas por serem
excelentes lugares para trabalhar, adotam boas práticas.
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o trabalhador, muitas vezes, precisa se submeter às exigências das empresas realizando as

vontades e necessidades da empresa, mesmo essas estando em desacordo com os seus princípios.

Eles, constantemente, precisam se adaptar aos ideais da empresa e adotar o que a organização

accredita ser o melhor.

Porém, houve uma época em que eram as empresas que se adaptavam a realidade e aos

locais em que haviam trabalhadores que eram de seu interesse. Benjamin Coriat (1994a) relata

que durante todo o século XIX os fabricantes buscavam por trabalhadores hábeis e disciplinados.

A partir desse fato, surge os trabalhadores de oficio - os quais são necessários à indústria. Ele

destaca ainda que durante setenta anos a fábrica foi obrigada a instalar-se onde houvesse

trabalhadores hábeis. Os fabricantes buscavam reter e manter um número suficiente de

trabalhadores, não somente nos períodos de grande produção, mas também nos momentos em que

não havia trabalho para todos. Com isso, os trabalhadores hábeis passam a exigir o seu valor.

O autor diz ainda que a organização trabalhadora tem um caráter estritamente de oficio e

esta prática leva a suas últimas conseqüências: os trabalhadores não especializados são

geralmente excluídos da associação. Já o pensamento patronal se volta contra o ofício - busca

criar condições de capital em grande escala. O capital busca primeiro uma saída na máquina.

Para Coriat, a indústria moderna pretende, através da união do capital e da ciência, reduzir

os custos de fabricação com fábricas automatizadas utilizando vigilantes de máquinas; aumentar

o ritmo do trabalho utilizando força fisica intangível e, lutar contra a insubordinação e

indisciplina dos trabalhadores através das máquinas que permitirão o estabelecimento de um

"código de disciplina da fábrica". Isso quer dizer que a máquina além de possuir a virtude

"econômica" de tomar o trabalho mais produtivo também pode ser um instrumento para regular

os trabalhadores.

No entanto, a máquina, nem outras formas de trabalho utilizadas, como a utilização de

mão-de-obra infantil e das mulheres, foram capazes de suprimir toda a necessidade do oficio.

Então, um outro meio utilizado pelos patrões é empregar um homem de oficio para controlar o

trabalho dos demais.

Esse homem seria o que conhecemos como gerente, supervisor, líder ou similar que são

responsáveis por acompanhar o nível de produtividade dos outros trabalhadores e verificar se

estão executando as tarefas conforme as necessidades da empresa. Essa foi uma forma encontrada

pelas empresas para controlar as atividades executadas pelos funcionários, predominante em
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todas as organizações, apenas, com nomes diferentes, mas, ainda, necessárias mesmo diante de

toda tecnologia existente.

O autor acredita que ainda não se chegou a uma conclusão sobre essa grande luta travada

entre capital e trabalho. A produção capitalista obriga os trabalhadores a oferecer a única coisa

que têm: "seus braços", sua força de trabalho. Este capitalismo segue entre insurreições e lutas

trabalhistas de sua força de iniciativa em que Taylor traz novas proposições em "Princípios de

Administração Científica".

Coriat (1994a) relata que no período de 1815 a 1860 há uma grande imigração irlandesa

através da rota IrlandalInglaterra/ América e com isso há formação de reserva de mão-de-obra.

Em sua maioria esta população é formada por trabalhadores sem nenhuma especialização.

Segundo o autor a classe trabalhadora é formada por um lado, por um número

relativamente escasso de trabalhadores de oficio e artesãos e, por outro, por uma grande massa de

trabalhadores sem especialização nem conhecimento do trabalho industrial.

Ao decompor as tarefas, tomando-as gestos elementares - por meio do estudo de tempos e

movimentos - Taylor torna possível a entrada massiva dos trabalhadores não especializados na

produção. Esses trabalhadores são mais baratos, não pertencem a associações e são privados de

defender o valor da sua força de trabalho.

A partir disso, Taylor cria urn novo cenário fazendo com que, por um lado, o trabalhador

não tenha necessidade de ter uma especialização ou conhecimentos profundos sobre um assunto

para exercer suas atividades, mas, por outro, passa a exercer atividades repetitivas e monótonas

que não exigem esforço mental e desmerecem o valor do trabalhador. Taylor pretendia, dessa

maneira, aumentar a produtividade, pois segundo ele, a "superprodução" diminuiria os preços de

custo de modo que nosso mercado interior e exterior se veriam consideravelmente ampliados e

desse modo seria possível pagar salários mais altos e diminuir o número de horas de trabalho sem

deixar de melhorar as condições de trabalho. O autor tinha uma grande preocupação com o lado

financeiro, porém, não pode desconsiderar-se que ele já apresentava um discurso de preocupação

com o trabalhador o que pode ser observado através da frase anterior em que ele diz (...) "sem

deixar de melhorar as condições de trabalho".

Abre-se espaço para novas formas de trabalho que utiliza aspectos quantitativos, de

rendimento do trabalho com o intuito de aumentar a produtividade e a intensidade do trabalho e,

com isso há também um aumento na taxa de exploração.
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o salário faz parte do pensamento empresarial há muito tempo. De acordo com Taylor o

salário é um instrumento patronal de "estímulo" ao trabalho. Com isso, ele adota um método de

salário diferencial por peças e recomenda o pagamento de um "salário justo".

Na década de 1920, os historiadores S. Perlman e Ph. Taft escrevem um texto "Uma era

de bienestar", no qual desenvolvem uma tecnologia de controle do trabalho muito mais elaborada

que as técnicas taylorianas de estímulo ao trabalho na qual oferecem um bom salário, uma

jornada de trabalho razoável, garantias contra os atentados a saúde e contra as práticas

discriminatórias e injustas, ou seja, já apresenta um discurso mais elaborado de preocupação com

os trabalhadores.

Já Ford anuncia um acordo geral sobre os salários que consiste em um forte aumento do

salário nominal. Porém, nem todos poderiam se beneficiar desse pagamento para isso, iria se

observar de que maneira os trabalhadores gastam seus salários, pois não poderia receber esse

aumento de salário nenhum homem que não soubesse usá-lo de maneira prudente. Além disso,

todo o tempo que o trabalhador passa na fábrica deve se empregar de maneira produtiva, pois são

aplicadas sanções em caso de ausência, atraso ou falta de cuidado no trabalho. O que não é muito

diferente do que presenciamos atualmente, já que, o trabalhador que vende, atinge suas metas,

normalmente, recebe um bônus por isso e, aquele que age em desacordo com a empresa sofre

algum tipo de punição.

Nos anos 70, ocorreram transformações relevantes na economia em razão de pressões

competitivas, globalização e concorrência internacional e esse modelo de acumulação de capital

entrou em crise levando às empresas, dessa maneira, a buscarem novos padrões, novos modelos

de organizações para manterem sua competitividade nesse novo cenário. Como solução

alternativa as organizações passaram a adotar, em especial, o Modelo Japonês: "sistema Toyota"

ou ainda "ohnismo".

Esse sistema surge com o intuito de buscar novas formas de ganhos de produtividade, que

fossem o "contrário" daquelas concebidas, algumas décadas anteriores, principalmente por

Taylor e Ford que se baseavam em torno das economias de escala e da grande série. O objetivo

passou a ser pensar não a grande, mas a pequena série; não a padronização e a uniformização do

produto, mas sua diferença, sua variedade.

O sistema Toyota utiliza a produção em séries restritas de produtos diferenciados e

variados através da utilização da "fábrica mínima" - fábrica reduzida às suas funções,
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equipamentos e efetivos estritamente necessários para satisfazer a demanda diária ou semanal; e a

"A Administração pelos Olhos" - organização da produção que permite tomar ''visíveis'' tudo

aquilo que urna fábrica pode dispensar; pode a qualquer momento e visualmente exercer um

controle direto sobre os empregados subordinados.

Para isso, os padrões de operação são evidenciados a cada posto de trabalho, nos cartazes

luminosos, colocados acima de cada seção de linha de produção, se acendem indicando se um dos

operadores da linha encontra uma dificuldade qualquer que perturba o desenvolvimento

programado da produção. Basta levantar os olhos para ver o cartaz indicador do que se chama

Andon e que informa sobre o estado das linhas e dos problemas que aí se produzem

eventualmente. A todo instante, a chefia dispõe das informações que lhe são necessárias para

assegurar-se de que o fluxo da produção segue seu percurso sem maiores problemas.

Por esse sistema adotar o princípio de que a empresa deve produzir exatamente as

quantidades vendidas e produzi-lãs no tempo exatamente necessário surge o Kan-Ban - técnicas

de controle do processo de fabricação e encomendas e de otimização do lançamento das

fabricações. O ponto de partida é o das encomendas já endereçadas à fábrica e dos produtos já

vendidos.

Em lugar de buscar a única e melhor maneira de executar um trabalho (como em Taylor..,
na seleção de modos operatórios segundo o critério da rapidez de execução), a
recomendação da escola japonesa é lançar mão daquela maneira de executar uma tarefa
qualquer que apresente a maior garantia quanto à qualidade do produto a fabricar.
Certamente a preocupação com a economia dos tempos não está ausente. Mas a
racionalidade funciona em grau superior de abstração: busca-se otimizar os tempos
alocados integrando os sobrecustos da não qualidade. Como se sabe, sobre estas bases,
os japoneses têm progressivamente elaborado uma impressionante bateria de ferramentas
de gestão da qualidade que culmina nas diferentes técnicas ditas de qualidade total
(CORIAT, 1994b, p. 73).

Ainda segundo o autor, "o desafio era o de produzir acompanhando todos os caprichos da

demanda, produzindo just in time não apenas as quantidades, mas também as qualidades

demandadas" (CORIAT, 1994b, p. 74). O Toyotismo é um sistema produtivo orientado para a

qualidade objetivando tomar a empresa mais competitiva, produtiva e lucrativa, buscando para

isso eliminar o desperdício. Segundo Larangeira (1997b) "o maior desperdício seria, no entanto, a

subutilização das pessoas e, dessa forma, a transformação deveria ser gerada não por utilização



27

de novas máquinas, mas por uma nova abordagem no que se refere às potencialidades do

empregado" .

O Toyotismo tem um foco na otimização dos processos e na qualidade investindo para

que os funcionários utilizem melhor seu tempo de trabalho. Porém, esse modelo que ainda

predomina, muitas vezes, faz com que as empresas ao prezarem pela qualidade dos produtos e

dos processos, se esqueçam de, também, levar em consideração a qualidade dos aspectos

humanos.

Do ponto de vista da sociologia do trabalho e das Organizações, Sennet (2005), confronta

as idéias da relação entre o trabalhador e a empresa, ao relatar várias questões com as medidas

que o trabalhador precisa tomar e a maneira que tem de viver para sobreviver na economia

moderna podem colocar sua vida emocional, interior, à deriva. Um dos motivos para essa

confusão emocional é o fato de se valorizar cada vez mais que o indivíduo trabalhe no maior

número possível de empresas e, com essa constante mudança, estreitam-se ou, até mesmo,

perdem-se os laços organizacionais. O sinal mais tangível dessa mudança talvez seja o lema ''Não

há longo prazo". No meio empresarial, isso significa que o mercado é dinâmico demais para

permitir que se façam sempre as mesmas coisas do mesmo jeito ano após ano. Já na área familiar

esse lema nos diz para mudar e não se comprometer. Para o autor, esse conflito entre família e

trabalho corrói o caráter do indivíduo, sobretudo aquelas qualidades de caráter que ligam os seres

humanos uns aos outros, e dão a cada um deles um senso de identidade sustentável.

Segundo o autor, uma outra questão que se observa é o fato de a sociedade moderna está

em revolta contra o tempo rotineiro, que pode paralisar o trabalho. Para Sennet, uma vez

estabelecida, uma rotina não permite muita coisa em termos de história; para desenvolvermos

nosso caráter, temos de fugir da rotina. Hoje estamos numa linha divisória na questão da rotina. A

nova linguagem de flexibilidade sugere que a rotina está morrendo nos setores dinâmicos da

economia. Contudo, a maior parte da mão-de-obra está envolvida em questões bastante rotineiras,

como o uso do computador no local de trabalho, por exemplo.

De acordo com Sennet, para destruir os males da rotina, a sociedade hoje busca criar

instituições mais flexíveis. Porém, a repulsa à rotina burocrática e a busca da flexibilidade

produziram novas estruturas de poder e controle, em vez de criarem condições que nos libertem.

Além disso, observa-se a importância da inovação em resposta à demanda do mercado mudando-

se constantemente as tarefas que os funcionários têm de cumprir. Observa-se também que,
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atualmente, as equipes possuem uma maior liberdade no cumprimento de suas atividades e os

funcionários um horário de trabalho mais flexível, o qual é chamado de "flexitempo". Porém,

para Sennet, o que parece oferecer liberdade ao trabalhador é, na verdade, uma nova forma de

controle. Um exemplo é o trabalho em casa onde o trabalhador exerce suas atividades fora da

empresa, porém como essa teme que os mesmos abusem dessa liberdade criam formas de

controlar o que está sendo feito.

Segundo o autor ainda, percebe-se no local de trabalho um ambiente flexível, onde tudo é

fácil de usar, porém os empregados se sentem pessoalmente degradados pela maneira como

trabalham. Operacionalmente, tudo é muito claro; emocionalmente muito ilegível.

De acordo com Sennet, é preciso coragem para arriscar, pois correr riscos pode ser, em

muitas circunstâncias diferentes, um teste de alta carga do caráter. A exposição contínua ao risco

pode corroer nosso senso de caráter. Porém, a instabilidade das organizações flexíveis impõe,

cada vez mais, a necessidade de correr riscos, com seu trabalho, com isso o risco toma-se normal

e comum. O importante é fazer o esforço, arriscar a sorte, independente do resultado ser um

sucesso ou fracasso. Esse é um dos motivos da ênfase na juventude, pois se acredita que os

jovens são mais flexíveis e estão mais dispostos a correr riscos.

O autor nota ainda na sociedade atual, a necessidade do homem em provar seu valor

moral pelo trabalho com isso ele tem sempre o medo de não ser bom o bastante, nenhuma

conquista parece suficiente. Devido a esse fato, ele é demasiadamente competitivo, mas não pode

usufruir o que ganha. Tudo no presente é tratado como instrumento para um destino final.

Sennet revela que o fracasso é o grande tabu moderno. Há uma vasta literatura sobre

como vencer, pois, na atualidade, o fracasso não pertence somente àqueles que não possuem

condições econômicas favoráveis.

Complementando a idéia de Sennet, Roberto Grün aborda o conflito cultural na economia

brasileira nos anos 90 através da análise de dois tipos de empresas: uma, denominada de modelo

1 - a qual faz parte da comunidade, que se enxerga e trata seus empregados como membros de

uma grande família, que tem preocupações constantes com todos os grupos com os quais vive em

simbiose e a outra, denominada de modelo 2 - que tem preocupação central e exclusiva com os

interesses de seus acionistas3•

3 O autor faz essa análise baseando-se em entrevistas feitas com engenheiros e gerentes industriais sobre
suas perspectivas industriais e das empresas onde trabalham.
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o autor relata a mudança existente nos modelos de empresas nas quais abandonam-se aos

poucos as vontades de todos que apóiam direta ou indiretamente o processo produtivo para

contemplar os interesses de seus acionistas fazendo com que os empregados da empresa tenham

que dar sempre o máximo de si para manterem-se no mercado. Observa-se que essa mudança nas

empresas ocorreu devido a mudanças ocorridas no mundo em que vivemos, pois antes

privilegiava-se o investimento em longo prazo e atualmente há uma preferência pela liquidez.

Apesar da prevalência do modelo 2 podemos observar uma reação dos adeptos do modelo 1 em

atribuir valor a ativos intangíveis nas organizações.

Nessa guerra cultural os indivíduos podem mudar de lado, mudando de mundo, ou seja,

seus pontos de vistas irão mudar de acordo com seus interesses fazendo com que os indivíduos

sejam movidos exclusivamente por informações econômicas racionais. O autor observa uma

reação ao modelo 2 devido ao fato dos entrevistados defenderem o modelo 1 e denunciarem as

novidades do modelo 2 a partir dos princípios do modelo 1.

A história das empresas privadas do Brasil moderno costuma ser dividida em duas ou três

fases. A primeira seria a fase da administração "empírica" na qual a principal característica para

se gerenciar um empreendimento é a lealdade ao dono do negócio. Já na segunda fase valoriza-se

a competência técnica (profissionalismo). E na terceira, observada a partir dos anos 80, passa-se a

reconhecer a competência em todos os "produtores", inclusive os operários. Observa-se, dessa

maneira, um fortalecimento do modelo 2 no Brasil na década de 90 com o ciclo de privatizações

de empresas estatais.

Ao observar as formas de entender o mercado de trabalho percebe-se que indivíduos em

fase de ascensão profissional vêem que as oportunidades de crescimento estão presentes para

todos, e os mais capazes as aproveitam naturalmente. Já os que estão próximos da aposentadoria

têm uma visão muito menos positiva do mercado. Isso, provavelmente, acontece porque os mais

jovens, por estarem em busca de uma colocação no mercado invistam mais na sua formação e, os

mais velhos, por já estarem na fase final da carreira, muitas vezes, acreditam que não precisam

mais buscar conhecimento.

Com isso, observa-se que a nova geração está mais sujeita às exigências impostas pelas

empresas por estarem em busca de ascensão profissional. Portanto, por muitas vezes, se vêem

mais envolvidos com os dilemas apresentados por Grün, pois estão sempre buscando fazer o

melhor para se manterem e se destacarem na empresa e, muitas vezes, esquecem seus princípios,



30

o que remete ao conflito apresentado por Sennet que leva em consideração o paradoxo entre vida

profissional e pessoal.

Muitos profissionais vivem esse dilema, pois, para se adaptarem à realidade vivenciada

pelas empresas, precisam investir constantemente seu tempo para o trabalho, além de muitas

vezes precisarem realizar as tarefas fora do horário de expediente. Precisam, ainda,

freqüentemente, se dedicar a atividades para adquirir mais conhecimento, as quais são necessárias

para permanecerem e ascenderem profissionalmente.

Por outro lado, também querem e sentem necessidade de passar momentos com a família

e de descontração, o que diante de tantas exigências se toma uma situação inconstante.
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3 - O INVESTIMENTO NO CAPITAL HUMANO EM VOLTA REDONDA

Através das entrevistas realizadas nos setores comerciário, educacional e financeiro na

região puderam ser percebidos alguns indícios a respeito do capital humano, da "guerra cultural'

entre o modelo da qualidade e o do "curto prazo". Serão apresentados os itens considerados mais

relevantes, entre os tópicos apresentados nessas entrevistas, e analisados os resultados da

pesquisa de campo.

3.1 - Investimento em qualificação e desenvolvimento

Pode-se observar através dos resultados das pesquisas realizadas que, ultimamente, as

empresas realmente têm apresentado uma maior preocupação em investir na formação de seus

funcionários e incentivam para que eles busquem mais conhecimento tanto através de cursos,

treinamentos e formação em escolas e instiuições especializadas, quanto no próprio local de

trabalho, ou ainda, através de cursos on-line, os quais, teoricamente, deveriam ser realizados

durante o horário de trabalho.

Um dos prováveis motivos para esse maior investimento é a mudança de ponto de vista no

meio organizacional de que investir nos funcionários contribui para um melhor desempenho da

empresa. Esta tendência é consistente com a crescente importância que o tema vem ganhando na

literatura conforme já abordado anteriormente.

Ao observar a maioria dos relatos é possível perceber que as organizações realmente estão

investindo mais na qualificação de seus funcionários oferecendo descontos em universidades,

fazendo parcerias com instituições de ensino, oferecendo treinamentos e cursos, o que pode ser

observado em alguns locais pesquisado como, por exemplo, o seguinte em que o entrevistado diz:

A empresa oferece treinamentos on-line, os quais são realizados durante o horário de
serviço. Para isso, o funcionário tem direito a reservar um tempo do seu dia de trabalho
para realizá-los. E, com relação ao ensino superior, a empresa não paga uma parcela do
curso para os funcionários, o que ela faz é negociar um desconto para os mesmos. Por
exemplo, ela tem 10 funcionários que desejam fazer um curso universitário, então ela
negocia com a faculdade o quanto ela pode oferecer de desconto a esses funcionários
(Entrevista nO:4, realizada em Loja de varejo.Outubro de 2008. Volta RedondaIRJ).
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Outro fato que também pode ser observado é que as organizações têm buscado formas de

proporcionar beneficios extra aos funcionários além do investimeno em educação. Um dos

entrevistados relatou: "A empresa oferece muitos beneficios para o funcionário como, por

exemplo, reembolso de 50% para academia, para faculdade, um bom plano de saúde, auxílio-

creche entre outros" (Entrevista nO: 9, realizada em banco. Novembro de 2008. Volta

RedondalRJ). Um outro entrevistado disse ainda:

A empresa incentiva os estudos custeando uma parte dos gastos com educação. Além
disso, há um programa de desenvolvimento dos funcionários. Um deles é através de
treinamentos via-internet, ( ..). A outra forma são os treinamentos presenciais no qual o
funcionário fica uma semana hospedado em um hotel no Rio de Janeiro e se desliga da
empresa nesse período e esquece um pouco dos problemas. No meu ponto de vista, esse
tipo de treinamento traz mais resultados em tennos de motivação e, conseqüentemente
produtividade, porque a pessoa aproveita esse momento para descansar e relaxar
(Entrevista nO:2, Realizada em banco. Julho de 2008. Volta RedondalRJ).

Porém, apesar desses investimentos que efetivamente acontecem, pode-se notar que há

alguns que existem na organização, mas não acontecem de acordo com a forma proposta. O que

pode ser observado em uma das organizações em que o entrevistado relatou:

A empresa oferece treinamentos on-line que são para serem realizados durante o horário
de trabalho, mas não disponibiliza um tempo para que o funcionário faça esse curso. Os
cursos até que são bons, mas como a empresa não disponibiliza um tempo para a
realização deles, não surte o efeito desejado" (Entrevista nO: 9, realizada em banco.
Novembro de 2008. Volta RedondaIRJ).

Em outra organização a pessoa entrevistada revela uma situação semelhante:

Há um programa de desenvolvimento dos funcionários. Um deles é através de
treinamentos via-internet, o qual, no meu ponto de vista, não apresenta muitos
resultados; porque os funcionários fazem quando o prazo de realização já está no fim,
então fazem de "qualquer jeito", só porque não tem outro jeito, têm que fazer mesmo, e
acabam não dando muita importância já que tem outras coisas mais importantes, em
tenno de urgência, para serem feitas. Isso acontece porque é para o curso ser realizado
no horário de serviço, mas o funcionário não tem um tempo disponível para realizar o
treinamento (Entrevista nO:2, realizada em banco. Julho de 2008. Volta RedondaIRJ).

Através dos relatos acima pode-se perceber que as organizações têm buscado investir

mais, não só na educação formal de seus funcionários, mas, algumas, também têm procurado
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oferecer alguns beneficios para que os trabalhadores tenham a oportunidade de, além de buscar

conhecimento, poder distrair a sua mente com outras atividades. Porém, há uma contradição em

algumas empresas, pois disponibilizam o curso ao funcionário, afirmam que o mesmo pode e

deve ser realizado durante o próprio horário de trabalho, mas o trabalhador não tem tempo

disponível para se dedicar a esse treinamento, sendo que ele precisa fazer esse curso. O que se

pode perceber é que algumas organizações sabendo da importância de os funcionários adquirirem

mais conhecimento disponibilizam a oportunidade de realizar o curso, mas não o tempo para

realização do mesmo, ou seja, eles têm o direito, mas não conseguem utilize-lo de fato. Desta

forma, o trabalhador em meio a tantos afazeres releva a oportunidade de adquirir conhecimento

para segundo plano.

3.2 - Valorização do capital humano

Valorizar as pessoas da organização não significa, necessariamente, oferecer programas

de premiações, salários atraentes ou beneficios diferenciados. Certamente, beneficios externos

contribuem para a satisfação dos trabalhadores, mas não são suficientes para garantir que irão

sentir que são importantes para a organização. Por isso, é importante que as organizações

considerem não apenas o lado material, mas também as relações interpessoais e como o

profissional se sente no ambiente em que trabalha.

Pode-se perceber, no entanto, que algumas empresas têm buscado implantar efetivamente

o discurso de preocupação com as pessoas na organização, o que pode ser comprovado pelos

próprios funcionários de algumas organizações, como por exemplo, em um dos locais

pesquisados em que um dos entrevistados relatou: "Ao surgir uma vaga, a empresa realiza

recrutamento interno, pois acredita que essa é uma forma de valorizar seus funcionários"

(Entrevista nO:4, realizada em loja de varejo. Outubro de 2008. Volta RedondaJRJ).

Outro fator a ser observado é que algumas empresas têm buscado maneiras de avaliar o

desempenho de seus funcionários de uma forma participativa, de modo, a envolver todos na

avaliação. Desta forma, todos têm a oportunidade de sugerir mudanças, elogiar ou criticar o

comportamento de seus companheiros de trabalho. O relato abaixo é um exemplo dessa prática:
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A empresa realiza uma avaliação de 360° que é realizada duas vezes ao ano. Nela os
superiores avaliam seus subordinados e vice-versa. Além disso, tanto gestores quanto
subordinados também são avaliados pelos seus colegas. A empresa acredita que esse é
um meio de evitar que se cometa injustiça, já que tratamento justo é um dos princípios
da organização, de forma que um funcionário não tenha uma boa nota na avaliação, por
exemplo, porque o supervisor não simpatiza com ele (Entrevista nO:4, realizada em loja
de varejo. Outubro de 2008. Volta RedondaIRJ).

Vale a pena ressaltar que o comportamento dos gestores também contribui para que os

trabalhadores se sintam valorizados e importantes na organização, uma vez que o comportamento

dos superiores influencia e compromete o clima organizacional. Por isso, é fundamental rever,

freqüentemente, as atitudes dos líderes, além de avaliar os liderados. Uma das pesssoas

entrevistadas relatou:

Apesar da cobrança por resultados, em geral, aqui, os funcionários se sentem motivados
e dão o melhor de si porque a organização tem uma gestão participativa. Uma prova da
existência desse estilo de gestão foi a implementação de um programa de feedback no
qual tanto os gestores expõem a percepção do desempenho de seus subordinados, como
o contrário também acontece. Para realização desse programa, todos recebem um
treinamento de como dar um feedback de maneira positiva, de forma que o levantamento
dos pontos fracos não sejam vistos como uma crítica, mas como uma
contribuição/sugestão do que precisa ser melhorado (Entrevista nO: 2, realizada em
banco. Julho de 2008. Volta RedondaIRJ).

Pode ser constatado que os valores intangíveis, também, têm sua importância, ao

contrário, do que acreditava Ford ao dizer que pagar um salário justo é o suficiente para

recompensar o tédio do trabalhador na realização de suas tarefas. A entrevista abaixo revela esse

fato.

Apesar de toda cobrança, eu gosto de trabalhar aqui, porque nós temos um clima de
trabalho muito bom, tanto que algumas vezes eu já fui convidada para trabalhar em
outras organizações, que me ofereceram um salário maior, mas mesmo assim, eu optei
por continuar trabalhando nessa empresa, porque o gestor proporciona um clima bem
descontraído e pelo o que eu ouço falar nas outras empresas desse setor não parece ser
bem assim (Entrevista nO:2, realizada em banco. Julho de 2008. Volta RedondaIRJ).

,
E importante que o próprio funcionário tenha vontade de realizar um bom trabalho, mas a

forma como a gerência conduz os funcionários também contribui para que os mesmos tenham
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mais entusiasmo em trabalhar. Portanto, se a iniciativa de buscar formas de dar sentido ao

trabalho dos empregados parte da gestão da empresa isso é um fator adicional. Segundo uma das

entrevistadas:

Toda organização possui em sua estrutura uma grande porcentagem que mantém a
empresa funcionando, uma pequena porcentagem que está ali, mas não está satisfeita e
uma outra porcentagem que faz a diferença na empresa, que quer crescer. Um exemplo,
não necessariamente nessas mesmas proporções, seria 70% são aqueles responsáveis por
manter o bom funcionamento da empresa, os mantenedores; 10% são os que estão na
organização, mas não são felizes onde e da forma como trabalham e fazem somente o
mínimo necessário; e 20% são os que querem se destacar na empresa e se esforçam para
fazer o melhor. Esse pequeno grupo, que não se esforça o suficiente, é o que dá mais
trabalho para a empresa, pois é necessário fazer um trabalho motivacional muito forte
com eles para que atinjam suas metas com mais entusiasmo, pois a empresa não tem a
política de demitir o colaborador por qualquer motivo. Antes de demiti-lo ela busca
formas de desenvolvê-lo e recuperá-lo através de treinamentos. O treinamento é
oferecido a todos, mas as pessoas que não "não querem nada", "não estão satisfeitas", ou
seja, estão ali, mas não gostam do que fazem e, com freqüência, apresentam atestados
exigem um esforço maior dos supervisores (Entrevista nO:4,realizada em loja de varejo.
Outubro de 2008. Volta Redonda/RJ).

Quando a própria gestão da empresa se preocupa em oferecer condições favoráveis de

trabalho a seus funcionários e essa preocupação se concretiza, essa iniciativa causa um impacto

positivo para o trabalhador, pois ele tem a possibilidade de alcançar os resultados desejados e

necessários em um ambiente no qual se sinta bem e nele queira permanecer.

3.3 - Paradoxo entre discurso e prática de valorização dos trabalhadores

Pode ser observado que algumas empresas apesar de investirem de alguma forma em seus

funcionários adotam algumas práticas que não condizem com o discurso de valorizar as pessoas

na organização, como por exemplo, um dos entrevistados disse a respeito da organização em que

trabalha:

Ao entrar na empresa é mostrado ao funcionário que ele possui chances de crescimento
na organização. Para isso, busca-se investir no desenvolvimento das pessoas de forma a
aperfeiçoar seu potencial. Isso é feito no dia-a-dia através do superior imediato. Porém,
quando está preparada para assumir uma posição superior, a pessoa se vê limitada, pois,
muitas vezes, ao surgir uma vaga contrata-se alguém de fora, ou seja, a organização
prefere contratar profissionais do mercado (normalmente trainees), em vez de aproveitar
aqueles que estão na empresa e já conhecem sua estrutura organizacional (Entrevista
nO:1, realizada em loja de varejo. Julho de 2008. Volta Redonda/RJ).



Um outro entrevistado também demonstra uma certa insatisfação em relação a algumas

atitudes da empresa, em especial, do papel do gerente:

Eu me sinto satisfeito com o cargo que ocupo, mas, às vezes, quando paro e penso ,q e
poderia estar melhor me sinto um pouco mal, fico meio chateado, já que por 2 e
poderia ter sido promovido e não fui porque meu superior achou que não AC"'P'~'71.!1

preparado para assumir o cargo e, em uma dessas vezes uma pessoa terceirizada
empresa ocupou a vaga. E, eu considero que é uma pessoa que tem menos conhecime
do que eu na função, já que essa pessoa era de um outro setor (Entrevista nO:9,re,~· ~
em banco. Novembro de 2008. Volta RedondaIRJ).

o que pode ser observado é que, normalmente, as empresas até buscam altemat· as __,.,

financeiras para investir na satisfação do trabalhador, mas alguns gestores não

efetivamente essas práticas no dia-a-dia. O mesmo entrevistado acima disse ainda:

A empresa oferece a oportunidade do funcionário programar as férias para q o
achar melhor para ele, essa é uma vantagem que a empresa oferece, mas i
acontece na realidade, porque o superior, contradizendo a política da empresa, ag_..........•.
férias de todos os funcionários para uma data que ele acredita ser a melho
organização. Só que tem um problema, ele quer ter funcionário trabalhando a _....•...,....
o ano todo, e quando chega no final do ano tem um monte de gente que não ti
mas tem um sistema que gerencia todos os funcionários e que avisa quando e '
limite e o funcionário é obrigado a tirar essas férias, porque o sistema tra
funcionário e nem adianta ele querer ir trabalhar, além disso, também
fiscalização muito grande do Ministério do Trabalho. Com isso, acaba coinci,-..· _
datas, ou seja, várias pessoas precisam tirar férias em um pequeno espaço de .~.II"""

quem fica trabalhando fica sobrecarregado(Entrevista nO:9, realizada e
Novembro de 2008. Volta RedondaIRJ).

Pode ser observado que, de fato, as emprresas têm buscado investir mais e

funcionários tanto através de recursos financeiros quanto através de alternativas s·

porém, alguns gestores não implementam efetivamente as práticas difundidas na organi~~ ..

fica apenas no papel o dsicurso de uma gestão mais humanizada.

3.4 - Relação entre trabalho e vida pessoal e familiar

Pode-se observar que mesmo as empresas investindo na qualificação de seus func·o '

e buscando formas de tomar o dia-a-dia dos profissionais menos estressante, além de bw...1

~
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formas de valorizar seu potencial humano, o regime de trabalho ainda causa algum impacto na

vida pessoal de algumas pessoas. Esse fato pode ser observado através do seguinte relato:

Me considero realizada profissionalmente, mas o trabalho interfere na vida pessoal e
familiar quando, por exemplo, durante um dia de trabalho, você esquece de ir ao
banheiro, fica muito tempo sem se alimentar, fica até mais tarde no serviço e isso
interfere no seu humor. E, quando vai para casa está cansada e os filhos querem atenção
(Entrevista nO:7,realizada em universidade. Outubro de 2008. Volta Redonda/RJ).

A questão familiar é um problema para muitos profissionais devido ao fato de, muitas

vezes, ser necessário dedicar longas horas ao trabalho, além do investimento de tempo em outras

atividades, além do horário do expediente as quais também são importantes. "Em alguns

momentos você se dedica mais ao trabalho, outro mais ao trabalho também, com isso, sobra
pouco tempo para você dedicar a família, já que além do trabalho, tem os estudos que também

são importantes para que você se mantenha no trabalho e tenha a oportunidade de crescer".

(Entrevista nO:3,realizada em loja de varejo. Outubro de 2008. Volta Redonda!RJ).

Muitos entrevistados acreditam que o ambiente de trabalho pode causar algum impacto na

sua vida pessoal.

Se deixar você fica o dia inteiro no trabalho e ainda leva serviço para fazer em casa e
isso acaba desgastando. A organização prega que o funcionário deve ter uma vida social,
mas isso fica dificil de acontecer na prática, por isso acredito que o trabalho interfere sim
na vida pessoal porque, às vezes, você está estressado e acaba descontando nas pessoas
mais próximas a você, você fica com menos paciência e briga com elas porque está
nervoso. O ambiente estressante do dia-a-dia te deixa ansioso e você acaba buscando
refúgio em outras coisas. (Entrevista nO:9,realizada em banco. Novembro de 2008. Volta
Redonda/RJ).

As responsabilidades profissionais modificam e transformam as atitudes do trabalhador

provocando algumas alterações na vida do mesmo e isso afeta também aqueles que estão mais

próximos a ele. Situações adversas vividas pelos trabalhadores expostos à pressão constante

provocam efeito em seu cotidiano familiar e em sua saúde mental.
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3.5 - Discussão dos resultados

Os resultados apresentados possibilitam observar que as organizações têm apresentado

um discurso sobre a valorização do capital humano buscando de alguma forma oferecer aos seus

funcionários beneficios adicionais, além do pagamento de salários atraentes, participação em

lucros e resultados, bônus e premiações, ou seja, recompensas materiais. As organizações têm,

portanto, procurado oferecer benefícios diferenciados aos seus funcionários, buscando investir na

educação formal, envolvê-los em atividades que não possuem ligação direta com o trabalho, além

de oferecer um ambiente de trabalho mais satisfatório.

Porém, os resultados permitiram perceber que apesar de as organizações investirem em

seus funcionários, alguns aspectos ainda deixam a desejar, principalmente, pelo fato de algumas

empresas pregarem a existência de uma política na organização e, os funcionários não

presenciarem a concretização dessas promessas na prática, o que muitas vezes frustra os

trabalhadores, por se sentirem enganados, pelo motivo de lhes ser apresentado um direito o qual

não podem ou não conseguem usufruir de fato.

Podemos observar através da pesquisa realizada que uma das empresas analisadas, a qual

é tradicional no país e sobreviveu a um processo de crise por que passou o país nos anos 90,

tendo levado muitas empresas à falência, possui políticas de investimento e desenvolvimento de

seus funcionários que, segundo as pessoas entrevistadas que trabalham neste local, realmente são

adotadas na prática. Além disso, há também empresas que procuram investir na satifação de seus

funcionários, proporcionando a possibilidade de sentirem valorizados na organização através da

efetiva implementação de uma gestão de recursos voltada para o lado humano da organzação.

Por outro lado, também podemos observar a existência de empresas que estabelecem

beneficios e oportunidades bem interessantes para seus funcionários, porém, os mesmos acabam

se desiludindo com a organização por saberem da existência de um plano diferenciado para eles,

mas que não se concretiza na realidade.

Muitas das vezes, essas propostas não se concretizam devido ao ritmo de trabalho

existente na organização, pois como observou Coriat (1994a) a indústria moderna pretende

reduzir os custos de fabricação e aumentar o ritmo do trabalho utilizando força fisica intangível.

Desse modo, o trabalhador não consegue usufruir dos beneficios de que tem direito fazendo com



que o mesmo tenha que se adaptar às exigências e necessidades da organização contrad •.•..- _ ~5_
seu desejo de utilizar seus direitos.

Vale ressaltar que não basta pagar bons salários aos funcionários como acreditava Fo .,

pois como demosntrou Maslow em sua hierarquia das necessidades "após satisfazer suas

necessidades básicas, manifestam-se no homem outras necessidades menos fisiológicas, como o

sentido de posse, o reconhecimento, a auto-estima ou a auto-realização". Portanto, é importante

satisfazer as outras necessidades dos funcionários, além de um pagamento de salário justo, para

que se sintam valorizados e reconhecidos_

Outro fator a ser analisado é a questão de que mesmo as empresas procurando concretizar

em ações as propostas realizadas, muitos entrevistados revelaram que o regime de trabalho

existente tem um impacto negativo em suas vidas pessoal e familiar provocando algumas

alterações no seu relacionamento com as pessoas fora da organização.

Vale a pena observar que grau de importância está sendo depositado tanto na vida

profissional quanto na pessoal e na familiar, pois é importante que haja uma divisão saudável de

tempo para todas as esferas da vida do indivíduo para que o mesmo se sinta satisfeito tanto no

ambiente de trabalho quanto no pessoal.

Porém, observamos a dificuldade de muitas pessoas em balancearem esses dois aspectos,

já que, as atividades organizacionais exigem, muitas vezes, longas horas de dedicação, outras

vezes, ainda, é preciso dedicar tempo além da jornada de trabalho sacrificando horas de distração

e lazer.
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4 - CONCLUSÁO

Por vivermos em um ambiente incerto, no qual a única certeza é a mudança, as

instituições que almejam permanecer e prosperar no meio organizacional, cada vez mais,

precisam se ajustar às exigências e tendências do mercado fazendo com que as pessoas, as quais

são reponsáveis por conduzi-las, também se adaptem a essa realidade e tenham atitudes flexíveis.

Diante dessa constatação, os profissionais, para se manterem no mercado de trabalho,

vivem em um ambiente em constante desafio, no qual têm a necessidade de assumir riscos

continuamente, se adaptar às necessidades da empresa em que trabalham sendo necessário, nesse

caso, atingir as diversas metas mensais, semanais e diárias estabelecidas pela organização, as

quais muitas vezes são irrealistas e incoerentes com as políticas estabelecidas pela organização,

além de terem que ser cada vez mais ágeis em suas decisões, pois as tarefas que têm de cumprir

mudam freqüentemente em resposta à demanda do mercado, para isso precisam estar abertos a

mudanças a curto prazo.

Para compensar essas exigências, as empresas buscam formas de oferecer aos

funcionários incentivos diferenciados, como salários atarentes, bonificações, beneficios extras,

investimento em qualificação, além de alternativas simbólicas para que sintam que vale a pena

todo esse esforço.

Se observarmos a evolução da administração pode-se perceber que esses tipos de

recompensas não são uma novidade, pois, Taylor já defendia a tese de que o pagamento é um

prêmio em forma de salário extraordinário oferecido ao trabalhador que realiza o serviço

conforme especificado.

O que é um pouco mais recente é o fato de a empresa procurar oferecer uma forma de

gestão mais humanizada oferecendo beneficios simbólicos para que o funcionário tenha, pelo

menos teoricamente, a oportunidade de usufruir de beneficios adicionais, em contraponto ao

ambiente instável em que vive.

Mas, nem sempre, os esforços para proporcionar vantagens aos profissionais são

suficientes para fornecer um melhor clima organizacional. Com isso, muitas pessoas, mesmo

diante dos recursos financeiros e simbólicos que são investidos sentem que, algumas vezes, há

alterações relevantes em suas vidas e relacionamentos.



Os questionamentos relatados nos remetem a Sennet ao relatar paradoxos existentes

vida dos indivíduos ao se depararem com um conflito entre vida pessoal e familiar e nos D__ .r.&.a

pensar sobre nossas próprias histórias de vida e, a refletir sobre como estamos lidando C{J

fracassos, nossos laços sociais e nossa concepção de caráter, além de, como estamos conduzin

nossas vidas em um sistema capitalista que valoriza o descartável, o curto prazo e

individualismo.

As empresas precisam alcançar suas metas e resultados para prosperarem no mercado e,

para isso, precisam se adaptar às cosntantes mudanças do meio organizacional, com ·sso.. é

necessário que seus funcionários também se adequem a esse ambiente sendo flexíveis para a.'_·...~

às necessidades das empresas que são sempre urgentes, com foco no curto prazo. Pore 1

importante que as empresas empenhem-se em atingir seus resultados pautadas em uma g'estão 1

,
e

recursos humanos consciente que não vise somente o fim organizacional, mas também os

utilizados para se atingir essas finalidades.
,
E interessante que as organizações proporcionem meios de seus funcionários t lia

oportunidade de investir em conhecimento e, que para isso, tenham disponibilidade de te I

para isso. O tempo disponível, diga-se de passagem, foi um dos maiores empecilhos encontrad s

para a realização das entrevistas aolongo desta pesquisa, pois ao se fazer contato ICO I ,

profissionais da área, muitos alegaram não ter tempo disponível para esse tipo de trabalho, po.

possuíam uma grande quantidade de serviço a ser realizado e disponibilizar um tempo

interfirir na realização de suas atividades.
Uma sugestão para novos estudos é aumentar a base de dados, ou seja, o número I e

. '.a

pessoas entrevistadas e explorar mais a fundo alguns temas pertinentes ao tema como,

exemplo, o sistema de metas utilizados e o impacto do trabalho na vida do homem e da mulhe

separadamente.
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