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RESUMO

o objetivo desta pesquisa é verificar como são conduzidos os processos de gestão de
pessoas em uma empresa de pequeno porte e ànalisar a sua eficácia. Para tanto se utilizou
como objeto de estudo uma pequena empresa de projetos industriais localizada em Volta
Redonda-RJ, "que realiza projetos e consultoria nas áreas de mecânica e tubulação. No
levantamento bibliográfico, destacou-se uma breve revisão .com alguns dos principais
subsistemas de Recursos Humanos, como: Recrutamento e Seleção, Treinamento,
Administração de Pessoal, Gestão da Remuneração e Qualidade de vida no trabalho,
analisando a utilização destes nas pequenas empresas. O método utilizado foi o Estudo de
Caso, e as técnicas de pesquisas utilizadas para coleta de dados foram: análise documental,
entrevista com sócios da empresa, e aplicação de questionário aos empregados. Os resultados
apontam para a utilização de processos de gestão de pessoas de uma forma não estruturada.
Na percepção dos proprietários, apesar das deficiências apontadas, atende as necessidades
atuais da empresa, mas a ausência de uma gestão melhor estruturada poderá acarretar danos a
empresa. ConclUÍ-se que uma empresa de pequeno porte que não possui uma gestão de
pessoas de forma estruturada, consegue sobreviver no mercado, no curto prazo, com um
capital humano qualificado, em um bom ambiente de trabalho, mas para o médio e longo
prazo, necessita de ações proativas na gestão da empresa, considerando suas características e
necessidades.

Palavras-chave: Gestão de Pessoas - Empresa de Pequeno Porte - Subsistemas de Recursos

Humanos
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ABSTRACT

The objective of this researches is going to verify as are driven the people
management trials in a small-scale company and analyze to its efficacy. It was used a small
company of industrial project located in Volla Redonda, Rio de Janeiro, which conducts
projects in the areas of mechanical and piping. In the bibliographical lifting, a short revision
stood out with some of the niain subsystems of Human resources,. as: Recruitment and
Selection, Training, Management of the Remuneration and Quality of life in lhe work,
analysing the use you gave Administration of People in the small company. The used method
was the Case study, and the techniques of inquiries used for collection of data were:
documentary analysis glimpsed with partners of the company, and a questionn~~re
applicalion to the employees. The results poinl to lhe use of processes of management of
persons of a not structured formo In lhe perception of the owners, in spite of lhe pointed
dejiciencies, il attends the current necessities of the enterprise, but the absence of a belter
structured management will be able to bring damages to enterprise. End what an enterprise
of small transport lhat has not a management of persons of structured form, manages to
survive in the market, in the short term, with a qualified human capital, in a good work
environment, but for the middle and long term, it needs proactive actions in the managelnent
of the enterprise, considering his characteristics and necessities.

Keywords: People Management - Small Company - Subsystems of Human Resources
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1INTRODUÇÃO

As empresas buscam melhorias na qualidade de seus produtos e serviços para

concorrerem no mercado globalizado, através da obtenção de vantagens competitivas

sustentáveis. Tais vantagens, para serem sustentáveis em uma economia do conhecimento,

requerem ações proativas no processo de inovação tecnológica nos produtos e na gestão das

empresas, o que depende da disponibilidade de um capital humano com qualificação e um

ambiente de trabalho com boas condições, contribuindo para o desenvolvimento do capital

intelectual da empresa (OLIVEIRA, 2010).

O comportamento humano vem as·sumindo uma elevada importância no âmbito dos

negócios nos dias atuais, fazendo com que a gestão de pessoas ganhe enfoque cada vez maior.

na teoria organizacional (FISCHER, 2002). O capital humano, no ambiente empresarial,

desempenha um papel fundamental na obtenção de vantagem competitiva, principalme.nte em

setores baseados no conhecimento, como os de software e serviços de infof111ação

(BOHLANDER et aI, 2005).

Historicamente, Lipie (apud ÉSTHER et aI, 2006) afirma que a função de recursos

humanos evoluiu de um papel mais funcional pra um papel estratégico, onde os gerentes de

Recursos Humanos devem .colaborar para o crescimento da organização, alinhando

estrategicamente suas atividades ao negócio, e de acordo com Becker et a/. (2001) contribuir

para a empresa criar vantagem competitiva sustentável.

Este debate, anteriormente restrito a empresas de grande porte, agora também faz parte

da realidade das pequenas e médias empresas, que aos poucos vêm se conscientizando da

importância e necessidade de uma gestão de pessoas alinhada com os objetivos

organizacionais (PEREIRA, 2008). Entretanto, Ésther et ai. (2006) afirma que, em sua

maioria, as empresas de pequeno porte ainda são deficientes na gestão estratégica de recursos

humanos, possuindo como características: ausência de uma área específica para gerenci~r

pessoas, planejamento de recursos humanos inexistente e pouco ou nenhum investimento na

função recursos humanos.

As grandes organizações possuem uma estrutura de suporte que compreende, em

muitos casos, uma diretoria com o objetivo de dar apoio a toda empresa nos processos de

Recursos Humanos. De tal modo, por exemplo, um líder da linha de produção que necessite

contratar empregados para um novo projeto contará com o apoio de um profissional da área
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de Recursos Humanos. Cabe a este profissional assessorá-lo, desde a captação dos curricu/a

até a aplicação das técnicas de seleção e o apoio na tomada de decisão final para a escolha dos

candidatos mais adequados ao cargo disponibilizado pela empresa.

De forma similar, nos processos de levantamento de necessidades de treinamento,

promoção horizontal ou vertical, avaliação de desempenho, retenção de talentos, negociação

salarial e administração de conflito, dentre outros, haverá um responsável na área de Recursos

Humanos para dar apoio aos empregados da empresa (clientes internos), facilitando o trabalho

de todos na organização e melhorando a qualidade das soluções internas.

Contudo, nas pequenas e médias empresas, onde a estrutura é enxuta e os recursos

financeiros normalmente limitados, a contratação de um profissional especializado se toma

inviável. Dessa forma, como proceder para operacionalizar estes processos de elevada

importância para qualquer organização, independente do seu porte? I

Estudos demonstram que a maioria das empresas de pequeno e médio porte não

realizam o processo de gestão de pessoas de forma estruturada e normatizada. De acordo com

dados do SEBRAE' (2007), muitos microempresários não reconhecem a importância, por

exemplo, do recrutamento, seleção e treinamento de seus col~boradores, alegando muitas

vezes falta de tempo e' disponibilidade financeira em sua rotina de trabalho.

Na verdade, a maioria dos processos de Gestão de Pessoas está presente nas pequenas

e médias empresas: utiliza-se técnicas de recrutamento externo e interno, as pessoas são

selecionadas, treinadas, recebem salários, são promovidas, constroem carreiras, são

estimuladas a se comprometerem com os resultados organizacionais, entre outros. Mas na

maioria das vezes estes processos não estão normatizados e ocorrem de forma desestruturada.

Em su~a, a gestão de pessoas existe tanto nas grandes quanto nas pequenas empresas, no

entanto de forma diferenciada.

O objetivo desta pesquisa foi verificar como são conduzidos os processos de gestão de

pessoas em uma empresa de pequeno porte e seus resultados. A pesquisa foi realizada em

uma empresa de pequeno porte, da' área de projetos de engenharia, localizada no município de

Volta Redonda-RJ. Foi utilizada a literatura da área como parâmetro para analisar os

processos de gestão de recursos humanos em pequenas empresas, respeitando tanto sua

cultura e características, como suas limitações financeiras de investimento. Foram utilizados

como ferramentas de pesquisa os formulários aplicados por Pereira (2008) em uma empresa

de pequeno porte, também localizada no município de Volta Redonda-RJ, que atua na área de

Projetos de Engenharia em Manutenção e Montagem.



9

1.1 Problema de Pesquisa

Estudos demonstram que a maioria das empresas de pequeno e médio porte não

realizam o processo de gestão de pessoas de forma estruturada e normatizada. De acordo com
.

dados do SEBRAE (2007), muitos microempresários não "reconhecem a importância de alguns

processos de Recursos Humanos, muitas vezes por alegarem falta de tempo e disponibilidade

financeira.

Neste contexto, o problema de pesquisa visa compreender como os processos de

gestão de pessoas são conduzidos em uma empresa de pequeno porte e seus resultados.

1.2 Objetivo Geral

o objetivo deste trabalho é realizar um estudo de caso em uma empresa de pequeno

porte, prestadora de serviços na área de projetos de engenharia, visando identificar como os

processos de gestão de pessoas são conduzidos. Será utilizada a literatura da área como

parâmetro para propor alternativas que possam. aumentar a eficácia dos processos de gestão de

recursos humanos em pequenas empresas, respeitando tanto sua cultura e características,

como suas limitações financeiras de investimento.

1.3 Objetivos Específicos

• Identificar, através da aplicação de questionário, entrevista, pesquisa bibliográfica e de

campo, se a empresa pesquisada possui processos estruturados ou desestruturados de

gestão de recursos humanos.

• Analisar sua eficácia diante do cenário observado.

• Identificar e discutir os sistemas e políticas de Recursos Humanos, dando exemplos de suas

aplicações nas pequenas empresas.

• Apontar as razões que impedem ou dificultam as empresas de pequeno porte a

implementarem a gestão estratégica de pessoas.

• Analisar as vantagens em se adotar uma gestão de pessoas bem definida em empresas de

pequeno porte.
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1..4 Suposição

Os processos de gestão de pessoas em micro e pequenas empresas não apresentam

uma estrutura definida, não possuem definições de responsabilidades e não são normatizados.

A criação de padrões e a definição de ~esponsabilidades pelos processos de gestão de pessoas

têm um forte potencial para melhorar a eficácia organizacional.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Evolução da Gestão de Pessoas

O século XX trouxe grandes mudanças que influenciaram as organizações, sua

administração e seu comportamento. Diversos fatores contribuíram para que isso acontecesse,

como:. mudanças econômicas, tecnológicas, sociais, culturais, legais, políticas, demográficas e

ecológicas. Assim, faz-se necessário a área de recursos humanos acompanhar essas mudanças,
.

para auxiliar a organização no processo de gestão de pessoas e na gestão do conhecimento

(CHIA VENA TO, 2005).

Ao longo do tempo a área de recursos humanos evoluiu e surgiram diferentes

denominações. No passado as expressões empregadas eram: administração de pessoal,

relações industriais e· relações humanas. Mais recentemente adotou-se: administração de

recursos humanos, desenvolvimento de recursos humanos e gestão de pessoas

(MILDEBERGER, 2011). A área de Recursos Humanos inicialmente possuía um conceito

contábil, e foi evoluindo agregando a esse departamento a legislação trabalhista, modelo

tecnicista de posicionamento hierárquico, Recursos Humanos com conceito administrativo e

atualmente estamos vivendo o momento do Recursos Humanos estratégico.

A Gestão de Recursos Humanos, atualmente, considera que o desempenho das

empresas depende da colaboração das pessoas que as compõem, da maneira como estão

organizadas e do investimento que é realizado ao nível do seu desenvolvimento. A área de

Recursos Humanos deve estar incorporada às estratégias organizacionais. Essa incorporação e

alinhamento determinam as ações e atitudes na gestão de pessoas, que impactam no sucesso

dos negócios (SOUZA, 2003).

No Brasil, a evolução da área de recursos humanos teve seu marco na década de 1930,

quando ficou conhecida como administração de pessoal, e tinha como [unções básicas o
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recrutamento e seleção de pessoal. Ainda nessa época, pass·a a existir a legislação trabalhista,

além do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, conhecido hoje como Ministério do

Trabalho e Emprego (ARAUJO, 2009).

Na década de 1940 foi assinado o decreto-lei n° 5.452 em 1° de maio de 1943, que

culminou na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). A CLT veio auxiliar os chamados

departamentos de pessoal. Neste período, tais departamentos eram responsáveis pelas rotinas

trabalhistas, ou seja, a correta aplicação da legislação trabalhista, enquanto que o

recrutamento, seleção, treinamento, admissão, demissão e folha de pagamento estavam

direcionados as tarefas administrativas. O recrutamento era realizado principalmente através

de jornais, enquanto· na . seleção utilizava-se uma .prova especifica e muitas vezes· de

datilografia. Já o treinamento mais utilizado era o que conhecemos hoje como ambientação ou

integração (MILDEBERGER, 2011).

Os departamentos de pessoal funcionavam bem, atendendo as exigências das

empresas. Porém não havia ainda a preocupação com a implantação de boas condições de

trabalho no que diz respeito à saúde e segurança no trabalho, bem como a implementação de

benefícios e outras atividades de melhoria na quali~a~e de vida no trabalho

(MILDEBERGER, 2011).

A grande transformação começou a partir dos anos 70; quando a organização taylorista

de processo de trabalho começou a entrar em crise, em função da recessão econômica, da

abertura política, e do ressurgimento do movimento operário, onde os sindicatos começaram a

pressionar as empresas no sentido de assegurar maiores beneficios aos trabalhadores, exigindo

segurança e condições de trabalho especiaJs. A nova realidade· política, econômica e social do

início dos anos 80 colocaria este modelo a prova, exigindo novas posturas por parte das

empresas em relação às práticas de recursos humanos (MILDEBERGER, 2011).

De acordo com Pfeffer (1994), até a década de 1980, as alterações· nas práticas de

recursos humanos foram lentas, devido à baixa exigência do mercado. Porém, após esse

período, com a globalização do. mercado, a maneira de uma empresa gerenciar seus·

empregados passou a ser considerado um elemento crítico da vantagem competitiva

sustentável.

A partir da década de 1980 foram sendo difundidas, alternativas administrativas, de

gestão e de organização do trabalho que frequentemente estão associadas à superação dos

modelos taylorista e fordista, no momento em que podem favorecer a participação dos

trabalhadores nos processos de tomada de decisão. Destacam a cooperação; a valorização de

grupos de trabalho; a redução de níveis hierárquicos; autogerenciamento por setores e áreas;
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delegação de tarefas, responsabilidade compartilhada e transparência nas decisões (MATOS e

PIRES, 2006).

Chegando aos dias atuais, a área de Recursos Humanos se configura com um novo

perfil, a gestão de pessoas, que surgiu como a solução as demandas de. excelência

organizacional (ARAÚJO, 2006). Estudiosos, como Becker et aI. (2001), afirmam que a

gestão de pessoas deve buscar alinhar as práticas de recursos humanos as estratégias

organizacionais. Neste contexto as pessoas passam. a desempenhar um papel central no

atingimento das metas, objetivos e estratégias organizacionais. No Brasil, a administração de

Recursos Humanos é considerada uma área relativamente nova, pois este profissional é

encontrado nas grandes organizações e raramente nas médias e pequenas empresas.

2.2 Micro e Pequena Empresa

A grande maioria das MPEs, de acordo com pesquisas realizadas pelo SEBRAE

(2007), nasceram a partir de visões empreendedoras que analisam as oportunidades de

mercado, buscam uma melhoria da qualidade vida, e por opção, acabam investindo em um

determinado negócio.

O grande boom das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) ocorreu durante a década de

1980, também conhecida como a "década perdida". Com á desaceleração da economia e o

aumento na taxa de desemprego, as micro e pequenas empresas surgiram como uma

alternativa de ocupação para os recém desempregados. Além disso, c~iou-se o Estatuto da

Micro Empresa em 27 de novembro de 1984 (Lei Federal n° 7.256), ou seja, os primeiros

passos d~ incentivo e apoio aos novos empreendimentos. Porém, os novos empreendedores

não tinham conhecimentos suficientes para se desenvolverem o que ocasionou na alta

mortalidade das empresas (BORBA, 2006).

Foi então na década de 1990 que as MPEs começaram a se fortalecer, também devido

ao SEBRAE - Servrço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, órgão que oferece suporte

aos novos empreendedores e consultoria na gestão dos seus negócios, (BORBA, 2006).

Quanto a metodologia de classificação de micro e pequenas empresas, são combinados

os critérios de valor da receita anual, para fins tributários, e/ou número de pessoas ocupadas

para classificação operacional.

Consideram-se "microempresas ou empresas de pequeno porte, de acordo com o inciso

11do artigo 3º do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (2008),
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a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário, a que se refere o art. 9661
, que se

enquadre nás seguintes especificações:

I - No caso das microempresas, aufiram receita bruta anual igualou inferior a R$
240.000,00;
Il -No caso das empresas de pequeno porte, aufiram receita bruta anual superior a
R$ 240.000,00 e igualou i'nferior a R$ 2.400.000,00.

Outro critério adotado de' classificação dos estabelecimentos segundo porte foi

definido pelo SEBRAE (2011) através do Anuário do Trabalho na Micro e Pequena Empresa

2010- 2011.· O porte é definido em função do número de pessoas ocupadas e do setor de

atividade econômica, conforme Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 - Critério de Classificação de Empresas

Classificação dos estabelecimentos segundo porte

- Porte . Indústria Comércio / Serviço

Microempresa Até 19 pessoas ocupadas Até 09 pessoas ocupadas

Pequena Empresa De 20 a 99 pessoas ocupadas De 10 a 49 pessoas ocupadas

Média Empresa De 100 a 499 pessoas ocupadas De 50 a 99 pessoas ocupadas

Grande Empresa Acima de 499 pessoas ocupadas Acima de 99 pessoas ocupadas

Fonte: SEBRAE, 2011

A economia brasileira na última década vem registrando um bom desempenho e este

fato aliado, às políticas de crédito, vem impulsionando a ampliação das micro e pequenas

empresas e sua participação na estrutura produtiva nacional. De acordo com a Figura 1,

observa-se essa evolução entre os anos de 2000 e 2010 do número de MPEs no Brasil

(SEBRAE, 2011).

1 O artigo 966 do código civil considera empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica
organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.
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Figura 1 - Evolução do número de estabelecimentos por porte (em milhões)
Fonte: Adaptado do (SEBRAE, 2011)

Na década de 2000, as micro e pequenas empresas superaram a barreira dos 6 milhões

de estabelecimentos. Neste período, o crescimento médio do número de MPE foi de 3,7% a.a.

Entre 2000 e 2005, o crescimento médio chegou a 4,8% a.a, enquanto na segunda metade da

década o ritmo de crescimento foi de 2,9% a.a. Em 2000, havia 4,2 milhões de

estabelecimentos, chegando em 2010 a 6,1 milhões em atividade.

O bom desempenho das MPEs na década apenas confirmou a sua importância na

economia brasileira. Em 2010, as MPEs foram responsáveis por 99% dos estabelecimentos,

51,6% dos empregos formas privados não-agrículas e quase 40% da massa de salários.

Em relação aos setores, na década, o comércio respondeu por mais da metade do total

das MPEs brasileiras. No entanto, a participação relativa do comércio caiu de 54,7%, em

2000, para 51,5% do total destas empresas, em 2010c Por sua vez, o setor de serviço teve sua

participação elevada de 29,9%, em 2000, para 33,3% do total de MPEs, em .2010. Nesse

último ano, havia cerca de 2 milhões de MPEs no setor de serviços. A indústria apresentou

ligeira queda em sua participação relativa, saindo de 11,4% do total das MPEs, em 2000, para

10,7%, em 2010. A indústria possuía 657 mil MPEs em 2010. No sentido inverso, o setor da

construção apresentou ligeiro crescimento, tendo sua participação relativa subido de 3,9%, em

2000, para 4,5% do total de MPEs, em 2010. O setor da construção tinha 273 mil

estabelecimentos destes portes em 2010. Esses dados podem ser observados na Figura 2

abaixo:
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Figura 2 - Distribuição percentual das micro e pequenas empresas por setor de atividade
" .economlca.

Fonte: Adaptado do (SEBRAE, 2011)

Outro dado importante em relação as MPEs no Brasil, é em relação as taxas de

sobrevivência e de mortalidade. No primeiro semestre de 2007 o SEBRAE realizou uma

pesquisa nacional para a avaliação dessas taxas, conforme as tabelas abaixo.

Anos de Ano de Taxa de Ano de Taxa de Variação da
existência constituição sobrevivência constituição sobrevivência taxa de

das formal (A) formal (B) sobrevivência
empresas das empresas das empresas (B-A)

(Triênio 2002- (Triênio 2005-
2000) 2003)

Até 2 anos 2002 50,6% 2005 78,0% +27,4%
Até 3 anos 2001 43,6% 2004 68,7% +25,1%
Até 4 anos 2000 40,1% 2003 64,1% +24,0%

Tabela 1 - Taxa de Sobrevivência
Fonte: SEBRAE, 2007

Anos de Ano de Taxa de Ano de Taxa de Variação da
existência constituição mortalidade constituição mortalidade taxa de

das formal (A) formal (B) mortalidade
empresas das empresas das empresas (B-A)

(Triênio 2002- (Triênio 2005-
2000) 2003)

Até 2 anos 2002 49,4% 2005 22,0% -27,4%
Até 3 anos 2001 56,4% 2004 31,3% -25,1 %
Até 4 anos 2000 59,9% 2003 35,9% -24,0%

Tabela 2 -Taxa de Mortalidade
Fonte: SEBRAE, 2007
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De acordo com a tabela 1 (Taxa de Sobrevivência), o percentual de empresas de

pequeno porte que sobrevive pelo menos dois anos passou de 50,6% elTI2002 para 78% em

2005, ou seja, 27,4% a mais de micro e pequenas empresas permanecem em atividade. Pode-

se atribuir esse resultado a importantes fatores: a melhoria da qualidade empresarial, a

melhoria do ambiente econômico, a redução e o controle da inflação, a gradativa diminuição

das taxas de juros, o aumento do crédito para pessoas físicas e o aumento do consumo,
,

especialmente das classes C, D e E, propiciaram um período favorável ao desenvolvimento

dos pequenos negócios no Brasil.
,
E importante. considerar que as pequenas organizações possuem um papel relevante,

principalmente no que diz respeito a geração de empregos. O contraponto é que o fenômeno

da mortalidade das empresas persiste, embora em menor escala. Isso se atribui a diversos

fatores que, quando combinados, podem ampliar ou reduzir o risco de fechamento, como:

comportamento empreendedor pouco desenvolvido, falta de planejamento prévio, gestão

deficiente do ~egócio, insuficiência de políticas de apoio, flutuações na conjuntura

econômica, e problemas pessoais dos proprietários. Muitas MPEs iniciam as suas atividades,

mas por motivos, como os citados, não conseguem dar continuidade, o que destaca a

necessidade de pesquisas e políticas de apoio voltadas para esta realidade (SILVA;

MA TAMOROS, 2010).

2.3 Desafios da Gestão de Pessoas nas MPEs

As Micro e Pequenas Empresas possuem um importante papel na economia e no

desenvolvimento do Brasil, uma vez que produzem uma parte substancial do total de bens e

serviços, empregam o maior contingente de pessoas, contribuem com a arrecadação de

impostos, além de estimular a inovação e a competição (ABREU et ai, 2009).

Segundo Leone (1991) existe características próprias que conferem às MPEs uma

importância vital para a economia, o que justifica a isenção de alguns impostos para estas

empresas pelas suas dificuldades em se manterem vivas no mercado, e pela enorme

contribuição destas para a economia regional. Atualmente, de acordo com o Ministério da

Fazenda, os micro e pequenos empresários estão sendo favorecidos pelos beneficios da Lei

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual criou um regime tributário

diferenciado, simplificado e favorecido, denominado Simples Nacional. Esta Lei
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Complementar estabelece normas gerais relativas' às MPEs abrangendo, não só o regime

tributário diferenciado (Simples Nacional), como também aspectos relativos às licitações

públicas, às relações de trabalho, ao est~mulo ao crédito, à capitalização e à inovação, ao

acesso à justiça, dentre outros. Estes beneficios concedidos têm motivado muitos

empreendedores a montarem o seu próprio negócio ou a regulamentarem sua MPE já

existente.
,

Para Esther et aI. (2006) dentre os desafios enfrentados pelas empresas de pequeno

porte, o maior é tomar a função de recursos humanos úma atividade estratégica, de modo que

ela contribua para a competitividade deforma eficiente, mantendo a empresa viva· no

mercado. Porém as pequenas empresas encontram razões que dificultam a implementação de

uma gestão estratégica de pessoas, como por e~emplo: falta de 'clareza quanto a definição da

estratégia central; falta de visão de longo prazo e atitude pró-ativa; ausência de pensamento

sistêmico; concentração do poder e da decisão; baixa qualificação dos empregados; gerência

despreparada, recursos humanos vistos como custo o'u despesa e não como ativo' ~stratégico,

entre outras razões.
,

Diante, das razões apontadas, Esther et aI. (2006) cita alguns passos necessários para

que as empresas consigam implementar uma metodologia de gestão estratégica que leve ao

alinhamento estratégico da função de recursos humanos, como: comprometimento da direção

da empresa; revisão da estratégia central da. empresa; definição das características da cultura

organizacional desejada; definição das políticas de recursos humanos, definição dos

pr<?gramas, práticas e processos de recursos humanos.
, .

Ainda segundo Esther et aI. (2006) esses passos propostos acima colaboram para o

alinhamento estratégico da gestão de recursos humanos, porém cada empresa possui sua

particularidade, e estas devem ser analis~das, discutidas e confrontadas com aquilo que se

deseja para a empresa.

Outro dado interessante é a composição das MPEs, onde em sua maioria são empresas

familiares, que segundo Macedo (apud Pereira, 2008) tendem a apresentar traços peculiares

em seu processo de gestão de pessoas, com destaque para:

• Supervalorização de relações afetivas em detrimento de vínculos organizacionais;

Valorização da antiguidade, considerada como um atributo que supera a. exigência de

eficácia ou competência;

Exigência de dedicação, postura de austeridade e expectativa de alta fidelidade em

relação à organização;

•

•
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• Supervalorização de aspectos emocionais quando decisões têm de ser tomadas;

• O autoritarismo e o paternalismo nas relações das chefias com seus subordinados;

• Preferência pela comunicação verbal e pelos contatos pessoais;

• Posturas centralizadoras, autoritárias e, muitas vezes, paternalistas nos dirigentes em

relação a seus subordinados;

• O processo decisório tende a ser centralizado, residindo no chefe à última instância para

a tomada de decisões;

• O processo' decisório tende para um padrão mais espontâneo e improvisado 'e por

impulso;

• .A provisão de cargos, as promoções e premiações geralmente observam' critérios de

confiança, lealdade e antigüidade dos trabalhadores, em detrimento de sua

produtividade o.uda qualidade do serviço prestado.

No século em que a expressão ·crescimento sustentado se tomou a palavra de ordem, as

dificuldades e desafios, tanto externos como internos, não poderiam ser deixadas de lado,

afinal as MPEs são os principais geradores de empregos no Brasil, e devem ser estimuladas a

expandir gerando um efeito multiplicador na economia.

,
2.4 Subsistemas da Area De Recursos Humanos

Toledo (apud Pedro, 2006) define Recursos Humanos como a função que orienta um

conjunto de princípios, estratégias e técnicas que buscam contribuir para a atração,

manutenção, motivação, treinamento e desenvolvimento do patrimônio humano de qualquer

grupo organizado. Seja este uma pequena ou grande empresa, seja privado ou público,

desempenhe ele atividades de trabalho, de lazer, ação política ou religiosa.

O sistema de Recursos Humanos é composto por um conjunto de subsistemas que

correspondem individualmente por cada uma das funções do sistema de RH. Cada empresa

deve buscar um sistema que esteja em acordo com seu formato organizacional, podendo ser

composto pelos seguintes subsistemas: recrutamento e seleção; treinamento e

desenvolvimento; remuneração ou cargos e salários; higiene e segurança do trabalho;

departamento pessoal; relações trabalhistas; entre outros (MARRAS, 2(00).

A seguir é apresentada uma breve revisão com algum dos principais subsistemas da

área de gestão de pessoas, e a utilização destes nas pequenas empresas.
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2.4.1 Recrutamento e seleção

Passamos por um momento histórico onde a competição é um fator presente nas

organizações, refletindo assim na concorrência por profissionais capacitados que contribuam

para o diferencial competitivo das empresas (LIMONJI-FRANÇA; ARELLANO, 2002).

°principal desafio da área de recrutamento e seleção é a capacidade de atrair e reter

talentos, porém as formas tradicionais de relacionamento empresa-profissional tomaram-se

ultrapassadas, sendo necessário a atualização de técnicas e tecnologias, como o uso da internet

por exemplo. Isso significa compreender o novo paradigma do trabalho: à empresa deve

tomar-se um lugar onde os profissionais de talento escolham seguir sua carreira.

Diante das novas necessidades, o selecionador necessita de conhecimento amplo a

cerca do' ambiente e da cultura da empresa, relacionando-se com todos os setores e assumindo

riscos, -pois o recrutamento e seleção se configura COlTIO a área de e?'trema importância

estratégica para qualquer organização, sendo os profissionais de talento um fator significativo

para a sobrevivência e o crescimento da empresa (F-RANCO, 2002).

Segundo Lodi (apud LIMONJI~FRANÇA; ARELLANO, 2002), recrutamento é um

processo de procurar empregados, com base nas requisições de pessoal, no mercado de

trabalho. Os candidatos competem em termos de qualificação pessoal, enquanto os

empregadores competem em termos- de salários~ condições de trabalho e beneficios

oferecidos. Além disso, o recrutamento é diretamente influenciado pelo mercado de trabalho.

Em período de crise econômica o mercado se desequilibra, havendo uma maior oferta de mão

de obra em relação aos postos de trabalho, que são reduzidos. Da mesma forma, em períodos

de crescimento econômico, a disputa entre as empresas por candidatos qualificados se toma

acirrada.

Do ponto de vista de sua aplicação, o recrutamento pode ser interno e externo. No

interno, as vagas são oferecidas aos empregados que já trabalham na empresa, promovendo-os

para as atividades mais complexas ou motivadoras. No recrutamento externo, a empresa busca

candidatos no mercado de trabalho para submetê-los a seleção de pessoal (CHIA VENATO,

2005).

Enquanto o recrutamento interno aborda um contingente de empregados conhecidos, o

recrutamento externo aborda candidatos desconhecidos, tomando-se necessária a utilização de

diferentes técnicas para influenciar e atrair candidatos, como: anúncios em jornais e revistas

especializadas; agências de recrutamento; contatos com escolas, universidades e agremiações;

cartazes ou anúncios em locais visíveis; apresentação de candidatos por indicação de
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empregados; banco de dados de candidatos, entre outros. Os dois tipos de recrutamento

apresentam vantagens e desvantagens, conforme o Quadro 2:

Quadro 2 - Recrutamento e Seleção Interno e Externo: Vantagens e Desvantagens

VANTAGEM DESVANTAGEM
• Melhor aproveitamento do potencial • Bloqueio a entrada de novas

humano da organização; ideias, experiências e
• Motiva o desenvolvimento expectativas;

profissional dos empregados; • Facilita o conservantismo e
• Incentiva a fidelidade e permanência favorece a rotina;

O dos empregados; • Ideal para empresas
~

• Ideal para situações de estabilidade; burocráticas e mecanísticas;
~ • Não requer socialização • Conserva a cultura
~,

Z organizacional de novos membros; organizacional já existente;
~

Probabilidade de melhor seleção, Sistema fechado de reciclagem• •
devido a empregados já conhecidos; contínua

• Custo menor que o recrutamento,
externo.

• Introdução de novos talentos, • Afeta negativamente a
habilidades e expectativas; motivação dos atuais

• Enriquecimento do patrimônio empregados da organização;
humano; • Reduz a fidelidade dos

O Aumento do capital intelectual; empregados;
~

•
• Renovação e enriquecimento da • Exige esquema de socialização

~
~ cultura organizacional; para os novos'empregados;
~ • Interação da organização com o • Custoso, oneroso, demorado e~

mercado de trabalho; . .maIS Inseguro que o
recrutamento interno.

Fonte: Adaptado de (Çhiavenato, 2004)

A seleção de pessoal é a escolha do candidato mais adequado para a empresa, dentre'

todos os re'crutados, através de instrumentos de análise, avaliação e comparação de dados.

(LIMONGI-FRANÇA; ARELLANO, 2002). Em termos mais amplos, a seleção visa aumentar

a eficiência e o desempenho do pessoal, bem como a eficácia da empresa (CHIA VENATO,

2004). Para Santos (apud LIMONGI-FRANÇA; ARELLANO, 2002), nem sempre os

escolhidos são os mais talentosos, mas sim os mais adequados a uma função em uma situação

predeterminada.
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A seleção de pessoal é configurada como um sistema ·de comparação e de tomada de

decisão. Para tanto ela deve se apoiar em critérios ou padrões, extraídos a partir de

informações sobre o cargo a ser preenchido ou as competências desejadas pela organização.

A partir do levantamento de informações a cerca do cargo e das competências

necessárias, o próximo passo é a obtenção de informações dos candidatos que se apresentam,

,através de técnicas de seleção, agrupadas em cinco categorias, sendo elas: entrevista, prova de

conhecimento, teste psicológico, teste de personalidade e técnica de simulação.

As técnicas de seleção permitem rastrear as características pessoais dos 'candidatos

através de amostras de seu comportamento, e quanto maior o número de técnicas de seleção

,utilizadas, maior a oportunidade da extração de informações, porém maior o custo e o tempo

gasto com, o processo. Dessa forma cada organização precisa determinar quais são os

processos e procedimentos de seleção mais adequados e que proporcionem melhores

resultados (CHIAVENATO, 2004).

Desta forma conclui-se que recrutar e selecionar com qualidade é fundamental para

qualquer empresa, sendo ela de pequeno ou grande porte. Se a seleção é bem realizada,

significa que a empresa contará com uma equipe qualificada e alinhada com os valores da

empresa, gerando melhores resultados. Já uma seleção mal realizada pode trazer

conseqüências, como: geração de conflitos inte,mos, aumento da rotatividade, aumento de

custo com maior número de admissões e 'demissões, queda da produtividade, entre outros.
, ,

Além disso, não existem grandes diferenças no recrutamento e seleção de grandes e

pequenas empresas. As grandes empresas possuem mais recursos financeiros para contratar

um responsável especializado em recrutamento e seleção, porém hoje em dia há ferramentas e

tecnologias que são acessíveis a qualquer empresa, inclusive as de pequeno porte, para que o

processo seja mais eficiente, ágil e com menor custo.

2.4.2 Treinamento

Diante do dinamismo e da concorrência imposta pela globalização, tanto os

empregados devem acompanhar a evolução tecnológica, e se atualizar constantel!1ente, como

a empresa, para se manter competitiva, deve buscar investir na produtividade de seu maior

patrimônio: os empregados (FERREIRA et ai, 2008).

As empresas devem buscar investir em seus empregados, como pessoas e como

profissionais. Quando se refere a pessoas, isso inclui: oferta de beneficios e tratamento
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respeitoso e motivador. Já no aspecto profissional, as empresas devem buscar o treinamento

como forma de investimento, transmitindo a esses profissionais, conhecimentos, infonnações,

habilidades e atitudes, preparando-os para atingir os objetivos da empresa (FERREIRA et ai,

2008).

° treinamento tem se tomado cada vez mais vital ao sucesso das empresas modernas.

As empresas procuram frequentemente obter competências, ou seja, conjuntos de

conhecimentos ·e experiências, que lhes proporcionem vantagens sobre seus concorrentes

(BOHLANDER et ai. 2005).
,
E importante considerar que o objetivo do treinamento não foi sempre o mesmo. No

passado àlguns especialistas consideravam o treinamento como um meio para adequar cada

pessoa a seu cargo, desenvolvendo a força de trabalho da organização. Mas atualmente, o

treinamento é considerado um meio de desenvolver competências nas pessoas para que se

tomem mais produtivas, criativas e inovadoras, contribuindo para os objetivos

organizacionais (CHIAVENATO, 2004).

De acordo com Chiavenato (1999), o treinamento é um investimento empresarial que

tem por finalidade auxiliar no alcance desses objetivos organizacionais, capacitando

empregados e gestores através de conhecimentos e aprimorando as habilidades individuais

para diminuir ou eliminar erros de desempenho, e assim atingir uma maior lucratividade para

a empresa.

O treinamento precisa, além de estar em acordo com a missão, visão e objetivos da

empresa, ser planejado cuidadosamente~ A organização deve, entre outras coisas: definir a

finalidade do treinamento; avaliar os recursos financeiros, físicos e didáticos; analisar o perfil.
da empresa e programar o treinamento (FERREIRA et ai. 2008).

O levantamento da necessidade do treinamento não deve se desviar de sua finalidade.

Deve-se ter uma percepção dos problemas provocados pela carência de treinamento. Segundo

Marras (2003), o levantamento das necessidades responde 'basicamente a duas questões

iniciais: quem deve ser treinado e o que dev,e ser aprendido, posteriormente o processo deve

ser avaliado, para que se possa analisar se os objetivos de treinamento foram alcançados.

Segundo Chiavenato (2003), após todo o processo, ° treinamento pode produzir

resultados como: redução da rotação de pessoal, redução do absenteísmo, aumento da

eficiência individual, aumento das habilidades, elevação do conhecimento, mudança de

atitudes e de comportamentos, aumento da produtividade, melhoria da qualidade dos produtos

e serviços, redução do índice de acidentes, redução do índice de manutenção de máquinas e

equipamentos. Em contrapartida, o não investimento nessa área, pode ser um fator de
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desestímulo para o profissional, podendo fazer com que·o mesmo deixe a empresa a procura

de novas oportunidades.

Levando o treinamento para o âmbito das MPEs, segundo dados do SEBRAE (2006),

aumentou o nú.mero de MPEs investindo na capacitação de seus empregados. O percentual de
•

empresas que treinaram seus empregados ampliou de 49,4% em 1999, para 66,7%, em 2003.

Se comparado a 1999, verificou-se um. forte crescimento no percentual, porém há uma

redução no número médio de horas de treinamento por empregados, menos de oito horas por

empregado. Porém, este crescimento percentual repercutiu favoravelmente na competitividade

das MPEs, levando-as a perceber a importância que o capital humano tem para o

desenvolvimento da empresa.

2.4.3 Administração de Pessoal

.
A administração de pessoal, também chamada de Departamento Pessoal, demanda

. ,
muita atenção por ser um departamento crítico da empresa. E um setor que executa algumas

funções básicas para o andamento <;lasatividades de uma empresa.

O Departamento de Pessoal foi criado no Brasil a partir da necessidade de se registrar

as relações entre empregados e empresas, nos primórdios da industrialização, no final do

século XIX. O Departamento de Pessoal se restringia a contratação dos empregados,

pagamentos de salários, registros contábeis desses pagamentos, contabilizar faltas, pagar

prêmios de produ~ividade, garantir a disciplina e realizar os desligamentos de empregados

(FERREIRA et ai, 2008).

Com o passar do tempo, a atuação do Departamento de Pessoal foi crescendo, e com

isso foram incorporadas atividades as responsabilidades já existentes, como o aumento dos

direitos trabalhistas. Posteriormente outras responsabilidades foram incorporadas à área de

administração de pessoal, muitas absorvidas por outros setores que foram criados na área de

recursos humanos, como por exemplo, recrutamento e seleção, treinamento de pessoal,

salários e benefícios (FERREIRA et ai, 2008).

Ainda de acordo com Ferreira et ai. (2008), atualmente, os principais objetivos da

administração de pessoal são:

• ser fonte permanente de informação (documentação) sobre os empregados, tais como:

localização, categoria, nível salarial, endereço. Aplicar os preceitos legais/convencionais
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(coletivos e individuais), normas e políticas est~belecidas em todas as relações de pessoal;

prevenir passivos administrativos (Ministério do Trabalho e Emprego, INSS, Receita Federal)

e passivos trabalhistas (Justiça do Trabalho - MP do Trabalho);

•preservar o clima social, principalmente evitando greves e perdas de produção;

. .
•ser base de orientação trabalhista para:
,

- Area de Recursos Humanos: no estabelecimento das políticas de RH; elaboração de

procedimentos de RH e decisões do cotidiano;

- Chefias: nas suas relações com subordinados e nas tomadas de decisões;

- Empregados: respondendo a dúvidas e prestando orientação.

° setor faz parte de praticamente todas as grandes empresas e é importante para o bom

funcioname~to dos negócios. Porém a.sMPEs geralmente buscam o auxílio de um escritório

de contabilidade para executar a rotina do setor de administração de pessoal (RIGO, 2008).

Conclui-se então que o Departamento de ·Pessoal tem papel fundamental e crítico

dentro de uma empresa, e possui como principal responsabilidade cuidar das pessoas como

sendo o maior patrimônio da empresa e não apenas uma fonte de recurso~, trazendo assim

benefícios tanto para o pessoal quanto para a empresa.

2.4.4 Gestão da Remuneração

Gerenciar a remuneração de pessoas dentro das organizações modernas é uma das'

tarefas mais desafiadoras que um administrador pode ter. A remuneração é um dos elementos

mais importante nas empresas, pois compensa, direciona, motiva e remunera o trabalho e a

contribuição das pessoas. Pela mesma razão, se a remuneração for mal gerida, poderá surtir

um efeito negativo (WESTIN, 2002).

Ainda segundo Westin (2002), gerenciar a remuneração é assegurar que as pessoas

sejam remuneradas de forma adequada as suas responsabilidades, bem como pela

contribuição que agregam através do conhecimento aplicado em seu trabalho, assegurar que

exista equidade entre todos dentro da empresa, e assegurar a competitividade com o mercado

para atrair novos talentos e reter os talentos existentes.

De acordo com Peter (apud BOHLANDER et ai, 2003), os empregados desejam

sistemas de remuneração que estejam em acordo com suas habilidades e expectativas. Sendo
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assim, o salário é considerado um fator importante no gerenciamento de recursos humanos,
.

porque fornece aos empregados uma recompensa tangível pelos serviços prestados a empresa,

bem como uma fonte de reconhecimento e subsistência (BOHLANDER et ai, 2003).

Entretanto, com o desenvolvimento de estudos ligados ao comportamento humano no

contexto organizacional, sobretudo, a motivação, percebeu-se que o salário, enquanto ganho

financeiro, não era o único objetivo do indivíduo no trabalho. A partir daí diversas foram as

teorias que surgiram, dentre elas: a Hierarquia das Necessidades, de Abrham Maslow (1943),

a Teoria dos dois fatores de Herzberg (1959), o Modelo de (ERC) de Clayton Aldefer (1969),

a Teoria da Expectância de Victor Vroom (1964), entre outros. As abordagens sobre as

necessidades humanas possibilitaram aos gestores reconhecer a motivação e, a partir desta,

mecanismos qu~ estimulam o comportamento produtivo no trabalho (MARQUES et ai,

2011 ).

Antigamente, quando se pagava apenas salário-base aos trabalhadores, .os mesmos

tinham o comportamento de somente "vender" horas em troca de um pagamento. Já com os

negócios mais complexos e difíceis, como os de hoje, houve a necessidade de vincular de

fonna mais explícita o pagamento ao resultado. As primeiras experiências ocorreram com a

adoção de programas de bônus para os níveis executivos e comissões para o pessoal de

vendas. A partir daí, o conceito de pagamento por desempenho foi sendo ampliado. Nas áreas

de manufatura, adotaram-se programas de pagamento por produtividade e posteriormente por

habilidades (WESTIN, 2002).

Outra preocupação era reduzir os custos fixos e adotar formas variáveis de

compensação, para que o pagamento pudesse estar em sintonia com os ciclos econômicos. A

esse novo movimento na área de remuneração, chamou-se de remuneração variável. E dessa

forma, a união do salário-base com a remuneração variável, passou a ser chamada de

remuneração total (WESTIN, 2002).

Na maioria das empresas, o principal· componente da remuneração total é a

remuneração básica, considerada o pagamento fixo recebido de forma mensal ou por hora. O

segundo componente da remuneração total são os incentivos salariais, que buscam

recompensar empregado~ que obtiverem bons resultados na empresa, e podem ser concebidos

através de bônus e participação nos resultados. O terceiro componente se refere aos beneficios

ou remuneração indireta, concebidos através de vários programas, como: férias, seguro de

vida, vale transporte, vale refeição, entre outros (CHIAVENATO, 2004).
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A remuneração variável se destaca por ser uma alternativa para empregador e

empregado concentrarem esforços na finalidade de estabelecerem objetivos, cujos resultados

alcançados sejam satisfatórios para ambos (BONA, 2005).

Dentre as diversas formas de remuneração adotadas pelas empresas brasileiras, sendo

elas pequenas, médias ou grandes, é a remuneração funcional ou remuneração por cargo é a

principal forma de remuneração, segundo a pesquisa de mercado realizada no ano de 2006

pela Deloitte2 (FERREIRA et ai, 2008).

A remuneração funcional·é construída a partir de etapas, como: descrição de cargos,

. da avaliação de cargos, da pesquisa salarial e da montagem da estrutura salarial. Na descrição

de cargos o responsável deverá coletar e registrar, em documento específico, as tarefas,
,

responsabilidades e requisitos de todos os cargos da organização. E importante utilizar regras

que padronizem e facilitem o entendimento, sendo objetiva, clara e concisa, evitando

interpretações distintas em relação as características de um e outro cargo· (FERREIRA et ai,

2008).

A avaliação de cargo.s é tratada como um processo que determina o valor relativo dos

cargos, estabelecendo quais cargos deverão receber remuneração maior que .outros dentro da

empresa. A avaliação de cargos ajuda' a estabelecer uma equidade interna entre os diversos

cargos. Já a pesquisa salarial tem o intuito de avaliar os salários pagos por outras empresas,

sendo elas local, regional ou nacional, dependendo do cargo. A pesquisa salarial permite a

empresa pagar seus empregados salários equivalentes aqueles pagos por outras empresas
I

(BOHLANDER et ai, 2003). Por fim, a avaliação de cargos e a pesquisa salarial são pré-

requisitos para estabelecer uma tabela salarial, que é o principal componente de uma estrutura

salarial. A tabela salarial contém os valores que serão pagos a cada cargo na organização.

Apesar da remuneração funcional ser a mais utilizada atualmente, para Galbraith e
,

Lawler 111(apud ARAUJO, 2009), a integração dos sistemas de remuneração, é necessário

para o enfrentamento dos grandes desafios impostos as organizações, devendo estar alinhados

a sua estratégia.
,

Um desafio constante para as empresas, segundo Bossidy e Charan (apud ARAUJO,

2009) é encontrar formas de remuneração que mantenham estreita relação com o desempenho,

que sejam justas e que considerem não apenas os resultados alcançados, mas também os

resultados individuais e sua participação para organização como um todo.

2 Deloitte é uma grande empresa de Auditoria, Consultoria, Consultoria Tributária, Corporate Finance e

Outsourcing, fundada em 1845, em Londres.
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Neste contexto, a. remuneração, possui relevante importância nas relações de trabalho,

e desta forma merece atenção por parte das organizações. Para Marras (2002) o ato de

remunerar é ul!la das principais funções das empresas, e tendo conquistado com o passar do

tempo, uma relevância maior por parte dos gestores e tratamento diferenciado dentro das

empresas.

2.4.5 Qualidade de vida no trabalho (QVT)

As organizações vivem atualmente em um ambiente de muita competição, e a busca

por resultados toma-se cada vez mais desafiadora. Isto exige cada vez mais dos trabalhadores,

fazendo-os viver constantemente sob pressão. Por outro lado, as organizações observam a

necessidade de investir em programas de qualidade de vida no trabalho (QVT), tendendo,

assim, uma melhora no· bem-estar dos empregados, de sua capacidade pr04utiva e,

consequentemente, de seus resulta~os.

Na ótica de Karpinski e Stefano (2008), empregados satisfeitos, proporcionarão à

empresa beneficios, como: redução de custos, aumento de produti~idade e qualidade,

diminuição do absenteísmo, maior satisfação dos colaboradores, melhoria na comunicação e

imagem da empresa no· mercado .. Já para os próprios trabalhadores podem-se mencionar

benefícios como: motivação, disposição e energia, comprometimento, segurança, admiração e

orgulho, desenvolvimento pessoal, profissional e social. Karpinski e Stefano (2008), afirmam

ainda que os trabalhadores passam a maior parte suas vidas dentro das empresas, produzindo

serviços e valores econômicos indispensáveis a sociedade. Portanto, o ideal seria que as

empresas fossem transformadas em lugares agradáveis e saudáveis para se trabalhar. Fato este

que foi, ao longo dos anos, evoluindo em importância nas organizações.

O homem, desde o início de sua existência, teve a preocupação com a qualidade de

vida no trabalho. Porém a evolução econômica e social deixou em muitos momentos essa

questão de lado em prol da busca constante pela acumulação de capital (SOUZA, 2003).

Desde as revoluções industriais (séculos XVIII-XIX) as empresas se preocupavam

apenas com a produção, designando o ser humano a um mero coadjuvante no processo

produtivo, com condições precárias de trabalho, longas jornadas diárias assim como à

exploração de trabalho infantil eram ignorados, o tratamento desumano e os frequentes

acidentes faziam parte da vida dos trabalhadores e eram vistos com naturalidade por quem

trabalhava (CAVASSANI et aI, 2006).
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Com o passar do tempo, as indústrias sentiram a necessidade de aumentar a

produtividade, tomando-se impossível ignorar a presença do homem nas linhas de produção,

assim como a necessidade de se encontrar formas e métodos para se produzir mais

(CAVASSANI et aI, 2006). No final do século XIX, estudos voltados para diminuir os

esforços e melhorar a capacidade produtiva foram desenvolvidos por Frederick Taylor, que
.

buscava a melhor forma de se executar um trabalho. Suas conseqüências foram: à divisão de

tarefas e a especialização dos trabalhadores, eliminando esforços desnecessários. Surgia então

a administração científica (CAVASSANI et aI, 2006).

Segundo Maximiano (2000), os primeiros estudos sobre a relação do desempenho

humano com o ambiente de trabalho foram feitos pelo psicólogo Elton Mayo entre as décadas

de 1920 a 1940. Esses estudos foram feitos com um grupo de moças de uma indústria

localizada na cidade de Chicago nos Estados Unidos, e ficou conhecido como a experiênciá

de Hawtome.

. Além desses estudos, outros estudiosos merecem crédito, como Abrahan H. Maslow

(1943), que concebeu a hierarquia d~s cinco necessidades fundamentais: fisiológicas,

segurança, amor, estima e auto-realização. O e'studioso Douglas McGregor~ autor da teoria X

considerava, entre outras coisas, que o compromisso com os objetivos depende das

recompensas a sua execução, e que o ser humano não apenas aprende a aceitar as

responsabilidades, como passa .a procurá-las. Frederick Herzberg buscava com sua teoria dos

dois fatores a integração entre os objetivos organizacionais e individuais (FERREIRA et a/.

.2008).

Na segunda metade do século XX, na Inglaterra, Eric Trist e colaboradores estudavam

um modelo para agrupar o trinômio: indivíduo, trabalho e organização. Esta nova técnica

recebeu o nome de Qualidade de Vida no Trabalho - QVT (LIMONGI-FRANÇ :

ARELLANO, 2002).

Com o passar do tempo esses estudos foram transformando a mentalidade da

organizações sobre a exploração da força de trabalho. Levando-os a acreditar que a força de

trabalho em conjunto com os valores da empresa seria vital a competitividade das

organizações.

O trabalhador, por conseguinte, passou de mero coadjuvante a protagonista

processo de administração e produção das organizações. As empresas passaram a valoriz

ser humano e reconhecer que o fator humano é o ativo mais valioso que po

(CAVASSANI et aI, 2006). Para Davis e Newstrom (1992), o objetivo do QVT é dese

UlTI ambiente de trabalho que seja bom, tanto para as pessoas, quanto para a saúde eco
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da organização. Para tanto, é necessário que haja um enriquecimento no trabalho, de forma a

deixá-lo mais desafiador.

Segundo Chiavenato (1999), a importância das necessidades humanas varia conforme

a característica de cada organização e cada indivíduo. Dessa forma, a QVT não é determinada

apenas pelas características individuais ou situacionais, mas, sobretudo pela atuação sistêmica

de ambas características. Por esta razão, vários autores apresentam diferentes modelos de

QVT, enfatizando determinadas categorias e indicadores que influenciam na qualidade de

vida no trabalho.

Certamente que programas sofisticados de qualidade de vida exigem altos

investimentos, tomando-os muitas vezes inacessíveis para as pequenas empresas. Contudo,

sempre existe algo que o empregador pode proporcionar para que ao trabalhador,

independentemente da atividade desempenhada ou do salário recebido, seja dedicada uma

atitude de respeito e humanidade, refletindo não somente em sua qu.alidade de vida, como

também na produtividade da organização.
.

Alguns .empreendedores argumentam que MPEs não possuem condições de adotar

determinadas práticas de QVT, servindo apenas para as grandes corporações. O que se

configura um equívoco. Alguns cuidados demonstrados com o empregado pode não só causar

sentimento de valorização, trazendo fatores que impactam diretamente na Qualidade de Vida

de cada empregado, como também obter melhoria nos resultados da empresa, sem custos

financeiros adicionais.

Dessa forma, o capital humano é tão essencial quanto os demais recursos ~as

empresas. Nesse contexto de necessidade de pessoas motivadas, saudáveis e preparadas para

enfrentar os constantes desafios, que a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT), vem se

tomando parte integrante e fundamental da cultura organizacional das empresas.

3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi o estudo de caso que pa a

Yin (2005) é apenas uma das muitas maneiras de fazer pesquisa em ciências sociais, send

preferida quando o pesquisador tem pouco controle sobre os acontecimentos e quando o D

se encontra em fenômenos contemporâneos inserido em algum contexto da vida rea .

pode ser caracterizado o tema gestão de pessoas em empresas de pequeno porte.
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Para a coleta de informações for.am utilizados os seguintes métodos e instrumentos: (i)

consulta a documentos da empresa pesquisada, reunindo informações referentes à gestão de

pessoas, tais como: treinamentos realizados, nú~ero· de empregados, remuneração,

rotatividade de pessoal, técnicas de recrutamento e seleção, entre outros; (ii) Roteiro.
~ntrevista com dois sócios da empresa, buscando identificar suas visões sobre gestão de

pessoas e a evolução da empresa ao longo dos anos (Anexo 1); (iii) questionário aplicado aos

empregados da empresa (Anexo 2), buscando identificar as percepções destes sobre a gestão

de pessoas, incluindo: estilo de liderança dos superiores, clima do ambiente de trabalho,

salário, oportunidades de crescimento, autonomia, nível de comprometimento, treinamentos,

entre outros. O questionário aplicado aos empregados foi dividido em duas partes:

• Parte I: dez questões objetivas com espaço para comentários adicionais .

Parte 11:oito afirmativas relacionadas à Gestão de Pessoas na empresa. As alt~mativas

de resposta para cada afirmativa foram dispostas em uma escala Likert, hierarquizadas

de 1 a 4, sendo: 1- Discordo Totalmente; 2-Discordo; 3-Concordo e 4-Concordo

Totalmente.

•

o roteiro de entrevista dos sócios (Anexo 1) e o questionário aplicado aos empregados

(Anexo 2) foram replicados da pesquisa realizada por Pereira (2008) em uma empresa de

pequeno porte da área de Projetos de Engenharia em Manutenção e Montagem.

3.1 Contexto da Pesquisa

Essa pesquisa foi realizada em uma empresa de prestação de serviços de engenharia,

projetos, consultoria e gerenciamento de obras, nas áreas de mecânica e tubulação

denominada neste trabalho como OMEGA.

A· OMEGA foi fundada em junho de 2002, por três projetistas de tubulação e um

engenheiro de tubulação. Anteriormente a abertura da empresa, todos trabalhavam na empresa

COBRAPI (Subsidiária de Projetos da CSN). Atualmente a empresa possui sede própria,

sendo composta por 10 empregados e 4 sócios-proprietários, estando localizada em 01

Redonda, na região sul do Estado do Rio de Janeiro. Os principais clientes atualmente - :

Gerdau~ White Martins Gases Industriais, Engevix Engenharia S/A, Enesa Engenhar·a I

etals Technologies e a Companhia Siderúrgica Nacional.
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A OMEGA se fortaleceu desde sua criação em 2002, deixando-a apta a lidar com as

oscilações de mercado. Há momentos que a empresa sofre com a baixa oferta de serviços,

porém a empresa acredita que a boa qualificação e conhecimento de seus empregados

contribuem para sua sobrevivência em momentos de baixa oferta de serviços, consolidando-se

perante seus clientes e colaboradores, internos e externos, mantendo sempre a qualidade do

serviço prestado.

3.2 POPULAÇÃO

A OMEGA possui 10 funcionários e 4 sócios~proprietários, sendo que todos os

funcionários resp.onderam ao questionário (Anexo 2), e dois sócios responderam ao roteiro de

entrevista (Anexo 1).

Através dos dados coletados constatou-se que a maioria dos colaboradores da empresa

possuem idade acima de 40 anos, sendo que 80% possuem mais de 1 anos de casa. Além

disso, constatou-se que 70% foram contratados através de indicação, tanto dos funcionários

quanto dos sócios, sendo submetidos posteriormente a uma entrevista.

4 RESULTADOS E DISCQSSÃO

Na entrevista realizada com dois sócios foi· possível agrupar informações sobre o

funcionamento dos subsistemas de Gestão de Pessoas na OMEGA, os quais foram abordado.s

anteriormente sob o enfoque teórico. Quando perguntados como funciona os processos de

Recursos Humanos na OMEGA, como: reçrutamento, seleção, treinamento, administração de

pessoal, remuneração, negociação sindical e avaliação de desempenho, ambos os sócios

responderam que a empresa não possui uma área específica para tratar dos processos de

recursos humanos. Os processos são guiados da seguinte forma: no caso do recrutamento e

seleção, a empresa privilegia a contratação de candidatos que já possuem experiência na área,

e que geralmente já são conhecidos pelos sócios, sendo assim encaminhados ao processo

seletivo por meio de indicação. Na percepção dos sócios, esta prática ajuda a reduzir surpresas

desagradáveis.

Na seleção de candidatos, o sócio responsável da área que necessita de contratação

analisará o currículo e realizará uma entrevista e eventualmente aplica uma prova escrita. As
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entrevistas e provas específicas são aplicadas pelo sócio responsável pela área contratante,

como: Administrativa, Mecânica e Tubulação.

Após a aplicação das técnicas de seleção, todos os sócios se reúnem e decidem a

contratação ou não do candidato. As técnicas de recrutamento e seleção são básicas, mas

segundo os sócios, atendem as necessidades da empresa. Questionado se os sócios foram

treinados para realizar esta atividade, os respondentes disseram que não, acrescentando que a

experiência técnica que possuem é suficiente para a condução das entrevistas.

Quando há necessidade de recrutar est'lgiários, a empresa entra em contato com as

universidades· e faculdades da região, principalmente o Centro Universitário de Volta

Redonda (UNIFOA) 'e U~iversidade Federal Fluminense (UFF) , ambas localizadas em Volta

Redonda.

Com relação ao treinamento, a OMEGA ofereceu, até hoje, poucos treinamentos aos

seus empregados. O que ocorre quando o empregado é ,contratado é uma ambientação à rotina

de trabalho da empresa, para que ele possa compreender o sistema de qualidade da empresa.

Este treinamento é conduzido geralmente por um sócio e consiste principalmente na leitura

dos procedimentos e na apresentação dos processos da empresa, das rotinas técnicas e

administrativas do cargo.

Os sócios consideram importante o treinamento, porém não possuem um plano de,

treinamento e nem capital disponível para esta finalidade. Alegaram falta de tempo para

realização de treinamento, devido ao pouco tempo disponível dos empregados e dos próprios
, .

SOCIOS.

O treinamento, para os sócios, é considerado válido apenas se os empregados forem

utilizá-lo de imediato, para não haver esquecimento do que foi aprendido, e assim, evitar

desperdiçar dinheiro e tempo.

A OMEGA já realizou alguns treinamentos como dos softwares SOLIDWORKS e

STRAP, curso de segurança para trabalho em altura, e visita a feira de mecânica em São

Paulo. Mas na visão dos empregados, 60% consideram nunca terem participado de

treinamento pela empresa, e apenas 40% consideraram terem participado de um a três

treinamentos, conforme Gráfico 1. Os 40% que disseram ter participado de um a três

treinamentos com uma carga horária de treinamento de até a 40h, descreveram os softwares

SOLIDWORKS e STRAP como os treinamentos realizados.

Uma provável razão para este desencontro de informações pode ser pelo fato de que os

treinamentos não são obrigatórios, podendo os empregados aderirem ou não. Ou seja, a não
••
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participação de alguns empregados em treinamentos não quer dizer que os empregados não

tiveram a oportunidade de serem treinados.
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, Gráfico 1 - Participação do funcionário em treinamentos
Fonte - Elaborada pela autora

Conforme evidenciou Rigo (2008), as MPEs geralmente buscam o auxílio de um

escritório de contabilidade para executar a rotina do setor de administração de pessoal. A

OMEGA conta com uma das sócias, que é Diretora Administrativa, para dar suporte, porém é

o escritório de contabilidade contratado que é o responsável pela admissão, desligamento,

férias, remunerações e benefícios.

Em relação à remuneração, os sócios afirmam que a empresa procura adequar os

salários comparando-os com empresas do mesmo setor situadas em Volta Redonda, e sempre

com base no piso salarial definido da categoria. Além disso, buscam um acordo com o

empregado, com base nas condições financeiras da empresa. Em suma, não existe uma

política de cargos e salários definida, sendo os salários negociados e definidos através de

negociações individuais.

Os sócios consideram que o salário pago a seus empregados está compatível com o

mercado. Esta resposta está coerente com a posição dos empregados, onde 70% consideram

seu salário compatível com o mercado, enquanto 30% consideram-no abaixo do mercado,

conforme apresentado no Gráfico 2 abaixo:
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Gráfico 2 - Percepção do empregado em relação ao salário
Fonte - Elaborado pela autora

Nas repostas às afirmativas sobre Gestão de Pessoas na OMEGA, 100% dos

empregados pesquisados (somatório das respostas da opção 3- Concordo e da opção 4-

Concordo Totalmente) concordam que se sentem motivados nas tarefas que realizam, e 90%

(somatório das respostas da opção 3- Concordo e da opção 4- Concordo Totalmente)

acreditam que o bom desempenho é recompensado pela OMEGA, conforme apresentado no

Gráfico 3 abaixo:
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Gráfico 3 - Nível de concordância da questão 11 do Anexo 2.
Fonte - Elaborada pela autora
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Com referência a relação da empresa com o sindicato da categoria, no caso o Sindicato
•

dos Engenheiros do Rio de Janeiro, os sócios afirmaram não possuírem nenhuma relação

direta com o sindicato de sua categoria. A empresa acata as decisões tomadas pelo Sindicato,

e cumpre com suas responsabilidades, pagando todos os encargos, horas extras e demais

exigências determinadas.

Na OMEGA não há nenhum processo formal de aval~ação do desempenho de seus

colaboradores, entretanto os sócios disseram' se reunir semanalmente para discutir sobre o

desempenho de todos, além de outros assuntos, pois desenvolvem os projetos em conjunto

com os empregados, colaborando por uma melho~ avaliação. Reuniões em conjunto com o's
.

empregados já foram realizad~s com mais frequência, mas os sócios alegaram que os assuntos

abordados começaram a ficar muito repetitivos, e com isso as reuniões reduziram.

Uma deficiência apontada pelos sócios foi de que as opiniões e discussões acerca do

desempenho de seus empregados não são repassadas, fazendo com que eles (empregados) não

tenham a oportunidade ~e melhorar seus pontos falhos.

Esses processos de recursos humanos descritos acima não possuem uma norma

descrita para orientá-los, sendo regidos de acordo com a necessidade da empresa, por

procedimentos implícitos que garantem· certa uniformidade desses processos. Só existem

procedimentos para a condução e elaboração dos projetos.

A execução destes processos de recursos humanos funcionam de forma desestruturada,

mas que de acordo com os respondentes, atendem os objetiv,?s atuais da empresa. Os sóci~s

consideraram que o recrutamento e seleção, juntamente com a remuneração são os processos

mais bem estruturados. E os que precisam de maiores ajustes foram o treinamento e a

avaliação de desempenho. O treinamento foi citado, pois a empresa oferta pouco treinamento,

e o mesmo é considerado de grande importância, pelos sócios, para que o empregado se sinta

mais valorizado. O baixo feedback em relação ao desempenho dos empregados foi

considerado um fator falho, não permitindo aos empregados, e até aos sócios, um feedback

para uma melhora no desempenho no trabalho.

Com referência ao processo de delegação de autonomia, os sócios afirmam que além

deles e dos demais sócios, os engenheiros e projetistas possuem um grau elevado de

autonomia, sendo considerada importantíssima para o desenvolvimento do serviço. No caso

dos desenhistas e estagiários, uma supervisão do superior se faz necessário. Mas isso não o

impede de ter autonom"ia em relação a elaboração dos projetos.
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Na visão dos sócios, a autonomia, no caso do serviço prestado pela OMEGA, além de

importante, se faz necessário, pois se as pessoas não possuíssem certa liberdade em suas

decisões, os projetos não seriam entregues nos prazos, além de sobrecarregarem os superiores.

Os estagiários e desenhistas necessitam de um maior acompanhamento, enquanto os

engenheiros e projetistas já possuem elevada autonomia. Os sócios relataram estimular a

autonomia de seus colaboradores, e que eles respondem positivamente aos estímulos.

Os sócios consideram como ponto positivo, a troca de informações e dúvidas entre"

todos os empregados, sócios e clientes dos projetos. Essa troca de infonnações é facilitada

pelo fácil acesso que os empregados possuem com seus superiores, constatado no Gráfico 3.

O ponto negativo apontado é quando os empregados acabam seus projetos e não costumam

avisar seus superiores que o mesmo foi encerrado, esperando assim o superior perceber e lhes

indicar outro serviço.

Um segundo fato é em relação à proatividade, no que diz respeito a aprender coisas

novas, como o manuseio de um novo software, por exemplo ..Os sócios relatam que a empresa

estimula que seus empregados busquem ferramentas novas que melhorem o desenvolvimento

dos projetos, assim como cursos ou workshops da"área, porém o que se observa é o contrário.

Os empregados se acomodaram e não" buscam se atualizar as novas ferramentas que o

mercado oferece. Apenas quando se toma obrigação, devido a exigências de seus clientes. E

conforme evidenciou Ferreira (2008), não só a empresa deve buscar se atualizar para se

manter competitiva, mas também os funcionários devem acompanhar a evolução tecnológica,

e se atualizar constantemente.

Os sócios consideram baixo o nível de turnover da OMEGA, pois poucos empregados

saíram para trabalhar em outras empresas. Esse fato ocorre mais entre os estagiários, onde

agregam muito conhecimento técnico, sendo posteriormente atraídos por grandes empresas

que oferecem maiores benefícios, salários e status. Alguns empregados, que procuram

empresas maiores, como a CSN, por exemplo, o fizeram devido a melhores condições

salariais, melhores benefícios e maiores possibilidade de crescimento. Os sócios entrevistados

afirmaram que se toma difícil concorrer com as grandes empresas, principalmente quando o

mercado está aquecido.

Uma forma de amenizar esta situação, na visão dos sócios, seria melhorar os salários

da empresa, porém existe a limitação financeira, já que a empresa é prestadora de serviços e

estes não obedecem a regras de frequência, sendo sazonais. Afirmaram também que não é

apenas o salário que segura um empregado na empresa, o que pode ser comprovado na

resposta dos funcionários sobre o desejo de permanência na empresa, apresentado no Gráfico
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3, onde 80% dos empregados (somatório das respostas da opção 3- Concordo e da opção 4-

Concordo Totalmente) pretendem permanecer na OMEGA nos próximos 4 anos, ou seja, a

grande parte da equipe tem compromisso com a organizaçã.o no médio prazo, apesar de

insatisfação de alguns com o salário.

O ambiente 'de trabalho foi considerado confortável e bom de trabalhar. A instalação é

bem ventilada, boa iluminação, além de haver uma convivência pacífica e muito am~gável

entre todos dentro da organização. A comunicação é muito boa, e quando há problemas entre.
os empregados e sócios, são resolvidos de forma amigável.

A relação de amizade entre os patrões e empregados acaba não tendo apenas pontos

positivos, extinguindo. em muitos momentos a autoridade' dos sócios, deixando-os

constrangidos em chamar a atenção de seus empregados.

De acordo com os empregados, o ambiente de trabalho e a boa relação com a chefia é

o que eles mais gostam na OMEGA. E, conforme apresentado no Gráfico 3, 100% dos

empregados (somatório das respostas da opção 3- Concordo e da opção 4- Concordo

Totalmente) concordam que o amb~ente da OMEGA é bom para trabalhar.

Ainda de acordo com o Gráfico 3, 90% dos empregados (somatório das respostas da

opção 3- Concordo e da opção 4- Concordo Totalmente) concordam que a OMEGA oferece

oportunidade de crescimento. Mas de acordo com os sócios, a empresa possui ambições e

vontade de crescer, mas o crescimento dos empregados não depende apenas da vontade da

empresa, e sim da quantidade de serviços vendidos, e da vontade, competência e dedicação do

empregado.

Um exemplo de crescimento na OMEGA ocorreu há um ano, quando a empresa

contratou um estagiário da UFF para compor seu quadro de empregado.s. Sua dedicação,

potencial, bom relacionamento com os demais e um momento positivo do mercado, foram

características que colaboraram para a sua contratação.

A estrutura organizacional da OMEGA é dividida por cargos, composta na seguinte

ordem: Sócio, Engenheiro, Projetista I, Projetista 11,Desenhista I, Desenhista 11,e Estagiário.

A comunicação interna, na percepção dos sócios, flui positivamente e de forma verbat

não havendo processos formais, como: jornal, boletim, carta, entre outras. Os sóc ~o-

consideram que o fato de ser uma empresa com uma estrutura física pequena,

empregados e sócios tem a comunicação facilitada, e contato diário e acessível. Qua

necessita passar informações mais importantes, uma reunião é realizada na própria e

individual ou em grupo.
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Os empregados confirmam a opinião dos sócios, e de acordo com o Gráfico 3, 900/0

dos empregados concordam que a comunicação flui de forma positiva (somatório dos graus de

concordância 3 e 4).

Os sócios consideram que possuem um perfil democrata, opinião compartilhada pelos

empregados, onde 100% dos empregados concordam que seu líder imediato pos~ui este perfil,

ou seja, escuta, dá importância para a opinião de todos, e é tomador de decisão.

O relacionamento com os colaboradores da OMEGA é considerado bom. Os sócios

acreditam que um bom relacionamento, colabora tanto para uma melhor qualidade do trabalho
.

apresentado, como qualidade de vida 'do profissional. No dia a dia os bons exemplos são
. .

repassados através de conversas informais e no andamento dos serviços.

. A conversa contínua e a dispersão por qualquer motivo durante o horário de trabalho é
. .

o que os sócios menos gostam com relação ao comportamento ·de seus empregádos. E a

relação amigável entre todos e a educação é o que mais admiram.

Na opinião dos sócios o custo é o principal fator que dificulta as empresas de pequeno

porte implementarem uma gestão estratégica de pessoas. Acreditam que a presença de um

especialista iria melhorar a empresa, podendo aumentar o lucro e diminuir as incertezas dos

sócios, mas alegam que não possuem capital disponível para contratar um especialista de

Recursos Humanos.

Os sócios acreditam que adotar uma gestão estratégica de pessoas seria fundamental

para: ajudá-la manter-se mais estável possível no mercado no médio e longo prazo, segurar

seus bons empregados, aumentar a quantidade de clientes, melhorar sua competitividade no

mercado, e valorizar ainda mais seus colaboradores, para com isso tomar os recursos humanos

da OMEGA ainda mais produtivos, e a empresa mais lucrativa. Esta percepção surgiu

principalmente pelo fato de empresas, de grande e pequeno porte,.tanto parceiras da OMEGA

como clientes, estarem fechando as portas, e preocupando os sócios a cerca do futuro da

empresa.

Os processos atuais de gestão atendem a empresa de forma positiva, mas os sócios

disseram se sentir preocupados com o futuro da organização. Acreditam que precisam se

estruturar melhor para se segurarem nesse instável mercado, mas a dificuldade está em

colocar as idéias e necessidades em prática.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho verificou-se ue a OMEGA utiliza-se dos processos de

Recursos Humanos adaptando-os a sua realidade. As estratégias adotadas partem da

decisão ou opção pessoal dos responsáveis pelo negócio, ou seja, não há uma estrutura

formal dos processos de Recursos umanos, e são regidos de acordo com a

necessidade e visão dos sócios da empresa.

Neste sentido, por meio das pesquisas e entre istas realizadas na OMEGA, foi

possível constatar, entre outras coisas, que seus p ocessos de gestão de pessoas

apresentam características que demonstram falta de estruturação formal e pouca visão
,

de longo prazo. Esta última, de acordo com Esther et ai (2006) é uma das razões que

dificultam as MPEs em implementarem uma gestão estratégica de pessoas.

Exemplificam esta constatação: a inexistência de um plano efetivo de cargos e salários,

a oferta de poucos treinamentos, ausência de um prévio planejamento de treinamentos, e

de uma avaliação de desempenho.

Verificou-se também ue alguns as ectos fefe entes a empresas de pequeno
,

porte discutidos por Esther et ai (2006) e salientados no Referencial Teórico deste

trabalho possuem presença marcante na OMEGA, sendo eles: ausência de uma área

específica para gerenciar pessoas e pouco investimento na função recursos humanos.

Como fator positivo na Gestão de Recursos Humanos da OMEGA, alguns

procedimentos já estão detalhados o que facilita a integração e o treinamento inicial dos

novos empregados. Mas a assimilação ocorre basicamente por leitura, do plano de

qualidade. Como melhoria podem ser desenvolvidos treinamentos via ferramenta

multimídia, que apesar de possuir um in estimento i icia maior, a sua replicação é

quase sem custos, podendo ser adaptado ao tempo dos empregados.

Um fato interessante observado foi de que a OMEGA da preferência à

contratação de pessoal com experiência na área, uma empresa composta em sua maioria

por empregados qualificados e experientes, sendo que 70% deles possuem idade acima

de 40 anos. Essa prefe ência, na visão dos sócios, reduz o risco de uma má contratação

afetando positivamente na qualidade do serviço prestado.

Face ao exposto, conforme evidenciou Bohlander et ai. (2005) o capital huma

no ambiente empresarial, dese pe ha um pape fundamental na obtenção de vantage
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competitiva, principalmente em setores baseados no conhecimento, como no caso da

OMEGA, que apesar de não haver processos estruturados de gestão de pessoas, haver

limitações financeiras, sofrer com as oscilações do mercado, pouca visão de longo prazo

e pouco investimento nos colaboradores, a mesma, desde sua criação está crescendo.

Através dos questionários aplicados, pode-se concluir que os empregados acreditam na

empresa, tem uma visão positiva em relação ao ambiente de trabalho, oportunidade de

crescimento, seus líderes, comunicação, relacionamento, e tem compromisso de médio

prazo com a empresa. O excelente nível de conhecimento dos empregados colaboram

para que a OMEGA, apesar das deficiências apontadas, continue ativa e crescendo no

mercado, evidenciando que profissionais de talento são um fator significativo para a

sobrevivência e o crescimento de uma empresa.

De acordo com Oliveira (2010), tais vantagens, para serem sustentáveis em uma

economia do conhecimento dependem não somente da disponibilidade de um capital

humano com qualificação em um ambiente de trabalho com boas condições, mas

requerem ações proativas na gestão das empresas, ou seja, apesar da OMEGA

apresentar um quadro de empregados experientes, o fato de acreditarem que os

processos de Recursos Humanos presentes na empresa, atualmente, atendem suas

necessidades, pode se tornar um fator crítico . Uma estagnação nos processos de gestão

de RH pode levá-la a perder espaço no mercado, e perder seu principal patrimônio, seus

empregados.

Sendo assim, embora existam limitações em uma pequena empresa como a

OMEGA, se faz necessário à adoção de alguns procedimentos que estruturem sua

gestão de pessoas, considerando suas características e necessidades.
,
E importante salientar que o tumover baixo indica que as decisões estão sendo

acertadas, no curto prazo, mas para serem sustentáveis a médio e longo prazo, soluções

como: aprimoramento das técnicas de gestão de pessoas já utilizadas pela empresa, e

reciclagem dos sócios via treinamento por um consultor experiente, por exemplo, no

aprimoramento das técnicas de seleção de empregados, seria uma ótima opção para a

OMEGA. O custolbeneficio seria positivo para o desenvolvimento sustentável da

empresa.

Com relação ao salário, conforme citado no Referencial Teórico por Marques et

ai (2011) estudos ligados ao comportamento humano no contexto organizacional,

sobretudo, a motivação, concluiu que o salário, enquanto ganho financeiro, não era o
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único objetivo do indivíduo no trabalho, o que pode ser comprovado neste estudo.

Através da aplicação dos questionários aos empregados, 50% consideraram o salário o

que menos gostam na OMEG~ porém outros fatores motivam-nos a trabalhar na

empresa: 100% concordam que a empresa é um bom lugar para trabalhar, 90% dos

empregados concordam que a empresa oferece oportunidade de crescimento e 100% se

dizem motivados na tarefa que realizam, resultando nos 80% dos empregados que

pretendem permanecer na OMEGA nos próximos 4 anos.

Com relação aos salários uma possível solução seria a inclusão de uma

remuneração variável, combinando o desempenho individual aos resultados da

organização, podendo ser um fator de motivação da equipe. A remuneração variável

para BONA (2005) se destaca por ser uma alternativa para empregador e empregado

concentrarem esforços na finalidade de estabelecerem objetivos, cujos resultados

alcançados sejam satisfatórios para ambos. De acordo com Galbraith e Lawler III

(1995), a integração dos sistemas de remuneração, é necessário para o enfrentamento

dos grandes desafios impostos as organizações.

A empresa OMEG~ que se configura como uma empresa de pequeno porte, não

apresenta processos de gestão de pessoas de forma estruturada, e normatizado. A

empresa possui algumas definições de responsabilidades, onde os sócios se dividem

para atuarem nos processos existentes na empresa, sem se basearem em padrões, e sim,

ocorre de acordo com a percepção e vivência dentro da organização.

Conforme evidenciou Chiavenato (2003), uma administração de Recursos

Humanos é aplicável em qualquer tipo de organização, inclusive nas pequenas

empresas, sendo necessária uma conscientização dos empresários em relação à

importância da administração de Recursos Humanos. Sendo assim, a criação de padrões

e a definição de responsabilidades pelos processos de gestão de pessoas têm um forte

potencial para melhorar a eficácia organizacional.

Concluí-se que mesmo uma empresa de pequeno porte não possuindo uma

gestão de pessoas de forma estruturada, consegue sobreviver no mercado se possuir um

capital humano qualificado, em um bom ambiente de trabalho. Mas a médio e longo

prazo, a ausência de uma gestão de recursos humanos poderá acarretar danos a empresa,

como: desestímulo dos empregados, saída dos bons empregados para outras empresas,

desvantagens em relação aos concorrentes que investiram em uma gestão de pessoas,

perda de produtividade, perda de clientes, entre outros. Como observado na OMEGA
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existem proce o de Recursos Humanos, mas precisam ser mais bem trabalhados,

através princ·palme te da conscientização dos sócios proprietários de que esses

processos são .mportantes para o crescimento de toda empresa.

PROPOSIÇÕES DE NOVOS ESTUDOS

Sugere-se um aprofundamento nos estudos acerca da utilização de processos

estruturados de Recursos Humanos, voltados para as novas realidades e necessidade das

MPEs e a realização de estudos comparativos das pesquisas realizadas.

Outras possibilidades de estudo seriam: investigar técnicas de recrutamento e

seleção mais adequadas às MPEs; E a utilização de uma avaliação de desempenho para

as MPEs, para todos os níveis hierárquicos.
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APÊNDICE

Pesquisa: Gestão de Pessoas em Empresas de Pequeno Porte

Esta pesquisa faz parte de um Projeto de Monografia do curso de Administração da
Universidade Federal Fluminense. Os participantes não serão identificados individualmente
e os dados serão acessados somente pelo pesquisador e serão tratados de forma coletiva.

Faixa Etária: ( ) < 20 anos () entre 20 e 30 anos ( ) entre 31 e 40 anos ( ) > 40 anos

1. Há quanto tempo você é sóci9 da empresa?

2. Descreva o modo de funcionamento dos processos de recursos humanos (Recrutamento,
seleção, treinam.ento, administração de pessoal, remuneração, negociação sindical, avaliação
de desempenho? Como estão distribuídas as responsabilidades para execução de cada um
destes processos?

3. Existem normas escritas para orientar como estes processos devem ser executados?

4. . Caso não haja normas, existem procedimentos implícitos que garantem a uniformidade
dos processos de Recursos Humanos?

5. Como você avalia a execução destes processos de RH? Qual está mais bem estruturado?
Qual necessita de maiores ajustes?

6. Como é realizado o· recrutamento e seleção de novos empregados? Quais as técnicas
utilizadas?

7. Em sua opinião, essas técnicas são eficazes?

8. Como é o processo de delegação de autonomia aos seus empregados? Qual o nível de
decisão que eles podem tomar?

9. Você estimula que o empregado tenha autonomia? E você acha que eles respondem a
esse estímulo?

10. A empresa considera importante o treinamento de seus colaboradores?

11. Quais os tipos de treinamentos fornecidos a seus colaboradores?
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-
12. Os benefícios dos treinamentos são perceptíveis? Vale a pena investir em treinamento?

13. Qual é o maior motivo de turn-over na empresa?

14. Caso haja turn-over o que você acha que pode ser feito para amenizar esta situação?

15. Como você avalia o ambiente de trabalho?

16. Como são definidos os salários?

17. A empresa tem relação com o Sindicato da categoria a qual ela pertence? Se positivo,
com é este relacionamento?

18. Como são as oportunidades de crescimento da empresa? .Dê exemplos.

19. Qual é a estrutura organizacional?

20. Como flui a comunicação na empresa? Te~ processos formais de comunicação Gomais,
boletins, etc.)?

21. Como é a sua relação com os colaboradores da empresa? Você gosta de dar exemplo
sobre conduta, comportamento?

22. Como você considera o seu estilo de gestão: liberal, democrata ou autocrata?

23. O que você mais gosta no comportamento dos seus empregados? E o que você menos
gosta?

24. Em sua opiniãO, quais as razões que impedem ou dificultam as empresas de pequeno
porte a implantarem uma gestão estratégica de pessoas? Quais as vantagens em adotá-la?
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Questionário

Pesquisa: Gestão de PessQas em Empresas de Pequeno Porte

Esta pesquisa faz parte de um Projeto de Monografia do curso de Administração da
Universidade Federal Fluminense. Os participantes não serão identificados individualmente e

os dados serão acessados somente pelo pesquisador e tratados de forma coletiva.

1) Faixa Etária:
( ) < 20 anos () entre 20 e 30 anos ( ) entre 31 e 40 anos ( ) > 40 anos

2) Há quanto tempo você trabalha na empresa?
( ) Até 1 ano . ( ) De 1 a 3 anos () A mais de 3 ·anos

3) Sua contratação foi feita através de:
( ) Indicação de empregado(s) seguida de entrevista.
( ) Entrega de currículo seguida de entrevista
( ) Encaminhado pelo Colégio (em caso de início por estágio)
( ) Outras, especifique: _

. 4) Com relação ao seu processo seletivo, quais foram os pontos positivos e negativos:

5) Com referência ao seu salário, você considera que ele está:
( ) Abaixo do mercado ( ) Compatível com o mercado ( ) Acima do mercado

6) Você já participou de quantos treinamentos patrocinados pela empresa? (Considere
treiname~tos formais, realizados em sala de aula ou no local de tra~alho acompanhado
de instrutor)
( ) Nenhum () De 1 a 3 treinamentos ( ) De 4 a 7 treinamentos ( ) Mais de 7
treinamentos

7) Estime uma carga horária para os treinamentos formais realizados:
( ) Não participei de treinamentos ( ) até 8 horas ( ) de 8 a 40 horas (acima de 40 horas)

8) Classifique o perfil do seu líder imediato:
( ) Liberal- não toma decisões, deixa que estas sejam tomadas por seus liderados
( ) Democrata - escuta e dá importância para a opinião de todos, mas que é tomador de
decisão
( ) Autocrata - não escuta a opinião dos liderados e impõe sua decisão.
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9) Quando você foi contratado, recebeu treinamento para executar as funções de seu
? ( t'·cargo. ex.: eorlCO,

experiente, etc.)?
( ) Sim () Não

prático, na empresa, fora empresa, acompanhando profissional

Se positivo, especifique o (s) treinamento (s)

10) Cla~sifique de 1 até 8 os itens descritos abaixo, sendo que 8 indicará o item que você
mais gosta, 7 o segundo item que você mais gosta e assim sucessivamente até 1, que será
item que menos te agrada na empresa:
( ) Ambiente de Trabalho
( ) Auton,omia para tomada de decisões
( ) Bom relacionamento com os superiores
( ) Oportunidade de aprendizado
( ) Oportunidade de crescimento
( ) Salário
( ) Tipo de trabalho -querealiza
( ) Valorização ~o empregado .

11) Nas questões tabeladas abaixo, ma'rque um "x" na opção que melhor representa
sua opinião:

AFIRMATIVA Discordo Discordo Concordo Concordo
Totalmente Totalmente

1) Considero o ambiente da empresa bom para se l- 2 3 4trabalhar
2) Sinto-me motivado nas tarefas que realizo na 1 2 3 4empresa.
3) Considero que os sócios da empresa tem uma

1 2 3 4relação de fácil acesso aos seus colaboradores.

4) Considero treinamentos dos .que os quaIs
participei foram proveitosos e trouxeram novos 1 2 3 4conhecimentos e resultados práticos (caso você já
tenha participado).
5) Acredito que a empresa oferece oportunidade de

1 2 3 4crescimento para quem traz bons resultados.

6) Tenho - de boma percepçao que m..eu
desempenho é reconhecido e/ou recompensado. 1 2· 3 4

7) Pretendo permanecer na empresa nos próximos 1 2 3 44 anos.
8) A comunicação flui de forma positiva, e tenho
acesso as informações necessárias a boa execução 1 2 3 4
de meu trabalho.


