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RESUMO 

 

 

A pesquisa versa sobre a influência da cultura organizacional no processo de 
qualificação da mão-de-obra e visa compreender até que ponto as exigências com a 
qualificação podem despertar para o questionamento da forma como a empresa 
busca este colaborador qualificado. Esse presente trabalho também analisa e 
discute quais as exigências para a seleção de mão-de-obra por parte da empresa, e 
quais as mudanças políticas e tecnológicas nas organizações; discute a formação e 
qualificação da mão-de-obra em cadeias produtivas e levanta as instituições que 
apóiam a qualificação. Para isso, foi necessário, através de pesquisa e análise 
bibliográfica de livros e artigos de periódicos, conceituar a questão da qualificação, 
da Cultura Organizacional e os processos de mudanças em que a tecnologia está 
inserida. Utilizou-se para este trabalho a pesquisa descritiva e exploratória e o 
estudo de caso de uma empresa de prestação de serviços. Foram analisados 
qualitativa e quantitativamente os dados coletados através de um questionário 
estruturado, com perguntas abertas e fechadas e devidamente sistematizado pelo 
software de estatística Statistical Package for Social Sciences - SPSS. O trabalho 
proporcionou um entendimento significativo das crenças, valores, ritos, rituais e 
outros artefatos da empresa diante do processo de qualificação de mão-de-obra. 
Como resultado, apresenta-se uma discussão sobre a cultura organizacional da 
empresa, objeto de estudo, como alavanca para a qualificação permanente, capaz 
de contribuir para o desenvolvimento da empresa e, consequentemente, o 
desenvolvimento local, num ambiente em constantes mudanças. 

Palavras-chave: Mão-de-obra; Qualificação Profissional; Desenvolvimento Regional; 
Cadeias Produtivas; Cultura Organizacional. 
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ABSTRACT 

 

 

The research turns on the influence of the organizational culture in the process of 

qualification of the man power, and aims to understand until point the requirements 

with the qualification can awake for the questioning of the form as the company 

searches this collaborator qualified. It analyzes and I argued which the requirements 

for the election of hand of workmanship on the part of the company, and the changes 

technological politics and in the organizations; the formation and qualification of the 

man power in productive chains argued and raise the institutions that support the 

qualification. For this, it was necessary, through bibliographical research, to analyze 

books and articles of periodic that they could appraise the question of the 

qualification, the organizational culture and the processes of changes where the 

technology is inserted. Descriptive research and exploratory e was used for this work, 

of the study of case of a professional corporation. The data collected through a 

structuralized questionnaire had been analyzed qualitatively and quantitatively and 

duly supported for the program of statistics SPSS. As result, a quarrel of the 

commitment of the organization is presented study object, in spreading its culture as 

handspike for the progress of a qualification permanent, capable to contribute for the 

local development of the workmanship hand and, consequently of the company in an 

environment in constant changes. The work provided a significant agreement of the 

beliefs, values, rites, rituals and other devices of the company ahead of the process 

of qualification of man power. Word-key: man power; professional qualification; 

regional development; organizational culture. 

Keywords: Man Power; Professional Qualification; Regional Development; 

Productive Chains; Organizational Culture. 
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INTRODUÇÃO 

 

As transformações ocorridas nas últimas décadas, com o surgimento das 

inovações tecnológicas, afetaram o comportamento das organizações. Com a 

Internet as informações chegaram de forma rápida nas empresas que tiveram que 

se tornar mais dinâmicas e trabalhar com estratégias inovadoras. O impacto dessas 

mudanças, por sua vez, ocasionou uma grande redução dos empregos. Para Tigres 

(2006, p.51): 

Uma das causas do aumento do desemprego são as inovações 
tecnológicas, na medida em que elas representam racionalização dos 
processos produtivos e aumento da produtividade do trabalho, sem que haja 
uma necessária contrapartida em termos de incremento na demanda de 
trabalho. 
 

Aproveitando o pensamento do autor, pode-se entender que por outro lado 

aumentam as exigências de competência e a grande competição por um posto de 

trabalho, sendo também fortalecidas as redes sociais como mecanismos de filtro e 

de seleção.  

Segundo Sorj (2001, p.81): 

Nos momentos de grande expansão econômica não apenas aumentam as 
oportunidades de emprego como também surgem mais oportunidades de 
ascensão por mérito, independentemente da origem social, ao passo que 
em momentos de afunilamento do mercado de trabalho, se por um lado 
aumenta a competição, por outro valoriza-se o capital social individual. 

As empresas estão observando que o profissional adequado faz parte de uma 

cultura socialmente condicionada, essa que, por sua vez, o leva a uma vontade e 

compreensão dos fatos novos e à internalização dos conceitos passados pelo 

mercado. 

Hoje, com as mudanças impostas pela globalização e pelas inovações 

tecnológicas, o cenário competitivo transforma-se com maior velocidade, e sai na 

frente quem tem maior capacidade de adaptação e maior nível de aprendizado (FIX, 

2006, p.45). 

O intuito desse trabalho é contribuir para os estudos de desenvolvimento 

econômico das empresas de Franca e da região através da pesquisa sobre a 
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influência da cultura organizacional no processo de qualificação da mão-de-obra 

nesse ambiente, visto que: 

A cultura é aprendida, transmitida e partilhada. Não decorre de uma 
herança biológica ou genética, porém resulta de uma aprendizagem 
socialmente condicionada. É disso que se trata quando falamos de 
socialização ou de endoculturação: os agentes sociais adquirem os códigos 
coletivos e os internalizam, tornam-se produtos do meio sociocultural em 
que crescem; conformam-se aos padrões culturais, e com isso, submetem-
se a um processo de integração ou de adaptação social. De modo 
insensível, tudo aquilo que lhes foi inculcado, é reconhecido como natural e 
normal [...] (SROUR, 1998, p.174-175). 

Assim, a Cultura Organizacional também pode ser entendida como um 

conjunto padronizado de costumes, comportamentos, crenças, manifestações, 

associações, valores característicos do resultado do pensamento humano e do 

produto do seu trabalho. As evidências transmitidas socialmente delineiam uma 

determinada região e até mesmo uma sociedade ou organização. 

O ambiente organizacional vem passando por inúmeras mudanças 

tecnológicas e políticas. Com o aparecimento de mecanismos e ferramentas 

avançadas tecnologicamente, as empresas para se tornarem competitivas, aplicam 

programas de grande performance no mercado, em muitos casos transmitidos e 

administrados via satélite.Com isso, para realizar determinado processo, a empresa 

precisa contar com profissionais qualificados que possam desempenhar o trabalho 

com destreza e qualidade. 

A importância do estudo está em compreender o motivo de determinadas 

ações e reações das empresas e dos indivíduos no seu ambiente corporativo, 

relacionando a permanência de um funcionário qualificado dentro de uma 

organização e qual o motivo que leva a empresa a não absorver essa mão-de-obra 

qualificada. Não faz parte deste estudo analisar a rotatividade dos colaboradores, 

porque envolve uma gama de pesquisas que não está no foco deste trabalho. 

A Cultura Organizacional é o elemento que permeia e embasa o 

comportamento humano nas organizações, portanto, reflete a bagagem dos valores 

de todo o corpo organizacional. 

Este estudo tem como objetivo analisar a relação da cultura organizacional 

com o processo de qualificação de mão-de-obra de empresas do ramo de serviços 

em TI. 
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Para atingir o objetivo geral, vários objetivos específicos precisam ser 

atendidos, entre eles: 

a) Apresentar um panorama, a partir da análise da literatura, das mudanças 

políticas e tecnológicas em ambientes organizacionais; 

b)   Verificar a qualificação da mão-de-obra em cadeias produtivas; 
 

c) Verificar as instituições de apoio à qualificação profissional e sua 

participação na “empregabilidade”; 

d) Analisar a Cultura Organizacional no âmbito das empresas prestadoras de 

serviços em TI, como fator impactante na qualificação e valorização profissional na 

cadeia produtiva. 

A pesquisa tem seu foco voltado para empresas do ramo de prestação de 

serviços, que exigem profissionais com competências voltadas às tecnologias da 

informação. 

A mídia impressa e televisiva tem divulgado que as empresas não conseguem 

encontrar mão-de-obra qualificada no mercado prejudicando, assim, a estrutura 

operacional e suas decisões estratégicas para o crescimento e desenvolvimento 

sustentável. De acordo com o jornal Bom dia Brasil de 29/03/2010, áreas como TI, 

Engenharia e outras, passam por momentos de escassez de mão-de-obra 

qualificada. Também de acordo com a matéria publicada no Jornal O Estado de São 

Paulo de 24/05/2010 intitulada: “Sobram vagas em 67% das empresas” ,observa-se 

a carência em encontrar pessoas qualificadas para os cargos de operação. Os 

setores mais afetados segundo a matéria são automobilísticos, de papel e celulose e 

serviços dificultando, portanto, o crescimento de demanda do próprio segmento e 

impactando no desenvolvimento regional e nacional, influenciado por essas áreas. 

De acordo com a pesquisa do Sistema Nacional de Emprego – SINE, em 2008 

foram captadas 2,5 milhões de vagas e preenchidas 1,08 milhões de empregos, 

sendo que sobraram em torno de 1,42 milhões de vagas. 

Por outro lado, a sociedade contrapõe as matérias afirmando que estão 

faltando vagas para áreas específicas de trabalho, embasando-se no real número de 

desempregados no mercado, e também que as empresas estão inflexibilizando 

essas contratações. 

Diante das novas exigências que surgem com as constantes mudanças 

tecnológicas e de comportamentos de mercado, as empresas estão procurando 
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profissionais que tenham uma visão sistêmica do processo, que entendam de 

gerenciamento adequado e adaptativo, formas de conseguir desempenho rápido 

com menor custo, e que tenham atitudes e habilidades capazes de atingir o objetivo 

proposto por essas empresas no mercado. 

Ao refletir sobre este contexto surge a preocupação em saber: em que nível 

os valores, crenças, ritos e rituais que predominam nas organizações podem 

impactar nas exigências e no processo de qualificação do trabalho, assim como na 

sua aplicabilidade efetiva no ambiente empresarial? 

Para que fosse possível a realização da presente pesquisa, exploratória e 

descritiva, adotou-se como primeiro procedimento a realização de um levantamento 

bibliográfico, buscando informações de interesse ao tema proposto. A partir do 

referencial teórico, foi analisado a visão e os contrapontos dos autores sobre a 

conceituação de mão-de-obra qualificada e também sobre Cultura Organizacional. 

Optou-se nesta pesquisa por selecionar uma empresa do ramo de prestação de 

serviços que exige profissionais especializados em tecnologia da informação, por ser 

esta uma área que exige constante atualização de conhecimento profissional. 

A pesquisa foi realizada em uma empresa de médio porte que trabalha na 

área de tecnologia da informação. Para a coleta de dados foi utilizado como 

instrumento o questionário aplicado aos empresários e aos colaboradores da área 

de tecnologia da informação. A pesquisa levantou informações objetivando 

identificar o que caracteriza a escassez da mão-de-obra qualificada no ambiente 

organizacional. 

Para a construção do conhecimento sobre as áreas que fundamentam esse 

trabalho, obedeceu-se a uma ordem em capítulos que se apresentam de acordo 

com os itens para compreensão de todo ambiente da pesquisa. O trabalho está 

estruturado na seguinte ordem: o Capítulo 1 busca informações sobre as mudanças 

políticas e tecnológicas que vem ocorrendo ao longo dos tempos nas empresas, e o 

seu comportamento frente a estas mudanças; o Capítulo 2 aborda a questão que 

leva as empresas a absorver profissionais qualificados com foco na cadeia 

produtiva, obedecendo à linha de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional do Uni-FACEF; o mesmo capítulo ainda aponta a 

questão do apoio das instituições que promovem a qualificação profissional; o 

Capítulo 3 analisa a cultura organizacional no âmbito das empresas, levantando e 

discutindo as crenças, valores, ritos, rituais da empresa, e seus impactos no 
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processo de qualificação da mão-de-obra; o Capítulo 4 com base nos dados 

coletados, através do questionário aplicado, analisa a cultura organizacional como 

fator impactante na qualificação e valorização profissional na cadeia produtiva, com 

foco voltado para as empresas do ramo de prestação de serviços, que exigem 

profissionais na área de tecnologias da informação. 

Finalizando o trabalho, são colocadas algumas considerações finais, 

resultantes da análise dos dados, mostrando que a procura por mão-de-obra 

qualificada por parte dos empresários está interligada aos valores e crenças, que 

permeiam a cultura de sua organização. 
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1 MUDANÇAS CONJUNTURAIS NAS ORGANIZAÇÕES 

1.1 CONCEITO DE MUDANÇAS 

Para se chegar ao objetivo dessa pesquisa que é entender a influência da 

Cultura Organizacional no processo de qualificação da mão-de-obra, esse capítulo 

analisa o processo de mudança que as organizações atravessaram e vêm 

atravessando ao longo das décadas, com o intuito de alcançar um entendimento da 

razão e da necessidade de contratação dessa mão-de-obra qualificada. 

Vive-se em uma sociedade em constantes transformações, a cadência das 

mudanças acelera-se a cada dia, e torna-se mais rápida e prodigiosa. A razão é que 

o mundo está mais complexo e ganha a cada momento maior número de 

informações que ingressam num ritmo acelerado nos processos organizacionais, 

advindos das exigências mundiais. 

A palavra mudar tem origem no latim mutare1 e significa substituir, 

empreender outras direções, trocar, alterar etc. O seu significado dentro do contexto 

organizacional ganha outra definições, tais como as formas de adaptação, 

movimentos de atualização ou inovação no ambiente da organização e que 

requerem em alguns casos deslocamentos e transformações da cultura. 

Segundo alguns autores as mudanças são entendidas como: as transições, 

situações diferentes, perturbações, interrupções e fraturas que, ao longo do tempo, 

fizeram com que povos e empresas quebrassem paradigmas. De acordo com 

Chiavenato (2000, p.21) “[...] são considerados como conjuntos de regras que 

definem fronteiras do que é certo e do que é errado, entre o que é verdadeiro e o 

que é falso, entre o que se deve fazer e o que não se deve fazer”. 

Para Singer (1999, p.26) a palavra change (mudança) tem uma conotação 

frequentemente contraditória pois, às vezes, ela se refere às mudanças externas, 

como em tecnologias, nos próprios clientes, na concorrência, na estrutura de 

mercado e no ambiente sociopolítico, mas também se refere a mudanças internas 

como reorganização e a reengenharia, visto que estes programas de mudanças são 

tipicamente impostos de cima para baixo nas organizações. Essas decisões, 

segundo o autor, são internalizadas como transformações e há uma grande 

preocupação em como utilizar as questões relacionadas à mudança organizacional 

                                                           

1
 BECHARA (2000, p.769) 
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nas empresas; muitas pessoas sentem-se ameaçadas ou manipuladas por elas, 

mesmo que a intenção seja apenas o avanço organizacional. 

Para Monteiro (1999, p.70), “[...] mudar é um processo contínuo, que deve ser 

incorporado ao modus operandi da empresa de forma a permitir a sua inserção na 

dinâmica das transformações que caracterizam o atual estágio de transformações 

aceleradas do mundo moderno”. Segundo o autor mudar é estar em sintonia com 

esse processo social por que passa a humanidade, filtrando o melhor e aprendendo 

com o erro. 

De acordo com Chiavenato (2000, p.24): 

Por esse fato a mudança é essencialmente um processo decorrente do 
confronto com uma realidade inesperada, incompatível ou mais dinâmica, 
de acordo com mudança implica em novos caminhos, novas abordagens, 
novas soluções, significa uma transformação que tanto pode ser gradativa e 
constante, como rápida e impactante. 

Para o autor (2000, p.19), “[...] administrar a empresa e administrar a 

mudança tem que ser quase a mesma coisa: como assegurar que a empresa ocupe 

o lugar certo para enfrentar os desafios de hoje e de amanhã?“. É importante 

pensarmos que para isso é preciso intensificar estratégias de gestão, através de 

técnicas de controle e planejamento dentro das empresas, consolidando formas de 

atuação que acompanhem os rápidos acontecimentos e mudanças na sociedade 

global. Na tentativa de entender melhor esses acontecimentos, a mudança tem um 

caráter de abrangência e profundidade, capaz de articular e jamais ser um 

movimento isolado. 

Para Oliveira (2005, p.1) : 

No final do século XX assistiu-se a uma mudança crescente, contínua e 
imprevisível na estrutura organizacional das empresas. O processo de 
mudança exigiu uma atitude proativa e foi o grande desafio colocado às 
empresas em geral. 

Segundo Correa (2000), as mudanças possibilitaram o fortalecimento de 

diversas atividades nas empresas e nos mercados, cognitiva e operacionalmente, a 

um nível desconhecido em todas as épocas anteriores da história, dentro e fora dos 

locais de trabalho. Mecanismos de gestão, como programas de treinamentos, 

capacitação de pessoas, participação em decisões, foram e são de suma 

importância para as empresas e para o mercado. As mudanças tiveram papel 

importante, revolucionando o mundo do trabalho e através delas foram introduzidas 
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tecnologias avançadas nos locais de trabalho, nas casas e em ambientes que 

geravam rápidas informações.  

Com a globalização, a partir dos Anos 90, o país compreendeu a necessidade 

de participar da economia mundial, passando por um processo de abertura 

econômica, no qual as transações com outros países tornaram-se cada vez mais 

constantes. As empresas brasileiras entraram em acelerado processo de 

reorganização do sistema tecnológico e produtivo, introduzindo novos métodos de 

gestão empresarial e modificando as qualificações necessárias para obter emprego 

e flexibilizar as formas de trabalho (SORJ, 2001, p.79). Com isso, a globalização 

provocou grandes alterações nas empresas, passando a competir com seus 

produtos não só internamente, mas com outros países que possuíam as mesmas 

vantagens comparativas que se beneficiavam de fatores competitivos como a mão-

de-obra de baixo custo e que, consequentemente, impactou na diminuição da 

demanda de produtos internos, acirrando ainda mais a competitividade entre eles.  

As organizações mantêm os olhos fixos no horizonte, observando que o 
mercado muda dia a dia, as empresas lutam por posições, as inovações 
tecnológicas abrem novos terrenos e as políticas governamentais 

estabelecem e restabelecem limites (CHOO, 2006, p.123). 

Nessa etapa que vigoram as estratégias e formas de implantação dos 

processos de mudanças nas organizações, as empresas procuram alternativas para 

aumentar a sua capacidade produtiva, dar sentido ou influenciar o ambiente e 

renovar constantemente seu significado e seu propósito à luz das novas condições. 

Para Fischer (apud SOUTO 2008, p.2), “[...] o curso do tempo, essa entidade 

abstrata criada pela necessidade humana de conhecer e controlar, é o primeiro e o 

mais inexorável determinante para que todas as coisas estejam em permanente 

processo de mudança”. 

Portanto, esse curso do tempo mencionado por Fischer pode nos apresentar 

um ambiente social e culturalmente delimitado, todos os elementos com ritmo e 

velocidade específicos vivenciam alterações que os tornam diferentes, em maior ou 

menor grau, do que eram no momento anterior e do que serão no momento 

seguinte. As pessoas se deparam com algo novo, processos novos e em 

movimento, surgindo novos ambientes psicológicos propícios, permitindo que uma 

cultura organizacional estimule o indivíduo e o grupo a buscar a melhoria e alcançar 
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a excelência na profissão. Além disso, o curso do tempo pode também condicionar 

as pessoas mais acomodadas a buscarem alternativas que provoquem inovações no 

ambiente de trabalho. 

De acordo com Fadel (2009, p.5), “[...] a participação da organização em toda 

essa evolução, com estratégia, trilhando a cultura de aprendizagem, pode levar 

mudanças na sua dinâmica, dentro do contexto do conhecimento e da memória 

organizacional”. 

Nesses momentos de mudanças, a preparação e o planejamento das 

empresas podem contribuir muito para a aplicabilidade das ferramentas e métodos, 

capazes de dar feedback para a organização e também para a sociedade como um 

todo. 

Até a Década de 1970, à Teoria das Organizações oferecia pouco espaço ao 

tratamento do tema, ressaltava mais os aspectos e os desdobramentos negativos, 

sendo que poderia orientar os administradores das empresas sobre formas de lidar 

com esses fenômenos de mudanças que, afinal, constituíam parte importante das 

organizações. 

De acordo com Fisher (apud SOUTO, 2008, p.6), “[...] a teoria das 

organizações, principalmente a originada da produção Americana, estava 

sustentada por paradigma explicativo da estrutura e do funcionamento das mesmas, 

que preconizavam sua estabilidade”. Ainda segundo o autor, a estabilidade, aqui, 

era sinônimo de perenidade, de permanência no tempo e no espaço. “Isto é, as 

organizações e, nesse caso, principalmente, as grandes corporações industriais que 

eram o tipo de organização para quem se produzia as teorias de gestão, de acordo 

com o autor, deveriam ser administradas de forma a permanecer grandes e 

poderosas” (FISHER apud SOUTO, 2008, p. 6). 

Para Dutra (2002, p.75), “[...] além dos aspectos ligados aos estímulos 

gerados pela empresa, pode-se antever maior pressão do ambiente social sobre as 

pessoas para que planejem suas carreiras”. Essa pressão, de acordo com Dutra 

(2002), está alicerçada por aumentos da diversificação das oportunidades 

profissionais, ocasionadas pelos movimentos de maior complexidade organizacional 

e tecnológica das empresas, de revisão das estruturas organizacionais e de 

diversificação do mercado de produtos e serviços, o que exige das pessoas 

posicionamento cada vez mais consciente quanto à trajetória profissional. 
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Outra previsão é a idéia de que as pessoas são capazes de influenciar as 

próprias carreiras tanto no setor privado quanto no público. Na visão de Dutra (2002, 

p.69) “[...] deverão criar demandas crescentes por uma concepção profissional 

consciente, ou seja, por uma visão das possibilidades concretas de desenvolvimento 

profissional”. 

De acordo com Dutra (2002), o projeto de formação profissional diante das 

constantes mudanças minimiza os riscos de desemprego conjuntural e permite 

adquirir uma visão da carreira de dentro para fora, ou seja, que o indivíduo possa ter 

a si próprio como referência para desenvolver seu projeto, priorizando seus pontos 

fortes, o que gosta de fazer e o que faz bem. 

Outro fator observado em relação ao mercado de trabalho é a imagem 

institucional nesse processo de contratação e qualificação da mão-de-obra. Segundo 

Dutra (2002), uma imagem positiva traz facilidades na captação de pessoas. As 

pessoas desenvolvidas pela organização, segundo o autor, são percebidas como a 

continuidade dos projetos e dos valores, enquanto o profissional que está fora é 

percebido como ameaça de mudanças. É fundamental para a empresa ter clareza 

sobre as necessidades de pessoas ao longo do tempo, tanto em termos 

quantitativos, quanto em termos qualitativos. 

Era sabido que a automação mudaria a maneira como o trabalho seria 

realizado, mas recentemente ainda assistíamos ao futuro como uma extensão do 

passado. Imaginávamos o ambiente de trabalho do Século XXI como um espaço 

habitado por dezenas de pequenos robôs circulando pelo assoalho, fazendo coisas 

humanóides com seus pequenos braços mecânicos. Em vez de simplesmente fazer 

produtos de maneira robóticos, os sistemas informatizados hoje oferecem serviços 

como caixas eletrônicos automáticos em todas as horas do dia. Em vez de salas 

repletas de robôs circulando de um lado para outro, recolhendo coisas de arquivos e 

remetendo-as às novas localizações, temos uma rede de computadores que oferece 

a empregados, a um continente de distância, acesso imediato aos dados do banco 

de dados eletrônicos (TIGRES, 2006, p.9). 

Para Bridges (1995, p.37), “[...] ao longo das margens crescentes da 

economia e impulsionadas pelos elementos de mudanças mais rápida da moderna 

tecnologia, essas novas organizações afastaram-se ainda mais dos empregos 

tradicionais”. Percebe-se que para as empresas a tecnologia de comunicação 

facilitou a colaboração entre uma empresa e uma rede de fornecedores de 
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terceirização. Também facilitou a colaboração de setores nas suas diferentes 

localizações na mesma organização. 

Para Trevisan (2001, p.18), “[...] as mudanças que as novas tecnologias 

acarretaram nas estruturas produtivas já eram muito visíveis desde o começo dos 

anos 1970, e sua natureza e impacto provocavam crescentes debates”. 

Curiosamente, diversos observadores passaram a acreditar no que poderia se 

chamar de grandes e descontroladas funções da tecnologia. Vários autores 

compartilham uma visão bastante otimista da realidade, acreditando que os graves 

problemas típicos da produção de mercadorias em um sistema capitalista seriam 

resolvidos pela simples evolução da tecnologia. De acordo com Trevisan 2001, p.3: 

Para completar toda a exigência de trabalho pesado, o desgaste dos 
recursos físicos implícitos na produção, os diversos conflitos característicos 
das relações industriais e até mesmo o próprio confronto entre capital e 
trabalho, todo esse conjunto de problemas seria arrefecido pela presença 
sempre evolutiva das novas técnicas. 
 

1.2.1 Visão Histórica 

 

No Século XVIII a agricultura era principal atividade econômica em todo o 

mundo. As mercadorias eram feitas de forma artesanal e nenhum produto era igual 

ao outro. Não existiam máquinas, os processos de fabricação dependiam apenas 

dos fatores de produção, para qualquer volume maior de pedido dobrava-se o 

número de trabalhadores. 

Com a Revolução Industrial, uma sucessão de inovações tecnológicas, ainda 

no Século XVIII, permitiu que aumentassem a produtividade das fábricas e o custo 

de produção dos tecidos baixaram rapidamente. 

As inovações ocorridas nas etapas iniciais da revolução industrial eram de 

natureza essencialmente prática, desenvolvidas por mecânicos, ferreiros e 

carpinteiros engenhosos praticamente sem formação. (TIGRES, 2006,p.9) 

Segundo Tigres (2006, p.10): 

Com o advento da fábrica o sistema de trabalho acrescentou dois aspectos 
novos, primeiro concentrou os artesãos em um mesmo teto, facilitando à 
logística e a divisão do trabalho; segundo a introdução da automação, na 

qual reduzia a dependência do trabalho artesanal.  
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Adam Smith (apud TIGRES, 2006) foi o primeiro a reconhecer a relação entre 

mudança e crescimento econômico e identificou duas inovações que favoreciam o 

crescimento: divisão social do trabalho e os melhoramentos na maquinaria. 

 

Segundo Smith (apud TIGRES, 2006, p. 12): 

A especialização de um trabalhador era a única tarefa, repetida ao longo 
dos anos, que permitia maior destreza na realização da operação, 
encontrando tacitamente as formas mais rápidas e eficientes de executar as 
tarefas. 

 

Paralelamente ao estudo dessa pesquisa pode-se dizer que já nessa época 

existia a qualificação do trabalho, mesmo que de forma rudimentar para os dias de 

hoje, mas capaz de melhorar processos para atingir bons resultados. 

A segunda metade do Século XVIII apresentou saltos quantitativos e 

qualitativos na capacidade de produção, especialmente a partir do surgimento de 

novos materiais, como o carvão mineral substituindo o carvão à lenha, de novos 

produtos que agregassem mais eficiência à produção e rapidez nas tarefas, como o 

ferro derretido com coque, a própria energia a vapor, também a mecanização das 

indústrias têxteis e de vestuários, ocasionando elevação de postos de trabalho. 

(MORAES, 2005). 

 

Para Moraes (2005, p.36): 

A produção ganhou bastante impulso, especialmente pela mecanização e 
pelo transporte a vapor, a divisão do trabalho sofreu pronunciada 
transformação, com efeitos significativos tanto na estrutura ocupacional 
quanto no conteúdo dos novos e velhos postos de trabalho. 

 
Para a autora todas essas mudanças foram provocadas pela busca 

desenfreada da redução do custo do produto e o aumento da quantidade de 

produção, mas o reflexo provocado por essa alteração de cenário, resultante da 

substituição dos métodos de trabalho artesanais para a mecanização, modificou a 

cultura dessas empresas. Como exemplo, a autora coloca que a partir dessas 

mudanças estruturais nas empresas, o trabalhador tornou-se subordinado ao ritmo 

da máquina, deixando um pouco de lado a expertise do trabalho, as formas de 

intricar o conhecimento no processo produtivo (MORAES, 2005). 

Com essa nova forma de trabalho, a simplificação das tarefas propiciou a 

contratação de uma mão-de-obra menos qualificada. 
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Segundo David Ricardo (apud TIGRES 2006, p.13), “[...] a introdução de uma 

nova máquina substitui o trabalho humano, provocando o aparecimento do 

desemprego “[...] o crescimento da produção aumenta a demanda por trabalho, mas 

em menores proporções e de forma decrescente”. 

Em meados do Século XIX, surgem descobertas de novos materiais como o 

aço, petróleo, motor a combustão, telégrafo e telefone. 

A energia elétrica alavancou a produção de motores elétricos nos Estados 

Unidos, saltou de 17 mil motores elétricos para mais de quatro milhões produzidos 

no prazo de dez anos. Também gerou a iluminação das cidades e das moradias. O 

telefone ampliou o sistema de comunicação nas empresas e para as famílias 

(MORAES, 2007). 

Todas essas mudanças ocorridas e o aumento do número de trabalhadores 

fortaleceram a atuação dos sindicatos, formando um mercado de trabalho mais 

homogêneo, ou seja, trabalhadores com níveis de formação profissional passaram a 

receber remuneração diferenciada por seu trabalho (MORAES, 2005). 

A partir do Século XX surgem inovações como nos campos da Informática, 

Telemática, Biotecnologia, que transformaram a organização do trabalho de acordo 

com os diferentes cenários econômicos. O computador surge marcado pelas 

pesquisas militares e objetivos bélicos, o primeiro computador foi o Colossus, em 

1943, com o objetivo de decifrar mensagens de códigos alemães na Segunda 

Guerra Mundial. Em 1946 foi criado o primeiro computador eletrônico nos EUA, 

projetada para ser uma máquina universal de manipulação de informação binária 

(VINHA, 2007, p.37). 

 

Para Vinha (2007, p.37): 

A partir de então a informática invadiu o mundo do trabalho e tornou-se 
popular instrumento profissional, sendo incorporado inicialmente pelas 
grandes empresas e, em poucos anos, por todos os setores de atividade 
econômica, formando um mercado informacional, com novas ocupações e 
novas exigências de formação profissional. 

No Século XXI as transformações ocorreram de forma rápida e flexível. 

Castells (1999) faz um comparativo da evolução do microprocessador para o 

microcomputador, coloca que outros avanços em telecomunicações possibilitaram 

que os microcomputadores funcionassem em rede aumentando, segundo o autor, 

seu poder de informação e flexibilidade. De acordo com o autor, não apenas os 
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processos são reversíveis, mas as organizações e instituições podem ser 

modificadas e, até mesmo fundamentalmente, alteradas pela reorganização de seus 

componentes. 

Para Castells (1999, p.69): 

O processo de novas tecnologias dos anos 70 constituiu uma base 
fundamental para a reestruturação socioeconômica dos anos 80. A 
utilização dessas tecnologias na década de 80 condicionou, em grande 
parte, seus usos e trajetórias na década de 90. 

 

Para Castells (1999), diversas análises afirmaram que essa tendência não é a 

única característica da nova estrutura ocupacional. Simultâneo a essa tendência 

também há o crescimento das profissões em serviços mais simples e não-

qualificados. 

Esses empregos de baixa qualificação, apesar de sua taxa de crescimento 

mais lenta, podem representar uma grande proporção da estrutura social pós-

industrial em termos de seus números absolutos. 

Em outras palavras, as sociedades informacionais também poderiam ser 

caracterizadas por uma estrutura social cada vez mais polarizada em que dois 

extremos aumentam sua participação em detrimento da camada intermediária. 

Para Moraes (2005, p.38), o comportamento das empresas diante de novas 

exigências tecnológicas exigiu rápidas e contínuas adaptações na postura 

estratégica das empresas perante o mercado.  

Planejamento de novos produtos, reorganização de processos e novas 

tecnologias, acabam, segundo a autora, tendo um forte impacto na cultura das 

organizações, obrigando assim, as pessoas a pensarem novas maneiras de 

gerenciamento, comportamentos, eficiência e produtividade. 

 

1.2.2   Conceitos de Tecnologia 

 De acordo com Slack (apud LAMPKOWSKI 2004, p.11): 

As tecnologias de processos são máquinas, equipamentos e dispositivos 
que ajudam a produção a transformar materiais, informações e 
consumidores de forma a agregar valor e atingir os objetivos estratégicos da 
produção. As tecnologias de informação incluem dispositivo que coletam, 
manipulam, armazenam e distribuem a informação, e estão presentes em 
todos os setores da empresa. 

A tecnologia, na visão de Tigres (2006, p.72), “[...] pode ser definida como 

conhecimento sobre técnica, enquanto as técnicas envolvem aplicações desse 
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conhecimento em produtos, processos e métodos organizacionais”. Outra distinção 

importante na visão do autor é feita entre invenção e inovação. A invenção, segundo 

ele, é a criação de um processo, técnica ou produto inédito, ou mesmo através de 

artigos técnicos e científicos, registrada em forma de patente. Já as inovações 

organizacionais, por sua vez, referem-se a “[...] mudanças que ocorrem na estrutura 

gerencial da empresa, na forma de articulação entre suas diferentes áreas, na 

especialização dos trabalhadores, no relacionamento com fornecedores e clientes e 

nas múltiplas técnicas de organização dos processos de negócios” (TIGRE, 2006, p. 

72). 

Em relação à tecnologia, para Correia (1997, apud WOIDA, p.8): 

Tecnologia é o conjunto de conhecimentos e informações de fontes diversas 
como descobertas científicas e invenções, obtidos através de diferentes 
métodos e utilizados na produção de bens e serviços. Na sociedade 
capitalista, tecnologia caracteriza-se por ser um tipo específico de 
conhecimento com propriedade que o tornam apto a, uma vez aplicado ao 
capital, imprimir determinado ritmo a sua determinação. 

Para Vieira Pinto (apud VINHA, 2007, p.17), tecnologia “[...] é o conjunto de 

todas as técnicas de que dispõe uma determinada sociedade, em qualquer fase 

histórica de seu desenvolvimento”. 

O nível mais elementar e gradual de mudanças tecnológicas pelo que se 

percebe na visão desses autores é representado pelas inovações incrementais. Para 

Tigres (2006), as inovações incrementais abrangem melhorias feitas no design ou na 

qualidade dos produtos, aperfeiçoamento em layout e processos, novos arranjos 

logísticos e organizacionais e novas práticas de suprimentos e vendas, promovendo 

um avanço das empresas concorrencialmente. 

Segundo Tigres (2006, p.74), “[...] a mudança tecnológica é considerada 

radical quando rompem as trajetórias existentes, inaugurando uma nova rota 

tecnológica”. Essa inovação, segundo o autor, é fruto de atividades de pesquisa e 

desenvolvimento e tem um caráter descontínuo no tempo e nos setores das 

organizações. 

As mudanças no paradigma técnico-econômico, por sua vez, envolvem 

inovações não apenas na tecnologia como também no tecido social e econômico no 

qual elas estão inseridas. De acordo com o autor, essas rupturas afetam não só as 

empresas, mas também a economia como um todo, de acordo com o estudo sobre a 

qualificação da mão-de-obra, percebe-se tal fato quando o número de 

desempregados aumenta no mercado. 



31 
 

De acordo com Marcuse (apud VINHA, 2007, p. 18): 

A tecnologia é vista como um processo social no qual a técnica  
propriamente dita (isto é, o aparato técnico da indústria, transporte, 
comunicação) não passa de um fator parcial, sendo os indivíduos parte 
integrante desse processo, não apenas como inventores e operadores 
dessa tecnologia, mas também como grupos sociais que direcionam sua 
aplicação. Dessa forma, ao mesmo tempo em que a tecnologia é 
instrumento e modo de produção, ela é também uma forma de organizar, 
perpetuar (ou modificar) as relações sociais, uma manifestação do 
pensamento e dos padrões de comportamento dominantes, em instrumento 
de controle e dominação. 
 

Nesse aspecto, a tecnologia torna-se extremamente importante, participando 

de processos de desempenho por parte dos indivíduos nas empresas, 

proporcionado a busca por diferentes qualificações e habilidades diante das 

transformações competitivas bem sucedidas no mercado. 

Uma observação importante, na visão de Tigres (2006, p.75), é que a 

mudança de paradigma abrange vários clusters de inovações radicais e 

incrementais. 

Segundo Tigres (2006, p.83), “[...] é que a existência de capacitação local 

para dar suporte e adaptar novas tecnologias às necessidades dos clientes pode 

contribuir significativamente para o sucesso do processo de difusão”. Segundo o 

autor, indivíduos qualificados também podem contribuir para aperfeiçoar 

equipamentos e sistemas, através do processo de (aprender – usando). 

Já na visão de Castells (1999, p.293), “[...] o processo de transição histórica 

para uma sociedade informacional e uma economia global é caracterizada pela 

deterioração generalizada das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores”. 

O autor explica que essa deterioração assume formas diferentes nos diferentes 

contextos e afirma que pode gerar: 

O aumento do desemprego estrutural na Europa, queda dos salários reais, 
aumentando a desigualdade, a instabilidade no emprego nos Estados 
Unidos, subemprego e maior segmentação da força de trabalho no Japão, 
também informalização e desvalorização da mão-de-obra urbana recém-
incorporada nos países em desenvolvimento. 

Ao contrário do que pensa Castells, Tigres (2006, p.83) explica que “[...] a 

flexibilidade organizacional e a capacidade cognitiva para absorver novos 

conhecimentos constituem elementos críticos para a difusão de novas tecnologias”. 

Para Tigres, esse sucesso na introdução de novas tecnologias depende diretamente 

da forma como as empresas equacionam a implementação de mudanças 
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organizacionais e retreinamento de recursos humanos; esse sucesso na introdução 

de novas tecnologias depende fundamentalmente da capacitação das empresas 

para absorverem eficientemente novos equipamentos, sistemas e processos 

produtivos. 

De acordo com Tigres (2006, p.15), “[...] a difusão de uma tecnologia 

geralmente não é um processo isolado, pois depende da co-evolução de um 

conjunto relacionado de inovações”, ou seja, para que determinados produtos e 

serviços se difundam no mercado, é preciso que outras inovações estejam 

disponíveis. As inovações tecnológicas, segundo o mesmo, têm caráter sistêmico, 

aumentam seu valor à medida que mais usuários as adotam, em um processo 

conhecido como feedback positivo. 

Tigres (2006, p.87) observa que o aspecto mais discutido na literatura é o 

impacto das novas tecnologias sobre o emprego e as qualificações. A preocupação 

com os impactos da automação sobre a demanda por trabalho está presente nas 

obras de David Ricardo (apud TIGRES, 2006), como já foi mencionado 

anteriormente na abordagem histórica da tecnologia. Atualmente, os estudos 

focalizam não apenas o volume de empregos perdidos ou os ganhos com a difusão 

de inovações, mas também as mudanças nas qualificações requeridas dos 

trabalhadores.  

Tigres comenta que as novas tecnologias exigem qualificações profissionais 

diferentes. O volume de emprego gerado ou eliminado depende tanto da natureza 

do processo quanto das mudanças organizacionais necessárias para sua 

implantação. 

Segundo Castells (1999, p.223): 

As transformações tecnológicas e administrativas do trabalho e das 
relações produtivas dentro e em torno da empresa emergente em rede são 
o principal instrumento por meio do qual o paradigma informacional e o 
processo de globalização afetam a sociedade em geral. 

Para Castells (1999, p.78), “[...] o que distingue a configuração do novo 

paradigma tecnológico é sua capacidade de reconfiguração, um aspecto decisivo em 

uma sociedade caracterizada por constantes mudanças e fluidez organizacional”. 

Assim, segundo o autor, as aplicações dessas tecnologias na indústria 

eletrônica ampliaram o potencial das novas tecnologias de fabricação e design na 

produção de semicondutores.  
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Castells (1999, p.78) retrata que “[...] a primeira característica do novo 

paradigma é que a informação é sua matéria-prima: são tecnologias para agir sobre 

a informação, não apenas informação para agir sobre a tecnologia, como foi o caso 

das revoluções tecnológicas”. 

As novas trajetórias organizacionais foram a consequência automática da 

transformação tecnológica. Para Castells (1999, p.188), algumas dessas 

transformações precedera o surgimento das novas tecnologias e informação, como 

é o caso do sistema Kan-Ban2 introduzido pela Toyota pela primeira vez em 1948 e 

sua implementação não precisou de conexões eletrônicas on-line. 

Desse modo, a transformação organizacional ocorreu independentemente das 

transformações tecnológicas, como resposta à necessidade de lidar com um 

ambiente operacional em constante mudança. 

Como o ritmo de mudanças torna-se cada vez mais veloz, logo após a 

introdução de novas tecnologias já se percebe a necessidade de inovar: por 

exemplo, um computador de última geração, ao ser adquirido, já começa a tornar-se 

obsoleto (GIL, 2006, p.39). 

A teoria clássica do pós-industrialismo combinou três afirmações e previsões 

que devem ser diferenciadas analiticamente, na visão de Castells (1999, p.225): 

- A fonte de produtividade e crescimento reside na geração de 
conhecimentos, estendidos a todas as esferas da atividade econômica 
mediante o processamento da informação. 
- A atividade econômica mudaria de produção de bens para prestação de 
serviços. O fim do emprego rural seria seguido pelo declínio irreversível do 
emprego industrial em benefício do emprego no setor de serviços que, em 
ultima análise, constituiria a maioria esmagadora das ofertas de emprego. 
Quanto mais avançada a economia, mais mercado de trabalho e sua 
produção seriam concentrados em serviços. 
- A nova economia aumentaria a importância das profissões com grande 
conteúdo de informação e conhecimento e suas atividades. As profissões 
administrativas, especializadas e técnicas cresceriam mais rápido que 
qualquer outra e constituiriam o cerne da nova estrutura social. 

 

Castells (1999, p.227) escreve que a tentativa de definir serviços por algumas 

características intrínsecas, como sua “intangibilidade” em oposição à “materialidade” 

de produtos ficou definitivamente sem sentido com a evolução da economia 

informacional. Software para computadores, produção de vídeos, projeto de 

                                                           

2
 KAN BAN – Técnica Japonesa utilizada na produção ou administração de estoques. Fonte: 

www.sato.adm.br.Acesso em : 31 de maio de 2010. 

http://www.sato.adm.br/
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microeletrônica, agropecuária com base em biotecnologia e muitos outros processos 

cruciais característicos das economias avançadas juntam irremediavelmente seu 

conteúdo de informação ao suporte material do produto, impossibilitando a distinção 

dos limites entre bens e serviços. Na visão do autor, para entender o novo tipo de 

economia e estrutura social, deve-se começar pela caracterização dos diferentes 

tipos de serviços para estabelecer distinções claras entre eles. 

O setor de serviços vem apresentando níveis de crescimento muito mais 

acelerados do que os demais setores econômicos; fato preconizado pelas mudanças 

na preferência dos consumidores, alterações na legislação, criação de novos 

regulamentos e, sobretudo, avanços científicos e tecnológicos e que, de acordo com 

Gil (2006), o setor de serviços provocou a extinção de muitos empregos industriais. 

Para Gil (2006, p.39), “[...] não basta uma empresa ajustar-se ao ambiente 

mediante a incorporação de tecnologia, cada mudança tecnológica passa a requerer 

também adoção de ações significativas em relação a seu pessoal com vista em 

minimizar os riscos decorrentes dessas mudanças”. Ainda segundo o autor, as 

atividades relacionadas ao setor de serviços requerem profissionais com níveis mais 

elevados de capacitação técnica do que os demais setores. 

Segundo Gil (2006), para ajustar-se a esse ritmo, as empresas terão que 

contratar profissionais cada vez mais qualificados, com capacidade de 

aprendizagem contínua, e de gerar novos conhecimentos, passando a ser a grande 

vantagem competitiva das empresas em ambiente global. Fato este comprovado 

pela expansão das profissões ricas em informação, como é o dos cargos de 

administradores, profissionais especializados e técnicos, representando o cerne da 

nova estrutura ocupacional. 

Também, segundo Lastres e Ferraz (1999, p.123), “[...] enormes esforços vem 

sendo realizados para tornar novos conhecimentos apropriáveis, bem como para 

estimular a interação entre os diferentes agentes econômicos e sociais para a sua 

difusão e consequente geração de inovações”. O autor complementa dizendo que é 

fundamental o aprendizado interativo e é a melhor forma para indivíduos, empresas, 

regiões e países estarem aptos a enfrentar as mudanças em curso, intensificarem a 

geração de inovações e se capacitarem para uma inserção mais positiva no 

mercado. 

 A tecnologia trouxe uma grande contribuição para a estrutura organizacional 

das empresas. Um dos importantes direcionadores, na presente discussão, sobre a 
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contribuição da tecnologia como fator de incentivo à mudança é o fato de que as 

organizações estão cada vez mais incorporando essas mudanças a sua realidade.  

Para Angeloni (2003, p.58): 

A tecnologia desempenha papel essencial na era do conhecimento, 
consistindo na adoção de técnicas e métodos que irão facilitar a captação, a 
estruturação e a disseminação do conhecimento, anteriormente 
desestruturado e disperso na organização ou restrito a poucas pessoas, por 
meio de manuais e normas complexas. 

A tecnologia sozinha não teria mudado o mundo sem que as pessoas e 

empresas não tivessem aproveitado oportunamente suas potencialidades nos 

sistemas produtivos, nas burocracias existentes, nos serviços e, também, se não 

tivessem preparado as melhores estratégias para exaltar as vantagens, reduzir os 

perigos e os riscos que vem com a inserção da tecnologia. 

As mudanças nos modos e operações passaram a exigir do trabalhador mais 

eficiência e exatidão nas informações, tendo que acompanhá-las e acima de tudo 

criá-las de forma funcional. 

Para Chiavenato (2000, p.19), “[...] a mudança tecnológica nas empresas 

trouxe a tona um ambiente organizacional capaz de se potencializar diante de seus 

concorrentes, com condições de se adaptarem aos padrões exigidos e se 

prepararem melhor frente ao mercado”. 

De acordo com Mañas (1993, p.116), a tecnologia tem sido definida de forma 

abrangente, compreendendo todo o processo operacional das empresas, seja de 

produção ou de serviços, não só de programas de informática, como hardware e 

software, mas todo modo de fazer e trabalhar as oportunidades; isso na visão do 

autor implica em uma tecnologia específica. 

Nesse âmbito, as mudanças decorrentes de uma estrutura organizacional em 

processo, ou em outras palavras, em transformação, podem chegar a um ponto em 

que só a aplicabilidade tecnológica pode levá-las a competitividade; com isso, sofre 

alterações, inclusive na forma de se trabalhar e entender a qualificação profissional 

nesse contexto tecnológico. 

Para Castells (1999, p.285), a tecnologia não gera e nem elimina empregos, 

ela, busca transformar profundamente a natureza do trabalho e a organização da 

produção. De acordo com esse autor (1999, p.285): 

A reestruturação de empresas e organizações possibilitada pela tecnologia 
da informação e estimulada pela concorrência global está introduzindo uma 
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transformação fundamental: “a individualização do trabalho no processo de 
trabalho. 

A evolução do uso de tecnologias, segundo Manãs (1993, p.119), mostra que 

sempre o desenvolvimento crescente transforma a tecnologia simples em gradativa, 

e apresentando uma estabilidade e uniformidade maior do que quando se torna 

complexa e, nesse caso, passo a passo se transforma em tecnologia dinâmica e não 

uniforme. Nessa ligação o autor vislumbra as formas de concretizar a chamada 

mudança de cultura. Para o autor: 

Os administradores sabem a necessidade de prever a mudança tecnológica 
e o seu impacto sobre suas atividades. Inovações radicais da tecnologia 
produzem transformações profundas na organização social, no trabalho e 
na vida cotidiana, atingindo toda a sociedade, na cultura e nas relações de 
poder e exigem, portanto, a criação de instrumentos de controle e de 
intervenção totalmente novos. Isso porque o desafio tecnológico recoloca a 
discussão alguns equilíbrios fundamentais das sociedades (MAÑAS, 1993, 
p.90). 

As constantes mudanças que ocorrem atreladas ao uso eficiente de 

tecnologias para melhores produtos e processos administrativos contribuíram para a 

eficácia dos sistemas implantados nas organizações. Algumas ferramentas, como o 

Kan-Ban, conseguem identificar e facilitar o processo de trabalho do produto de 

forma que, na efetividade da tecnologia, há o momento correto de sua inserção, 

favorecendo a mudança do sistema operacional e organizacional das empresas 

(MANÃS, 1993). 

O perigo, segundo Manãs (1993, p.121), é a falta de privacidade e 

considerações humanísticas e sociais, levando o homem ao bel prazer da vida 

técnica, deixando de lado a vida privada e a vontade pessoal. De acordo com o 

autor, esses perigos são capturados pelas organizações mais complexas, que com 

um mecanismo social apurado se adéquam à tecnologia e a organização passa a 

ser a principal criadora e utilizadora dessa tecnologia. Para Mañas (1993, p.121), 

Em termos de economia a automação é uma faca de dois gumes, por um 
lado aumenta a produtividade, por outro pode levar ao desemprego. A atual 
geração da automação baseada em computadores e microeletrônicos está 
sendo instalada tão rapidamente que realmente pode criar uma crise de 
desemprego bastante séria. 

O advento da tecnologia e seu progresso nas organizações podem levar a 

população à adequação plena de conceitos, antes estagnados e, com isso, 

aumentaria a procura por diferentes tipos de capacitação, espaço que propicia a 

melhor forma de receber essas propostas pelo mercado de trabalho. 
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Segundo Chiavenato (2000, p. 35): 

A internet com suas avenidas digitais ou infovias de acesso à informação, é 

um sinal disso. Nessa nova era quanto mais poderosa a tecnologia da 
informação, tanto mais poderoso se torna seu usuário, seja ele uma pessoa, 
uma empresa ou um país. 

 

A tecnologia, de acordo com Mañas (1993, p.123), é produto de decisão 

humana, reflete a interação de uma decisão social e da pressão da técnica, mas não 

tem sua própria trajetória, depende do objetivo da empresa ou do mercado; se forem 

índices de produtividade, ela embasa, se forem objetivos humanos também interfere. 

De acordo com a sua fundamentação o mercado tem que estar com arcabouço 

suficiente para satisfazer as inserções dessa tecnologia. 

De acordo com (Crepaldi, 2008, p.22): 

A velocidade da inovação tecnológica passa a atropelar a economia, a 
sociedade e a cultura, criando novas necessidades, ainda que 
desnecessárias e imprevistas, e novos padrões de comportamento e de 
negócios. Nessa nova era não existem áreas da economia mais ou menos 
afetadas, todas as áreas, produtivas ou administrativas, estão sendo 
afetadas com a globalização da informação.  

1.2.3 Inovações Tecnológicas 

As inovações, segundo Tigres (2006, p.77), podem ser observadas ao longo 

da história, principalmente em países cujo custo de mão-de-obra era relativamente 

cara. No início do século XX, o salário semanal de um trabalhador rural americano 

era suficiente para comprar um acre de terra. Sendo a terra um recurso abundante e 

o trabalho escasso, para que grandes propriedades fossem lucrativas era necessário 

desenvolver máquinas poupadoras de mão-de-obra, a exemplo do trator e da 

colheitadeira. 

A inovação tecnológica, principalmente no campo da microeletrônica, 

estabeleceu nas organizações mudanças culturais. Os indivíduos, pela pressão, pela 

situação recessiva, pela desinformação e pelas estratégias adotadas pelas 

empresas, configuraram mesclas culturais, mexendo com a crença, os valores e 

adaptando-se ou não às novas formas organizacionais e de sobrevivência (TIGRES, 

2006). 

De acordo com Fadel (2009, p.4), “[...] as inovações tecnológicas e 

organizacionais normalmente apresentam traços comuns e identificam um 
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desenvolvimento da Cultura Organizacional que reflete uma identidade e permite 

discutir a cultura de grupos”. 

Durante processos de mudanças, o espírito empreendedor e a criatividade 

passaram a ser fortemente estimulados e valorizados. “As pressões da competição 

global levou as empresas a uma busca frenética e incessante de inovação e da 

mudança na obtenção de novas formas de vantagens competitivas, em um mundo 

instável e turbulento” (CHIAVENATO, 2000, p.34). 

A inovação tecnológica constitui uma ferramenta essencial para aumentar a 

produtividade e a competitividade das organizações, assim como para impulsionar o 

desenvolvimento econômico de regiões e países. Para Tigre (2006, p.72), a 

inovação ocorre com a efetiva aplicação prática de uma invenção, e o autor define 

inovação como uma idéia, uma prática ou um objeto. 

Portanto, a inovação tecnológica no tocante ao desenvolvimento não deriva 

de um mero crescimento das atividades econômicas existentes, mas reside 

fundamentalmente em um processo qualitativo de transformação de estrutura 

produtiva no sentido de incorporar novos produtos e processos, agregando valor à 

produção por meio da intensificação do uso da informação, do conhecimento, e da 

mão-de-obra que participa desse processo (TIGRES, 2006). 

 

1.2.4 Tecnologias de Informação 

 

Segundo Albertin (2005, p.14) nas perspectivas organizacionais, utilizada no 

início da informatização, a TI era decorrente direta e estritamente dos requerimentos 

produtivos, a organização utilizava esta tecnologia como ferramenta de 

produtividade e controle, realizando os processos da forma que eram planejados e 

necessários. 

Com a evolução, essa ferramenta passou a ser utilizada pela organização 

como estratégia para redução de custos e gestão administrativa, iniciando grande 

promessa de impacto organizacional tecnológicos. 

De acordo com Machado Neto (2000, p.32), “[...] as novas tecnologias 

possibilitaram a integração dos espaços mundiais de comunicação, permitiram um 

grande avanço do setor financeiro, que dispõe de amplos recursos para financiar os 

equipamentos mais modernos para o tratamento de sua principal matéria-prima - a 

informação”. 
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Esta situação levou ao aparecimento da perspectiva tecnológica, na qual a 

organização era modificada na sua estratégia, estrutura, processos, como resultado 

da utilização de Tecnologias de Informação. 

A tecnologia da informação compreende todos os dispositivos, máquinas, 

periféricos, sistemas, programas, armazenamento de dados e informações. Essa 

tecnologia propiciou a realização de tarefas antes irrealizáveis, como acessar 

informações e dados simultaneamente, facilitando a coordenação inter-funcionais. 

(LAMPKOWSKI, 2004). 

As informações são geradas de forma integrada e os resultados são gerados 

de forma rápida e com eficiência. Os elementos da tecnologia da informação são 

compostos por equipamentos de hardware, que é o computador, programas de 

softwares, que se pode considerar que são aplicativos que são montados e 

planejados junto à administração de uma empresa com o intuito de fornecer 

informações com exatidão e eficiência nos resultados para a empresa. Os bancos de 

dados são considerados também como tecnologia de informação, pois são 

informações de controles de estoques, custos, informações de clientes e de 

colaboradores e que são armazenadas em discos, CDs ou fitas. A área de 

telecomunicações comporta itens como: telefones, modems, satélites, redes 

eletrônicas, fibras óticas e outros (LAMPKOWSKI, 2004). 

 

1.2.4.1 Internet 

 

A Internet uma das maiores rede de comunicação construída pelo homem 

Essa rede de informações começou por meio de troca de mensagens militares e, em 

pouco tempo, se transformou numa rede para contatos científicos entre 

universidades. De acordo com Cruz (2000, p.125), para que as informações 

pudessem chegar às redes de computadores de cada usuário, desenvolveu-se um 

protocolo de comunicação chamado de Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol – TCP/IP. Um protocolo de comunicação de regras de linguagem e 

comportamento que estabelece como deve se comunicar quem quiser enviar e 

receber mensagens numa rede. 

Outra importante contribuição da Internet é a facilidade que ela proporciona 

às empresas quanto à contratação de funcionários. Devido à disponibilidade de sites 
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corporativos, os interessados em uma vaga podem acessar e depositar os seus 

currículos. Com isso, a empresa ganha tempo e acelera o processo de contratação. 

De acordo com Gil (2006, p.97 “[...] apesar de sua eficiência, a utilização da 

internet para fins de seleção encontra, ainda, muita resistência por parte de 

empresas.” 

A Internet passa a ser o diferencial competitivo das organizações, sendo a 

base para os processos transacionais e de decisão, com flexibilidade e agilidade, 

impactando no comportamento das pessoas e das empresas. 

 

1.3 O COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL COMO INTERFACE DAS 

MUDANÇAS 

O ser humano não vive isoladamente, mas em contínua interação com seus 

semelhantes. A interação entre as pessoas difere profundamente da que existe entre 

os objetos meramente físicos e não biológicos. Nessas interações humanas, ambas 

as partes envolvem-se mutuamente, uma influenciando a atitude que a outra irá 

tomar, e vice-versa. 

Segundo Chiavenato (2003, p.22): 

As organizações permitem satisfazer diferentes tipos de necessidades dos 
indivíduos: emocionais, espirituais, intelectuais, econômicos, etc. No fundo 
as organizações existem para cumprir objetivos que os indivíduos 
isoladamente não podem alcançar. 

Segundo Robbins (apud MIRANDA, 2009, p.14), o comportamento 

organizacional é um campo de estudos que investiga o impacto que indivíduos, 

grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações, com o 

propósito de utilizar esse conhecimento para melhorar a eficácia organizacional. 

Nesse sentido, diz-se que o comportamento organizacional se preocupa com o 

estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como este comportamento 

afeta o desempenho das empresas. 

O propósito da discussão é entender como que os indivíduos, sejam 

trabalhadores ou empresários, se comportam diante das mudanças ou rupturas que 

acontecem em um mundo com extrema rapidez de informações e quebras de 

paradigmas. 
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De acordo com Dubrin (2003, p.15), “[...] os fatores chave na compreensão de 

como os indivíduos trabalham incluem diferenças individuais, capacidade mental e 

personalidade, aprendizagem, percepção, atitudes, valores e ética”. 

Griffin e Moorhead (2006, p.27) definem o comportamento organizacional 

como “[...] o estudo do comportamento humano nas organizações, da interação 

entre esse comportamento e a organização e da própria organização” (FIX, 2006, 

p.86). 

O comportamento organizacional enfoca comportamentos observáveis, tais 

como conversas entre colegas de trabalho, utilização de equipamentos e preparação 

de relatórios; estuda o comportamento das pessoas tanto como indivíduos quanto 

como membros de unidades sociais maiores e também analisa o comportamento 

dessas unidades maiores - grupos e organizações – por si. 

A análise do comportamento organizacional é feita em três níveis: o individual, 

o de grupo e o dos sistemas organizacionais, considerando as variáveis 

dependentes, ou seja, os fatores-chave como a produtividade, o absenteísmo, a 

rotatividade e a satisfação no trabalho. Esses fatores são capazes de gerar muitos 

motivos para a organização mudar seus rumos. Para Schein (1990, p.246):  

A sobrecarga e risco de julgar levam os executivos a buscar orientação. 
Supondo que eles tirem esse primeiro apoio da ação de outros executivos 
do mesmo ramo. Não se trata de simples imitação. Esses executivos não 
buscam apoio substantivo, detalhado ou prescritivo, uma fórmula que lhes 
diga precisamente o que fazer. Eles sabem muito bem estar seguindo 
políticas diferentes. Suponho que a imitação ocorra num nível 
extremamente intelectual, no compartilhar de julgamentos que dão 
significados aos dados organizacionais. Nesse sentido os executivos 
adotam uma maneira de ver sua situação que é amplamente compartilhada 
pelas demais empresas do ramo. Chamo esse padrão de julgamento de 
receita da indústria. Considero que a receita é uma conseqüência 
involuntária da necessidade de comunicação dos executivos, provocada por 
suas incertezas. A receita é uma síntese do conhecimento que a indústria 
considera que seus executivos precisam ter para adquirir um controle 
conceitual de sua empresa.  
 

Essas variáveis dependentes são afetadas por outras variáveis 

independentes, presentes no nível desse empresário, que Schein (1990) cita acima 

como a aprendizagem, a motivação, o estado civil, o sexo, a idade, características 

de personalidade e estrutura emocional. Também de acordo com o autor, por 

variáveis no nível do grupo e no nível do sistema organizacional; como a cultura 

interna, os processos do trabalho e as funções; as políticas e práticas de recursos 

humanos (processos de seleção, treinamento, métodos de avaliação de 
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desempenho), capazes de alterar toda a conduta desses executivos no seu 

ambiente de trabalho e, mudanças de padrões de decisão e crenças que se usa 

para lidar com as incertezas. 

O comportamento em ambientes organizacionais também pode ser 

compreendido sob a perspectiva internacional, que enfatiza a interação entre as 

pessoas e as situações, determinantes do comportamento. Assim, as pessoas que 

fazem parte de uma organização a influenciam bem como a organização também 

modela o comportamento e as ações de cada um dos seus integrantes. 

Para o acompanhamento das mudanças que ocorrem a todo o momento é 

significativo o papel dos funcionários nas organizações. Conforme Albuquerque 

(2002, p.32), um dos impactos mais expressivos dessas mudanças no ambiente é, 

por parte das organizações, o aumento do nível de qualificação e de conhecimento 

exigido dos profissionais, reflete diretamente na gestão de pessoas e nos modelos 

utilizados na administração. 

Para melhor entender a utilização da qualificação em ambientes 

organizacionais a pesquisa apóia-se em um estudo de uma empresa enquadrada 

como média na cidade de Franca, estado de São Paulo. 

 

1.3.1 O Processo de Mudanças na PMEs 

 

De acordo com Sandroni (1994, p.222), as microempresas são firmas que 

obtém uma receita anual inferior ou igual ao valor nominal estabelecido pelo 

governo, no início de cada ano fiscal. 

Pode-se definir que as pequenas e médias empresas, na maioria das vezes, 

são classificadas por seu faturamento ou número de funcionários; porém, esses 

critérios variam de acordo com cada instituição, órgão ou mecanismo legal, ao qual 

a empresa está vinculada na esfera municipal, estadual e federal (VALENTE, 2004, 

p. 55). 

O SEBRAE utiliza o critério por número de empregados do IBGE como critério 

de classificação do porte das empresas para fins bancários, ações de tecnologia, 

exportação e outros. 

Tabela 1 – Critérios de Enquadramento Segundo SEBRAE, 2010 

Lei 123/2006 Receita Indústria/Pessoal Comércio e 
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Ocupado  Serviços/Pessoal 

Ocupado 

Microempresa Até 240.000,00 Até 19  Até 9 

Pequena De 240.000,000 até 

2.400.000,00 

De 20 a 99  De 10 a 49 

Média Acima de 2.400.000,00 De 100 a 499 50 a 99 

Fonte: www.sebrae.gov.br 

 

Tomando como base os critérios de classificação segundo o SEBRAE e, de 

acordo com o número de funcionário explicitado no quadro acima, a empresa 

escolhida para este estudo de caso enquadra-se como sendo de médio porte, por 

julgar ser mais adequado em relação ao tema que este trabalho se propôs. 

Para Alves (2003, p.86): 

As pequenas empresas são facilmente constituídas com um capital inicial 
pequeno e não necessariamente precisarem de uma estrutura complexa 
para sua operacionalidade. Normalmente, demonstram flexibilidade para 
adaptarem-se ás mudanças nas regras de mercado de forma ágil e 
eficiente, sendo bastante inovadoras, geram maior número de empregos 
diretos e indiretos, por comprarem seus insumos no mercado nacional. 

 

O universo das PMEs é muito heterogêneo, abrangendo desde firmas em 

setores tradicionais, trabalhando com processos artesanais, até firmas em setores 

dinâmicos com expressiva atividade de pesquisa e desenvolvimento (LASTRES E 

FERRAZ, 1999, p.145). 

De acordo com os autores, a capacidade de inovação, que pode ser 

conceituada por Tigres (2006, p.73) como melhorias realizadas em produtos, 

aperfeiçoamento em layout e processos, novos arranjos logísticos e organizacionais 

e novas práticas de suprimentos e vendas para as pequenas e médias empresas, é 

considerada uma forma de se compartilhar uma fatia do mercado com as grandes 

empresas. Normalmente essas empresas têm atividades diversificadas e estruturas 

flexíveis que favorecem respostas rápidas a mudanças no mercado. 

Para Lastres e Ferraz (1999, p.146), “[...] uma pequena empresa pode 

também entrar em contato com seus fornecedores via internet e adaptar seus 

estoques às vendas programadas para a grande empresa.” 

Essas características proporcionadas pela tecnologia da informação, segundo 

Lastres e Ferraz, permitem às PMEs redução de custos, distribuição de produtos e 

melhor atendimento ao consumidor. 



44 
 

As especificidades do processo de adoção de inovações em pequenas e 

medias empresas fazem com que nem sempre se concretize o aumento potencial de 

competitividade decorrente da modernização da infra-estrutura de 

telecomunicações. 

 

Para Porter (1986 apud ALVES, 2003, p.90): 

As pequenas e médias empresas têm grande importância dentro dos países 
em vias de desenvolvimento, diante dos investimentos por parte de grandes 
empresas estrangeiras, tendo-se em vista que geram, rapidamente, postos 
de trabalho, capacitam trabalhadores locais e trazem recursos técnicos 
evitando arriscar o capital escasso do país. 

 

Para Menezes (2009, p.1): 

A atualidade com a quebra de paradigmas as pequenas e médias empresas 
vêm redefinindo e firmando-se na era do conhecimento, obtendo com isso 
resultados favoráveis as inovações e ao desenvolvimento de políticas de 
apoio ao desenvolvimento das mesmas. Algumas ações destacam-se nos 
tipos de políticas de apoio, como por exemplo, as ações que se refere à 
cultura empreendedora que inclui os programas de divulgação, 
demonstração e premiação, e também disponibiliza infra-estrutura, logística, 
serviços básicos, dentre outros, enfim ações que estimulam a melhoria nas 
operações. 

 
Para o profissional se manter em uma empresa que está em constante 

mudança, ele tem que proteger a sua carreira dos riscos inerentes ao mercado de 

trabalho. Tem que possuir habilidades e competências capazes de resolver 

problemas cada vez mais complexos, possuir flexibilidade para se adaptar a 

diferentes ambientes e situações, gerenciar a sua própria carreira e sempre estar 

apto a inovar. Esse autogerenciamento da carreira é chamado de “empregabilidade”. 

 

1.4 AS MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS E A EMPREGABILIDADE 

A Revolução Industrial criou a sociedade centrada no trabalho e o sistema de 

produção baseado na agregação intensiva dos trabalhadores. Para garantir maior 

produtividade e tranquilidade social, desenvolveram-se formas de se gerir as 

relações de trabalho aumentando-se a responsabilidade das empresas com relação 

ao tempo e às condições da produção. Segundo Motta (1999), com a pós-revolução 

industrial instituiu-se nas empresas os treinamentos para os trabalhadores, 

programas de apoio às pessoas para conquistar a lealdade e a cooperação dos 

funcionários, formas de participação e inovações nas relações profissionais. 

As transformações contemporâneas estabeleceram o sistema de produção 

automatizado, robotizado e informatizado, menos dependente de trabalhadores. A 
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produtividade e progresso não mais dependem da alta agregação de pessoas e já 

não criam tantos empregos. Com a redução drástica dos postos de trabalho, inverte-

se a pirâmide secular: de uma minoria dependente da maioria trabalhadora, para a 

maioria dependente da minoria que trabalha. Em outras palavras, a grande massa 

de trabalhadores que lotavam as indústrias, passou a depender de uma minoria que 

está buscando novas formas de ingressarem no mercado de trabalho. Portanto 

surge a massa da classe não trabalhadora dependente da sociedade para a 

proteção à renda e para o desenvolvimento pessoal e econômico, e a classe em 

busca de novos conhecimentos para adequarem as exigências do mercado 

(MOTTA, 1999).  

Para Campos (2006, p.1): 

As mudanças iniciadas com o processo de abertura de mercados, 
inovações tecnológicas, concorrência cada vez mais acirrada, busca de 
excelência, exigência por qualidade e melhorias contínuas resultou em 
profundas alterações nas formas de produção. Todas essas mudanças 
trouxeram em seu bojo transformações tanto positivas como o acesso às 
novas tecnologias, bens e serviços úteis à humanidade, como também uma 
carga negativa, que se destaca especialmente pela eliminação de muitos 
postos de trabalho resultando hoje no que se denomina desemprego 
estrutural. 

 
De acordo com o autor, desaparece a centralidade do trabalho, e as ações de 

lazer e de ocupação do tempo livre alcançarão importância equivalente às das 

seguridades sociais na manutenção da dignidade da vida humana, apesar de ser 

evidente que esses distúrbios na estrutura organizacional e no emprego 

necessitarão de intervenções de natureza política, para não aprofundarem nas 

desigualdades sociais e não deixarem a maioria à custa de rendimentos mínimos 

(CAMPOS, 2006). 

Para Motta (1999, p.21), “[...] o emprego temporário criou o dilema da 

vulnerabilidade, porque os funcionários mais competentes estariam à espera de 

ofertas dos concorrentes, em vez de promoção ou da segurança da carreira nas 

empresas”. 

Outra análise feita por Campos (2006) foi que as mudanças em tecnologias, 

comunicação e abertura de mercado, entre outras, tornaram a organização 

paternalista inviável. Não mais existe a segurança no emprego, e dá-se lugar a outro 

tipo de segurança, denominada ampla empregabilidade. 

De acordo com Estiénne (apud CAMPOS, 2006, p.5): 
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Surgem os trabalhadores da geração X, como sendo uma nova safra de 
trabalhadores da economia do novo milênio, que vem se preparando para 
um mundo onde a empregabilidade é mais importante que o emprego em si. 
Esses jovens não têm mais a ilusão de conseguir um emprego para toda a 
vida e reconhecem que o conhecimento e a atualização são ingredientes 
necessários à atuação profissional. 
 

De acordo com Motta (1999, p.21): 

Cada vez mais nenhuma empresa ou instituição governamental será um 
lugar seguro. Empregos já começam a desaparecer como também seus 
atributos como promoções, benefícios e, principalmente, carreira. Os 
empregos permanentes vão de tempo em tempo assumindo um papel de 
curta duração, e tarefas específicas, com menos horas de trabalho ou em 
trânsitos entre trabalhos temporários. 
 

Para as empresas, o emprego temporário está criando o dilema da 

vulnerabilidade porque os funcionários mais competentes estão à espera de ofertas 

dos concorrentes, em vez de promoção ou da segurança da carreira, como era 

estabelecida no começo da Revolução Industrial; com isso, a possibilidade do 

emprego tornar-se altamente vulnerável às mutações de mercados e da tecnologia é 

factível de acontecer. 

Em função dessa nova realidade no mundo do trabalho, pode-se considerar 

uma alteração no eixo significativo da palavra trabalho e passar a enxergar outro 

conceito chamado de empregabilidade, que permeia nas discussões dos 

trabalhadores e estudiosos.  

 
1.4.1 Empregabilidade 
 

Segundo Blanch (apud CAMPOS, 2006, p.14): 

A empregabilidade é o grau de adequação do perfil profissional latente ao 
perfil típico de uma pessoa empregada, em um dado contexto. Representa 
um importante fator diferencial do currículo sócio cultural oculto das pessoas 
em busca de trabalhos. 

Para Campos (2006, p.13), “[...] o uso do termo empregabilidade refere-se 

não mais às habilidades específicas de uma profissão e sim às características, 

habilidades e atitudes esperadas em geral para um bom profissional.” 

Faz-se necessário conceituar de acordo com a visão de vários autores o 

termo empregabilidade, para se chegar a um entendimento entre a trabalhabilidade 

e empregabilidade, o primeiro trata da aplicação do conhecimento na empresa, o 

segundo das habilidades para conseguir um trabalho na área almejada (NIELSEN 

apud CAMPOS, 2006). 
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Esses conceitos de empregabilidade tornam-se importantes para esta 

pesquisa quando se fala de colaboradores com capacidade de se potencializar em 

termos de qualificação. Na visão de alguns autores a empregabilidade pode ser 

compreendida como um conjunto de competências, habilidades necessárias para 

uma pessoa conquistar e também manter seu posto de trabalho (RUEDA; MARTINS; 

FUMACHE apud CAMPOS, 2006, p.16). 
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2     QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA EM CADEIAS PRODUTIVAS 

 

Para embasar a pesquisa em estudo sobre a influência da Cultura 

Organizacional no processo de qualificação da mão-de-obra, foi necessário um 

estudo aprofundado de como surgiram às interpretações sobre a qualificação, e as 

diferentes linhas de pensamentos que alguns autores trazem ao longo dos anos. 

Esta preocupação está inserida na comunicação apresentada no 3X Encontro de 

Pesquisadores, nos dias 18 a 22 de maio de 2009, no Centro Universitário de 

Franca – Uni-FACEF. 

Para Manfredi (1999), as expressões tais como "qualificação", "competência", 

"formação profissional" ocupam lugar de destaque nos discursos e documentos dos 

diferentes agentes e instituições sociais. De acordo com o autor, o uso desses 

conceitos polissêmicos, na grande maioria das vezes empregados como 

equivalentes e sinônimos, desperta a atenção, pois tanto na literatura como nos 

discursos aparecem como conceitos novos, atuais e não como reatualizações. 

Expressões como qualificação, competências e formação profissional, 

largamente utilizadas em outros momentos históricos, oriundas de visões teóricas 

com matrizes epistemológicas diversas, aparecem, por vezes, como sendo 

unívocas, politicamente neutras e consensuais. Daí a preocupação em abordá-las a 

partir de uma perspectiva histórico-crítica, como uma tentativa de demarcar as 

diferenças existentes nas diversas abordagens no âmbito teórico. Tais conceitos 

expressam sentidos e intenções diferentes. De acordo com Dagnino (apud 

MANFREDI, 1999, p.1): 

Os diferentes sentidos "expressam e respondem a um conjunto de 
interesses, desejos e aspirações" diferenciados dentro da sociedade e que 
as diversas formas de apropriação remetem a projetos e estratégias 
políticas que estariam sendo adotadas pelos diferentes 
sujeitos/protagonistas sociais. Há, portanto, uma disputa histórica também 
no campo da fixação de sentidos que nos remete à necessidade de 
compreendê-los, para que possamos visualizar limites e possibilidades, 

                                                           

3
 PRAZERES, Fabiano Siqueira. FADEL, Barbara. As diferentes interpretações no decorrer dos 

tempos a respeito da mão-de-obra qualificada: tipos, e abordagens representativas, In: X 

ENCONTRO DE PESQUISADORES, 18 -22 de maio 2009 no Uni-FACEF – Centro Universitário de 

Franca. – Franca: Uni-FACEF, 2009. 
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demarcar diferenças e peculiaridades entre diversos projetos sociais e de 
educação disputados por várias forças sociais. 

2.1 VISÃO HISTÓRICA 

Nos primeiros agrupamentos sociais humanos, a primeira divisão do trabalho 

foi entre a coleta e a caça e correspondia à divisão de papéis entre os sexos: o 

homem caçava e a mulher coletava. Posteriormente vieram outras atividades como o 

pastoreiro e a agricultura; com o surgimento das cidades no Oriente, 

desenvolveram-se funções como o artesanato e o comércio (SANDRONI, 1994, 

p.354). 

Na Idade Média, o camponês vivia em função de sua colheita. Ele era um 

produtor que cultivava a terra e vivia nela de acordo com os ciclos do dia-noite e 

das estações. O artesão trabalhava na sua oficina, provavelmente morando no 

mesmo espaço, e produzia suas obras de acordo com a solicitação dos 

interessados, dia-a-dia, visando a compor produtos finais (sua arte). O tempo de 

trabalho era medido em função da entrega dessas produções (MIRANDA, 2004, 

p.112). 

Por volta de 1050 a 1350, o ramo têxtil envolvia boa parte da população das 

cidades. Recorrendo à divisão do trabalho, cerca de trinta operações diferentes, da 

matéria prima ao produto acabado, para acelerar a produção e baratear a 

mercadoria. Esse desenvolvimento do artesanato atestava o progresso urbano dos 

Séculos XI a XIII, e é importante lembrar que a sociedade, contudo, permanecia 

agrária. De fato, apenas 10% ou 20% da população total moravam em cidades. 

Ademais, estas cresciam basicamente graças à imigração, pois que viam na fuga 

para os centros urbanos a forma de escapar da dependência dos senhores feudais, 

e a elementos originários do campo. Sem o excedente demográfico rural, aliás, a 

população urbana não teria atingido os níveis que atingiu. Sem os campos e as 

matérias primas, o artesanato que qualificava a mão-de-obra local, não poderia 

expandir sua produção. A maior produtividade permitia aos camponeses ficarem 

com um excedente e eles o vendiam na feira local obtendo, assim, uma renda 

monetária extra. Ademais, o senhor feudal podia assim contratar para certas tarefas 

mão-de-obra assalariada, geralmente com mais qualificação e pagando menos 

devido ao crescimento populacional (FRANCO, 1991, p. 69). 
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O conjunto de transformações tecnológicas, econômicas e sociais ocorridas 

na Europa e particularmente na Inglaterra, nos Séculos XVIII e XIX, resultaram na 

instalação do sistema fabril e na difusão do modo de produção capitalista. 

Primeiramente o processo de difusão foi impulsionado pelo aperfeiçoamento 

de maquinas de fiação e tecelagem e pela invenção da máquina a vapor, da 

locomotiva e de inúmeras ferramentas. Esse momento histórico é chamado de 

Revolução Industrial, pode ser vista como ponto mais alto de um longo processo de 

transformações no âmbito das forças produtivas (SANDRONI, 1994, p.305). 

Em meados do Século XIX nasce a aristocracia do trabalho, socialmente 

falando. A camada mais bem paga da classe trabalhadora fundiu-se com o que 

pode ser imprecisamente chamado de “classe média inferior”. Lojistas, alguns 

patrões independentes, capatazes e gerentes que eram geralmente promovidos 

pela sua formação no local de trabalho. Contudo, deve-se lembrar que muitas 

comunidades inglesas do século XIX consistiam completamente de trabalhadores 

manuais, de forma que a aristocracia do trabalho seria virtualmente pura 

(HOBSBAWM, 2000, p.321). 

As fronteiras da aristocracia do trabalho eram fluídas de um lado de seu 

território, e precisas do outro. Nessa época, um “artesão” ou “artífice” não devia sob 

nenhuma circunstância ser confundido com um “trabalhador”. “O credo do artesão 

em relação ao dos trabalhadores é que os últimos eram uma classe inferior e que 

devem fazê-los conhecer e ficarem no seu lugar” (HOBSBAWM, 2000, p.322). Essa 

ideia, segundo o autor, permite que um trabalhador faça o serviço de um artesão e 

esbarre no pensamento de que “não seria desejável para um homem de uma classe 

ir para outra classe”, como foi dito por um secretário dos fabricantes de caldeiras da 

época, que estava certo de que seus homens eram diferentes de emendadores de 

fios e dos menos qualificados em geral. 

Na visão de Marx e Engels (1983, p.3), a divisão entre trabalho manual e 

trabalho intelectual, isto é, a divisão entre concepção e execução é imanente ao 

processo de trabalho capitalista, pois constitui um aspecto do monopólio que o 

capital tem sobre o conhecimento (acúmulos gerados pela ciência e tecnologia) e o 

poder de projetar sistemas de produção. Segundo Manfredi (1999, p.18): 

Só por meio da posse e da reprodução desse monopólio pode o capital 
impor seus objetivos. Vista sob essa ótica (o que é obviamente o que Marx 
tinha em mente no Capital), a divisão não tem nada a ver com a divisão 
entre funções mentais e físicas do organismo humano, tomadas no sentido 
puramente abstrato. Todo trabalho humano envolve tanto a mente quanto o 
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corpo. O trabalho manual envolve percepção e pensamento. “Nenhum 
trabalho é tão completamente rotinizado que possa ser executado sem que 
se tenha alguma forma de organização conceptual. Da mesma forma, todo 
trabalho mental envolve alguma atividade corporal, a qual é, em muitos 
casos, um aspecto vitalmente importante para o trabalho executado  

2.2  CONCEITOS 

A definição friedmaniana da qualificação como "habilidade profissional" 

corresponde estreitamente ao "sistema profissional de trabalho" (fase A), ainda 

muito próxima do artesanato e em que as astúcias, a habilidade e outros "truques" 

do ofício constituem o cerne dos saberes e o know-how oriundos do aprendizado "na 

prática" e da experiência profissional. No entanto, em torno desses "profissionais" 

gravitam operários que são simples aprendizes, e também "não-qualificados". São 

eles que, na Renault, formarão os primeiros contingentes operários na linha de 

montagem quando da passagem para a fase B, caracterizada pela decomposição 

das tarefas e por uma nova definição da qualificação do trabalho, fundada na análise 

dos postos (arduidade, complexidade etc.). Passa-se, então, da qualificação "ligada 

ao operário" para a qualificação "ligada ao posto de trabalho", isto é, definida pelas 

exigências de um emprego e mais especificamente, pelas "especificações técnicas 

das máquinas" (FRIEDMANN, 1968, p.468). 

A qualificação é o resultado de um processo de formação autônoma, 
independente da formação espontânea do trabalho, ela é relativa e 
suas formas dependem do estado de forças produtivas e das 
estruturas sócio-econômica nas quais os trabalhadores se inserem 
(NAVILLE, 1962, p. 442). 

O dissenso não se dá apenas entre os que defendem concepções tão 

adversas como as acima, mas aparecem, também, no interior de cada uma delas. 

Entre os "essencialistas", por exemplo, a tese de Freyssenet sobre a 

qualificação/desqualificação da força de trabalho, publicada em 1974, entra em 

choque com a de Touraine (1955). As diferenças se dão entre os que entendem as 

relações sociais como relações entre classes e os que as entendem como relações 

entre grupos.  

Segundo (FERRETI, 2004, p.3): 

A crítica destes últimos aos primeiros é a de que, ao enfocarem as 
qualificações da perspectiva da classe, tomam esta como homogênea, não 
dando, por isso, conta de interesses coletivos (grupais) ou individuais em 
seu interior. Os primeiros criticam os segundos por atribuírem tanta 
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importância aos interesses grupais e individuais que secundarizam a 

determinação de classe.  

Machado (1992, p.15) destaca que “[...] a qualidade do trabalho humano diz 

respeito a uma qualificação coletiva dada pelas próprias condições da organização 

da produção social, da qual a qualificação individual não só é pressuposto, mas, 

também, resultado”. 

As diferentes noções de qualificação e competência construídas no campo da 

economia, da educação e da sociologia do trabalho, tornam-se discussões nas 

mentes dos pesquisadores e estudiosos. 

Segundo Chahad (apud MANFREDI, 1999, p.17): 

A divisão dos trabalhadores entre qualificados, não qualificados e 
intermediários, é via de regra efetuada com base no nível educacional dos 
trabalhadores, em que são considerados qualificados aqueles que 
freqüentam pelo menos um ano de Universidade. 
 

Chahad (apud MANFREDI, 1999) ainda apresenta um quadro, separando em 

grupos ou células, composto de: 24 células de trabalhadores não qualificados, 48 

células de trabalhadores com qualificação intermediária e 24 células de 

trabalhadores qualificados. Para países desenvolvidos, onde a maioria dos 

trabalhadores possui pelo menos um ano de escolarização secundária, tal divisão 

pode ser razoável. Entretanto, isto não é verdade para os países em 

desenvolvimento, dado o nível educacional que apresenta uma média bem mais 

baixa em uma dispersão mais elevada. Apenas uma parcela muito reduzida dos 

trabalhadores possui instrução superior, enquanto uma parcela significativa de 

trabalhadores não possui qualquer instrução secundária. 

Chahad (apud MANFREDI, 1999, p.23) conclui que na comparação entre 

trabalhadores intermediários e não qualificados, essa tendência é magnificada nos 

Anos 90. Por outro lado, na comparação entre trabalhadores qualificados e 

intermediários, essa tendência é amenizada; assim, as mudanças na demanda de 

trabalho ocorridas nos Anos 90 são favoráveis aos trabalhadores intermediários; isso 

é compatível com a hipótese de que em países como o Brasil a abertura provoca 

uma especialização entre setores intensivos em mão-de-obra intermediária. 

No que diz respeito à qualificação estamos diante de um paradoxo, de um 
lado as transformações contemporâneas exigem um nível mais elevado de 
conhecimento para enfrentar não apenas o trabalho ou a atividade 
alternativa, mas a vida diária no plano doméstico e fora dele (PAIVA, 2003, 
p.156). 
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De outro, estamos diante de dois fenômenos que incidem de forma 

especialmente forte nos países periféricos: a deterioração qualitativa do sistema de 

ensino em seus diversos níveis e um elevado desperdício de qualificação e de 

experiência (PAIVA, 2003, p.156). 

Paiva (2003) revela que alguns autores dão a mão à palmatória e vão dizer 

que a disponibilidade de qualificação não influiu na introdução de tecnologias. 

Segundo a autora, também não está sendo mais discutido o efeito da reestruturação 

produtiva sobre a elevação das qualificações ou da desqualificação, mesmo porque 

o emprego industrial decresce a olhos vistos, tanto nos países centrais quanto nos 

periféricos. 

Freitas (2000) salienta que também não se pode negligenciar o papel 

desempenhado, sobretudo, no primeiro mundo pelas próprias organizações públicas 

e privadas dadas a necessidade de mão-de-obra qualificada para promover a 

reconstrução das economias, dos países envolvidos na II Guerra Mundial e um 

melhor aproveitamento das riquezas anteriormente acumuladas. 

Para Freitas (2000) o impacto da elevação do nível educacional não se limita 

apenas àquilo que é depois produzido em laboratórios e centros de pesquisas. O 

comportamento, a atitude, o modo de pensar e de viver também se modificam, os 

níveis de aspiração se elevam, a sociedade como um todo se altera. 

As empresas trabalham com sistemas integrados de informação, usados em 

subsistemas industriais, responsáveis pela produção de bens e inovações 

relacionados à tecnologia. Nesse tipo de conformação, particularmente enfocado na 

analise de Saxenian (apud SOUTO, 2008), a interação com universidades é intensa, 

a divisão do trabalho sofisticada, e a organização intra-firma é adaptada às 

dimensões da empresa. 

De acordo com Moraes (2004, p.67): 

 
No atual mundo organizacional dinâmico, no qual as tarefas são cada vez 
mais realizadas em equipe e a flexibilidade é crítica, as organizações 
precisam de colaboradores que adotem um comportamento de bom 
cidadão, ou seja, que faça declaração positiva sobre o trabalho de seu 
grupo e da empresa, ajude os colegas em suas equipes, ofereça-se 
voluntariamente para tarefas extraordinárias, evite conflitos desnecessários, 
mostre cuidado com o patrimônio da empresa, respeite as leis e 
regulamentos, e seja tolerante com ocasionais aborrecimentos e imposições 
relacionados com o trabalho. 
 
 
 



54 
 

Segundo (ELY, 2003, p.10): 

Assim, dentro das empresas o custo do ajuste, o grau e as dimensões da 
flexibilidade do mercado de trabalho dependem de vasto conjunto de 
fatores. Um fator muito importante é a estrutura institucional que regula o 
comportamento do mercado de trabalho. As normas formais e informais que 
determinam a estrutura do contrato de trabalho, os incentivos criados para 
agentes e organizações, os sindicatos trabalhistas e organizações 
patronais, todos esses fatores desempenham papel importante na 
determinação do desempenho das organizações.  

De acordo com Ely (2003, p.11): 

Como a qualificação dos trabalhadores deixa a desejar e é muito específica, 
há pouquíssima flexibilidade no que diz respeito a mudanças ocupacionais 
para adaptar a força de trabalho a novas condições econômicas, sobretudo 
tecnológicas e de demanda. Um bom indicador do grau de flexibilidade do 
mercado de trabalho para se adaptar a choques exógenos é o modo pelo 
qual a taxa de desemprego aberto varia. Se a taxa de desemprego é 
relativamente estável e não varia muito com os choques, é sinal de que o 
mercado de trabalho é flexível. Isso mostra que o ajustamento foi em 
grande parte absorvido pelas variações dos salários reais. Se a taxa de 
desemprego aumenta, o mercado de trabalho é rígido. 

A literatura destaca que sempre que as instituições e regulações que regem o 

comportamento de firmas e trabalhadores são extensas, o mercado de trabalho é 

rígido. Rígido no sentido de que os salários reais variam pouco, a rotatividade da 

mão-de-obra é relativamente pequena, a duração do desemprego é longa e o 

mercado segmentado.  

Diferente dos tipos ideais de produção flexível difundidos pela 
literatura, a flexibilização "à brasileira" tem sido construída num 
contexto de desregulação do mercado de trabalho, de formas 
espúrias de terceirização, de exploração do serviço temporário, de 
exploração do trabalho infantil, de crescimento vultuoso do mercado 
informal, gerando um quadro de precarização do emprego e de 
crescente exclusão social. A informalização, o desemprego, o 
analfabetismo, a exploração do trabalho colocam-se como grandes 
desafios a requalificação e a formação profissional na atualidade 
(PAIVA, 1997, p. 54). 

Assiste-se às recentes propostas de reformas educacionais e levanta-se uma 

questão: a dificuldade de obter resultados na formação profissional, sendo que 

existe desvinculação sólida da educação básica. Nessa mesma perspectiva, o Brasil 

continua construindo uma educação em modelos arcaicos, que não acompanham a 

reestruturação organizacional, impactando na desvalorização da massa da 

sociedade que busca a atualização profissional para emancipar-se da pobreza. 
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De acordo com Camargo (apud ELY, 2003, p.9): 

O comportamento dos mercados de trabalho é de grande importância no 
desempenho da economia. Ele afeta o volume de empregos criados, as 
taxas de desemprego e de aumento de produtividade, o grau de conflitos 
entre agentes, o montante de investimentos em treinamento e qualificação e 
muitas outras variáveis importantes que, juntas, determinam o desempenho 
econômico de um país ou uma região. Boa parte do comportamento dessas 
variáveis está estreitamente ligada ao que os economistas especializados 
em mercado de trabalho chamam de flexibilidade do mercado de trabalho”. 
[...] A própria flexibilidade depende do custo do ajuste às diferentes 
condições econômicas. Se o ajuste não tivesse um custo, a adaptação às 
mudanças econômicas exógenas seria instantânea e a flexibilidade do 
mercado de trabalho não constituiria um problema. Mas, em geral, o custo 
do ajuste é elevado e difuso. Por isso leva tempo e a flexibilidade não é 
completa. 

De acordo com autora “[...] a flexibilidade do mercado de trabalho tem muitas 

dimensões. As firmas podem ajustar sua força de trabalho reduzindo ou aumentando 

salários reais, demitindo ou contratando novos empregados, treinando e reciclando 

sua mão de obra, modificando a estrutura de produção e ou sua própria estrutura de 

cargos” (CAMARGO apud ELY, p.9). 

Aproveitando o estudo da pesquisadora, percebe-se que os empregados 

podem ser treinados para executar tarefas diferentes, a fim de que se adaptem a 

mudanças de condições econômicas na firma, e não sejam demitidos caso haja uma 

variação na estrutura de demanda; ou podem ser treinados em técnicas bem 

específicas a fim de que sejam mais produtivos nas tarefas que executam. A opção 

a ser seguida dependerá dos custos para as firmas, e do lado dos empregados, as 

escolhas que estão sendo feitas. 

É necessário recorrer às estatísticas para sustentar, principalmente com base 

na história recente, que a partir da segunda metade do Século XX, o nível de 

educação se elevou em todo o mundo, favorecendo e democratizando o ensino em 

diversos países e proporcionando a abertura das universidades, antes privilégio de 

algumas camadas sociais. Mas é preciso considerar que isso se deve em partes por 

uma forte pressão das sociedades em geral, no sentido da ampliação dos direitos de 

seus cidadãos, ou seja, foi o próprio processo de democratização política de 

algumas sociedades que tornou a educação uma reivindicação fundamental. 

Para Kober (apud TARTUCE, 2004, p.23): 

No Brasil, nunca tivemos essa estabilidade. Aqui, a relação 
diploma/cargo/salário nunca foi regulamentada e as classificações 
profissionais não têm sentido empírico; o reconhecimento da qualificação 



56 
 

sempre se deu de forma individual, pelo registro na carteira de trabalho, o 
que coloca o trabalhador nas mãos da empresa, já que "é ela quem decide 
se 'qualifica' ou não o funcionário, numa ação unilateral" (Kober, 2004, 
p.122) [...] Do ponto de vista da prática social, nós não tivemos lutas e 
processos sociais que concorressem para a codificação e avaliação das 
qualificações em termos de classificações e salários, tal como o sistema 
iniciado no pós-guerra na França. A maneira pela qual os trabalhadores 
franceses reivindicam a qualificação não tem nada a ver com a história do 
nosso país. 

Observa-se que a grande maioria da população ainda é composta de 

indivíduos que não completaram seus estudos, de um número assustador de 

analfabetos, e de outros qualificados que não conseguem entrar no mercado de 

trabalho, ou ainda, aqueles que entram no ambiente escolar sem nenhuma 

estrutura. Diante desse fato, o fluxo de trabalhadores que entra e sai das empresas 

torna o rodízio cada vez mais crescente e assustador. 

Uma da causas desse problema vem da cultura do Brasil que durante 10 anos 

se fechou para o mundo, aplicando um protecionismo exacerbado que caracterizou 

a defasagem do sistema tecnológico, já ultrapassado diante dos países 

desenvolvidos e, até mesmo, diante de alguns países em desenvolvimento. Com 

isso, o país perdeu divisas e tornou-se dependente de modelos arcaicos de 

tecnologia e consequentemente de mão-de-obra sem poder de reação à 

determinada empregabilidade efetiva.  

O Brasil também permitiu a entrada de capital volátil no mercado, os 

conhecidos capitais especuladores, e com isso a tecnologia que lá fora era bastante 

desenvolvida teve que ser importada a um custo bem mais alto, para manter a 

pequena competitividade de vários setores da economia, e também ocasionou uma 

desvalorização da mão-de-obra, na vertente salário. 

Assim, o caso brasileiro é interessante, na medida em que a despeito da 

grande quantidade de normas e regulações, o mercado de trabalho é extremamente 

flexível. É verdade que o grau de segmentação do mercado de trabalho brasileiro é 

grande, mas os níveis de rotatividade da mão-de-obra e de mobilidade entre os 

setores formal e informal do mercado são consideravelmente altos. Torna-se 

obviamente difícil avaliar até que ponto a segmentação do mercado resulta de 

rigidez institucional ou de outros fatores. 

Para Dutra (2002, p.43), no Brasil o código trabalhista, que rege o 

comportamento dos agentes no mercado de trabalho e, em particular, as regras que 

estabelecem os direitos individuais dos trabalhadores, é extremamente abrangente e 
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detalhado, deixando muito pouco espaço para negociações diretas entre 

empregadores e trabalhadores durante a relação de trabalho. Além disso, a justiça 

do trabalho não só exerce papel importante nas arbitragens, como também tem 

prerrogativas normativas. A principal consequência de tal estado de coisas 

institucional é que os incentivos para ações cooperativas por parte de firmas e 

trabalhadores são escassos. 

De acordo com o autor, o trabalhador é estimulado a participar com sugestões 

e opiniões para melhorias nos processos produtivos, é encarado nesse processo 

como alguém maduro para sugerir e agregar valor, mas quando vai embora para 

casa ao final do expediente, é revistado para verificar se não está levando nada e 

tem que marcar cartão de ponto para controle de sua assiduidade e pontualidade 

nos horários de trabalho. Essa observação do autor ilustra como as empresas que 

investem em profissionais que buscam qualificação, vão à contra mão da cultura 

praticada pela empresa (DUTRA, 2002, p. 43). 

Para Camargo (apud ELY, 2003, p.11), o elevado nível de rotatividade da 

força de trabalho é também resultado do conjunto de instituições, que induz firmas e 

trabalhadores a romper o contrato de trabalho com muita frequência. Em 

comparação com o salário dos trabalhadores, o custo da demissão para as firmas é 

relativamente baixo e os benefícios para os trabalhadores são relativamente 

elevados. 

No Brasil, diante de choques adversos, as firmas não têm incentivos para 

conter a demissão de seus empregados e, em períodos em que o mercado de 

trabalho está próximo do pleno emprego, os trabalhadores estão em forte propensão 

a forçar a própria demissão. 

Se for verdade que certo grau de rotatividade da mão-de-obra é sinal de 

forças competitivas em ação, é também verdade, portanto, que um nível muito 

elevado de rotatividade pode ter efeitos negativos sobre a produtividade. Se 

contratos de trabalho de curta duração é regra, nem a firma nem os trabalhadores 

têm motivação para investir em capital humano específico, o que reduz o potencial 

de crescimento da produtividade do trabalho. 

Nos tempos atuais a tecnologia muda numa rapidez tão fantástica que 

nenhum de nós consegue assimilá-la. É indiscutível que o mundo vive problemas 

sérios. Mas problemas, crises, sempre existiram. No entanto, o que importa não é a 
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crise, mas como você a enfrenta, e muita atitude para sobressair dela ( PASCHOAL, 

1999, p.5). 

A responsabilidade por qualidade não é somente da empresa, compete a 

cada um programar o próprio programa de qualidade profissional, para se manter 

competitivo em relação aos cargos dentro da empresa e, portanto, competitivos no 

mercado de trabalho. O desenvolvimento e aprimoramento de habilidades que o 

mercado está exigindo como línguas, informática e algumas habilidades emocionais 

como, equilíbrio, persistência e pro atividade, deixa-o mais acirrado. 

Para Dutra (2002, p.64), há por parte das pessoas, uma natural resistência ao 

planejamento de sua vida profissional tanto pelo fato de encararem a trilha 

profissional como algo dado, quanto pelo fato de não terem tido nenhum estímulo ao 

longo da vida. A resistência ao planejamento individual de carreira é ainda muito 

grande no Brasil, pois as pessoas tendem a guiar suas carreiras mais por apelos 

externos, como por remunerações, status, prestígios, do que por preferências 

pessoais. 

De acordo com Dutra (2002), tal quadro vem se modificando graças às 

mudanças de postura e comportamento exigidas das pessoas, tanto pelas empresas 

como pelas pressões sociais e econômicas. O autor também ilustra que em 

momentos de crise e escassez de emprego, as pessoas tornam-se naturalmente 

mais preocupadas em planejar suas carreiras, buscando conselhos, métodos e 

instrumentos que as ajudem no processo. 

Para Moraes (2004, p.67), “[...] a satisfação com o trabalho pode ser definida 

como a diferença entre as recompensas recebidas de fato pelo funcionário e aquilo 

que ele acredita merecer”. De acordo com a autora, os colaboradores satisfeitos são 

mais produtivos que os insatisfeitos, havendo uma preocupação não apenas com a 

quantidade, mas também com a qualidade de vida. 

Para Chiavenato (2002, p.26), “[...] a carreira passou a ser responsabilidade 

de cada um. Como em qualquer negócio, cada pessoa tem um produto/serviço a 

colocar no mercado, ou seja, o seu talento pessoal e suas competências. O mercado 

é representado pelos empregadores reais e potenciais”. Segundo o autor (2002), 

para manter o produto atualizado, é necessário um departamento de pesquisa e 

desenvolvimento, atualização, informação e novos conhecimentos e habilidades. O 

autor sugere fazer uma boa rede de relacionamentos. E isso pode significar a 

diferença entre ter e não ter um futuro profissional promissor. 
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As inúmeras oportunidades de trabalho resultam de indicações da própria 

rede de contatos estabelecida, ou podem surgir de conformidade com o 

desempenho que o indivíduo obteve em outra empresa. O desempenho do indivíduo 

no ambiente empresarial se torna um diferencial e, colabora para o desenvolvimento 

da empresa no mercado. 

De acordo com Ott (1995), a primeira mola da produtividade é a paciência e o 

relaxamento; no ambiente organizacional para se ter paciência e poder relaxar, o 

indivíduo não pode ter resistência às informações, tem que controlar a ansiedade, as 

emoções, preocupações, incertezas e manter a confiança nas decisões a serem 

tomadas para, assim, conseguir grandes desempenhos nas atividades 

desenvolvidas. 

A segunda mola da produtividade é a atenção altamente concentrada; são 

indivíduos que produzem resultados de alto nível, encurtam o tempo de execução 

das tarefas, aumentam a produtividade, não se prendem em outras atividades ou 

sofrem influências irrelevantes no dia-a-dia. O alcance da concentração propicia ao 

profissional um desempenho capaz de gerar um resultado claro. 

Para Ott (1995, p.189), “[...] as pessoas são capazes de mudar seu enfoque 

entre os detalhes e o conjunto que possui a qualidade chamada macro visão, 

terceira mola da produtividade”. 

Segundo o mesmo (1995, p.185), “[...] a maioria das pessoas tende a ser 

orientada ou para detalhes ou para conceitos”. As pessoas orientadas para detalhes 

se concentram mentalmente e focalizam os menores elementos daquilo em que 

estão envolvidas. Elas têm a microvisão e podem ser produtivas. As pessoas 

orientadas para conceitos, que vivem tomando distância para focalizar o conjunto ou 

a macrovisão, também. Nem uma, nem outra, contudo, maximizam seu potencial de 

produtividade. De fato, tanto as pessoas que se orientam para detalhes como as que 

se orientam para conceitos costumam operar abaixo de seu potencial máximo, não 

importa nem com quanta e nem com que dedicação elas trabalham. 

Ainda Ott (1995), as pessoas entram mentalmente em close-up e focalizam os 

detalhes durante certo tempo, mas também saem do close-up e focalizam o conjunto 

outras tantas vezes. O mais importante é que elas sabem quando é hora de fazer 

uma ou outra coisa. 

Para se transformar numa pessoa de visão é preciso primeiramente 

compreender como funciona cada uma destas visões opostas. Examinaremos 
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primeiramente as pessoas orientadas para detalhes que possuem quatro 

características básicas: 

- Acreditar que tanto as oportunidades como as soluções baseiam-se em 

detalhes; essas pessoas aproveitam as oportunidades e não deixam passar 

os detalhes, buscam promoções através do que possuem de melhor, como 

exemplo elas enfatizam seu manejo com a escrita, pontualidade, mínimo de 

erros e conservação do local de trabalho; 

- Ter a mesma preocupação tanto com os meios como com os fins; essas 

pessoas possuem uma visão de planejar os detalhes, executar de maneira 

específica e metódica objetivando o melhor resultado; 

- Raciocinar com base em intervalos curtos; são pessoas que possuem 

comportamentos imediatistas, focam no agora, produzem conhecimentos 

minuto após minuto, podendo ser produtivas com tarefas específicas. 

- Ser asseadas e bem organizadas; são características de pessoas que 

possuem maneiras de se comportar para detalhes, possuem mecanismos de 

organização que podem ser desde arquivos, pastas, e-mails etc. 

De acordo com Ott (1995, p. 190), as pessoas orientadas para conceitos, 

apresentam uma visão ampla e avaliam as coisas em conjunto, mantendo-se na 

direção certa, sem desvios, concentradas em grandes resultados. Essas pessoas 

orientadas para conceitos apresentam três características básicas: 

- Acreditar que todas as oportunidades e problemas baseiam-se no todo; são 

pessoas que estão atentas a tudo que está acontecendo em volta, buscam 

demonstrar capacidade de liderança, decisão, orientação e outras qualidades 

não específicas; 

- Preocupa-se mais com os fins do que com os meios; essas pessoas não se 

preocupam com a maneira de fazer as coisas, dão toda importância ao 

resultado final, mas subestimam os meios de atingi-los. 

- Pensar em grandes intervalos de tempo; são comportamentos 

caracterizados por pessoas que pensam o tempo todo no futuro, visualizam 
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os resultados com antecipação, são idealistas, persuasivas e inspiradoras. 

Pessoas empreendedoras podem se encaixar nestas características. 

A quarta mola é a visualização que segundo Ott (1995), é capaz de manter o 

profissional na trajetória de sua carreira e da sua vida pessoal. Pode reforçar a 

autoconfiança, fortalecer a fé em si mesmo e nas suas habilidades elevando, assim, 

o nível de experiência do profissional. A visualização é algo que está no seu 

imaginário, mas que acontece fisicamente; é a idéia que se transforma em realidade. 

A quinta mola da produtividade é o pensamento criativo e, de acordo com Ott 

(1995, p.238), “[...] o homem é tão criativo quanto qualquer um que assim se 

considere”, e o indivíduo se torna criativo a partir do momento que consegue 

transformar o trabalho mais rotineiro em algo interessante e brilhante, criando 

situações desejáveis. 

A criatividade torna-se característica de indivíduos capazes de promover o 

desenvolvimento profissional eficiente no ambiente organizacional, levando-os a 

conseguir desempenho e aplicabilidade na função que exercem, por meio de 

treinamentos, possuidores de habilidades e competências e, sempre buscando 

novas qualificações. 

 

2.2.1  Características da Qualificação 

 

Com o aumento da qualificação, o grau de reação da mão-de-obra 

qualificada, com objetivo de alcançar resultados, tem sido em menor proporção; com 

isso, algumas empresas estão à procura de profissionais especializados e que 

tenham possibilidades de atender tais exigências. Dentre as características exigidas 

podem-se apontar as competências, habilidades e os treinamentos. 

 

2.2.1.1 Competência 

Para Manfredi (1999, p.13): 

As expressões qualificação e competência parecem ter matrizes distintas, 
noção de qualificação está associada ao repertório teórico das ciências 
sociais, ao passo que o de competência está historicamente ancorado nos 
conceitos de capacidades e habilidades, constructos herdados das ciências 
humanas - da psicologia, educação e lingüística. 
 

Para o colaborador desempenhar bem a sua função dentro da organização e 

contribuir para o compartilhamento de valores nas empresas, ele tem que adquirir 
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conhecimento suficiente no decorrer de sua vida profissional, almejando 

competência que, de acordo com Zarifian (2001), o torna capaz de ter iniciativa e 

responsabilidade de assumir os eventos e situações surpreendentes que ocorram na 

produção ou em áreas de serviços. A competência é, pois, “um atributo que remete 

à subjetividade do indivíduo, e relaciona-se com a sua capacidade de mobilizar os 

saberes e as atitudes necessárias para, de forma autônoma, resolver problemas em 

uma situação específica” (MACHADO, 1998; TANGUY, 1997). 

De acordo com Gallart e Jacinto (apud CAMPOS, 1997, p.6) o conceito de 

competência é discutido como: 

Um conjunto de propriedades em permanente modificação que deve ser 

submetido à prova de resolução de problemas concretos em situações de 

trabalho, trazem certas margens de incerteza e de complexidade técnica. 

[...] Nesse sentido, as competências não são "transmissíveis", resultando de 

uma "mescla" de conhecimentos tecnológicos prévios e experiências 

concretas que provêm, fundamentalmente, do trabalho no mundo real; 

incorpora-se por meio de experiências sociais distintas, sendo entendidos 

como atributos da pessoa do trabalhador e não de um posto de trabalho. 

Corresponderiam a uma síntese de elementos individuais e sociais. 

 

Autores como Deluiz (1996) retratam as competências como um jargão de 

afazeres e habilidades específicas diante de um processo de trabalho, utilizando a 

capacidade técnico–intelectual, aprender a pensar, organizar o próprio trabalho, 

gerenciar o tempo e o espaço, a capacidade de se relacionar com o grupo no 

ambiente corporativo, a transferência de conhecimento, e outros atributos que 

agregam competências subjetivas ao trabalhador. 

De acordo com a explanação desses autores à competência pode-se atribuir 

o significado de capacidade de desempenhar satisfatoriamente, adequadamente, 

com eficiência, um papel, uma função, uma tarefa ou uma profissão no ambiente 

organizacional. 

Para Zarifian (2001, p.66): 

A competência profissional é uma combinação de conhecimentos, de saber 

fazer, de experiências e comportamentos que se exerce em um contexto 

preciso. Ela é constatada quando de sua utilização em situação profissional, 

a partir da qual é passível de validação. Compete então à empresa 

identificá-la, validá-la e fazê-la evoluir. 

 

Assim, conhecimento e tarefa são condições de competência. O indivíduo 

deve dominar o assunto, ter discernimento da atividade que está sendo proposta 

pela empresa e manifestá-la na prática para que ela seja validada (GIGLIOTI, 2001). 
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2.2.1.2 Autonomia de Decisão 

De acordo com Zarifian (2001), a autonomia de decisão e de ação 

proporciona ao indivíduo e à equipe de trabalho uma competência lógica, capaz de 

formalizar as decisões e iniciativas convenientes. A autonomia individual está muitas 

das vezes associada à autonomia coletiva. A autonomia coletiva proporciona, por 

assim dizer, a oportunidade de as autonomias individuais desenvolverem-se. Esta 

situação se torna nítida quando se passa uma responsabilidade de assumir 

determinado setor a um grupo ou uma pessoa dentro de um determinado objetivo a 

alcançar. 

Pode também acontecer o contrário, essa autonomia passada pela empresa a 

uma pessoa pode limitar e reduzir a autonomia de alguns membros da equipe, 

concentrando funções específicas e importantes, promovendo desigualdades de 

informação e desempenho em determinada tarefa objetivada. 

 

2.2.1.3 Remuneração por competências 

 

Para Marras (2000, p.273), “[...] essa é uma forma praticada pelas 

organizações no mercado brasileiro, que visa vincular o desempenho à 

produtividade e à qualidade dos resultados organizacionais, estimulando o 

trabalhador na busca de metas”. 

Segundo o autor, a base desse tipo de remuneração é constituída pelas 

competências que o indivíduo possui, pelo cargo que ocupa, e o tempo de serviço 

tem um papel secundário. 

Para Gil (2006, p.191), os salários, por consequência, são diretamente 

vinculados a um processo de certificação, no qual o empregado precisa demonstrar 

sua competência; os aumentos de salários, por sua vez, não estão vinculados à 

promoção, como acontece nos sistemas tradicionais. 

O uso dessa abordagem reforça uma estratégia de qualificação por parte dos 

colaboradores. De acordo com Gil (2006, p.191), “[...] se utilizada com eficácia a 

remuneração por competência, além de recompensar os empregados pelo valor que 

agregam a seus cargos, ajuda a organização a focalizar melhor sua missão central e 

o valor do desempenho excepcional na realização dessa missão”. 
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Para a implantação de um programa dessa natureza, devem ser identificadas, 

primeiramente, as competências que criam valor para a organização e que, portanto, 

devem ser recompensadas. Esta questão é trabalhada por este pesquisador para 

discutir se as empresas possuem uma cultura de remunerar o colaborador que 

busca qualificação ou promove tais ferramentas para o melhor desempenho do 

profissional na empresa. 

 

2.2.1.4 Habilidades 

 

De acordo com Campos (2006, p.13), entende-se por habilidades “[...] a 

utilização do conhecimento para agregar valor para as pessoas, aquele que não 

encontra demanda para suas habilidades não tem emprego”. 

Nesse ponto, Giglioti (2001) escreve que as habilidades que os indivíduos 

possuem são fatores positivos a serem considerados num sistema de remuneração, 

onde a organização acompanha o colaborador e o beneficia com os aumentos de 

salários ou outras formas de benefícios e, dessa forma, de acordo com Braga (apud 

GIGLIOTI, 2001, p.51) “[...] fazendo com que a base da remuneração deixa de estar 

vinculada ao cargo, passando a vinculação para a habilidade adquirida e, quanto 

mais polivalente for o colaborador, maior será sua remuneração”. 

Entende-se por habilidades certificadas aquelas capacidades devidamente 

comprovadas e não as supostas; segundo Giglioti essa capacidade nas empresas 

tem que ser comprovada com diplomas e certificados diante de suas práticas 

profissionais (2001, p.51). 

Para Dubrin (2003, p.13), “[...] desenvolver a maior parte das habilidades 

organizacionais é mais complexo do que desenvolver uma habilidade estruturada, 

como conduzir um inventário físico ou preparar uma agenda de endereços via e-

mail”. 

Outros autores referem-se à habilidade humana, como a capacidade do 

profissional de trabalhar com e entre as outras pessoas de maneira eficaz, enquanto 

membros de um grupo. 

Para Daft (apud LACERDA, 2007, p.5), “[...] essa habilidade trata, dentre 

outras coisas, da capacidade de comunicação, liderança, motivação e de trabalho 

em equipe (ou times) por parte dos gestores organizacionais”. Essa habilidade 

citada pelo autor refere-se ao entendimento e proficiência no desempenho de tarefas 
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específicas, “incluindo o domínio dos métodos, das técnicas e dos equipamentos 

que envolvem funções específicas realizadas pela empresa e os conhecimentos 

especializados, capacidade analítica e o uso competente de instrumentos e técnicas 

de resolução de problemas em determinada área” (LACERDA, 2007). 

Esse processo de qualificação pode, dentro do contexto de Cultura 

Organizacional, alavancar iniciativas por parte dos profissionais em prol do sucesso 

da empresa e também desenvolver a sua própria carreira. 

2.2.1.5 Remuneração por conhecimentos e habilidades 

Essa estratégia recompensa as pessoas não por um trabalho específico, mas 

pelos conhecimentos e habilidades exigidas para seu desempenho. À medida que 

os empregados adquirem mais habilidades, tornam-se os recursos mais flexíveis, 

pois as pessoas não apenas se tornam capazes de desempenhar múltiplos papéis, 

mas também de desenvolver uma compreensão mais ampla do processo de 

trabalho e, consequentemente, da importância de sua contribuição para a 

organização. 

2.2.1.6 Treinamentos 

Treinamento, de acordo com Marras (2000, p.10), “[...] é um processo de 

assimilação cultural em curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar 

conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionados diretamente à execução de 

tarefas ou à sua otimização no trabalho”. Assim, entende-se que todos são 

possuidores de uma bagagem de conhecimento, habilidades e atitudes referente à 

trajetória particular de cada um e que, de acordo com o objetivo da organização, são 

devidamente moldadas e efetivadas. 

De acordo com Boog (1994 apud JERICÓ, 2001, p.4), “[...] o treinamento 

significa levar alguém a ser capaz de fazer algo que ele nunca fez antes, e fazê-lo 

sem a assistência de quem ensina”; em outras palavras, o profissional em 

treinamento tem que aplicar a ferramenta adquirida no processo de capacitação sem 

o auxílio do seu tutor, dentro do ambiente organizacional. 

Para Marras (2000), o treinamento pode ser entendido como uma capacitação 

possível de atender determinado objetivo do colaborador ou da própria empresa; 

como exemplo, o autor cita a capacitação em operar uma planilha eletrônica em 
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computador, cursos modulares específicos, dentre outros, que tem o objetivo de 

atingir a proposta da empresa. 

Entre os objetivos mais importantes da área de treinamento destacam-se os 

seguintes: 

- Formação Profissional: tem como meta alcançar um grau ideal de 

capacidade laboral para determinada profissão, repassando todos os 

conhecimentos e práticas necessárias ao bom desempenho de uma função. 

- Especialização: oferece ao treinando um campo de conhecimento ou prática 

específica dentro de uma área de trabalho para a otimização dos resultados. 

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

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

necessidades. 

Para Chiavenatto (1998, apud JERICÓ, 2001, p.4), “[...] o treinamento é o ato 

intencional de fornecer os meios para proporcionar a aprendizagem, configurada 

como mudança no comportamento humano, decorrente de novos conhecimentos, 

habilidades, atitudes, conceitos e filosofia.” 

É certo que algumas empresas evoluíram e cresceram com base em 

programas bem concebidos e executados. Em alguns casos a áreas de Treinamento 

e Desenvolvimento passou a fazer parte do organograma como uma forma de 

demonstrar o comprometimento da direção com a formação de seus recursos 

humanos. 

Para Marras (2000, p.272), “[...] a remuneração por habilidades trata-se de um 

sistema que recompensa fundamentalmente avanços no setor cognitivo dos 

trabalhadores”, e com isso é avaliado o desenvolvimento de conhecimento adquirido 

e das respectivas habilidades previamente fixadas como metas em cada etapa do 

processo da empresa. Assim, conforme o colaborador avança em seu nível de 

conhecimento e habilidade, a recompensa financeira acompanha a trajetória 

profissional desse colaborador (MARRAS, 2000). 

Robbins (2000, p.34) sugere que: 

Em lugar de deixar o título do cargo de um indivíduo defina sua categoria de 

pagamento, o sistema baseado na habilidade remunera os funcionários 

pelas habilidades e competências que conseguirem demonstrar no cargo. 

Ele fornece um incentivo para que os indivíduos aprendam tarefas novas e 

ampliem suas habilidades. Facilita a comunicação na organização, porque 

as pessoas adquirem uma compreensão melhor dos cargos das demais. E 
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ajuda a satisfazer as necessidades mínimas de evolução na carreira. Essas 

pessoas podem aumentar seus salários e conhecimento sem uma 

promoção no título de seus cargos. 

Para Gil (2006), a remuneração baseada em habilidades também pode ajudar 

os empregados e as organizações a se adaptarem a rápidas mudanças técnicas e 

de mercado. Os empregados são solicitados a aprender continuamente acerca de 

novos produtos, procedimentos e formas de tratamento. É como se a organização 

estivesse continuamente enviando a seus empregados mensagens 

comportamentais como: “O mundo está mudando rapidamente e espera que vocês 

mudem no mesmo ritmo. Mas não se preocupem, iremos recompensá-los pelo 

crescimento necessário que a mudança exige” (FLANNERY et al.,1997, p.103). 

A remuneração por habilidades não constitui um abandono radical das 

abordagens tradicionais de remuneração. Embora, com sua implantação, os 

empregados notem alguma mudança real em sua remuneração, esta continuará a 

ser feita praticamente da mesma maneira. Segundo Marras (2000, p.272), “[...] 

conforme o trabalhador avança no seu nível de habilidade, avança também 

progressivamente em termos de recompensa financeira”. 

De acordo com o Gil (2006), a finalidade não é recompensar os empregados 

pela aquisição de mais e mais habilidades, mas por aquelas requeridas por uma 

função ou cargo específico.  

A introdução do sistema de remuneração por habilidades mostra-se bastante 

adequada a organizações que tenham passado por um processo de reestruturação 

de trabalho ou desejam implantá-la, e àquelas que querem criar uma cultura, 

principalmente para incentivar seus funcionários a buscar qualificações. 

Assim, a remuneração por habilidades pode representar uma estratégia eficaz 

para transformar a empresa numa organização mais flexível, orientada ao 

desempenho e impulsionada por equipes. 

 

2.3  A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA QUALIFICAÇÃO 

 

As transformações no ambiente de negócios no Brasil exigem uma nova 

maneira de pensar, sobretudo, identificando líderes eficazes, exigindo uma 

reeducação no ambiente empresarial, identificando e treinando talentos com 

potencial de liderança. 
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Segundo Campos (1997, p.3), “[...] as pesquisas na área da educação em 

torno dos processos de reestruturação produtiva, trariam alguns elementos para 

responder as questões sobre a educação, que estavam ainda em sua fase inicial.” 

Ainda segundo o autor, alguns estudos buscavam identificar os novos conteúdos da 

qualificação, referentes às habilidades técnicas, outros já estavam apontando para 

atributos atrelados a um novo perfil de trabalhador, com visão sistêmica de 

processos, adaptabilidade em ambientes que exigem constantes atualizações e 

interpretação de informações. 

Segundo Ferreti (2004, p.6): 

A qualificação profissional, como categoria teórica, só passou a interessar 
de perto os educadores brasileiros e a mobilizá-los efetivamente quando se 
instalou o debate sobre os rumos que a educação viria a tomar em função 
das mudanças cruciais que ocorreram no campo do trabalho a partir da 
década de 1970, mas que se fizeram sentir entre nós apenas na década de 
1990.  

O autor ilustra que os setores envolvidos com a formação profissional já 

haviam detectado as mudanças e experimentavam pressões para adequar-se a elas 

na década de 1980. 

Para Paiva (apud FERRETI, 2004, p.5): 

Aqueles dentre esses educadores que vinham argumentando em favor de 
uma educação que proporcionasse uma formação plena e não apenas 
técnico-profissional aos trabalhadores foram confrontados com a 
perspectiva, desenvolvida pela literatura educacional que começou a 
circular na época, de que tal educação não era mais defendida apenas por 
eles, mas pelo próprio capital, na medida em que as mudanças que vinham 
ocorrendo no âmbito do trabalho estariam demandando, diferentemente da 
empresa fordista, operários não apenas mais bem preparados 
tecnicamente, mas também mais bem educados, no sentido amplo do 
termo. 

Diante das considerações de Ferreti (2004), pode-se acreditar que para a 

organização acompanhar as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, seus 

profissionais devam ser cada vez mais qualificados e atualizados, preparados para o 

enfrentamento de situações reais e complexas no decorrer dos dias nessas 

organizações. 

De acordo com Ferreti (2004, p.9): 

O argumento central era o de que a separação teoria/prática, 
concepção/execução, trabalho manual/trabalho intelectual, tão criticada, já 
não faria sentido na empresa flexibilizada. A formação profissional e a 
formação geral teriam, finalmente, chegado a um ponto de articulação 
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orgânica que seria não só desejável, mas possível. O termo utilizado para 
indicar esse novo estágio foi "requalificação profissional", entendido não 
como o processo pelo qual o trabalhador seria qualificado em atividade 
profissional diferente da que vinha exercendo, mas como o desenvolvimento 
de uma qualificação de tipo mais elevado e complexo, que contemplaria 
inclusive os saberes já acumulados. 

Nesse ponto, a educação profissional desempenha papel central, pois além 

de ser de prazo mais curto e permitir maior facilidade em conciliar trabalho e estudo, 

ela está diretamente voltada a nichos de diferentes negócios no mercado (NERI, 

2010). 

Segundo Paiva (1995, p.316), os estado com as mudanças na esfera 

tecnológica teriam que expandir quantitativamente e qualitativamente seus sistemas 

escolares, para atender as necessidades econômicas e sociais do sistema 

ocupacional. 

Para Ferreti: 

O que é compreensível dada sua relação mais imediata com o setor 
produtivo. Neste sentido, pode-se dizer que as instituições ligadas à 
formação profissional se anteciparam aos educadores, que tinham como 
alvo de suas preocupações os sistemas públicos de ensino, quanto aos 
estudos sobre a qualificação profissional demandada pelas mudanças 
então em curso (2004, p.13). 
 

As empresas necessitavam e necessitam de profissionais qualificados para 

exercer atividades de maior complexidade. Para isso órgãos e instituições de ensino 

técnico começaram a atender as exigências das empresas e do mercado de trabalho 

com cursos direcionados para determinada carreira profissional. 

 

2.3.1  As Instituições que Apóiam a Qualificação Profissional 

 

Diante das mudanças ocorridas a partir da Década de 80 que se 

caracterizaram pela disputa global por produtos entre países, pela busca de 

qualidade para os produtos e serviços oferecidos aos clientes, por melhores custos e 

preços, pelo oferecimento de tecnologias, pela grande escassez dos recursos 

naturais de produção e, não deixando de lado a questão da responsabilidade social, 

tais mudanças tornam-se fatores determinantes para a produtividade e 

competitividade das organizações. 

As empresas, diante dessa nova realidade, estão buscando modelos de 

gestão competitiva, procurando se preparar cada vez mais para acompanhar a 

evolução das tecnologias, inerentes ao mercado concorrencial. Alguns sistemas 



70 
 

tecnológicos foram adequados para atingir as novas metas organizacionais, e 

buscou-se a sua internalização na cultura da empresa. 

O aumento da concorrência proporcionado pelo processo da globalização tem 

gerado a necessidade das organizações manterem práticas e comportamentos para 

melhorar o desempenho de seus produtos e serviços no mercado. Portanto, para 

enfrentar essas mudanças tecnológicas e mercadológicas as empresas estão em 

busca de profissionais cada vez mais antenados a esses cenários e capazes de 

contribuir para alcançar o seu objetivo. 

Para Lacerda (2007, p.1): 

 
Essa preocupação das empresas em acompanhar as mudanças favorece o 
aumento na capacidade produtiva e competitiva dessas empresas nos 
mercados onde atuam, possibilitando melhoria na qualidade de seus 
produtos e serviços, além de uma preocupação contínua na modernização 
de seus processos internos e no desenvolvimento de seus recursos 
humanos. 

 

A questão da formação profissional não resulta numa tarefa fácil diante das 

mudanças tecnológicas e organizacionais introduzidas no processo produtivo das 

empresas, principalmente para aquelas que participam de mercados globalizados. 

Diante das modificações técnicas dos processos de trabalho, as instituições 

passaram a adotar o modelo de formação de competências, mudando o enfoque 

ocupacional para o enfoque polivalente do profissional, exigindo capacidade de 

raciocínio lógico, interpretação e aplicação de conceitos. 

A formação profissional de forma plena contribui para o acesso a conhecimentos 

disciplinares, capazes de contextualizar o exercício da atividade profissional a ser 

realizada no mercado. Dessa forma, o indivíduo pode buscar se qualificar em 

instituições de âmbitos público e privado. 

A seguir são apresentadas algumas instituições que apóiam o processo de 

qualificação profissional, proporcionando oportunidades para que esses indivíduos 

sejam alocados no mercado de trabalho. 

 

2.3.1.1 SENAI 

 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI é uma entidade de 

direito privado, que apóia a formação profissional; oferecendo cursos classificados 

como de iniciação profissional e qualificação profissional. Na qualificação 
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profissional têm-se os cursos de aprendizagem industrial, técnico, superior, os de 

curta duração e também aperfeiçoamento profissional, sendo que essas 

qualificações habilitam os alunos para uma profissão como, por exemplo, torneiro 

mecânico, pespontador de calçados, cortador de calçados, corel draw aplicado ao 

desenvolvimento de calçados, photoshop aplicado ao desenvolvimento de calçados, 

modelagem de calçados sistema CAD 2D, entre outros. Na iniciação são oferecidos 

os cursos de inglês, informática básica, gestão administrativa, entre outros. Com 

isso, a instituição promove mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho 

(SENAI, 2010). 

O perfil de qualificação profissional dos cursos do SENAI está alinhavado com 

as necessidades das empresas e está focado em três vertentes que são: 

conhecimento, capacidades técnicas e, principalmente, capacidades sociais, 

organizativas e metodológicas. 

No SENAI o mercado é que define os cursos a serem oferecidos, e estes 

variam de acordo com a demanda de tecnologia da área. O SENAI vem investindo 

em suas unidades, buscando se adequar à necessidade do mercado. No caso da 

unidade de Franca, ela é considerada bem equipada com cursos atualizados e que 

atendem à demanda. Dada a necessidade do parque industrial de Franca, tem sido 

oferecidos cursos nas áreas de: couro e calçados, bolsas e artefatos. matrizaria, 

vestuários, manutenção de equipamentos e máquinas, metalmecânica, 

eletroeletrônica e gestão gerencial. 

O SENAI também possui parcerias com empresas de diferentes segmentos no 

mercado, alocando menores aprendizes, estagiários nos cursos técnicos e indicação 

de alunos dos cursos de qualificação profissional quando solicitado pelas empresas. 

Os convênios são pré-estabelecidos com as empresas, oferecendo uma gama de 

cursos que atendem às necessidades de oferta de trabalho em Franca e Região. Para 

atender as empresas é feito uma pesquisa, realizada de acordo com as necessidades 

evidenciadas e dificuldades encontradas pelas organizações. Contudo o SENAI, 

através de coordenadores e diretores, se prontifica a receber propostas de cursos por 

essas empresas, cumprindo o seu papel de instituição de formação inicial e 

continuada.  

O SENAI formou em todo o Estado de São Paulo cerca de 618 mil pessoas; a 

instituição conta hoje com cursos nas áreas de aprendizagem industrial, cursos 

técnicos, cursos superiores, pós-graduação e cursos de formação continuada. A 
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missão do SENAI é promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a 

transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a competitividade da 

indústria brasileira. 

2.3.1.2 SENAC 

Outra empresa que está apoiando o processo de qualificação profissional na 

região de Franca é o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC que 

possui modernas instalações, como uma área total de 3.823 metros quadrados, bem 

equipada com a mais alta tecnologia em programas e dados técnico-informativos 

(SENAC, 2010). Esse órgão conta com uma gama de cursos que proporcionam 

qualificação a profissionais que queiram seguir uma carreira sólida no mercado. Os 

cursos oferecidos são: Administração e Negócios; Decoração, Design e Criação; 

Iniciação em Informática, Internet, Marketing e Vendas, Programação de 

Computadores; Redes e Hardware, Cursos de Corel X4, Photoshop CS4, Formação 

Cisco CCNA Exploration 4.0, Manutenção de Micro e Implantação de Rede Local, 

Formação de Web Designer – Adobe CS3, cursos também nas áreas de Saúde, 

Segurança e Saúde no Trabalho entre outros.  

De acordo com o relatório institucional do SENAC, que se encontra no próprio 

site do órgão, o atendimento corporativo é o canal exclusivo para promover a 

capacitação e o aprimoramento de funcionários das empresas públicas, privadas e do 

terceiro setor. O SENAC possui parcerias com empresas do ramo de serviços, 

comércio varejista e atacadista no âmbito de Franca e região (SENAC, 2010). 

O SENAC tem a missão de proporcionar o desenvolvimento de pessoas e 

organizações para a sociedade do conhecimento, por meio de ações educacionais 

comprometidas com a responsabilidade social. Também procura valorizar o potencial 

empreendedor de alunos, professores e funcionários da organização, de forma que 

inovem em suas carreiras e sejam capazes de transformar oportunidades em ações 

pessoais e coletivas. 

Pode-se entender que o SENAC reconhece seu papel como instituição 

integrante do conjunto de organizações que devem apoiar ativamente o 

desenvolvimento sustentável das comunidades. 

O SENAC possui um programa de desenvolvimento local para beneficiar a 

população carente de informações, cujo objetivo é “[...] passar de uma situação para 
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outra melhor, planejada por uma visão coletiva, integrada com os setores da 

sociedade e todos os ativos de uma comunidade. Uma situação que gere 

crescimento econômico promova o desenvolvimento social e preserve o meio 

ambiente levando em conta as gerações futuras” (SENAC, 2010). 

Em 2009, o SENAC implementou a metodologia de desenvolvimento local em 

50 bairros de diferentes cidades do Estado. Com isso, foram gerados inúmeros 

diagnósticos participativos e planos de ação, beneficiando mais de 40 mil pessoas. 

No mesmo ano, o SENAC atendeu a 607 empresas, totalizando 63.785 pessoas 

beneficiadas no Estado de São Paulo.  

E pelo sexto ano consecutivo, foram realizados os encontros empresariais, 

reunindo cerca de 2,5 mil profissionais de diversas áreas, em 33 eventos realizados 

em 32 unidades da rede. Os temas foram definidos com base na realidade de cada 

região, com o objetivo de gerar conhecimento por meio da troca de experiências, 

aproximar clientes em potencial e fidelizar os já existentes.  

 

2.3.1.3 SEBRAE 

 

Outra instituição que apóia a qualificação profissional é o Serviço Brasileiro de 

Apoio a Micro e Pequena Empresa - SEBRAE, preparando os micro e pequenos 

empresários para obterem as condições necessárias para crescer e acompanhar o 

ritmo de uma economia competitiva (SEBRAE, 2010). 

O SEBRAE utiliza e disponibiliza ferramentas básicas para o crescimento das 

empresas, como cursos, consultorias, treinamentos, palestras, seminários, eventos e 

publicações, disseminando o conhecimento como prioridade estratégica e, desta 

forma, integra os métodos convencionais e as novas tecnologias para as micro e 

pequenas empresas. 

O SEBRAE acredita que a criatividade no desenvolvimento de novas soluções 

e a quebra de paradigmas são fundamentais para a sustentação e viabilidade de sua 

missão. Por isso, também atua em quatro áreas consideradas chaves para o 

crescimento dos micro e pequenos empreendimentos, são elas: 

 Articulação de Políticas Públicas que criem um ambiente institucional mais 

favorável; 

 Acesso a novos mercados; 

 Acesso a novas tecnologias, e 
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 Gestão Empresarial 

 

De acordo com o projeto pedagógico, o SEBRAE visa oferecer treinamentos 

para o desenvolvimento dos empreendedores e empresários das MPEs, nas 

seguintes áreas: Financeiro, Marketing, Recursos Humanos e Administração Geral. 

O SEBRAE considera como qualificado gestores das MPEs aptos para 

desenvolver e manter suas empresas neste mercado altamente competitivo, tendo 

uma boa gestão e buscando o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Para o SEBRAE o perfil de profissional exigido pelas empresas tem que ser 

dinâmico e adepto a mudanças. De acordo com o órgão existe uma carência muito 

grande de profissionais qualificados, com censo crítico e atuação plena para o 

desenvolvimento das atividades. 

Essa instituição possui parcerias com empresas e outras instituições, como 

Universidades e o próprio SENAI, SENAC E SENAR; em alguns momentos são as 

próprias empresas que subsidiam a qualificação de seus profissionais, em outros 

momentos se unem (empresas do mesmo segmento) para o rateio dos custos de 

treinamentos e capacitações em geral. 

 

2.3.1.4 Universidades 

 

 As Universidades têm um papel importante na qualificação dos indivíduos 

para o mercado extremamente competitivo, contribuindo na formação do profissional 

humano, com visão e discernimento para trabalhar em áreas específicas, com a 

possibilidade de seguir uma carreira sólida. 

Na área de educação profissional a cidade de Franca conta com duas 

Universidades, um Centro Universitário Municipal e uma Faculdade Municipal. 

A Universidade Estadual Paulista - UNESP conta com cursos nas áreas 

humanas e sociais, não sendo importantes para o foco desta pesquisa e, por isso, 

os dados não serão trabalhados. 

Outra instituição também que não fez parte da discussão deste trabalho é a 

Faculdade de Direito de Franca, considerando que a área não está relacionada com 

esta pesquisa. 
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2.3.1.5 UNIFRAN 

A Universidade de Franca - UNIFRAN conta com cerca de 100 cursos de 

formação profissional, em nível de graduação, especialização, mestrado e doutorado. 

A missão da instituição é disponibilizar para acadêmicos, professores, profissionais e 

toda comunidade, serviços de qualidade voltados para o futuro. 

Dentre os cursos que qualificam profissionais, pode-se destacar o de Sistemas 

de Informação por ser de interesse para a proposta desta pesquisa. 

O Curso de Sistemas de Informação forma profissionais que podem atuar na 

área de Tecnologia de Informação, habilitando-os para o desenvolvimento de alta 

tecnologia em computação, com ênfase no desenvolvimento de programas 

comerciais, aplicativos para internet e geração de sistemas multimídia. Essas 

ferramentas versatilizam a operacionalização dos processos produtivos e 

administrativos das empresas (www.unifran.br, 2010). 

A UNIFRAN possui parcerias com empresas na área de TI, bem como em 

outras áreas também, proporcionando oportunidades de estágios e contribuindo para 

desenvolver habilidades e competências há serem aplicadas no mercado de trabalho. 

As empresas participam de fóruns, palestras e minicursos oferecidos pela 

universidade, contribuindo para que elas possam acompanhar as mudanças 

globalizadas. 

 

2.3.1.6 Uni-FACEF 

 

A Uni-FACEF é uma instituição de ensino superior que vem atuando a mais de 

cinquenta anos na formação de profissionais na cidade de Franca e região. A sua 

missão é construir e difundir o conhecimento, contribuindo para a formação do ser 

humano, a fim de que ele exerça o seu papel na sociedade com ética e cidadania. 

A Uni-FACEF conta hoje com 26 cursos, entre graduação, MBAs, 

Especialização e Mestrado, que fornecem bagagem aos seus alunos para enfrentar o 

mercado de trabalho cada vez mais competitivo. 

De acordo com as informações buscadas no site da instituição, recentemente 

foi criado o curso de Sistemas de Informação que tem o objetivo de qualificar 

http://www.unifran.br/
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profissionais para atuar como consultores na área de sistemas e tecnologia, avaliando 

e selecionando recursos de software e hardware para empresas, centros de pesquisa 

e desenvolvimento de software e contribuindo. Dessa maneira, para aumentar o 

número de micro e pequenas empresas relacionadas às atividades de software e 

serviços de informática em Franca e região.  

Com a gama de cursos oferecidos por estas instituições e com o intuito de 

formar profissionais de sucesso para atuar no mercado de trabalho, a Cidade e a 

Região podem crescer e se desenvolver cada vez mais. 

 

2.4  QUALIFICAÇÃO EM CADEIAS PRODUTIVAS 

 

Para Tigres (2006), as cadeias produtivas surgiram a partir da crise do fordismo 

e da queda da demanda mundial por produtos que resultaram em novos arranjos 

cooperativos baseados na especialização flexível. Essas novas formas de produção, 

segundo o autor, se desenvolveram principalmente em distritos industriais ou grupo 

de firmas em que os vínculos culturais, sociais e institucionais favoreciam a 

cooperação e a confiança. 

 As cadeias produtivas, segundo Fadel (apud CAPORALLI, 2004), “[...]são 

formadas por pequenas e médias empresas, agrupadas em torno de uma profissão 

ou negócio, onde enfatizam o papel desempenhado pelos relacionamentos formais e 

informais entre empresas e demais instituições envolvidas”. Neste tipo de sistema, as 

organizações envolvidas possuem parcerias e amplo relacionamento entre os seus 

diferentes participantes: empresas produtoras de serviços e produtos, centros de 

pesquisa, instituições de apoio à qualificação que preconizam capacitações e 

treinamentos como já citado anteriormente, SENAC, SENAI, SEBRAE e as 

Universidades. Estas, por sua vez, apóiam e contribuem na formação de profissionais 

para empresas e para o mercado de trabalho. 

Para Tigres (2006, p.228), “[...] a cooperação entre empresas, embora 

apresente nítidas vantagens para a cadeia produtiva como um todo, constitui uma 

atividade arriscada e custosa”. Na visão do autor, coalizões são instáveis e não 

eliminam os riscos de comportamento oportunistas entres os parceiros, 

principalmente quando são realizados investimentos entre esses parceiros e eles não 

encontram a necessária complementaridade no mercado. 
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Pela força de sua capacitação tecnológica ou acesso privilegiado ao mercado, 

algumas empresas assumem um papel crítico que lhes concede poderes 

monopolistas. Para a empresa que faz parte da cadeia produtiva, os benefícios da 

integração em redes dependem de seu papel na agregação de valor e da mobilidade 

que possa ter. A vantagem, segundo Tigres (2006, p.229), para a empresa dentro da 

cadeia produtiva é o aprimoramento da produção, o aumento da velocidade de 

resposta para os clientes e a obtenção de qualidade na logística do produto. 

 

2.4.1 Clusters 

 

 A localização do empreendimento é outra estratégia que possibilita a 

cooperação entre as empresas do mesmo ramo; surge o conceito de cluster, sendo 

considerado como uma cadeia de relações entre empresas, compartilhando e 

complementando matérias primas e conhecimento do segmento em comum. 

 De acordo com Fusco (2005, p.40), “[...] o conceito de clusters tem sido 

utilizado como ferramenta para o desenvolvimento de regiões e até de países, bem 

como para a inserção no mercado mundial de pequenas e médias empresas”. Através 

da cooperação, essas pequenas e médias empresas podem construir arranjos que 

permitam ganhos de eficiência tanto em escala quanto escopo. 

 Outro aspecto vantajoso para as empresas que participam de clusters é o da 

melhoria com relação à qualidade e à especialização dos funcionários, uma vez que é 

possível elaborar esforços conjuntos para a busca do envolvimento de instituições 

como universidades e centros de formação profissional, para que ofereçam 

treinamentos e apoio técnico em geral para as empresas presentes no clusters. 

As vantagens são inúmeras para essas empresas que estão na cadeia 

produtiva, possibilitando o desenvolvimento da região na qual estão inseridas, 

propiciando o estabelecimento de políticas econômicas regionais mais realistas e 

direcionadas às necessidades prioritárias das empresas que dela fazem parte, 

obtendo resultados mais competitivos e melhorando a qualidade de vida da população 

(FADEL, 2009). 

Para Braga (2009, p.31), “[...] o desenvolvimento é um processo de 

transformação no qual o homem é capaz de manifestar suas aspirações e seu gênio 

criativo. Como afirma Furtado (apud BRAGA, 2009, p.31) “[...] podemos assim 

entendê-lo e concebê-lo como sendo um processo político de construção e 
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participação cidadã”. De acordo com o autor Braga (2009) o desenvolvimento é um 

processo de transformação que se materializa no local. 

 

2.4.2  Desenvolvimento em Cadeias Produtivas 

 

 O Desenvolvimento Industrial foi criado pelo setor agrícola-exportador em 

expansão antes da Primeira Guerra Mundial. As indústrias desenvolvidas nesse 

período eram principalmente complementares ou subsidiárias do setor exportador e 

dependentes desse setor para importar matérias- primas e insumos, incluindo 

máquinas e equipamentos (SUZIGAN, 2000, p.367). 

Segundo Braga (2009, p.12), a consequência de um desenvolvimento tardio no 

Brasil se deu pelo fato de que: 

As exportações dos países subdesenvolvidos, além de tímidas em termos 
monetários, concentravam-se em poucos produtos de baixo valor agregado 
e destinavam-se a poucos países. Por sua vez, as importações desses 
mesmos países via de regra constituíam-se de produtos de maior valor 
agregado, resultando em deterioração dos termos de comércio e 
desequilíbrios nas contas externas, alem do que, o reduzido estoque de 
capital por unidade de trabalho, a adoção de técnicas rudimentares e de 
tecnologia obsoleta, mais o emprego de uma força de trabalho de baixo 
nível instrucional e de pouca qualificação, refletiam os baixos níveis de 
produtividade e da reduzida capacidade de oferta. 
 

Para Suzigan (2000, p.28), “[...] o desenvolvimento Industrial ocorrido antes da 

década de 1930 é considerado como um crescimento industrial induzido pelo 

crescimento da renda interna resultante da expansão do setor exportador, 

principalmente de café”. 

O crescimento da renda propiciado pela expansão das exportações criou 

mercado para produtos manufaturados ocorrendo, então, crescimento industrial para 

fabricar bens de consumo para esse mercado. 

Para Suzigan (2000), o crescimento da produção industrial tornou-se 

dependente do crescimento da produção do mercado interno o qual, por sua vez, 

dependia da expansão do setor exportador, contribuindo assim, para o crescimento 

da renda interna. Para Furtado (apud SUZIGAN, 2000, p.28), “[...] o crescimento 

industrial era considerado como meramente uma extensão da economia da 

exportação; seu desenvolvimento era limitado, porque dependia em última instância, 

do desempenho da economia agrícola-exportadora.” Para dominar essa 

dependência, o setor industrial teria que diversificar sua estrutura a fim de criar sua 
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própria demanda, isto é, estabelecer as indústrias produtoras de bens intermediários 

e de bens de capital. 

Portanto, o desenvolvimento industrial não estava apenas limitado a bens de 

consumo e materiais de construção, mas incluía também a produção de insumos e 

bens de capital para os setores agrícola e de transporte. Com isso, o 

desenvolvimento industrial nesta época já havia adquirido certo grau de auto-

sustentação, ou seja, a demanda não dependia inteiramente do crescimento da 

renda relacionado às exportações. 

Para Kin (2005, p.118), os países que obtiveram êxito nos estágios iniciais do 

desenvolvimento industrial concentraram-se em produtos relativamente intensivos 

em trabalho, como é o caso da manufatura enfrentando grandes modificações. Os 

níveis salariais começaram a subir tornando-se necessária uma mudança para áreas 

de produção menos intensivas em trabalho. O Japão foi um exemplo desse 

processo econômico de transição. 

Com a necessidade de as empresas identificarem novos processos e novas 

áreas de produto nas quais podiam competir, houve uma maior demanda para os 

trabalhadores cuja educação lhes permitia perceber as tendências do mercado 

mundial e lidar com rápidas mudanças (KIN, 2005, p. 118). 

Para o autor (2005, p.119), os graduados do ensino superior tornaram-se 

importantes, especialmente os educados em ciências e engenharia, cujas 

capacidades de acompanhar o conhecimento internacional tornaram-se maiores à 

medida que boa parte do conhecimento foi apresentando uma base científica 

diferente daquela que caracterizava o estágio inicial de desenvolvimento. 

Durante esse processo de formação do desenvolvimento industrial, os 

empresários começavam a implantar uma cultura na empresa que refletia sucesso 

no mercado e em outras empresas que faziam parte do mesmo segmento, como 

formas de conduzir a produção, implantação de programas e normas que eram 

seguidas à risca pelos colaboradores, e também a presença da figura do fundador 

como exemplo para que esses colaboradores atingissem o sucesso profissional 

(KIN, 2005). 
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3 CULTURA ORGANIZACIONAL NO ÂMBITO DAS EMPRESAS 

A cultura organizacional na época da Revolução Industrial era 

predominantemente voltada à conservação das tradições e valores ao longo do 

tempo. As pessoas eram consideradas recursos de produção, juntamente com 

outros recursos organizacionais como máquinas, equipamentos e capital, dentro da 

concepção dos três fatores tradicionais de produção: terra, capital e trabalho.(UVB,  

Segundo Chiavenato (2002, p.51), “[...] a administração das pessoas era 

considerada tradicionalmente entre 1900 e 1950 “Relações Industriais”. Tudo para 

servir a tecnologia. O homem era ainda considerado um apêndice de máquina. Para 

o autor o mundo estava mudando, mas a mudança era ainda vagarosa, as rupturas 

eram lentas, morosas e progressivas. 

Para Moraes (2004, p. 22): 

As primeiras especulações sobre a cultura remontam ao século XIX, e 
estavam ligadas às preocupações de entender os povos e as nações, de 
buscar explicar os diferentes modos de vida encontrados em diferentes 
países e civilizações. Estas preocupações surgem em meio a um contexto 
de grandes expansões políticas e econômicas das sociedades 
industrializadas. 

 

A Antropologia defende um conceito de cultura essencialmente semiótica, 

onde analisa a ciência interpretativa em busca do significado, em vez da ciência 

experimental em busca de leis. Para Schein (apud MASCARENHAS, 2002, p.89) 

“[...] a cultura é, então, propriedade de um grupo, é duradoura, no sentido de não se 

transformar, e é compartilhada, no sentido de ser consenso e de não haver 

ambiguidade. Para Schein, se não há consenso tácito aquele grupo não tem uma 

cultura relacionada às suas ações. 

A Cultura Organizacional a partir da Década de 80 permaneceu e consolidou-

se como um referencial para administradores e executivos; definida como conjuntos 

de valores e significados que fornecia uma base comum compartilhada às 

organizações, de modo geral, e às empresas, de forma particular, tornou-se assim, 

objeto de análise cultural. 

Para entender a posição das empresas com relação à influência da cultura 

organizacional no processo de qualificação da mão-de-obra, faz-se necessário a 

compreensão das colocações de autores renomados sobre conceitos de cultura em 

ambientes organizacionais. 
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3.1 CONCEITOS DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

A Cultura Organizacional tem sido utilizada nos estudos do ambiente 

organizacional e vista como fator de desenvolvimento de compreensão, de 

racionalização e de inovação do trabalho. 

Ao se trabalhar a importância e o valor da Cultura Organizacional, trabalham-

se a prática organizacional e as mudanças ocorridas nos sistemas de gestão da 

empresa. Por se tratar do comportamento nas organizações, a Cultura 

Organizacional tem servido como bases para explicar as ações coletivas, ou mesmo 

individuais, que lá ocorrem (FADEL, 2009). 

Para compreender melhor o termo cultura reportamos a autores que 

apresentam uma identidade desse conceito, como é o caso de Beyer e Trice (apud 

FLEURY, 1996, p.17) que entendem por Cultura Organizacional como “[...] o 

conjunto de concepções, normas e valores submersos à vida de uma organização e 

que devem ser comunicados a seus membros através de formas simbólicas 

tangíveis”. De acordo com Beyer e Trice (apud FLEURY, 1996, p.19), “[...] essa parte 

tangível, constituem os ritos, rituais, mitos, estórias, gestos e artefatos”, que 

evidenciam a Cultura Organizacional. 

Para Schein (apud FREITAS, 1991, p.7): 

 

A Cultura Organizacional é o modelo dos pressupostos básicos, que 
determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo 
de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação externa e 
integração interna. Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o 
suficiente para serem considerados válidos, são ensinados aos demais 
membros como a maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se 
em relação aqueles problemas de adaptação externa e integração interna. 
 

Segundo o autor, a cultura torna-se a imagem tácita que o colaborador possui 

diante da empresa, quais os critérios que ele tem que seguir, normas, condutas, 

regras, significados intrínsecos de uma determinada situação ou problema que se 

passou. 

 

Johann (2004 apud PITANGUI, 2005, p. 26) acrescenta que: 

A cultura é condicionada pela trajetória da organização que a hospeda, 
pelos obstáculos que enfrentou, por seus fracassos e, especialmente, por 
suas vitórias. Quando essa cultura se consolida, ela confere identidade a 
seus membros, que passam a ter uma visão compartilhada do mundo que 

os rodeia e do lugar que nele ocupam. 
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Na concepção de Fleury (1996, p.22), a cultura pode ser entendida como: 

Um conjunto de valores e pressupostos básicos expressos e elementos 
simbólicos que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 
construir a identidade organizacional, tanto agem como elemento de 
comunicação e consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de 
dominação. 

 

Para Schein (apud CHOO, 2006, p.151) “[…] cultura é o resultado dos 

esforços da organização para se adaptar ao ambiente externo e, ao mesmo tempo, 

conseguir a integração interna nas organizações”. Toda organização precisa 

enfrentar as tarefas de adaptação externa e integração interna, que implicam 

conseguir um consenso sobre identidade coletiva, função e comportamentos 

coletivos. Nessa nuance, a questão é como que os empregados nas organizações 

geram e conectam seus pensamentos e percepções de modo a tornar possível uma 

ação coletiva. 

Na visão de Choo (2006), essa coletividade pode ser evidenciada através da 

criação de significado, que segundo o autor, gera uma estrutura de entendimentos 

dentro da organização, com base nos quais pode ocorrer uma ação pactuada, sem o 

efeito da dominação citada por Fleury. Uma rede de significados e interpretações 

comuns gera um clima de ordem social, continuidade temporal e clareza contextual 

que dá aos membros da organização clareza para coordenar e relacionar suas 

ações (CHOO, 2006, p.142). 

Toda organização possui uma cultura própria que a identifica e que forma o 

conjunto que realça os seus costumes, suas crenças e seus valores. De acordo com 

Marras (2000, p.290), “[...] a Cultura Organizacional é tão estreitamente dependente 

do conjunto de valores das pessoas que a formam que, a coerência de um hábito 

cultural somente pode ser analisada a partir do sistema a que pertence”. 

Segundo Marras (2000, p.292), “[...] as empresas mais preparadas, com 

profissionais de visão, já se deram conta da importância de carregar traços culturais 

próprios que a definem, objetivando a formação de equipes coesas, com propósitos 

alinhavados ao da própria organização”. De acordo com o autor, numa empresa em 

que a Cultura Organizacional é difundida e os valores e as crenças são pontos de 

referência claros e compartilhados entre todos, há um acordo tácito. Essa cultura se 

torna uma bandeira da empresa a ser seguida pelos colaboradores. 
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De acordo com Fadel (2009, p.3), “[...] esses elementos presentes no 

ambiente organizacional podem ser assimilados pela integração ao grupo, num 

processo de socialização, como pode ser, contínua e individualmente, construído e 

incorporado ao ambiente organizacional.” 

O clima de turbulência nas empresas pode levar ao desequilíbrio de todo o 

processo de gestão de uma empresa. Para Choo (2006, p.143), “[...] onde houver 

falta de informações ou as informações forem ambíguas, crenças e princípios 

comuns, podem suprir a falta ou reduzir suficientemente a ambigüidade para que a 

organização possa agir”. As organizações também devem ser capazes de avaliar 

constantemente a validade de suas crenças e princípios, revelar as oportunidades e 

ameaças ocultas em novas informações e estimular inovações por meio de 

experimentações. Isto pode se refletir na forma de cultura fraca ou cultura forte 

dentro de uma organização.  

A cultura forte, de acordo com Robbins (2003, p.289), produz um efeito 

positivo sobre o desempenho da organização; quanto mais membros aceitarem os 

valores centrais e, quanto maior seu comprometimento com tais valores, mais forte 

se torna a cultura. Já nas culturas fracas, há dificuldades de assimilar os valores, as 

normas, os princípios da própria cultura, permitindo manifestações como subculturas 

e contraculturas. 

 
3.1.1 Subculturas 
 

Para Coelho (2009, p.1), “[...]subcultura designa o conjunto de padrões de 

comportamentos, crenças e interesses próprios de um determinado grupo social”. 

 
O conceito de subcultura permite apreender a diversidade das 
manifestações culturais numa determinada sociedade. No entanto, o prefixo 
“sub” não deve ser apreendido de forma hierárquica ou valorativa, mas sim 
como sinal de coexistência de diferentes formas de manifestação cultural 
numa mesma cultura. Diferentes fatores podem ser agregadores de uma 
subcultura como idade, etnia, classe ou gênero. Neste sentido, o termo 
multiculturalismo é mais adequado para descrever a pluralidade de 
manifestações culturais presentes na sociedade contemporânea, pois 
permite apreender a coexistência de diferentes manifestações culturais sem 
estabelecer nenhuma relação valorativa, hierárquica ou legitimadora de 
algumas manifestações culturais frente a outras (COELHO, 2009, p.1). 

 
A empresa possuiu uma única cultura organizacional, podendo apresentar 

uma série de subculturas. 
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Para Robbins (apud MORAES, 2004, p.31), “[...] subculturas podem ser 

definidas por designações de departamentos e separação geográfica, como 

departamento de compras, por exemplo, pode ter uma subcultura compartilhada 

unicamente por seus membros.” 

Para Choo (2006, p.153), “[...] em vez de uma cultura única e uniforme, a 

perspectiva de diferenciação parte do pressuposto de que a organização é 

constituída de várias subculturas, frutos de diferentes níveis de poder, áreas de 

interesse e práticas profissionais”. 

Segundo Moraes (2004, p.32): 

 

As subculturas incluem os valores essenciais da cultura dominante mais os 
valores específicos daquele departamento. Da mesma maneira um 
escritório ou unidade que fique fisicamente separada do resto da 
organização pode assumir uma personalidade diferente, porém, sem perder 
os valores essenciais, mas como modificações que atendam a situação 
específica desta unidade. 

 
De acordo com Morgan (apud PITANGUI, 2005, p.37), “[...] as subculturas 

surgem porque as pessoas que trabalham na organização, muitas vezes, têm 

interesses que são considerados por elas como mais importantes que os fins 

organizacionais”. De acordo com o autor, surgem grupos que formam coalizões que 

se opõem aos valores que a empresa possui e constrói ao longo do tempo. Quando 

há essa forma de coalizão, desenvolve-se uma contracultura, apresentando divisões 

informais de opinião dentro do grupo e na organização como um todo. 

 

3.1.2 Contracultura 

 

Segundo Freitas (1991, p.18): 
 

A contracultura implica aceitar que numa organização podem coexistir 
diversas culturas, as quais provocam algumas formas de resistência à 
cultura dominante, ou seja, de que forma alguns do escalão inferior reagem 
às formas de controle e como expressam as contradições existentes nos 
sistemas organizacionais a que pertencem. 
 

A contracultura, segundo o autor, apresenta divisões informais de opinião 

entre grupos, que podem ser caracterizadas por resistência e conflitos interpessoais 

como: resistir a inovações, esconder informações importantes e benéficas para a 

empresa, boicotar produtos, fazer mal uso de tecnologias e falta de cooperação com 

os colegas. 
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3.2 ELEMENTOS DA CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

Segundo Fleury (1996, p.390), a formação de uma Cultura Organizacional é 

um processo no qual entram diversas variáveis na própria medida em que a cultura 

é vista como a decantação, sob a forma de valores, crenças, mitos, normas, ritos, 

cerimônias, estórias, tabus e heróis. Esses elementos, que serão discutidos e 

relatados a seguir, constituem a própria Cultura Organizacional e propicia o melhor 

entendimento da dimensão empírica da cultura dentro de uma organização. 

 
 
3.2.1 Valores 
 

Os valores em uma organização podem ser considerados como os padrões 

de conduta que levam a empresa ao sucesso, e estabelecem guias de 

procedimentos que representam a filosofia da organização para alcançar seus 

objetivos. Segundo Gil (2006, p.42), “[...] há empresas que valorizam o uso do 

uniforme, enfatizam a conformidade às normas”, “[...] há outras que se caracterizam 

pelo estímulo à individualidade, pela autonomia de seus membros e pelo baixo nível 

de dependência em relação aos superiores”. 

Para Freitas (1991, p.14), “[...] os valores e crenças formam o coração da 

cultura, definem sucessos em termos concretos para os empregados e estabelecem 

os padrões que devem ser alcançados na organização”. 

Na visão de Freitas (1991), os valores influenciam o comportamento dos 

empregadores e colaboradores dentro da organização. Freitas descreve algumas 

influências dos valores no cotidiano da organização, são eles: 

a) Os valores e crenças de uma organização indicam que questões são, 

prioritariamente, observadas: como exemplo ela cita a questão do respeito 

por pessoas que trabalham a algum tempo na empresa, exercendo com 

êxito as atividades. 

b) Os valores também desempenham um importante papel na determinação 

de quão longe alguém pode ascender na organização; como exemplo ela 

escreve que cargos disputados podem se tornar um marco; pessoas 

concorrem a determinado posto que lhe dê recompensas mais atraentes e 

status. 



86 
 

c) Os valores e crenças compartilhados também exercem um importante 

papel em comunicar ao mundo exterior o que ele pode esperar da 

companhia, como exemplo a autora coloca que a marca da empresa, o 

slogan, podem estar relacionado com sucesso pessoal, comprometimento, 

autoconfiança, comportamento ético, credibilidade e orgulho. 

 

Toda essa conduta é mantida pela empresa, num processo sociabilizado de 

geração para geração dentro da organização. 

Para Tamayo (2001, p.40): 

Os valores fazem parte de uma dialética de manutenção e de transformação 
dos comportamentos humanos pela socialização e aprendizagem 
permanentes, sendo, por isso, valiosos para as instituições que desejam 
modelar comportamentos em função de seus interesses, que podem ser 
favoráveis ou não às vivências de prazer e de sofrimento. Os valores das 
organizações podem ser uma das fontes geradoras de prazer no trabalho, 
desde que favoreçam uma organização do trabalho flexível, marcada pela 
possibilidade de negociações das regras e normas dos processos de 
trabalho, com participação dos trabalhadores e gestão coletiva das 
necessidades individuais e organizacionais. Quando os valores influenciam 
uma organização do trabalho marcada pela ausência de críticas e 
negociações das normas e regras, levando à naturalização das situações e 
à criação de verdades inquestionáveis, pode ter lugar o sofrimento no 
trabalho. 

Para Freitas (1991 apud MORAES 2004, p.35), “[...] as organizações bem 

sucedidas têm nos seus valores compartilhados uma fonte de força, uma vez que 

seus colaboradores se sentem como partes importantes da organização são 

motivados porque a vida organizacional tem significado para eles”. 

Para atingir seus objetivos a empresa tem que manter a ordem, a conduta dos 

procedimentos e continuar modelando comportamentos, visando sempre manter a 

relação fortalecida dos colaboradores com a organização. 

 

3.2.2 Crenças e Pressupostos 

 

Para Freitas (1991, p.20), crenças e pressupostos são verdades naturalizadas 

dentro da organização; são fatos e atitudes tidas como verdade, são 

inquestionáveis, e se formam ao longo dos anos; basta que “[...] determinado grupo 

tenha tido tempo de vida suficiente para que tal formação ocorra”. Cabe a empresa 

proporcionar ao colaborador formas de motivação e relacionamento interpessoal 

harmônico capaz de refletir nos objetivos a serem alcançados pela organização. 
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Para Freitas (1991, p.20): 

O processo evolutivo não muda aquelas coisas que foram aprendidas e que 
se tornaram estáveis na vida do grupo. Daí, já que estes pressupostos 
fazem a Cultura Organizacional servir a função secundária de estabilizar 
muito dos ambientes internos e externos do grupo, e desde que a 
estabilidade buscada pelo grupo como uma defesa contra a ansiedade 
derivada da incerteza e da confusão, estas partes mais profundas da cultura 
ou não sofrem alterações ou mudam muito lentamente. 

3.2.3 Ritos, Rituais e Cerimônias 

 

A proposta de abordar ritos, rituais e cerimônia na organização é de extrema 

importância para este estudo, que disserta sobre a influência da cultura 

organizacional no processo de qualificação da mão-de-obra. Para Freitas (1991, 

p.21), “[...] os ritos, rituais e cerimônias são exemplo de atividades planejadas que 

têm conseqüências práticas e expressivas, tornando a Cultura Organizacional mais 

tangível e coesa.” 

De acordo com Freitas (1991), os ritos têm um papel importante para tornar 

expressiva a cultura dentro da organização; tais procedimentos podem apontar 

comportamentos nessas empresas como, uma comunicação clara, procedimentos 

padronizados, regras, postura do colaborador no ambiente organizacional, 

encorajamento para inovações, normas seguidas, confraternizações, acordos, 

promoção de colaboradores, reuniões, redução de conflitos e registro de imagens e 

momentos compartilhados entre os membros de uma organização. 

Alguns ritos são importantes de serem abordados e, de acordo com Beyer e 

Trice (apud SANTOS FILHO 1999, p.84): 

Ritos de Passagem facilitam mudanças de status, minimizando as mudanças 

decorrentes dos novos papéis a serem desempenhados. Delimitam simbolicamente 

um rompimento entre uma identidade passada, que ficará para trás, e uma nova 

identidade, que deverá ser assumida. Segundo Freitas (1991, p.24), esses ritos 

minimizam mudanças na maneira como as pessoas executam novos papéis sociais, 

restabelecendo o equilíbrio das relações sociais em processo. 

Ritos de Degradação têm a função de dissolver força e identidade de certos 

membros; segue uma estrutura básica: foco da atenção na pessoa que será 

degradada, sendo os seus comportamentos associados às falhas e problemas que 
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se pretendem resolver; descrédito formal através de algum tipo de relatório ou 

análise; retirada ritual pública de toda a posição e status anteriormente usufruídos 

pelo membro. Para Freitas (1991, p.24), esses ritos são muito utilizados em casos 

de demissão, afastamento de autos executivos, denúncia de falhas e 

incompetências nas empresas. Essas ações reafirmam e valorizam a importância 

das regras envolvidas. 

Ritos de Reforço reforçam a premiação e celebração pública pela obtenção 

de resultados positivos, ratificação e identidades, metas a serem alcançadas, 

provendo o reconhecimento público de realizações dos indivíduos, estimulando 

esforços semelhantes. Segundo Freitas (1991, p.24), o rito de reforço motiva os 

esforços individuais e enfatiza o valor social nas empresas. 

Ritos de Renovação renovam as estruturas e aperfeiçoam seu 

funcionamento, indicando que ações estão sendo executadas para resolver 

problemas e escondendo alguns deles, legitimando e reforçando os sistemas de 

poder e autoridade existentes. De acordo com Freitas (1991), o rito de renovação 

visa aperfeiçoar o funcionamento da empresa, através de programas de 

desenvolvimento organizacional e assistência ao empregado. 

Ritos de Redução de Conflitos facilitam a restauração do equilíbrio, desviando 

a atenção da resolução de problemas, restabelecendo relações, ou mesmo tornando 

aceitável a convivência com o conflito, que seria mantido dentro de um nível 

tolerável para a estrutura. Para Freitas (1991, p.24), o rito de redução de conflitos 

desvia a atenção da resolução de problemas, compartimentando o conflito e seus 

efeitos de ruptura. 

Ritos de Integração encorajam e revivem sentimentos comuns vigentes no 

ambiente social, permitindo a liberação de emoções e o relaxamento temporário das 

normas, buscando, entretanto, reafirmá-las. Freitas (1991, p.24), destaca que esse 

rito permite a liberação de emoções e o afrouxamento temporário das normas; 

comumente usado nas festas de Natal, jogos e rodadas de cervejas. 

A questão a ser trabalhada é discutir as ações da empresa de acordo com os 

elementos da cultura, levantados em determinado período, e de que forma a 

empresa procura interagir com os colaboradores, como ela valoriza o profissional 

qualificado intrínseca e extrinsecamente. 
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Para Fleury (1996, p.124): 
 

Os rituais acontecem em momentos de festas, acionados por motivos 
justificados dentro dos valores dominantes da empresa: uma meta de 
produção atingida, uma inauguração, são muito significativos: neles todos 
se confraternizam de igual para igual, e o empregado pode aproximar-se do 
diretor e levar suas questões, seus problemas, sem passar pelos canais 
burocráticos. 
 

A empresa através do ritual passa a manter um clima de harmonia no 

ambiente organizacional, consegue interagir com os colaboradores, mantém as 

regras e normas pré-estabelecidas e garante a exatidão dos resultados. 

 

3.2.4  Estórias e Mitos 
 

Para Freitas (1991, p.26), “[...] estórias são narrativas baseadas em eventos 

ocorridos, que informam sobre a organização, reforçam o comportamento existente 

e enfatizam como este comportamento se ajusta ao ambiente organizacional”. 

As estórias são acontecimentos que passam a nortear a empresa ao longo da 

sua vida útil. Segundo Fleury (1996), são situações que personificam os valores e 

proveem modelos de comportamentos para os demais colaboradores e gestores da 

organização. 

Para Moraes (2004, p.42), “[...] as estórias têm um papel central na 

conformação dos comportamentos ou ações dos membros organizacionais, são 

simbólicas e flexíveis, podendo ser mudadas de acordo com a situação em que 

serão aplicadas”. 

Segundo Wilkins (apud FREITAS, 1991, p.28), as estórias possuem algumas 

características gerais: 

 elas são concretas visto que detalham específicas pessoas, específicas 

ações, além de fornecer descrições a respeito da época e do lugar; 

 elas são conhecimento comum entre grupos de pessoas na organização; 

 os indivíduos acreditam nas estórias e assim elas se tornam conhecimento 

comum; 

 elas são uma espécie de contrato social na organização, uma vez que são, 

em geral, relacionadas com a maneira de agir e de que forma essa maneira é 
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tratada, recompensada ou punida. 

Os mitos propiciam desvendar as relações de dominação presentes no 

cotidiano da empresa, permeando as interações entre categorias de colaboradores. 

 

3.2.5 Heróis 

 

Para Deal e Kennedy (apud FREITAS 1991, p.31): 

Os heróis personificam os valores e condensam a força da organização. 
Enquanto os administradores conduzem a organização, são os heróis os 
responsáveis pela sua criação, pois este tem a coragem de fazer aquilo que 
todos almejam, porém tem medo de tentar. 

De acordo com Freitas (1991, p.31), em uma organização algumas funções 

ficam registradas pelos heróis como o sucesso atingível; além disso, preservam o 

que a organização tem de especial; estabelecem padrões de desempenho e 

motivam os outros colaboradores a trilhar o mesmo caminho. 

3.2.6 Normas 

Para Freitas (1991, p.33), “[...] a norma é o comportamento sancionado, 

através do qual as pessoas são recompensadas ou punidas, confrontadas ou 

encorajadas, ou postas em ostracismo quando violam as normas”. 

Para Moraes (2004, p.44): 

As normas servem para indicar a melhor maneira de se fazer algo dentro 
das organizações. Elas têm o poder de influenciar os membros, ditando-lhes 
os comportamentos esperados, aceitos e apoiados por todo o grupo, sendo 
esse comportamento fixado por uma norma formal ou mesmo informal. 

Para a pesquisa, as normas estabelecidas na organização podem conceber 

uma condição para que o profissional qualificado defina suas metas e objetivos, e 

que estes possam ser compatíveis com sua vida pessoal, contribuindo na busca 

incessante por capacitação. Foram trabalhados os valores, as crenças, os ritos e os 

rituais que influenciam o comportamento dos profissionais com relação a padrões e 

atitudes que devem ser alcançados na organização. 

3.2.7  Clima Organizacional 

 Clima é a percepção coletiva que as pessoas têm da empresa. É um 

fenômeno invisível, mas perceptivo em toda a organização. 

Segundo Tachizawa (2001, p.237), “[...] clima organizacional é o ambiente 

interno em que convivem os membros da organização estando, portanto, 
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relacionado com o seu grau de motivação e satisfação”. Retrata a grande satisfação 

material e emocional das pessoas no trabalho, influenciando profundamente a 

produtividade do indivíduo e, consequentemente, da empresa. 

Para atingir o objetivo deste trabalho é necessário demonstrar que a 

satisfação dos colaboradores no desenvolvimento de suas atividades laborais 

contribui para a garantia na manutenção de um clima favorável nas organizações e 

que, consequentemente, ajudará, inclusive, na manutenção da cultura que a 

empresa possui. Assim, o clima organizacional, na visão de Tachizawa (2001), é 

favorável quando possibilita a satisfação das necessidades pessoais e desfavorável 

quando frustra essas necessidades. 

Pode-se observar algumas características comuns a um clima favorável, as 

quais podem compreender a autonomia, o sistema de premiação dependente do 

desempenho, apoio a criatividade, permitir acesso às informações disponíveis na 

empresa, aceitação das diferenças e interesses pela diversidade entre os membros, 

o envolvimento pessoal e o fundamental apoio da direção. 

Na visão de Oliveira (1995, p.19), clima refere-se a crenças; é uma avaliação 

de até que ponto está sendo atendidas as expectativas das pessoas acerca de como 

se deve trabalhar numa dada organização. 

De acordo com o mesmo autor (1995), as avaliações de clima podem ser 

muito úteis para identificar a baixa motivação dos colaboradores e suas causas, tais 

como, insatisfação com a remuneração, oportunidades de progresso inadequadas, 

canais de comunicação bloqueados, práticas distorcidas de promoção ou metas 

organizacionais pouco claras. 

A responsabilidade de capacidade técnica é essencial para o sucesso da 

organização, mas depende do clima organizacional; se esta capacidade será ou não 

canalizada para atividades produtivas. 

Para Oliveira (apud SOUZA, 1995, p.22), clima organizacional é o indicador 

do grau de satisfação dos membros de uma empresa em relação aos diferentes 

aspectos da cultura ou realidade aparente da organização, tais como políticas de 

RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de comunicação, valorização 

profissional e identificação com a empresa. 

O clima organizacional também reflete a história das discussões internas e 

externas, do tipo de pessoas que a organização atrai, de seus processos de trabalho 
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e de sua distribuição física, das modalidades de comunicação e do exercício dentro 

do sistema organizacional (KATZ; KAHN apud OLIVEIRA, 1995, p.20). 

3.2.8 Missão 

De acordo com Caravantes (2005, p.124), “[...] a missão se refere à razão de 

ser, o mandato fundamental de uma organização”. É uma resposta à pergunta 

“quem somos?” “qual nossa razão de ser?” “para que existimos?”. Segundo o autor, 

essa declaração proporciona um sentido de propósito, de direção à organização. A 

missão diz respeito ao propósito final perseguido pela organização e como ela se 

coloca diante dos usuários. 

Segundo Drucker (1999, p.192), “[...] a missão e o sistema de valor da 

organização servem de apoio diante da mudança, mantendo sob controle o estresse 

na organização”. A missão tem por objetivo, de acordo com o autor, fazer a coisa 

certa, os valores definem com clareza a cultura da empresa, que ajuda a atrair as 

pessoas certas e a orientar o comportamento diário delas no trabalho. 

 

3.2.9  Visão 

 

Caravantes (2005, p.165), destaca que “a visão é uma imagem futura que 

inspira, motiva e que, de certa maneira, determina orientação e os tipos de ações 

que serão levadas a efeito no presente”. Para o autor, a visão deve constituir um 

fator capaz de gerar entusiasmo entre todos os integrantes e, portanto, de ser 

disseminada e democratizada para todos os níveis e indivíduos participantes da 

organização. A visão traz como decorrência a criação de um núcleo capaz de 

agregar as forças humanas existentes na organização, pois gera um grau de 

consenso a respeito do ter por que lutar. São considerados dados importantes para 

a participação dos colaboradores na continuidade  

Em seguida será analisado através de conceitos, métodos e procedimentos, 

se a cultura organizacional influencia processos de qualificação de mão-de-obra no 

ambiente organizacional em constantes mudanças. 

 

 



93 
 

4 CULTURA ORGANIZACIONAL NO PROCESSO DE 

QUALIFICAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA 

Segundo Freitas (2000, p.97): 

A Cultura Organizacional é entendida primeiramente como instrumento de 
poder; segundo, como conjunto de representações imaginárias sociais que 
se constroem nas relações cotidianas dentro da organização e que se 
expressam em termos de valores, normas, significados e interpretações, 
visando um sentimento de direção e unidade, tornando a organização fonte 
de identidade e de reconhecimento para seus membros. 
 

A compreensão da cultura organizacional é importante quando se considera 

que os valores e crenças compartilhados pelo grupo guiam suas escolhas e, 

portanto, seu comportamento. A análise do comportamento organizacional é feita em 

três níveis: o individual, o de grupo e o dos sistemas organizacionais, considerando 

as variáveis dependentes, ou seja, os fatores-chave que se pretendem explicar, 

como a produtividade, o absenteísmo, a rotatividade e a satisfação no trabalho. 

Portanto, os valores vão sendo internalizados pelos indivíduos conforme eles se 

tornam membros de uma organização no processo de socialização. (FADEL, 2007, 

p.4) 

Os conceitos e métodos de estudo de Cultura Organizacional auxiliam na 

tarefa de decifrar enigmas de uma organização, lendo suas entrelinhas e a 

conhecendo um pouco mais.  

A cultura define e transmite o que é importante, qual a maneira apropriada de 

pensar e agir em relação aos ambientes internos e externos, o que é conduta e 

comportamento aceitáveis, o que é realização pessoal (FREITAS, 2000, p.97). 

Uma das funções da Cultura Organizacional, segundo Freitas, é conseguir a 

adesão, o consentimento, ou seja, a co-participação de indivíduos e grupos para a 

conquista da perfeição. 

Este consentimento e adesão podem ser capazes de ajudar o pesquisador a 

compreender o processo de qualificação de mão-de-obra dentro de uma 

organização e como a empresa entende a vantagem e a desvantagem de qualificar 

seus funcionários diante de sua cultura incorporada. 

Para Freitas (2000, p.99): 

As organizações são também espaços de contradições, que podem ser 
trabalhadas, reduzidas ou minimizadas, por meio do desvio que é feito para 
a relação do indivíduo com sua carreira. Mesmo que as carreiras tenham 
sofrido modificações, sempre existe uma forma de progredir na 
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organização. Bem como a promessa deque esse progresso é possível. A 
empresa convida então o individuo a traçar um caminho ao longo do qual 
ele pressupõe que terá que pagar algum preço, mas a recompensa sempre 
valerá a pena. A necessidade de ascender mobiliza as energias do 
indivíduo, cria-lhe a ilusão de que tudo está ao seu alcance, sua ânsia de 
sucesso torna-se cada vez maior, na tentativa de ser reconhecido e 
identificado “como um de nós”. Sua ambição se coloca sempre em 
patamares cada vez mais elevados e nesse mercado de desejos a 
satisfação plena é o único produto que não está disponível. A angústia e o 
medo do fracasso, de não ser reconhecido, canalizam seus desejos de 
potência e perfeição, o ideal de ego torna-se sua única medida. 

O indivíduo, conhecendo as crenças e valores da empresa, e estes são 

elementos motivadores, pode influenciar no seu próprio comportamento quanto aos 

afazeres profissionais, como se fizesse para si próprio; assim, a organização oferece 

um ideal de vida, a possibilidade concreta de realizar alguns desejos, uma maneira 

de viver relativamente coerente, e qualquer carga de trabalho se torna ânsia de 

sucesso. 

De acordo com Fadel (2009), a cultura organizacional dentro da empresa 

deve oferecer os caminhos para se trabalhar a gestão do conhecimento, 

possibilitando o compartilhamento desse conhecimento entre empregadores e 

colaboradores. Ainda de acordo com a autora, são os valores da organização que 

definem a sua cultura organizacional, sendo compatíveis com a adaptação e a 

orientação de mudança, expansão e crescimento, aliados à formação técnica 

(FADEL, 2009, p.3). 

Se, ao contrário, as crenças e os valores da organização não atendem aos 

anseios do colaborador, não existirão cumplicidade e investimento pessoal e 

psíquico natural. 

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O trabalho consiste em um levantamento de informações através da pesquisa 

exploratória e descritiva. A partir do referencial teórico buscou-se analisar a visão e 

os contrapontos dos autores sobre a conceituação de mão-de-obra qualificada, 

Cultura Organizacional e as transformações que provocam mudanças no processo 

de trabalho nas organizações. 

Optou-se pela pesquisa descritiva, pois, segundo Marconi e Lakatos (2002, 

p.75), ela “[...] aborda quatro aspectos que objetivam os fenômenos atuais no seu 

funcionamento no presente. São eles: a descrição, o registro, a análise e a 
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interpretação”. E também pela pesquisa exploratória que dará apoio para definir 

critérios, compreensão, formulação e definição do problema. A pesquisa exploratória 

realiza descrições precisas da situação e quer descobrir as relações existentes entre 

os elementos componentes da mesma, e restringe-se a definir objetivos e buscar 

mais informações sobre determinado assunto de estudo (CERVO; BERVIAN; 2002). 

Com o embasamento dessa metodologia foi possível descrever a relação dos 

fenômenos que aconteceram na empresa durante a sua vida profissional e fazer 

correlações desses dados apontando a forma de entender a cultura da empresa em 

pleno processo de qualificação da mão-de-obra. 

Para finalização do estudo, a utilidade da pesquisa exploratória é significativa, 

principalmente, em uma situação na qual o pesquisador não dispõe do entendimento 

suficiente para prosseguir com o projeto de pesquisa. A pesquisa exploratória é 

caracterizada pela sua flexibilidade e versatilidade com respeito aos métodos, 

porque não são empregados protocolos e procedimentos formais de pesquisa, e sim 

levantamentos e análises de documentos, arquivos e registros. Por essa 

metodologia foi possível levantar informações a respeito da missão e visão da 

empresa, o tempo que a empresa está no mercado, a história de vida da empresa, a 

posição no mercado e as inserções possíveis de acompanhar as mudanças 

tecnologias e sociais. 

Querendo atingir os objetivos propostos na presente pesquisa, existe a 

necessidade de aproveitar os dados secundários e caracterizá-los de forma 

interpretativa para chegar a um resultado plausível quanto ao entendimento do 

processo de contratação da mão-de-obra qualificada nas organizações. 

Foi necessário utilizar o método quantitativo na modalidade de coleta de 

informações e no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas simples - como 

o percentual. 

De acordo com Richardson (1999), o método quantitativo é muito utilizado por 

garantir a precisão dos resultados, evitar distorções de análises e interpretações, 

possibilitando uma margem de segurança quanto às inferências. 

Para Gil (1995), os procedimentos estatísticos fornecem considerável reforço 

às conclusões obtidas pelo instrumento de coleta, tornando possível determinar em 

termos numéricos a probabilidade de acerto de determinada conclusão, bem como 

margens de erros de valores obtidos. 
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De acordo com a proposta de levantamento feita por este pesquisador, esse 

método pode auxiliar na classificação das variáveis que podem pontuar a cultura 

organizacional no processo de qualificação da mão-de-obra no ambiente 

organizacional, para que seja possível investigar a relação de causalidade entre 

esses fenômenos. 

Fez-se necessário estudar e embasar a pesquisa no método qualitativo, 

escolhendo corretamente métodos e teorias oportunas no reconhecimento e na 

análise de diferentes perspectivas, para que fosse possível ter reflexões a respeito 

de sua pesquisa, como parte do processo de produção de conhecimento e, na 

variedade e abordagens desses métodos (FLICK, 2004, p.20) 

Para Richardson (1999, p.90) “[...] a pesquisa qualitativa pode ser 

caracterizada como a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e 

características situacionais apresentadas pelos entrevistados”. 

É importante ressaltar que os documentos, arquivos e registros terão o 

objetivo de alicerçar o entendimento da cultura da empresa, diante de correlações 

entre as variáveis levantadas e devidamente categorizadas. 

Para atingir os objetivos da pesquisa foi adotado o estudo de caso, que para 

Yin (2005, p.32) “[...] investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

estão claramente definidos”. 

A proposta da pesquisa, de acordo com o estudo de caso, é abranger o 

máximo de informações e interpretá-las de acordo com os objetivos a serem 

alcançados quanto à influência da cultura organizacional no processo de 

qualificação da mão-de-obra. 

 

4.1.1   Instrumento de Coleta: Questionário 

 

Os questionários aplicados na empresa foram estruturados para serem 

também analisados de acordo com o método de análise quantitativa e qualitativa. 

Para tanto, foram aplicados os questionários aos diretores e aos colaboradores 

qualificados ou em processo de qualificação na empresa objeto de estudo. 

Essa pesquisa contou com o apoio de um questionário de caráter quantitativo 

e qualitativo, com 7 (sete) questões abertas de identificação, incluindo perguntas 

sobre sexo, idade, escolaridade, setor em que trabalha, tempo que trabalha na 
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empresa, qual atividade que desempenha, quanto tempo trabalha na atividade; 8 

(oito) perguntas fechadas para os colaboradores e 9 (nove) para os diretores, com o 

intuito de pontuar a cultura da empresa com questões como heróis, estórias e outros 

artefatos e, ainda, 15 (quinze) perguntas fechadas para os diretores e 12 (doze) para 

os colaboradores, também devidamente categorizadas no tempo em que elas 

ocorrem. 

As observações podem ser feitas sequencialmente, ao longo do tempo. A 

característica mais importante deste tipo de dado é que as observações vizinhas são 

dependentes e visam analisar e modelar esta dependência (EHLERS, 2009, p.1). 

O instrumento de coleta de dados foi aplicado em uma empresa do ramo de 

serviços, abrangendo os empregadores e os colaboradores “qualificados” ou em 

processo de “qualificação”, dentro do universo de pesquisa. Através de uma 

abordagem dedutiva, pretendeu-se chegar a um entendimento significativo das 

ações humanas objetivadas, com uma consciência crítica possível de ser discutida. 

Os questionários foram apresentados aos diretores da empresa através de 

agendamento prévio para cada um isoladamente. Quanto aos colaboradores, foram 

marcados horários intercalados, pois, estes profissionais prestam serviços em 

empresas externas. O tempo de retorno dos questionários foi em torno de cinco dias 

úteis não prejudicando, assim, a operacionalidade da empresa com tempo suficiente 

para o registro das informações. 

Inicialmente, como já abordado, foram solicitados alguns dados do 

respondente, como sexo, escolaridade, cargo que ocupa, há quanto tempo possui a 

empresa, qual atividade que desempenha, há quanto tempo trabalha com essa 

atividade, qual a formação para a atividade que exerce e quando assumiu a 

atividade, quais os requisitos que auxiliaram a escolha. São questões que podem 

auxiliar esse pesquisador a entender um pouco da cultura da empresa e, em relação 

aos diretores, coletar também as características intrínsecas da organização. 

As perguntas aplicadas na empresa tiveram como objetivo estabelecer e 

identificar: o perfil da organização em relação às mudanças tecnológicas e políticas, 

as crenças, os valores e pressupostos, os ritos, os rituais, a presença de Heróis, as 

Normas Pré-estabelecidas e a relação desses com o processo de contratação do 

profissional qualificado e dos que já trabalham na organização, contribuindo para a 

participação da empresa no desenvolvimento local e regional da cidade de Franca.  
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As questões foram respondidas e pontuadas pelos colaboradores no tempo 

em que as ações ocorreram, conforme os itens: 

Nunca; Desde o início; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009 

Pode-se justificar as questões por blocos, de acordo com os itens abaixo, que 

possibilita identificar se a empresa vem acompanhando as mudanças políticas e 

tecnológicas ao longo dos anos. 

 Levantar quais as características que a empresa possui para as 

necessidades atuais 

 Investigar se a empresa possui parcerias necessárias para qualificar seu 

colaborador 

 Levantar a informação se a empresa possibilita o acesso às novas 

tecnologias por parte dos colaboradores 

 Investigar se a empresa possui ritual ou cerimônias capaz de levar ao 

conhecimento do colaborador as informações atualizadas 

Para alicerçar a pesquisa quanto aos elementos da cultura (ritos, normas, 

crenças, pressupostos e valores) foram levantados os tópicos, conforme itens 

abaixo: 

 Investigar de que forma a empresa busca mão-de-obra qualificada no 

mercado 

 Identificar se a empresa participa do processo de qualificação de seus 

funcionários 

 Levantar quais procedimentos a empresa adota para contratar profissional 

qualificado 

 Investigar se a empresa oferece qualificação necessária para a atividade que 

exerce 

 Qual o nível de informação que a empresa passa para seus colaboradores 

 Investigar se a empresa possui normas pré-estabelecidas 

 Levantar os rituais que a empresa possui para melhorar a relação entre 
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empregador e colaborador 

 Saber se a empresa permite inovar e aplicar projetos com experiência 

adquirida no decorrer de sua carreira 

 Investigar se a empresa incentiva o profissional qualificado, permitindo a 

participação do mesmo nas decisões empresariais 

 Se a empresa possui funcionários, outras referências de colaboradores ou 

gestores que marcaram a empresa ao longo do tempo, permitindo a 

caracterização de heróis no decorrer do tempo da empresa 

 Se a empresa possui estórias de ações bem sucedidas no seu ambiente 

organizacional; isso pontua também um artefato da cultura 

 Se a empresa oferece oportunidade para o colaborador aplicar devidamente 

seu conhecimento no ambiente de trabalho; isso pontua a cultura no tocante 

à aceitação da qualificação 

 Investigar de que forma o colaborador valoriza a empresa 

 

4.2 FORMAS DE SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa consistiu em levantamento de dados, através da aplicação de 

questionário estruturado em forma de tabela, visando coletar dados para caracterizar 

a influência da cultura organizacional no processo de qualificação da mão-de-obra 

em uma empresa do ramo de serviços, que possui profissionais que trabalham na 

área de tecnologia da informação. 

As informações coletadas foram trabalhadas em cima de tabelas e gráficos, 

de acordo com os objetivos específicos a serem alcançados com a pesquisa. 

Após aplicar o questionário, os dados foram analisados e computados com o 

apoio do software para análise estatística Statistical Package for Social Sciences – 

SPSS para interpretar as relações dos respondentes a respeito dos impactos da 

cultura no processo de qualificação de mão-de-obra. Trata-se de um software que 

fornece dados estatísticos relacionando às categorias pré-estabelecidas com 

exatidão e acompanhado de gráficos e tabelas com informações que podem ser 
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analisadas por diferentes ângulos, ou seja, oferece a possibilidade do cruzamento 

das diversas variáveis obtidas, revelando características científicas possíveis de 

serem analisadas e discutidas de acordo com o objetivo que se propõe. 

 

4.3 UNIVERSO DA PESQUISA 

A pesquisa foi realizada em uma empresa que presta serviços no ramo da 

tecnologia da informação, enquadrada como de médio porte, por se tratar de uma 

área que exige constantes atualizações. 

As empresas desse porte apresentam estruturas e modelos de organização 

bem elementares e pouco complexas, com as funções administrativas e gerenciais 

geralmente sendo divididas entre sócios ou membros da família. O processo de 

tomada de decisão, em geral, é típico nas microempresas, ou seja, se realiza de 

maneira empírica, sem a utilização de qualquer método, técnica ou sistema especial, 

baseado simplesmente nas experiências vivenciadas pelos proprietários e operários. 

Nas três ultimas décadas, a dinâmica da economia mundial sofreu profundas 

transformações nos métodos de geração e acumulação de riquezas, levando as 

empresas a buscar processos e tecnologias capazes de atender mercados internos 

e externos. 

As mudanças por que passam as organizações não estão limitadas as suas 

estruturas organizacionais, aos seus produtos ou aos seus mercados, mas afetam 

principalmente seus padrões comportamentais ou culturais. 

De acordo com Dutra (2002), esses contextos de reorganização levaram as 

empresas à procura de maior flexibilidade e rapidez para se adequarem à 

volatilidade do ambiente, tendo que apresentarem respostas com qualidade. Para 

tanto, a pesquisa está alinhavada com a proposta do trabalho sobre a influência da 

cultura organizacional no processo de qualificação da mão-de-obra no tocante à 

exigência do profissional especializado em funções que agregam habilidades e 

competências e que são capazes de atender as empresas diante de sua demanda 

no mercado. 

De acordo com dados da Associação de Comércio, Indústria e Serviços de 

Franca – ACIF a cidade está entrando em um novo mercado, o mercado de centro 

de produção e de difusão de conhecimento tecnológico, tendo atraído investimentos 
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na melhoria dos processos de desenvolvimento de software comerciais, o que 

propicia à Franca ter o título de cidade Digital, e com a instalação de dezenas de 

pequenas empresas vindas de outras regiões e empresas francanas formadas por 

ex-estudantes de cursos de tecnologia da cidade. 

4.3.1 Quantidades e Tipos de Empresas 

De acordo com dados obtidos na Prefeitura de Franca, a cidade é composta 

de um total de 272 empresas que trabalham no ramo de tecnologia da informação. 

Dessas, 131 trabalham especificamente com desenvolvimento de software, 

hardware, processamentos e projetos; o restante das empresas, num total de 141, 

vende matéria prima e dá suporte na instalação e manutenção dos equipamentos. 

Para trabalhar de forma organizada este pesquisador separou todos os 

questionários na ordem por setor e, quantificadamente por questionário, ficando 

estabelecida uma letra e um número para cada questionário, no caso de 

descontinuidade no lançamento dos mesmos. 

4.3.2  Caracterização da Empresa  

A empresa possui um total de 53 colaboradores, destes, 11 foram contratados 

recentemente e fazem parte da área de suporte em TI; três colaboradores de outras 

áreas, como a psicóloga da empresa, a copeira e a recepcionista que exerce a 

função de tele-atendimento, não foram analisados e interpretados para atingir os 

objetivos da pesquisa. Para a coleta de informações foram aplicados 39 

questionários apenas aos profissionais que trabalham diretamente no suporte de TI 

da Empresa, ou seja, aos da área de programação, desenvolvimentista de software 

e coordenação de suporte técnico. 

A Empresa foi escolhida por ser uma das maiores empresas da cidade que 

trabalha com TI, enquadrada como médio porte pela Lei Complementar nº 123/06 de 

acordo com o SEBRAE. As informações levantadas abaixo foram colhidas no site da 

empresa e, internamente, com autorização da direção. São registros e dados de 

informações que fazem parte da cultura da empresa, do processo de construção e 

vitalidade como proposta de sustentabilidade no mercado. 
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4.3.2.1 Dados Institucionais 

De acordo com os dados fornecidos pela empresa, a mesma foi fundada em 

São Joaquim da Barra, em 1985, pelo Sócio 1; a empresa tinha como objetivo 

desenvolver sistemas de gestão administrativa. Em 1986, a empresa começa a 

prestar serviços em Franca e primeiros clientes foram empresas como a Rical, Kissol 

e Poppi. O desenvolvimento dos sistemas ocorria nas próprias empresas utilizando 

os computadores e a estrutura dos próprios clientes. De acordo com o sócio, foi 

nesta época que houve a expansão da microinformática com micros de oito bits. 

Em 1987, acontece a abertura do escritório em Franca à rua Marrey Júnior, 

uma empresa individual que prestava serviço de TI para empresas de médio porte 

na cidade. Já em 1988, associa-se ao sócio 2, mas o trabalho continua 

individualizado, contando a empresa apenas com os dois sócios que atuam tanto no 

desenvolvimento quanto no suporte junto aos clientes e no desenvolvimento de 

programas em Cobol MB e MS. 

Em 1989, é fechado o escritório à rua Marrey Júnior; como não havia 

funcionários e os desenvolvimentos ocorria na sede dos clientes o escritório é 

fechado passando os sócios a se reunirem periodicamente no estacionamento do 

Banco Bradesco. 

Em 1992, abre o escritório no Edifício Lapidin; essa fase é marcada pela 

dificuldade no modelo de desenvolvimento e atendimento individual e também pela 

necessidade de reformulação dos produtos utilizando outra ferramenta de 

desenvolvimento. Naquele momento havia a necessidade da empresa estruturar-se 

melhor, melhorar a produtividade no desenvolvimento de produtos, serviços e 

unificar os sistemas. A empresa adota, então, a versão de linguagem de 

desenvolvimento chamada RM Cobol com inovações expressivas para a época 

como o gerador de telas, telas gráficas e controle de eventos.  

Em 1993, muda-se para o escritório no Edifício Chereguini; começa uma 

reformulação da empresa e são contratados os primeiros colaboradores e adotadas 

algumas estratégias como: 

- Desenvolvimento de CHBSIS – em RM COBOL 

- Início de utilização de modem (carbon copy), comunicação remota 

- É criado um centro de treinamento para implantações 

- A empresa possuía quatro colaboradores e 15 clientes 
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Em 1994/1995, inicia-se a fase de crescimento e são contratados 

desenvolvedores e analistas de suporte técnico ampliando a estrutura interna. As 

vendas ocorriam por indicação, não havia um departamento ou estratégia comercial 

definida. A estrutura física também é ampliada ainda no Edifício Chereguini com a 

utilização de mais um conjunto de salas. 

Em 1996, a empresa se muda para uma estrutura mais ampla à Rua Jonas 

Deocleciano. Em 1997, já na nova estrutura, é realizado o primeiro planejamento 

estratégico da empresa e criada a área comercial com uma estratégia detalhada e 

planejada. Inicia-se um salto de crescimento da empresa por volta de 60 % ao ano 

até meados de 2000. 

Em 1998, é implantado o Programa Qualidade Total  com o apoio do 

SEBRAE. Inicia-se uma reformulação interna através da setorização do suporte 

técnico e é lançado o sistema CHBWIN ainda em COBOL, porém com toda a 

interface Windows. 

Em 1999, a CHB adota a ferramenta de desenvolvimento Genexus, e inicia 

em 2000 o desenvolvimento da CHBGX, na qual a equipe de desenvolvimento é 

dividida para o desenvolvimento da nova geração de sistemas, com alto 

investimento. 

Em 2002, é lançada a geração de produtos Genexus denominada CHBGX, 

tendo como primeiros clientes implantados as empresas de grande porte na área 

sulcroalcooleira. Nessa mesma época, inicia-se o desenvolvimento da ferramenta de 

BI e WEB. 

A empresa inaugura a sede atual em novembro de 2003, retomando o ciclo 

de crescimento da empresa e ampliando o quadro de colaboradores com 

desenvolvimento de um sistema de controle do suporte interno totalmente voltado 

para internet chamado de WEB suporte. 

Em 2007, a empresa definiu-se por sua atuação verticalizada nos segmentos 

de calçados e usinas. Ocorre à criação do Departamento de Comunicação e 

Marketing, a redefinição de estratégia comercial, a reformulação visual da empresa e 

novo site, a ampliação do quadro de colaboradores e a atualização do parque de 

equipamentos. 

Em 2008, a empresa contrata mais colaboradores para a área comercial e 

lança o produto CHBlight, direcionado para empresas de pequeno porte buscando 

maior penetração no mercado calçadista. 
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Nessa mesma época é aberta a filial na cidade de Nova Serrana, com foco no 

mercado calçadista local e desenvolvendo um planejamento de marketing, sempre 

buscando maior exposição da marca da empresa através de revistas, jornais, 

outdoor etc. 

Em 2009, a empresa decidiu definir novas tecnologias e reformulações 

internas através de: 

- Definição de novas tecnologias Web para desenvolvimento de nova geração 

de produtos CHB GX WEB 

- Criação do departamento de Gestão de Pessoas com o auxílio da empresa 

de consultoria Wiabiliza, onde foi elaborado um plano de ação de médio prazo 

visando um envolvimento pleno entre a empresa e seus colaboradores. 

- Consultoria em processos com a empresa ASR, buscando subsídios parra 

implantação de MPS-BR que é uma certificação de qualidade de Software. 

A missão da empresa é proporcionar tranquilidade e segurança aos clientes 

na gestão de seus negócios. A missão é importante na medida em que se tem um 

propósito de direção por parte da organização, servindo como artefato de apoio para 

seus colaboradores, diante das mudanças que poderão ocorrer ao longo da vida útil 

da empresa no mercado, e na medida em que favorece o entendimento por parte de 

todos da organização, servindo como uma identidade cultural capaz de atrair as 

pessoas certas e orientar o comportamento diário no trabalho. 

Os valores da empresa são: qualidade através de alto nível técnico e 

inovação constante; cumprimento dos compromissos; relacionamento aberto, ético e 

honesto; empresa simples, prática e eficaz; solidez financeira e econômica. 

São valores culturais que exercem o papel de conduta para todos aqueles 

que trabalham no ambiente organizacional, estabelecendo padrões que devem ser 

alcançados com o objetivo de atingir o sucesso empresarial. 

Alguns valores da empresa objeto de estudo podem contribuir para discutir a 

cultura que a empresa possui; são eles: 

- Qualidade através de alto nível técnico e inovação constante: são valores 

incutidos que possibilitam ilustrar o nível de profissional qualificado que a 

empresa está buscando no mercado e a capacidade desse colaborador em 

acompanhar as mudanças no processo de qualificação; 
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- Cumprir os compromissos: são importantes valores que espelham o 

compromisso da empresa em entregar os serviços para o cliente no prazo; 

pode contribuir para manter a relação colaborador x empresa em harmonia, 

cumprindo padrões de horários pré-fixados pela organização; 

- Relacionamento aberto, ético e honesto: são valores compartilhados entre 

empresa e colaborador, capazes de motivar e ter um padrão de 

comportamento; 

- Empresa simples, prática e eficaz; solidez financeira e econômica: são 

características culturais que podem condicionar colaboradores e clientes a 

trabalharem em consonância com a empresa; uma cultura que transparece 

aos colaboradores a forma de trabalhar da empresa e o que ela espera que 

os mesmos façam; quanto aos clientes, esses valores podem mostrar o 

compromisso de estar em dia com as obrigações financeiras. 

A visão da empresa é ser uma empresa com crescimento contínuo e 

sustentável. Esse artefato torna-se importante para que a empresa mantenha seus 

colaboradores entusiasmados, trabalhando em prol de um objetivo futuro da 

empresa, motivando-os a permanecer na empresa, solidificando suas carreiras e 

almejando qualidade de vida. 

 

4.4 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

Buscou-se enfatizar a qualificação da mão-de-obra no ambiente 

organizacional, levando em conta os valores, crenças, ritos, rituais, presença de 

heróis e normas pré-estabelecidas, com a possibilidade de verificar a influência da 

cultura no processo de valorização da mão-de-obra qualificada permanente dos 

profissionais que já trabalham na empresa, como influência para os que poderão ser 

inseridos no processo. 

A pesquisa visa contribuir para o desenvolvimento regional inserindo o 

trabalhador, que busca qualificação, no mercado de trabalho, e que essa 

contribuição empírica possa ser utilizada por gestores, empreendedores e órgãos 

públicos com intensidade dentro da cadeia produtiva local. 

As perguntas fechadas foram devidamente computadas e analisadas no 

programa SPSS. De acordo com a leitura dos dados estatísticos e por se tratar de 

pessoas, os números foram aproximados, sem interferir nos resultados.  
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Gráfico 1. Sexo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No Gráfico 1 podemos observar que 85% dos colaboradores da empresa são 

do sexo masculino e outros 15% são do sexo feminino. Essas informações não 

caracterizam e nem influenciam a análise da cultura da empresa diante do processo 

de qualificação de mão-de-obra, são apenas dados pertinentes ao quadro de 

funcionários levantados para ilustrar o gênero de público e refletem a oferta de 

demanda de profissionais qualificados que atendem ao mercado. 

 

Gráfico 2. Escolaridade 

Fonte: Elaborado pelo autor 



107 
 

No Gráfico 2 observa-se que 77% dos colaboradores da área de TI possuem 

diploma de ensino superior e 23% estão na categoria de ensino médio, dentro da 

amostra pesquisada. Nota-se que a empresa está buscando profissionais habilitados 

no mercado de trabalho. 

Tabela 2. Setor que trabalha 

Variáveis % 

Suporte 39% 

Auxiliar TI 0% 

Comercial 8% 

Desenvolvimento 28% 

Coordenador 8% 

Programador 13% 

Analista de Suporte RH 3% 

Assistência Técnica 0% 

Analista de Suporte MKT 3% 

Total 100% 

  
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 3. Setor que trabalha 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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De acordo com os resultados acima, 39% dos colaboradores trabalham na 

área de suporte e 28% na área de desenvolvimento de software; esses dados 

justificam a necessidade da empresa em buscar profissionais qualificados com foco 

em áreas de grande importância para a empresa e com responsabilidade de criar e 

gerir os conhecimentos implantados no ambiente organizacional. 

 

Gráfico 4. Tempo que trabalha na empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com o levantamento dos dados, 49% dos colaboradores possuem 

de 0 a 5 anos de tempo de trabalho na empresa, 28% de 5 a 10 anos, 23% de 10 a 

15 anos. São números consideráveis, pois em um momento que a rotatividade está 

aparecendo de forma avassaladora no mercado de trabalho, empresas que 

valorizam o profissional estão cada vez mais escassas. Trata-se de uma empresa de 

25 anos de serviços prestados, mas que começou a contratar mão-de-obra 

qualificada apenas há 17 anos, sendo que, em oito anos trabalhou com dois sócios 

prestando serviços através da empresa individual. 
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Tabela 3. Atividade que desempenha 

Variáveis % 

Suporte 33% 

Auxiliar TI 10% 

Comercial 10% 

Desenvolvimento 15% 

Coordenador 28% 

Programador 0% 

Analista de Suporte RH 0% 

Assistência Técnica 0% 

Analista de Suporte MKT 3% 

Total 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Gráfico 5. Atividade que desempenha 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Podemos observar no Gráfico 5 que 33% dos colaboradores desempenham a 

atividade de analista de suporte, sendo que 28% são coordenadores. Este resultado 

denota que a empresa possui uma liderança capaz de manter o funcionamento do 

processo durante seu andamento; assim, estes dados justificam a contribuição da 
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empresa em valorizar o profissional, delegando a ele poderes para dar continuidade 

na prestação de serviços com qualidade. De acordo com Schein (apud FREITAS 

1991, p.7), “[...] uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o suficiente 

para serem considerados válidos, são ensinados aos demais membros qual a 

maneira correta para se perceber, se pensar e sentir-se em relação aqueles 

problemas de adaptação externa e integração interna.” 

O número evidenciado no Gráfico acima (28% de coordenadores) pode 

motivar os colaboradores que estão em níveis mais baixos a buscarem alternativas 

ou cursos de qualificação para alcançarem esses níveis, justificando a cultura na 

empresa em contribuir para o processo de qualificação. 

 

 

Gráfico 6. Tempo que trabalha na atividade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No Gráfico 6 verificamos que 59% dos colaboradores estão na função que 

exercem aproximadamente há 5 anos, 23% de 5 a 10 anos e 15% de 10 a 15 anos. 

Consideravelmente esta estatística reforça a questão do compromisso da empresa 

em trabalhar com profissionais qualificados e que possam dar retorno positivo, sem 

pressão e ameaças de demissões em massa, caracterizando, dessa forma, a cultura 

que a empresa possui em manter o profissional qualificado no ambiente de trabalho, 

justificado pelo fato de 39 % em média possuir de 0 a 10 anos de permanência na 

empresa. 
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Tabela 4. Requisitos para assumir a atividade 

Variáveis % 

Conhecimento 54% 

Competência 21% 

Ensino Superior 13% 

Experiência 13% 

Total 100% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Gráfico 7. Requisitos para assumir a atividade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No Gráfico 7 podemos observar que 54% dos colaboradores são contratados 

por possuir conhecimento em área específica e 21% por competência em fazer o 

trabalho e dar retorno, reafirmando a afirmação de Zarifian (2001) de que 

conhecimento e competência estão intrincados entre si favorecendo o saber fazer, 

adicionado as experiências e comportamentos para se exercer uma atividade em um 

contexto preciso, habilitando o profissional a trabalhar com diferentes situações no 

ambiente de trabalho e constatando níveis de qualificação a partir da qual é passível 

de validação pela empresa favorecendo a sua evolução. 

Neste Gráfico verifica-se que para 13% dos colaboradores foram exigidos os 

diplomas de ensino superiores, mas de acordo com dados já trabalhados no Quadro 

2, podemos observar que 77% dos colaboradores que trabalharam na empresa até 

2009 possuem escolaridade de nível superior; portanto, os que responderam 54% e 

21% estão enquadrados no mesmo nível de escolaridade. Por se tratar de uma 
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empresa que presta serviços na área de Tecnologia da Informação, torna-se uma 

exigência ter profissional qualificado, com conhecimento suficiente para atingir os 

objetivos propostos pela empresa no mercado. 

 

 

Gráfico 8. Tem conhecimento da Missão e Visão 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Um ponto importante a ser analisado é a questão da missão e visão da 

empresa. De acordo com os dados levantados, 97% dos colaboradores têm 

conhecimento da Missão e Visão da empresa e 2,6% não a possui. Isto pode 

representar o envolvimento do profissional com as diretrizes e pressupostos da 

organização, o que fortalece a empresa diante das mudanças e crises enfrentadas 

neste mercado competitivo. A cultura incutida na missão busca manter sob controle 

o estresse da organização, servindo de apoio diante das mudanças, conforme 

pondera Drucker (2000). 

Na visão de Caravantes (2005), “[...] é uma imagem futura que inspira, motiva 

e que de certa maneira, determina orientação e os tipos de ações que serão levadas 

a efeito no presente”. Aparenta ser um elemento da Cultura Organizacional que se 

destaca como uma aspiração almejada pelos gestores. A alta porcentagem de 

resposta se deve, também, por serem itens que ficam expostos e, muitas vezes, 

falados. Como saber se os colaboradores têm consciência e aplicação desses 

dizeres? 
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Gráfico 9. Descreveu a Missão e Visão 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O Gráfico 9 apresenta o percentual dos colaboradores que conhecem e 

podem descrever a missão e a visão da empresa. O resultado mostra que a maioria, 

82%, está absorvendo os valores intrinsecos diante da missão e visão da empresa, 

confirmando a afirmativa anterior. Apenas 18% dos entrevistados não souberam 

descrevê-los. Portanto, as respostas demonstraram que os colaboradores têm 

consciência da aplicação por parte da empresa de sua missão e visão no ambiente 

organizacional, fortalecendo a sua razão de ser e traçando planos para o fututo.  

Tabela 5. O que foi oferecido no ato de admissão 

Variáveis 2009 2008 2007 2006 2005 
Desd. 
Início nunca 

Não 
Resp Total 

Treinamento 15% 5% 8% 8% 8% 51% 5% 0% 100% 

Cursos Técnicos 36% 3% 0% 0%  10% 31% 20% 100% 

Incentivos Financeiros 
para Cursos e Eventos 33% 3%    13% 23% 28% 100% 

Palestras 8% 15%  3% 3% 20% 28% 23% 100% 

Outros / Workshop 3%        100% 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 10. O que foi oferecido no ato de admissão 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Quanto à pergunta sobre o que a empresa ofereceu aos colaboradores no ato 

da admissão, 51% dos respondentes assinalaram que desde o início são oferecidos 

treinamentos na empresa; ainda de acordo com o período que segue, 44% 

responderam que receberam treinamentos entre 2005 a 2009, já de cursos técnicos 

36% responderam que em 2009 foram oferecidos os cursos e 31% assinalaram que 

nunca fora oferecido nenhum tipo de oferta de curso pela empresa. 

O pesquisador, após conhecer os fundamentos sobre capacitação, sentiu 

necessidade de averiguar a contribuição da empresa diante de sua cultura 

organizacional ao processo de qualificação dessa mão-de-obra. 

Porém, o pesquisador ao analisar os 31% dos colaboradores que 

responderam nunca ter recebido ofertas de cursos técnicos, constatou que a 

empresa, através das análises dos dados de seus diretores, está consciente de que 

existem profissionais que ainda não receberam cursos técnicos e palestras. 

De acordo com as respostas, observa-se que a maioria dos colaboradores 

entrou recentemente, pouco tempo de casa, e o item Requisito favorece o 

conhecimento e não a parte formal, sendo que a empresa oferece capacitações e as 

internaliza em vários períodos analisados, justificando a validação da cultura através 
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do rito de reforço que, de acordo com Freitas (1991), motiva os esforços individuais 

e enfatiza o valor social na empresa. Portanto, as ações neste sentido podem levar a 

empresa a reforçar sua cultura organizacional. 

Tabela 6. Quais recursos para alcançar a vaga 

Variáveis 2009 2008 2007 2006 2005 
Desd 
inicio nunca 

Não 
Resp Total 

Anúncios 5% 5%         15% 74% 100% 

e-mails 3% 5%         18% 74% 100% 

Indicação  5% 5% 8% 3% 5% 44% 8% 23% 100% 

Agencia de Empregos       3%     15% 82% 100% 

Outros                 0% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 11. Qual recurso para alcançar a vaga 

Fonte : Elaborado pelo autor 

Os dados mostram que 44% dos colaboradores alcançaram a vaga na 

empresa através de indicação de colegas ou mesmo contato direto com os diretores; 

em média 74 % não responderam, apenas 5% responderam que conseguiram a 

vaga por anúncios em jornais. 

Isso significa que, de acordo com as respostas dos colaboradores, até o ano 

de 2009 a empresa ainda não havia conseguido padronizar o processo de 

contratação. De acordo com os questionários respondidos pela direção da empresa, 
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a partir de 2006 a empresa passou a contratar profissionais qualificados através de 

agencias de emprego. Isto não é o que retrata as respostas dos colaboradores, pois 

15% assinalaram que nunca foram contratados por agências de emprego e outros 

82% nem responderam. 

Nesse ponto, uma proposta para a empresa seria manter o diálogo com o 

colaborador informando como o contratou, deixando claro que existem 

procedimentos bem caracterizados para a contratação e que, de nenhuma forma, a 

empresa favorece amigos e parentes, contribuindo para intrincar uma cultura de 

valorização da qualificação na sua essência ao longo do tempo. De acordo com o 

rito de redução de conflitos mantem-se o equilíbrio nas relações sociais entre os 

colaboradores no ambiente organizacional. 

Tabela 7. Políticas de recompensa financeira  

 
Variáveis 2009 2008 2007 2006 2005 

Desd 
inicio nunca 

Não 
Resp 

Salário de acordo com a função 
exercida 18% 3% 3% 3%   51% 10% 13% 

Remuneração por metas a serem 
atingidas 8% 8% 3%     21% 21% 41% 

Salário de acordo com a 
classificação de tarefas 28% 15%         10% 46% 

Incentivo por comprometimento 10%   3%     13% 26% 49% 

Outros / PLR 12,9 / Comissão 
s/vendas 2,6%                 

Fonte: Elaborado pelo autor 
 

 

Gráfico 12. Políticas de recompensa financeira 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Pode ser observado que 51% dos colaboradores responderam que desde o 

início em que estão na empresa lhes foram oferecidos salários de acordo com a 

função, outros 18% desde 2009.  

Quanto à remuneração por metas a serem atingidas, os dados evidenciam um 

equilíbrio de percentual de respostas, sendo que 21% responderam que desde o 

início são remunerados por metas e outros 21% nunca tiveram tais propostas. Para 

sair desse impasse o pesquisador se apoia nos percentuais médios de 6% de 2007 

a 2009, caracterizando, assim, que a empresa não refugou em termos de 

remuneração por metas a serem atingidas. Se utilizada com eficácia, a remuneração 

por competência (metas), além de recompensar os empregados pelo valor que 

agregam a seus cargos, ajuda a organização a focalizar melhor sua missão central e 

o valor do desempenho excepcional na realização dessa missão. (GIL, 2006). 

Contudo, de acordo com Freitas (1991), o rito de reforço motiva os esforços 

individuais e enfatiza o valor social nas empresas, contribuindo para que os futuros 

candidatos a processo de qualificação estejam motivados em desempenhar seus 

papeis na organização. 

Outro autor que ilustra essa questão é Marras (2000, p.272) e de acordo com 

ele, conforme o colaborador avança em seu nível de conhecimento e habilidade, a 

recompensa financeira acompanha a trajetória profissional desse colaborador.  

Tabela 8. Apresentação das mudanças que ocorrem na empresa 

Variáveis 2009 2008 2007 2006 2005 
Desd. 
Início Nunca 

Não 
Resp. 

Não é apresentado 3%   %     5% 21% 72% 

Reuniões Informacionais 15% 8% 0%   3% 64%   10% 

E-mails 13% 10%     3% 44%   31% 

Murais 3% 3% 3%     23% 5% 64% 

Outros /reuniões formais 5,1 
%                 

 Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 13. Apresentação das mudanças que ocorrem na empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O Gráfico 13 procura identificar de que forma a empresa apresenta a seus 

colaboradores as mudanças que surgem interna e externamente, ao longo do tempo 

no ambiente organizacional. 64% dos colaboradores responderam que desde o 

início as informações são repassadas através de reuniões, 44% via e-mail e 23% 

através de murais, caracterizando a cultura informacional na empresa que, de 

acordo com Freitas(1991), encoraja as pessoas  tornando-as comprometidas com o 

sistema social. Segundo Valentim (2006, p.8) “[...] a cultura informacional é uma 

construção conjunta e compartilhada da cultura, que alicerça a organização, 

extraindo o padrão de comportamentos, considerado o ,mais correto, para 

sociabilizar os individuos à atuarem na mesma direção da organização, bem como 

na relação com a produção, o uso da informação e do conhecimento”.Todas as 

iniciativas da empresa em comunicar com os colaboradores, repassando as 

informações e atualizações podem incutir na cultura da empresa formas de valorizar 

a transmissão de conhecimento e, responsabilidade em manter o processo de 

qualificação no ambiente organzacional. 
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Tabela 9. Critérios utilizados para acompanhar seu desempenho 

Variáveis 2009 2008 2007 Desd. Inicio Nunca 
Não 

Respondeu 

Por meio de resultados 10% 5% % 28% 10% 46% 

Contato direto 13% 8%   46% 3% 31% 

Planilha integrada       8% 21% 72% 

Reuniões 13%     33% 3% 49% 

Outros/ avaliação 2,6%             
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 14. Critérios utilizados para acompanhar seu desempenho 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Esta foi uma questão elaborada pelo pesquisador com o objetivo de levantar 

respostas do colaborador e do diretor quanto à aceitação da qualificação no 

ambiente organizacional. Observando o Gráfico 14, podemos notar que 46% dos 

respondentes são avaliados e informados de seus resultados através de contato 

direto, 33% responderam que são informados em reuniões e 28% por meio de 

resultados. Nota-se que as respostas se concentram na categoria “desde o início”, 

justificando o compromisso da empresa em manter bons resultados, com satisfação 

e motivação para o colaborador participante dos mesmos ao longo dos anos, 

caracterizando uma cultura disseminada na empresa. De acordo com Freitas (1991, 

p.17), “[...] essa compatibilidade pessoal-organizacional parece aumentar a ligação 
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com os objetivos e metas das organizações, reforça prioridades e políticas da 

organização através do prisma de seus próprios valores pessoais”. Quando se 

relaciona as respostas dos colaboradores com os relatos dos diretores da empresa, 

fica evidente que a empresa está cumprindo seu papel, reforçando sua cultura e 

mantendo-a estabilizada e perpetuada. Estes dados podem internalizar conceitos de 

qualificação na empresa, formando uma base para que as futuras inserções de 

profissionais no ambiente organizacional estejam alinhavadas com os seus 

propósitos. 

Tabela 10. Exigência para admissão 

Variáveis 2009 2008 2007 2006 2005 
Desd. 
inicio Nunca 

Não 
Resp 

Teste de Conhecimento 
específico 5% 10% 3%     39% 10% 33% 

Certificados de Cursos de 
Extensão e treinamentos   3% 62%     8% 28%   

Conclusão de Cursos 
Universitários 15% 5% 0% 3%   31% 21% 26% 

Analise de 
Carreira/experiência 15% 5%   3%   31% 21% 26% 

Outros/ currículo 2,6%/ 
cursando universidade 2,6% / 
conhecimento 2,6%                 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Gráfico 15. Exigência para admissão 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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De acordo com os resultados obtidos, 39% passaram por teste de 

conhecimento específico, lembrando que são profissionais que possuem mais tempo 

na empresa, 62% responderam que foram exigidos comprovantes de cursos e 

treinamentos, outros 30% em média passaram por análise de carreira e 

comprovantes de cursos superiores. Percebe-se que são atitudes tidas como 

verdade pela empresa e que de acordo com Freitas (1991), cabe aos 

administradores reforçar estas crenças, através de suas ações, de forma que não 

ocorram discrepâncias entre o que se discute e a prática estabelecida. 

Pelas respostas contidas dos diretores, nota-se que de forma uníssona, 

desde o início a empresa faz testes de conhecimento e análise de carreira, 

reforçando as ações ao longo do tempo de vida útil da empresa. O pesquisador, 

após conhecer os fundamentos teóricos sobre Cultura Organizacional, pode 

constatar que a empresa mantem seu compromisso de estabilizar o ambiente 

interno do grupo, solidificando a cultura na empresa. 

 

Tabela 11. Participou de eventos realizados pela empresa 

Variáveis 2009 2008 2007 2006 2005 desd.início nunca 
Não 
Resp 

Confraternizações 21% 8%    69%  3% 

Festas comemorativas 5% 5%    51% 5% 33% 

Premiações     3% 21% 26% 51% 

Competição Esportiva      15% 31% 54% 

Outros/ nunca 2,6 %         
  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 16. Participou de eventos realizados pela empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Esta questão, elaborada pelo pesquisador, objetiva levantar informações 

quanto à cultura da empresa em manter-se comprometida com o colaborador em 

momentos descontraídos, em que se revivem sentimentos comuns, reforçando os 

laços de integração do colaborador com o ambiente de trabalho. 

De acordo com os dados, 69% dos colaboradores responderam que desde o 

início a empresa realiza confraternizações, em outra categoria, 51% responderam 

que a empresa realiza festas comemorativas e 21% responderam que existem 

premiações. 

Pode-se perceber que a empresa tem uma cultura de relacionamento com 

seus colaboradores, nestes momentos em que a direção da empresa pode levantar 

informações importantes e necessárias para o melhoramento da gestão, ou mesmo 

do operacional. Essa realização da empresa motiva os colaboradores e, de acordo 

com Freitas (1991) “[...] mantêm as pessoas comprometidas com o ambiente social”. 

Essa situação vivenciada é caracterizada como Rito de Integração, pois se trata de 

um artefato da Cultura Organizacional. 

 

Tabela 12. Como a empresa reconhece o seu desempenho  

Variáveis 2009 2005 desd.inicio Nunca 
Não 
Responderam 

Aumento de salário 23%  56% 5% 15% 

Comissões 5% 3% 8% 26% 59% 

Novos Benefícios 5%  8% 18% 69% 

Promoção 23%  13% 15% 49% 

Outros / PLR 10,3% / PPR 2,6 %.           
 Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 17. Como a empresa reconhece seu desempenho 

Fonte : Elaborado pelo autor 

Questionados se a empresa reconhece o seu desempenho profissional no 

ambiente organizacional, 56% dos colaboradores responderam que as empresas os 

beneficiam com aumento de salário. Percebe-se que essa conduta por parte da 

empresa concentra-se na categoria “desde o início”, mesmo que 23% tenham 

respondido que em 2009 receberam aumento de salário. Denota-se que a cultura 

está enraizada quanto ao benefício por resultados; essa questão torna-se importante 

no tocante à valorização do profissional que está buscando qualificação. Através do 

Rito de Reforço se reconhece publicamente as realizações individuais e esta ação 

denota a cultura da empresa em manter esforços ao longo do tempo.  

Tabela 13. Recursos para desenvolver a atividade 

Variáveis 2009 2008 2007 2006 2005 
Desd 
inicio nunca 

Não 
Resp 

Internet 10%   3%  36% 18% 33% 

Inovações tecnológicas 5% 3%    33% 15% 44% 

Cursos Intranet 5%      31% 64% 

Equipamentos 
Sofisticados 10% 3%  3%  26% 15% 44% 

Outros         
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 18. Recursos para desenvolver a atividade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O propósito desta pergunta é saber se a empresa permite acesso às 

tecnologias avançadas e às informações externas por parte dos colaboradores, 

assumindo, assim, seu papel no processo de qualificação da mão-de-obra no 

ambiente organizacional. De acordo com os dados, 36 % dos colaboradores têm 

acesso á internet, 33% ás inovações tecnológicas e 26% a equipamentos 

sofisticados.  

De acordo com as respostas dos diretores, a partir de 2005 a internet foi 

liberada a todos os colaboradores; isso caracteriza que colaboradores mais antigos 

não tinham acesso livremente à ferramenta. Por se tratar de uma empresa que 

trabalha diretamente neste segmento, poderia se tornar um problema; como a partir 

de 2005 esse acesso foi permitido, começa um processo de endoculturação na 

empresa, podendo disseminar uma cultura permanentemente. 

Também de acordo com as respostas, desde o início a empresa repassa as 

inovações tecnológicas para o conhecimento e aplicabilidade do colaborador.Outras 

funções ou ferramentas, como senhas e msn, não são liberadas; entende-se que 

essa proibição se justifica pelo fato da empresa se proteger de ameaças de vírus ou 
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hackers e não pelo fato da empresa desinformar ou bloquear o colaborador quanto 

ao acesso a comunicação. 

Tabela 14. Programas de qualificação para funcionários 

Variáveis 2009 2008 2007 2006 2005 
Desd 
início Nunca 

Não 
Resp 

Treinamentos 15% 5% 5%   36% 10% 28% 

Cursos Técnicos 26% 3%   3% 18% 13% 39% 

Incentivo Financeiro para 
Cursos e eventos 28% 5%    13% 13% 41% 

Palestras 10% 5%    23% 15% 46% 

Outros / não 12,8% / 
parcerias 2,6%                 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Gráfico 19. Programas de qualificação para funcionários 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Pode-se observar que 36% dos colaboradores, responderam que a empresa 

oferece treinamentos, 18% cursos técnicos e 23% responderam que são oferecidas 

palestras no ambiente organizacional. No lançamento dos dados este pesquisador 

notou que 38,5% em média não responderam estas questões. Por se tratar de uma 

pesquisa também qualitativa, essas respostas denotam um desinteresse por parte 

do colaborador em responder, ou os programas de qualificação não são bem 
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comunicados a todos. Partindo da segunda suposição, o que se percebe é que há 

uma cultura na empresa quanto a processos de qualificação, mas ainda falta 

reafirmar coletivamente seu funcionamento. Esta ação por parte da empresa 

demonstra a presença de um elemento da cultura que é chamado de Rito de 

Renovação, que visa renovar as estruturas sociais e aperfeiçoar seu funcionamento. 

Tabela 15. Cursos e eventos frequentado 

Variáveis 2009 2008 2007 2006 2005 
Desd 
inicio Nunca 

Não 
Resp 

SENAI   5% 5%   8%   18% 41% 

SEBRAE 8%     5% 13% 8% 13% 54% 

SENAC 36%   3%   5% 15% 13% 28% 

UNIVERSIDADES 8% 3%   5% 18% 23%   44% 

Outros/não 2,6%/ idiomas 
2,6%/ ETEC 5,1%.                 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Gráfico 20. Cursos e eventos frequentados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Nota-se que 56% fizeram Faculdades, alguns entraram antes de 2005 e 

outros foram contratados a partir de 2005. Além de Universidades, eles 

frequentaram também cusrsos técnicos, somando 62% dos respondentes, e outros 

cursos extensionistas como Escola Técnica - ETEC, idiomas etc. 

Estes dados são importantes para caracterizar e manter a cultura que a 

empresa oferece aos seus colaboradores. Em pergunta anterior, quando 
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questionados sobre a prestreza da empresa em oferecer cursos de qualificação, 

36% assinalaram que a empresa oferece realmente esses cursos.  

De acordo com os dados respondidos pelos sócios, a empresa continua suas 

ações na direção da cultura implantada, mostrando que a partir de 2005 vem 

investindo em parcerias com o SENAC e SEBRAE. Surge nesta questão a cultura da 

empresa bem evidenciada no artefato de Rito de Reforço, que considera o 

reconhecimento público e as realizações individuais, além de incentivar, tornando 

expressiva a cultura.  

 

Tabela 16. Como se sente exercendo a atual atividade 

Variáveis 2009 2008 2007 2006 2005 
Desd. 
início nunca 

Não 
Resp. 

Inferiorizado       26% 74% 

Rejeitado       24% 76% 

Realizado 13%    3% 28% 3% 54% 

Gratificado 18% 3% 5%  8% 36%  31% 

Outros/ Feliz 2,6 % / Normal 
7,7%                 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 21. Como se sente exercendo a atual atividade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Esta questão é considerada importante para entender o clima organizacional 

no tocante a tarefas que são exercidas e a atitude da empresa diante da sua 

aplicabilidade no ambiente. Quanto aos resultados, 36% dos colaboradores 

responderam que estão gratificados em exercer a atividade, 28% estão realizados 

com as atividades que exercem. Observa-se que 25% em média dos respondentes 

assinalaram que nunca foram inferiorizados e rejeitados no ambiente empresarial, os 

outros 75% na média não responderam essa questão. 

Estas respostas se justificam quando fazemos um paralelo com 

questionamentos anteriores, em que 51% responderam que a empresa oferece 

salário de acordo com a função. Também para reforçar essas estatísticas, 51% 

responderam que a empresa oferece treinamentos durante a permanência do 

profissional na função, visto que 60% em média dos colaboradores trabalham em 

área de extrema importância para a atuação e desempenho da empresa no 

mercado. Para fechar esse paralelo e justificar as respostas sobre a realização e 

gratificação, nota-se que 77% dos colaboradores possuem ensino superior, portanto 

qualificados que estão sendo valorizados nesta organização. 

O clima organizacional, de acordo com Tachizawa (2001), torna-se favorável 

quando possibilita a satisfação das necessidades pessoais, e desfavorável quando 
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frustra essas necessidades. Clima organizacional, na visão de Oliveira (1995, p.19), 

“[...] refere-se a crenças, trata-se de uma avaliação que identifica até que ponto está 

sendo atendidas as expectativas das pessoas numa dada organização”. Consoante 

aos conceitos de clima organizacional, este pesquisador constata que é importante 

ter o colaborador enquanto indivíduo, motivando-o para que ele se torne realizado e 

gratificado com a empresa e com o trabalho que exerce. 

Portanto, identifica-se uma cultura também através da crença que a empresa 

solidifica permanentemente no seu ambiente corporativo, através de ações de 

treinamentos, valorização financeira e reconhecimento do próprio conhecimento 

adquirido por este colaborador. 

 

Gráfico 22. Colaborador referenciado como modelo de competência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Pode-se observar que 72% responderam que existe e existiram 

colaboradores que se tornaram referência na empresa. Nota-se que é uma cultura 

que a empresa possui e que está no dia-a-dia dos indivíduos dessa organização, 

servindo como heróis para os outros ao longo da permanência na empresa. De 

acordo com Freitas (1991, p.31), algumas funções ficam registradas pelos heróis em 

uma organização como: sucesso atingível; preservam o que a organização tem de 

especial; estabelecem padrões de desempenho e motivam os outros colaboradores 
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a trilhar o mesmo caminho. Sem expressão estatística aparecerem 25% que 

assinalaram que não existe colaborador referenciado na organização. 

 

Gráfico 23. Justificativa por ser referência 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Infere-se que as respostas dos diretores ratificam as dos colaboradores, 

constatando que estes colaboradores que são referenciados na organização possuem 

comprometimento e conhecimento capazes de estabelecer padrões de eficiência que 

levam a empresa a atingir resultados planejados e esperados. De acordo com Deal e 

Kennedy (1982) “ [...] os Heróis personificam os valores e condensam a força da 

organização”. 
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Gráfico 24. Estórias de ações bem sucedidas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Constata-se que 69% dos colaboradores responderam que desconhecem 

estórias baseadas em eventos ocorridos na empresa ou fora dela de ações bem 

sucedidas de colaboradores em processos de qualificação. Sem muita expressão 

estatística, 28% responderam que conhecem.  

De acordo com as respostas dos Diretores nota-se que há uma divergência 

nas afirmações. Um Diretor disse que na empresa circula estórias de ações bem 

sucedidas advindas de processos de qualificação, e, o outro Diretor disse não 

conhecer estórias deste tipo na empresa. Para tanto, 28% dos colaboradores 

responderam que possui estórias no ambiente organizacional, para não haver 

dúvidas, foi perguntado abaixo o que mais marcou nestas estórias levantadas e 

ratificadas pelos respondentes.   
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    Gráfico 25. O que marcou nas estórias 

 Fonte: Elaborado pelo autor 

Pode-se perceber que 80% dos colaboradores não responderam, justificando 

a resposta (não) quando perguntados se tinham conhecimento de estórias de ações 

bem sucedidas em programas de qualificação. Na visão de um dos diretores, para o 

que respondera que sim, a característica marcante nesta estória foi atitude e 

iniciativa. De acordo com os estudos levantados por este pesquisador, as estórias 

são de conhecimento comum entre grupos de pessoas na organização, portanto 

mesmo afirmando que existem estórias, essa não pode ser considerada válida para 

consolidá-la como um elemento da cultura organizacional daquela empresa. 

Para Freitas (1991, p.29), “[...] as estórias são geralmente bastante 

persuasivas, são mais rápidas e longamente memorizadas”. Portanto, a empresa 

momentaneamente não conseguiu ter ou reter esse elemento da Cultura, 

simbolizado pelas estórias memorizadas de atitudes bem sucedidas e tidas como 

verdade na organização, cujas ações deste tipo podem levá-la a contribuir para a 

busca e permanência de profissionais qualificados no seu ambiente organizacional. 
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Gráfico 26. Inovou projetos com experiência anterior 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O objetivo desta questão é obter informações da aceitabilidade por parte da 

empresa quanto à aplicação de ferramentas no ambiente organizacional por 

colaboradores recém admitidos. Dos dados computados, 74% dos colaboradores 

responderam que não inovam projetos e 23% assinalaram que sim. 

Em entrevista com os diretores, ficou claro que existe uma concordância de 

respostas, todos responderam que sim. Quanto à justificativa, um dos diretores 

respondeu que o colaborador deve repassar as informações aos demais 

colaboradores e liderar o uso das ferramentas com os mesmos. O outro diretor 

relatou que eles (diretores) sempre estão em busca de idéias e soluções vindas de 

seus colaboradores. Para este pesquisador, existe uma divergência de respostas 

entre Diretores e Colaboradores, sendo que 74% dos colaboradores não concordam 

com o que os diretores relataram em entrevista. Através do rito de reforço a empresa 

poderia motivar os esforços similares introspectando a cultura entre os 

colaboradores na organização.  
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Gráfico 27. Quantos Projetos Inovou 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Observa-se que 72% não responderam; isso se justifica devido à resposta 

anterior, em que 74% dos colaboradores não inovam projetos, caso contrário, 

teríamos uma discussão mais aprofundada das categorias. 

 

Gráfico 28. Autonomia para aplicar novos conhecimentos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O propósito desta pergunta é saber dos colaboradores se a empresa aceita a 

aplicabilidade das ferramentas adquiridas pós  processo de qualificação. O resultado 

mostra que 51% dos colaboradores responderam que tiveram autonomia para 

aplicar conhecimentos, sendo que um número considerável de 33% respondeu que 

“às vezes” conseguem aplicar os novos conhecimentos adquiridos. 

Percebe-se, através das respostas dos diretores, que existe um desencontro 

de informação entre os sócios, mas em consonância com os colaboradores. Um dos 

sócios respondera que as sugestões são bem vindas, mas primeiro tem que passar 

pela coordenação do setor. O outro sócio só admite as sugestões de colaboradores 

que possuem no mínimo um ano de experiência. As informações retratam as 

respostas dos colaboradores quanto aos 33% que responderam que às vezes as 

sugestões são aceitas. Podemos considerar até mesmo um filtro por parte da 

empresa quanto às estratégias de processos.  

Esse pesquisador buscou informações em questões anteriores que 

comprovaram que 51% responderam que a empresa ofereceu treinamentos no 

momento da admissão e para 51 % foi oferecido salário de acordo com a função e, 

ainda, que de acordo com 56%, a empresa reconhece o seu desempenho através 

de aumento de salário. Pode-se comprovar o comprometimento da empresa em 

oferecer e reconhecer qualificação aos seus funcionários através dos 56% que 

responderam que estão gratificados e realizados com a organização e com a função 

que exercem. 

Portanto, essas ações durante um período caracterizam uma cultura da 

empresa que pode ser formalizada pelo Rito de reforço, que visa fornecer 

reconhecimento às realizações individuais. Para ilustrar e ratificar as ações aqui 

apresentadas, Zarifian (2001) considera que “[...] a autonomia proporciona ao 

indivíduo e à equipe de trabalho uma competência lógica, capaz de formalizar as 

decisões e iniciativas convenientes”. 
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Gráfico 29. Comentários sobre a resposta não 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Essa questão tem o objetivo de mostrar o comentário dos colaboradores que 

responderam que não possuem autonomia para aplicar novos conhecimentos. 10%, 

considerando a resposta mais expressiva, responderam que repassam aos seus 

diretores os novos conhecimentos e, de acordo com a análise anterior, ficou provado 

que estes são repassados aos seus diretores para tomarem devidas decisões. Isso 

indica que a empresa proporciona certa liberdade de procedimentos na aplicação de 

novos conhecimentos. Portanto, estas respostas não impactam na cultura da 

empresa. 

Tabela 17. O que mais gosta nesta empresa 

Variáveis % 

Acesso a programas de qualificação 0 

Autonomia para aplicar projetos 3% 

Facilidade em construir e compartilhar novos conhecimentos em equipe 18% 

Bom relacionamento empresa e empregado 62% 

Missão e Visão bem definidas 15% 

Não responderam 3% 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Gráfico 30. O que mais gosta nesta empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que 62% dos colaboradores responderam que gostam do bom 

relacionamento entre empresa e empregados, 18 % gostam da facilidade em 

construir e compartilhar novos conhecimentos em equipe. Para esse pesquisador, 

essas informações são reflexos de uma postura culturalmente disseminada por parte 

da empresa em investir na diversidade entre seus membros. A expressiva 

quantidade de respostas positivas denota que o clima organizacional torna-se 

favorável para a empresa, cada vez mais canalisando esforços para a atividade 

produtiva. 

De acordo com os dados já discutidos anteriormente, a empresa dá 

autonomia ao colaborador para aplicar seus conhecimentos, fornece premiações 

para melhores desempenhos, apoia a criatividade, permite o acesso as novas 

informações no ambiente organizacional. Todos esses atributos reforçam a cultura 

da empresa pelo Rito de Integração, mantendo as pessoas comprometidas com o 

ambiente social em que trabalham.  
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Tabela 18. O que mais valoriza na empresa  

Variável % 

Visão 18% 

Segurança 28% 

Aprendizado 5% 

Relacionamento 23% 

Planejamento 2,6% 

Motivação 2,6% 

Transparência 7,7% 

Valores humanos 5% 

Não responderam 8% 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Gráfico 31. O que mais valoriza na empresa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observa-se que 28% responderam que a “segurança” é o mais valorizado na 

empresa, seguido de 23% de relacionamento e 18% de visão. Nota-se, através das 

respostas, que os valores da empresa já estão intrincados nos colaboradores que 

sentem que seus valores pessoais são compatíveis com os da organização e que, 

de acordo com Freitas (1991), tornam-se mais confiantes da continuidade de seu 

trabalho para o mesmo empregador nos próximos cinco anos. Também se justifica 

pelo fato de que 97% dos colaboradores responderam que conhecem a missão da 

empresa, ponto importante que orienta as ações e motiva-os a atingir os planos 

futuros da organização. 
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O método utilizado para análise dos dados possibilitou além da análise 

individual das variáveis o confronto entre elas, o que oferece, por diferentes ângulos, 

novas características da cultura organizacional em relação ao processo de 

qualificação da mão de obra. 

Assim, conforme demonstrado no Gráfico 32 o tempo de serviço tem 

implicação na autonomia dos colaboradores, entretanto não é uma relação 

proporcional, pois o resultado mostra maior autonomia percebida pelos 

colaboradores que tem de cinco a dez anos de atividade e que, os colaboradores 

com tempo de serviço maior de dez anos,  acusa menor percepção de autonomia. A 

cultura organizacional se revela favorável à autonomia na  aplicação de novos 

conhecimentos, entretanto percebe-se uma mudança de comportamento e 

percepção em relação ao colaborador com muito tempo de serviço. 

   
Gráfico 32: Tempo que trabalha X Autonomia para aplicar conhecimentos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Em relação às políticas de recompensa financeira, Gráfico 33,  foi visto que a 

de maior destaque é salário de acordo com a função, entretanto buscou conhecer a 

cultura da empresa em relação à recompensa financeira por metas com intuito de 

averiguar quais os departamentos que são estimulados por metas. Foi apurado que 

apenas as áreas comercial e de marketing são totalmente remuneradas por metas. 

Contata-se que existe uma falta de padronização na política de recompensa por 

metas para outros setores da empresa. O que pode indicar uma valorização às 
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atividades diretamente ligada ao cliente, visto que são áreas de certa forma voltada 

ao cliente.  

 

 

Gráfico 33 – Atividade que desempenha X Política de recompensa financeira 

Fonte: Elaborador pelo autor 

 

  A partir do cruzamento das variáveis de avaliação de desempenho e de 

programas de qualificação, Gráfico 34, foi apurado que 64% dos colaboradores 

avaliados através do contato direto receberam treinamentos desde o início de sua 

contratação. Pelos dados obtidos nota-se que houve uma valorização por parte da 

empresa quanto à promoção de treinamentos acompanhados de avaliação.   

 

  Gráfico 34 – avaliação de desempenho X programas de qualificação 

  Fonte: Elaborado pelo autor 
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Desta forma através da análise individual e do cruzamento das diversas 

variáveis pesquisadas foi possível pontuar as características que compõe a cultura 

organizacional, pela forma que a empresa estabelece seus procedimentos, regras e 

normas na solução de problemas ou gerência do processo de qualificação de mão 

da obra. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa originou-se na preocupação em constatar a influência da 

cultura organizacional no processo de qualificação de mão-de-obra e quais 

elementos são impactantes na forma de disseminar a cultura de uma empresa para 

os seus colaboradores.  

A importância deste estudo se dá com relação às informações que são 

geradas a respeito do número de desempregados no mercado de trabalho, 

contrapondo as informações que a mídia publica a respeito da escassez de mão-de-

obra qualificada. 

Para alcançar os objetivos específicos propostos, buscou-se conceituar e 

apresentar as mudanças políticas e tecnológicas que vem acontecendo ao longo do 

tempo e que se tornaram importantes para a sobrevivência das empresas, como 

visto no Capítulo 1. 

De acordo com algumas informações levantadas através de livros e 

periódicos, pode-se perceber que as organizações estavam sustentadas por 

paradigmas que preconizavam sua estabilidade, no tempo e no espaço, e os 

trabalhadores tinham que acompanhar o ritmo das organizações. Em outras 

palavras, estes não buscaram se especializar e se desenvolver diante das 

mudanças que poderiam acontecer no mercado. A partir de 1990, com a abertura do 

mercado para o mundo, as empresas nacionais passaram a atender não só o 

mercado interno, mas também a demanda externa, que exigia qualidade no produto 

e compromisso de entrega no prazo estipulado nos contratos firmados. 

Com isso, o ritmo e a velocidade dos processos de produção, que visavam 

atender a essas novas expectativas, exigiram do profissional maior desempenho em 

suas tarefas e uma gama de alternativas para inovação no ambiente de trabalho.  

Não era mais a empresa que detinha o seu nível de produção, mas sim o 

mercado que exigia melhor desempenho produtivo e formas de diversificação dos 

produtos, que agora teriam que acompanhar as exigências tecnológicas. Com a 

automação, altera-se a maneira de trabalhar do indivíduo; as novas tecnologias 

exigem qualificações profissionais diferentes, com visão e possibilidade de gerar 

conhecimento capazes de acompanhar e atender as mudanças no mercado e as 

exigências dos clientes. 
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 As mudanças das empresas para um ambiente pré-definido pelo mercado 

levaram as mesmas a trabalharem em grupos, aprimorando a produção, 

aumentando a velocidade de respostas aos clientes, obtendo qualidade e uma 

flexibilização logística na entrega do produto. 

Os chamados clusters favoreceram a dinâmica e o melhoramento do custo de 

produção dessas empresas. Os benefícios gerados pelos arranjos produtivos 

puderam fornecer à empresa capacidade de negociar e atender os clientes internos 

e externos, com desempenho e a um custo acessível.  

Assim, a cadeia produtiva foi beneficiada com o compartilhamento de 

tecnologias, tendo acesso privilegiado ao mercado; aprimoramento de produção; 

aumento da velocidade de respostas para os clientes e qualidade da mão-de-obra, 

contribuindo para o desenvolvimento local e regional. 

De acordo com os dados coletados e devidamente categorizados, pode-se 

constatar que a empresa selecionada para este estudo está acompanhando todo 

fluxo de mudanças que vem acontecendo no mercado globalizado.  

Esta pesquisa foi realizada em uma empresa que presta serviços na área de 

Tecnologia da Informação, situada na Cidade de Franca, Estado de São Paulo. O 

estudo envolveu 39 colaboradores que atuam diretamente na área de Tecnologia da 

Informação e seus dois sócios. 

Os questionários respondidos pelos colaboradores foram computados pelo 

programa estatístico SPSS, que auxiliou na discussão e aprimoramento dos dados. 

Já os questionários respondidos pelos sócios foram discutidos e trabalhados 

paralelamente aos dos colaboradores, para se ter uma resposta satisfatória quanto 

ao envolvimento da empresa no processo de qualificação da mão-de-obra intrincada 

na empresa. 

Diante das informações levantadas, a análise dos questionários proporcionou 

uma leitura da forma com que a empresa repassa as informações atuais aos seus 

colaboradores, como forma de acompanhar as mudanças e os novos 

direcionamentos que o mercado está oferecendo.  

De acordo com 50% em média dos colaboradores, as informações são 

repassadas através de reuniões e e-mails corporativos, percebe-se também de 

acordo com o Gráfico13 um aumento de 10% no período de 2005 a 2009, 

detectando um compromisso da empresa em informar o colaborador quanto às 
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necessidades exigidas pelo mercado e possibilitando o acesso a ferramentas que 

fornecem novas informações a todo instante. Nesse mesmo item podemos identificar 

uma cultura incutida na empresa, na qual as ações são identificadas pelo rito de 

reforço, que enfatiza esforços similares e dão valor às regras envolvidas ao longo do 

tempo na empresa.  

Com isso, pode-se constatar que a empresa possui uma cultura detectada ao 

longo do tempo e que pode ser disseminada por todos aqueles que trabalham, 

introspectada pelos novos membros, como também para os que poderão ser 

admitidos para o ambiente organizacional. 

Quanto à empresa oferecer qualificação aos seus colaboradores, o objetivo 

desta pergunta era saber se a empresa, diante de suas ações, tem contribuído para 

manter o colaborador qualificado no ambiente empresarial. Pode-se constatar que 

existe este compromisso em participar do aprimoramento do colaborador, sendo que 

36% responderam que receberam treinamentos e 31 % que participaram de cursos 

técnicos e palestras informativas. Conclui-se que existe uma cultura por parte da 

empresa e que esta auxilia na permanência deste profissional, disseminando seu 

conhecimento cada vez mais e trilhando junto á empresa um caminho de 

sustentabilidade no mercado em que atua, não esquecendo que cultura existente 

favorece o desenvolvimento local das empresas que dependem dos serviços desse 

profissional, para atuar de forma organizada. 

Com base nos pressupostos levantados quanto às normas pré-estabelecidas, 

observa-se que a empresa possui um sistema de remuneração baseado na função 

exercida e no desempenho do colaborador. Observa-se na cultura da empresa a 

existência de um plano de carreira. Portanto, estabelecendo valores que devem ser 

seguidos diante de processos de qualificação profissional, atingindo os objetivos da 

empresa seguidos pela sua missão. 

Trata-se de uma informação importante para esta pesquisa, pois o nível de 

comprometimento da empresa vem afirmar a influência que a cultura organizacional, 

mantida ao longo do tempo, tem sobre a aplicação da mão-de-obra qualificada no 

ambiente organizacional, novamente valorizando-a e permitindo sua implicação no 

desenvolvimento das empresas em nível local e regional. 

Outra concepção levantada neste trabalho é a respeito da participação do 

colaborador qualificado nas decisões da empresa. O que se pode concluir é que 

51% que participam de processos de qualificação oferecidos pela empresa têm 
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autonomia para aplicar as novas ferramentas e auxiliar nas decisões da empresa, 

compartilhando conhecimentos no ambiente de trabalho e reafirmando, dessa forma, 

a cultura da empresa em alicerçar a qualificação da mão-de-obra. 

As respostas dos sócios embasam essa estatística confirmando o 

compromisso da empresa em qualificar pessoas, participando das ações sociais e 

buscando mão-de-obra qualificada entre os que frequentam as universidades da 

Cidade e Região de Franca, participando de discussões para alcançar o 

desenvolvimento. 

Outro ponto importante para a pesquisa foi à questão do apoio das 

instituições de formação profissional; constatou-se que a atenção e o dinamismo 

destas instituições quanto à questão da qualificação se tornam importantes na 

medida em que as empresas estão em busca de profissionais polivalentes. De 

acordo com as respostas dos colaboradores, conclui-se que ao longo do tempo a 

empresa procura contratar profissionais formados em universidades e também que 

se especializam em cursos técnicos. 

Por parte da empresa, os sócios responderam que possuem parcerias com 

universidades e instituições de formação técnica para buscarem junto a essas 

instituições profissionais que possuam rapidez na aprendizagem, conhecimentos 

para acompanhar as rápidas e constantes mudanças que vem ocorrendo ao longo 

do tempo e de acordo com as necessidades atuais de mercado. 

Mediante este levantamento, pode-se verificar que o clima organizacional é 

favorável ao reconhecimento da mão-de-obra qualificada, tomando como base as 

crenças que a empresa possui e que vem solidificando ao longo dos anos e 

permitindo, assim, que os colaboradores se sentiam gratificados e realizados em 

trabalhar nesta empresa, fruto da análise deste trabalho. O clima reflete a satisfação 

e a aceitação dos valores culturais da empresa. 

No que se refere aos elementos da cultura da empresa, pode-se destacar a 

presença de heróis no ambiente organizacional que reflete comprometimento, 

conhecimento e envolvimento com resultados capazes de motivar os outros 

colaboradores a trilharem caminhos de sucesso e, também, incentivar a qualificação 

ou processos de educação continuada a ser aplicados num ambiente organizacional. 

Outro ponto levantado por esta pesquisa foi sobre há existência de estórias 

de antigos profissionais da empresa e a existência de registros de estórias ao longo 

da empresa. Pelas respostas dos colaboradores 69%, desconhecem tais 
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informações, incluindo os sócios; este item é importante para incutir uma cultura que 

possa contribuir para que outros profissionais se qualifiquem, diante das mudanças 

ocorridas ao longo do tempo. É através das estórias que a empresa busca formas de 

ação, procedimentos e, de um objetivo comum, capaz de fornecer informações 

suficientes a respeito da maneira de agir na própria empresa. 

Conclui-se também que a empresa precisa dialogar mais com seus 

colaboradores e expor a permissividade em implantar novos projetos com 

experiências anteriores, e isso se justifica pelo fato de acrescentar a essa ação uma 

forma de cultura, podendo ser caracterizada como um rito de reforço, capaz de 

motivar esforços similares na organização. 

Considera-se que a empresa dá autonomia ao colaborador para aplicar seus 

conhecimentos, fornecendo premiações, apoiando a criatividade e contribuindo para 

manter o colaborador comprometido com o ambiente organizacional, motivando-o a 

buscar qualificações no mercado ou mesmo na própria empresa. 

Verificou-se que a maioria dos colaboradores valoriza a empresa no tocante 

ao bom relacionamento entre empresa e colaborador, e também quanto à segurança 

em manter seus postos de trabalho, garantindo a continuidade dos serviços 

prestados. 

Em vista da força dos elementos pinçados através dos resultados obtidos, 

destaca-se que a cultura tem um importante papel nas ações das empresas quanto 

ao desenvolvimento e aceitação da qualificação da mão-de-obra diante de uma 

proposta de desenvolvimento local e regional.  

Concluindo, a partir da discussão bibliográfica e análise das diversas variáveis 

pesquisadas foi possível pontuar as características que compõe a cultura 

organizacional da empresa pesquisada, pela forma que essa estabelece seus 

procedimentos, regras e normas na solução de problemas ou gerência do processo 

de qualificação da mão de obra, fato que atende o objetivo proposto neste estudo 

que foi analisar a relação da cultura organizacional com o processo de qualificação 

de mão de obra em uma empresa do ramo de prestação de serviços em TI. 

Os resultados remetem, entre muitos outros, à seguinte reflexão: a formação 

e os investimentos em qualificação da mão-de-obra assim como as políticas de 

qualificação de mão-de-obra têm sido eficientes e eficazes? 

Espera-se que as informações contidas e os dados levantados neste trabalho 

possam contribuir como ponto de partida para a discussão e entendimento de outras 
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empresas, sem qualquer generalização e, que sirvam para que outros estudos 

possam ser realizados na direção do desenvolvimento regional e local das cidades.  

Esta pesquisa poderá contribuir para subsidiar propostas para o 

enfrentamento do problema de carência de mão-de-obra qualificada em diversos 

setores da economia, como também, propiciar discussões de políticas econômicas 

regionais mais realistas e direcionadas às necessidades prioritárias das empresas 

que fazem parte da cadeia produtiva local, buscando, assim, resultados mais 

competitivos e melhorando a qualidade de vida da população, considerando a 

relevância que as questões aqui apresentadas têm para promover o 

desenvolvimento regional e local da Cidade de Franca. 
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ANEXO A  

 DADOS OBTIDOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA. 
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ANEXO B 

TABELA DE ENQUADRAMENTO DO SIMPLES 
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ANEXO C 

TABELA DE ENQUADRAMENTO DA PMEs 

 

 

Lei 123/2006 Receita Indústria/Pessoal 

Ocupado  

Comércio e 

Serviços/Pessoal 

Ocupado 

Microempresa Até 240.000,00 Até 19  Até 9 

Pequena De 240.000,000 até 

2.400.000,00 

De 20 a 99  De 10 a 49 

Média Acima de 

2.400.000,00 

De 100 a 499 50 a 99 

 


