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RESUMO 

A era do capital intelectual fez mudar os paradigmas de negócio. Hoje, o cenário 
corporativo é composto por uma gama de atividades que interagem entre si e influenciam os 
resultados das organizações em geral. Sob este ponto de vista, a compreensão dos fatores 
humanos auxiliam os executivos a alcançarem os objetivos organizacionais. Parte-se da idéia 
que o conhecimento e as pessoas tornam-se primordiais para o sucesso das empresas. Sendo 
que estas devem empenhar-se em buscá-lo, armazená-lo e disseminar o que elas aprenderam. 
Os programas de Treinamento e Desenvolvimento são responsáveis pela capacitação das 
pessoas da empresa que aprende. Os programas de T&D podem tornar as organizações mais 
competitivas, com empregados aptos a desempenharem as atividades da melhor maneira 
possível. E é justamente isto que este trabalho aborda, focando na utilização dos conceitos 
associados à Gestão de Pessoas, para compreender a percepção dos gestores de uma empresa 
do segmento do varejo com relação a efetividade dos programas de T&D adotados. 
Especificamente, a problemática foi descobrir como os gestores de uma empresa avaliaram os 
programas de desenvolvimento e a sua efetividade. Para tanto, elaborou-se um estudo de caso 
de abordagem qualitativa para investigar como os gestores percebem os programas de 
treinamento. Utilizou-se a entrevista semi estruturada para investigar 25 gestores de uma 
empresa do segmento de varejo no período de 25 a 28 de junho de 2010. O estudo mostrou 
que os gestores aprovam os programas adotados. 

 

Palavras-chave: Gestão de Pessoas. Treinamento e Desenvolvimento. 

 



ABSTRACT 

The era of intellectual capital has changed the paradigms of business. Today's 
corporate landscape is composed of a range of activities that interact and influence the results 
of organizations in general. Under this view, the understanding of human factors helps 
executives achieve organizational goals. It starts with the idea that knowledge and people 
become paramount to the success of businesses. Since they must strive to seek it, store it and 
disseminate what they learned. Training programs are responsible for development and 
empowerment of people in the company's learning. The T & D programs can make 
organizations more competitive, with employees able to perform their activities as best as 
possible. And it is precisely this that this paper deals, focusing on concepts associated with the 
use of Personnel Management, to understand the perception of managers of a company in the 
retail segment about the effectiveness of T & D programs adopted. Specifically, the problem 
was figuring out how the managers of a company assessed the development programs and 
their effectiveness? To this end, we elaborated a case study of qualitative approach to 
investigate how managers perceive their training programs. We used a semistructured 
interview to investigate 25 managers of a company's retail segment in the period of 25 to 28 
June 2010. The study showed that managers approve the programs adopted. 

 

Keywords: Personnel Management. Training and Development. 
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1 O PROBLEMA 

A importância dos indivíduos para as empresas no cenário atual é reconhecida. A era 

do capital intelectual, das organizações que aprendem prioriza o elemento humano como fator 

de sucesso. Assim este trabalho tratou de um tema relacionado à Gestão de Pessoas 

concatenado com as necessidades do mercado, que é o treinamento e desenvolvimento de 

pessoas e seus reflexos na aprendizagem organizacional.  

Este capítulo, especificamente, trata da problemática de pesquisa, como pode-se 

verificar nos tópicos que seguem. Inicia com uma breve contextualização sobre o homem nas 

organizações. Com base nisso, expõe-se o problema de investigação, os objetivos – final e 

intermediários - da pesquisa, delimitação do estudo e sua relevância para o contexto 

organizacional e acadêmico.  

1.1 INTRODUÇÃO 

A história das Ciências Administrativas mostra que as empresas são organizações de 

pessoas que se reúnem para alcançarem um objetivo comum. O que as diferenciam entre si, na 

verdade, são os objetivos e métodos de trabalho. 

Atualmente, a busca da competitividade das empresas passa, necessariamente, pelo 

alcance de padrões internacionais aceitos de qualidade e produtividade com relação a seus 

produtos e serviços. Com base nisto, pesquisas diretas vêm sendo realizadas objetivando 

acompanhar a evolução nos serviços prestados, principalmente quanto a aspectos de 

qualidade, gestão de recursos humanos e atendimento a clientes. 

Pode-se dizer, então, que a competitividade, traduzida pelo binômio produtividade e 

qualidade, torna-se o ponto crítico para a sobrevivência e a perpetuação das empresas. 

Conduzir um negócio, seja ele qual for, envolve uma variedade de elementos e situações 

distintas e, muitas vezes, adversas, todos os dias. Os gestores, no transcorrer de suas 

atividades, lidam diretamente com pessoas, recursos financeiros, mercado, produção, 

tecnologia, planejam, compram, vendem e tentam obter resultados positivos por meio destes 

processos. Estes fatores vêm sofrendo mudanças desde o início dos estudos das ciências 

administrativas com Taylor e Fayol. No decorrer do tempo, padrões de vida foram 

substituídos por outros nunca antes imaginados. Os valores da sociedade, a densidade 

demográfica e as percepções também mudaram.  
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Baseado nisso, pode-se afirmar que o cenário empresarial passa por um processo 

intenso de mudanças originadas pelos mais diversos fatores, entre o quais, os avanços 

tecnológicos, o crescimento do comércio global, a legislação vigente, fatores sociais e a 

concorrência. No início do século XXI os mercados globais situam-se em um contexto de alta 

turbulência, tendo como principais determinantes os fenômenos da globalização, 

desregulamentação e privatização, convergências tecnológicas, fronteiras tênues entre setores, 

competição por padrões, fim da intermediação de mercadorias e consciência ecológica 

(PRAHALAD, 1999).  

Adaptar-se à mudança é condição básica para a evolução da sociedade. Em função 

disso, cabe à organização e aos indivíduos que a integram, adequarem seu comportamento de 

modo a enfrentar tais mudanças. À medida que a própria sociedade evolui, o trabalho passa a 

ser reconhecido, também, como fonte de satisfação e auto-realização. Esta auto-realização 

está relacionada à possibilidade de participação do indivíduo na condução de seu trabalho. E é 

neste escopo que reside a relevância da postura das organizações quanto à maneira como 

conduzem seus funcionários, facilitando ou restringindo a participação destes na condução 

das tarefas organizacionais e consecução dos objetivos e metas. 

O desempenho humano nos resultados de uma empresa é significativo. A efetividade 

na execução das atividades depende da qualidade do desenvolvimento e do desempenho das 

pessoas que realizam as tarefas. Existe a percepção de que o homem é o principal elemento 

diferenciador e o agente responsável pelo sucesso de todo e qualquer negócio. Escolher 

pessoas com espírito de liderança, raciocínio lógico, pró-ativas, não é uma questão de sorte. 

Essa pode ser uma das responsabilidades do setor de Recursos Humanos que, em conjunto 

com os gestores, deve buscar desenvolver as competências individuais dos funcionários, de 

modo a facilitar a concretização das competências organizacionais. No dia-a-dia corporativo, 

a busca de talentos gerenciais é uma tarefa constante para executivos graduados e 

departamentos de recursos humanos de organizações públicas e privadas. Uma forma de 

tentar facilitar essa busca é a identificação de parâmetros aplicáveis aos contextos 

corporativos e isto pode ser feito por meio da categorização de características percebidas 

como necessárias aos profissionais que ocupam cargos de liderança. 

As empresas que possuem a percepção de enxergar além de suas necessidades, atrelam 

soluções para as suas principais preocupações: o funcionário, o cliente e manter-se no 

mercado como forte concorrente. Neste contexto, o desenvolvimento dos empregados é 

primordial para a construção das capacidades distintivas das organizações e, portanto, ponto 

central na discussão atual sobre competitividade. Em vista disso, as organizações precisam 
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desenvolver estratégias de aprendizagem e desenvolvimento de competências para se 

manterem competitivas no mercado. 

A produção acadêmica sobre gestão de pessoas discute e analisa os desafios e as 

características da atividade de gerenciar pessoas e obter resultados positivos para as 

organizações em geral. Isto abrange, entre outros temas, a liderança, competências gerenciais 

e aprendizagem organizacional. 

As organizações são compostas por pessoas, e todas precisam engajar-se para 

alcançarem os objetivos organizacionais e os seus. Este fator é muito importante para a 

perpetuidade da empresa. Por isso, as empresas, em geral, devem compreender os aspectos 

que podem influenciar o comportamento dos empregados, com vistas a tornar a consecução 

dos objetivos uma tarefa motivadora e instigante. Todos os membros de uma organização 

devem estar envolvidos com sua filosofia e se comprometer com ela. Para tanto, devem 

conhecê-la e sentirem-se satisfeitos. Isso elevou a importância do setor de Recursos Humanos 

nas organizações. Cada vez mais, é notória a importância das pessoas para o sucesso das 

organizações.  

Assim, é imprescindível que as empresas adotem posturas de aprendizado contínuo 

com vistas a gerar e disseminar conhecimento para melhorar o desempenho da organização no 

cenário em que atua. O treinamento é uma ferramenta importante para auxiliar no processo de 

desenvolvimento pessoal. 

Deste modo pretendeu-se pesquisar como os gestores de uma empresa avaliam os 

programas de desenvolvimento do Supermercado Peruzzo. 

1.2 OBJETIVO FINAL 

A partir das considerações feitas até aqui, pode-se assumir que o objetivo final deste    

trabalho foi responder ao problema de pesquisa. Logo, foi identificar  a percepção dos 

gestores de   uma empresa sobre a efetividade dos programas de desenvolvimento.  

1.3 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

Considerando o objetivo final, cabe apresentar os objetivos intermediários, que foram 

necessários para alcançar o objetivo maior: 

a) identificar os programas de desenvolvimento adotados pela empresa; 
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b) Investigar a visão dos gestores em relação aos programas de desenvolvimento 

apresentados pela empresa. 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

O estudo em questão verificou a percepção dos gestores de loja sobre os programas de 

desenvolvimento adotados pela empresa investigada, neste caso, o Supermercado Peruzzo. 

Para tanto, abordaram-se conceitos inerentes à temática de recursos humanos, bem como a 

caracterização do negócio em estudo que é o varejo. 

Visto que o estudo é focado no tema treinamento e desenvolvimento, não foi 

necessário abordar outros conceitos relativos aos Recursos Humanos, como remuneração, 

descrição de cargos, recrutamento e seleção.  

Este tipo de investigação exigiria outro tipo de questionário e amostragem em relação 

ao que foi a entrevista. 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

São inegáveis as mudanças por que passaram as organizações nas últimas décadas. A 

história mostra que, desde o início do século passado, os volumes necessários quanto a força 

de trabalho, matéria-prima e energia, requisitadas à produção de uma unidade adicional de 

produto manufaturado, vem sendo reduzidos. Em contrapartida, é inversamente proporcional 

o crescimento da informação e do conhecimento, exigências necessárias para que a empresa 

obtenha vantagem na sua arena competitiva. 

À medida que o diferencial das empresas passa a ser o conhecimento e não a estrutura 

física. Atualmente, as organizações mais efetivas são movidas pela prática de valores em 

todos os níveis. As práticas são o que fazer. Os valores referem-se ao por que fazer. A prática 

sem os valores corresponde a caminhar sem rumo. As pessoas perdem eficácia e não 

persistem no que estão fazendo. Acredita-se que o capital humano é considerado o bem mais 

precioso para as organizações em geral. As empresas estão procurando estabelecer relações de 

parceria com as quais possam alcançar o crescimento por meio do comprometimento, 

responsabilidade, sensatez e honestidade de seus funcionários. 

No mercado em que a empresa foco desta pesquisa atua, verifica-se uma acentuada 

similaridade ao que diz respeito à tecnologia, produtos e serviços. Então é a excelência na 

execução das tarefas pelos empregados é o que fará a diferença em relação ao cliente. De 
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acordo com Kotler (1994), o nível de serviço entregue ao cliente é fundamental nesse setor. E 

isso é feito pelo pessoal da linha de frente. Mantê-los motivados é função da empresa. Para 

isso, um dos fatores utilizados é o desenvolvimento pessoal. 

Deste modo, verificar a percepção dos gestores de loja, quanto à efetividade dos 

programas de desenvolvimento, foi a temática que permeou a realização da pesquisa. O tema 

foi abordado, por entender a necessidade de manter os colaboradores atualizados com as 

melhores práticas, para que possam executar suas tarefas da melhor forma possível, alinhando 

seus objetivos aos objetivos organizacionais. 

Neste aspecto, este trabalho justifica-se em vários sentidos. Primeiro, a pesquisa é 

importante, pois sendo o ambiente altamente competitivo as empresas devem criar estratégias 

para fazer com que seus empregados e gestores trabalhem melhor, se empenhem em alcançar 

os resultados organizacionais. Sob este ponto de vista, o trabalho servirá de fonte de consulta 

para tomada de decisões, auxiliando os administradores na melhor compreensão dos aspectos 

subjetivos inerentes aos programas de desenvolvimento. 

Segundo, a abordagem do trabalho é sobre um tema de nosso contexto atual e de 

relevância, tanto para o universo acadêmico, como para o cenário empresarial, o que permite 

colocar em prática conhecimentos que estão em voga no cenário atual, por meio da 

compreensão do fenômeno investigado numa empresa situada no Rio Grande do Sul. 

Adicionalmente, o estudo é pertinente, pois a organização achou interessante conhecer 

a percepção dos gestores sobre os programas adotados, por isso ofereceu total apoio, 

facilitando o acesso aos dados necessários para consecução do mesmo.  

Confrontar a teoria com a prática é a essência das ciências sociais aplicadas. Por isso, 

neste primeiro momento, apresentou-se a concepção do problema de pesquisa, os aspectos 

introdutórios da problemática e os elementos necessários para consecução dos objetivos 

propostos.  

Já, no Capítulo 2, apresentou-se os conceitos utilizados para fundamentar os 

argumentos do pesquisador, bem como para aprofundar e estender conhecimentos sobre a 

temática de investigação.  

O Capítulo 3 expõe a metodologia utilizada para auferir, tratar os dados coletados e 

produzir informação por meio deles.  

O Capítulo 4 apresentou-se o Caso do Grupo Peruzzo no tocante aos elementos 

concernentes ao estudo em questão. 

Fundamentando-se na empresa investigada, algumas considerações são tecidas, 

reconhecendo as limitações para extrapolar as lições para outras empresas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com vistas a atender aos objetivos descritos anteriormente, este capítulo apresenta o 

referencial teórico, que tem papel significativo em um trabalho de cunho acadêmico. Uma vez 

que nesta etapa são apresentados os conceitos nos quais o pesquisador embasa seus 

argumentos e, aliado à metodologia adequada, confere rigor científico ao estudo.  

Este estudo, especificamente trata de um elemento da administração de empresas. O 

fundamento da administração consiste basicamente em organizar pessoas para que, em 

conjunto, realizem aquilo que sozinhos não conseguem. A ciência administrativa está 

relacionada, de um modo geral, com o conceito de empresa ou organização produtiva, que 

resultou das transformações da Revolução Industrial.  

Assim, apresentam-se neste capítulo, os aspectos relevantes para compreensão do 

contexto de negócios que dizem respeito ao fator humano na organização. De um modo 

específico, o tema central desta pesquisa é a o treinamento e desenvolvimento. Mas seria 

extremamente difícil discorrer sobre esta temática sem fundamentá-la num contexto mais 

amplo. Neste escopo, conceitos inerentes à gestão de pessoas como o homem nas 

organizações; a importância o aperfeiçoamento continuado e o papel do RH no momento atual 

tornam-se fundamentais para compreensão do tema principal que é o treinamento e 

desenvolvimento de pessoal. Por fim, apresenta-se conceitos relacionados ao varejo. 

2.1 O HOMEM NAS ORGANIZAÇÕES 

Nesta seção faz-se uma reflexão sobre o mercado de trabalho e alguns elementos que 

podem ser úteis para a consecução desta pesquisa. Especificamente, as temáticas abordadas 

dizem respeito à mudança constante em vários aspectos que envolvem a vida do homem, o 

convívio social e, principalmente, o perfil do profissional para atuar no cenário 

contemporâneo e a importância do homem para o sucesso das corporações em geral. 

A mudança é um fator inerente ao universo social. A humanidade apresenta, 

diariamente, transformações nos aspectos legais, econômicos, sociais e organizacionais, 

devido à economia global. As pessoas e as empresas mudam. A maneira como se administra 

um negócio recebe influências de mudanças sociais, econômicas e tecnológicas. Em função 

disso, as organizações devem criar estratégias para competir de maneira diferenciada no seu 

cenário de atuação. A mudança é um fator inerente ao cenário social, como entendem Wood 

Junior e Picarelli Filho (2004, p. 33-4): 
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Nos últimos anos, diante de pressões competitivas crescentes, os executivos foram 
procurando modernizar suas empresas. Administrar passou a ser parecido com 
surfar: aproveitar ao máximo cada onda de inovação gerencial para atingir patamares 
superiores de desempenho. 

E isso não é fácil, pois, o universo empresarial está cada vez mais competitivo. As 

empresas precisam definir seus parceiros e os meios pelos quais pretendem atingir seus 

objetivos. Araujo e Garcia (2009) afirmam que as organizações têm-se voltado 

preferencialmente para a excelência organizacional por meio da gestão de pessoas. Pois, 

segundo os mesmo autores: 

As pessoas da organização que formam o copo funcional contribuem para instalação 
de um clima organizacional favorável que conduz a resultados, incluindo resultados 
nos negócios ou qualquer que seja a atividade – fim da organização. Esse é o 
chamado capital humano que serve de combustível e faz a máquina (organização) 
andar e chegar ao destino. (ARAUJO; GARCIA, 2009, p. 4) 

Em função disso as empresas procuram ter um enfoque no todo, ou seja, estão 

mudando a percepção do parceiro considerado o mais importante, que antes era o acionista ou 

investidor. Agora, todavia, esse padrão está sendo substituído por uma visão de todos os 

parceiros do negócio, já que todos eles são indispensáveis para seu sucesso. Nesta seara, o 

parceiro mais próximo da organização é o empregado. Boa parte da riqueza gerada pela 

organização passa aos empregados sob a forma de salários, benefícios sociais e demais 

encargos deles decorrentes.  

Os empregados contribuem com conhecimentos, esforço e habilidades e esperam 

receber da organização: salários, benefícios e retribuições em troca. 

Mas é claro que não é só isso. Além do necessário para sua sobrevivência, o homem, o 

ser humano, busca, também, a realização de sonhos, prazer e conforto em sua classe social. 

Isso quer dizer que o homem só é completo quando percebe que o seu trabalho também é útil 

para sua família e, de um modo geral, para a sociedade (OLIVEIRA, 2002). E é isso que as 

organizações de vanguarda estão tentando oferecer, dada a importância do homem para o 

sucesso organizacional, como afirma Blecher (1996 apud XAVIER; SILVA; NAKAHARA, 

1999, p. 3): 

Em nenhuma outra época a afirmação de que pessoas são o principal ativo das 
empresas tornou-se tão premente e verdadeira. Se até poucos anos atrás a principal 
preocupação das corporações mundo afora era cortar gorduras que as fariam mais 
competitivas e flexíveis, hoje a vantagem competitiva se concentra no talento 
humano. [...] a escassez de capital humano tornou-se a principal ameaça ao sucesso 
empresarial.  
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É evidente a importância do talento humano para as organizações em geral. Assim, as 

empresas, a partir de seus setores de RH, precisam criar estratégias para garantir um grau 

competitivo de atratividade de talentos. Para atrair esses talentos, as organizações em geral 

precisam oferecer benefícios distintos aos colaboradores, com vistas ao alcance de um 

desempenho global superior. O gestor é muito importante para isso. 

Caravantes (1998) diz que muitos foram os temas propostos no processo evolutivo das 

teorias organizacionais. Desde a Administração Científica até a Reengenharia, várias questões 

modificaram-se com vistas a aperfeiçoar o processo de gestão das empresas em geral. A 

relevância do fator humano no contexto organizacional surgiu a partir da pesquisa de Elton 

Mayo. Seu estudo numa fábrica situada no bairro de Hawthorne mostrou que o homem, o 

grupo e suas inter-relações são importantes para os resultados organizacionais.  

A partir disso, pode-se afirmar que a gestão de pessoas é um tema fundamental para o 

sucesso da empresa no seu cenário de atuação. Gerir pessoas, segundo Hunter (2004), envolve 

dois aspectos básicos: a execução da tarefa e a construção de relacionamentos. De um modo 

mais específico, é necessário construir um relacionamento com o qual as tarefas sejam 

realizadas da melhor forma possível, com vistas a alcançar as metas individuais e as da 

empresa. Isso pode ser visto no entendimento de Clemente e Wekerlin (2002, p. 30): 

Não é exagero afirmar que as empresas são organizações de pessoas. É fácil 
perceber que o funcionamento de qualquer empresa é moldado pelas pessoas. Em 
outras palavras, a mesma base técnica, os mesmos materiais, o mesmo arranjo físico 
etc. funcionarão de forma diversa e darão resultados diferentes, dependendo das 
pessoas que ocuparem os postos de trabalho da empresa.  

Mas nem sempre foi assim. A inserção do homem no mercado de trabalho teve como 

base a execução da tarefa, ou seja, não havia compreensão das percepções dos empregados 

nas relações de trabalho. Parece que o homem era simplesmente uma extensão da máquina. 

Rocha-Pinto (2003), para reforçar essa idéia, afirma que desde a época do taylorismo até o 

momento atual, muita coisa mudou na relação homem e tarefa. Nos primórdios, a ênfase 

estava na tarefa em si. As organizações eram administradas por meio de modelos absolutistas 

e autocráticos. Entretanto, esta prática não perdurou e as empresas começaram a rever sua 

maneira de enfocar o gerenciamento de pessoas, levando em consideração os aspectos 

envolvidos no aprimoramento do trabalho e desempenho das pessoas. 

Os resultados da pesquisa efetivada por Mayo, de acordo com Caravantes (1998), 

foram fundamentais para que as organizações começassem a perceber que os objetivos 

globais deviam atender também aos objetivos do indivíduo. Em virtude disso, as empresas 
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sentiram a necessidade de estudar os aspectos inerentes ao comportamento do homem e suas 

atitudes perante o trabalho.  

De acordo com Vergara (2009a), os primeiros movimentos para uma gestão de 

pessoas baseados na percepção das necessidades dos empregados foram efetivados por 

Maslow nos idos de 1950. Segundo a autora, o pesquisador desenvolveu uma teoria 

fundamentada nas necessidades humanas. 

Tanto Caravantes (1998) como Montana e Charnov (2003), também citam as teorias 

propostas por Maslow e Herzberg como precursoras na análise do comportamento das pessoas 

no trabalho. Cada um destes propôs um esquema sobre os fatores que podem influenciar o 

comportamento das pessoas na execução das tarefas, bem como, quais as ações que as 

empresas devem levar em consideração para atender às necessidades dos empregados. 

A Figura 1 contrapõe a teoria da motivação humana de Maslow dividida em cinco 

elementos, em relação à teoria dos dois fatores de Herzberg. 

Figura 1: Relação entre os modelos de Maslow e Herzberg 

MODELO DE MASLOW  MODELO DE HERZBERG 

Necessidades de auto-realização 
 Trabalho em si 
 Realização 
 Possibilidade de desenvolvimento 

Necessidades do ego 
 Progresso 
 Reconhecimento 
 Status 

Necessidades sociais 

 Relações interpessoais  
 Supervisores 
 Colegas 
 Subordinados 
 Supervisão técnica 

Necessidades de segurança  Política e administração da organização 

Necessidades fisiológicas 

 Segurança do emprego 
 Condições físicas de trabalho 
 Salário 
 Vida particular 

Fonte: Caravantes (1998, p. 80) 

Vergara (2009a) e Caravantes (1998) ressaltam que, pelo ponto de vista de Maslow, 

os homens precisam atender às necessidades inferiores para depois partir para satisfação de 

uma necessidade maior, ou situada mais acima na pirâmide.  
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Já Herzberg, por sua vez, apresenta um modelo divido em dois fatores, sendo um de 

higiene, representado pela parte escura da figura, e outro de motivação, que se encontra na 

parte clara. Apesar das críticas em relação às teorias, elas serviram para repensar quais os 

motivos que levam um homem a ingressar em uma empresa e trabalhar em prol dos objetivos 

da mesma, conforme ensina Caravantes (1998). 

Com base nisso, as empresas devem compreender as características dos funcionários 

e alinharem-se para satisfazer as suas necessidades no tocante ao conhecimento. Só assim, os 

empregados poderão executar melhor as tarefas e, consequentemente, atingir os resultados 

organizacionais de forma efetiva neste cenário altamente competitivo e exigente, no qual a 

única constante é a inconstância. 

2.2 O APERFEIÇOAMENTO CONSTANTE 

Num cenário de mudanças constantes, as empresas precisam criar mecanismos para 

obterem vantagem competitiva. Precisam se diferenciar das demais por um aspecto especifico, 

ou mais de um, quando for o caso. E isso exige aprendizagem, como ressalta Rocha-Pinto 

(2003, p. 119): 

O ambiente de negócios na era do conhecimento caracteriza-se por mudanças 
contínuas. A globalização e a rápida obsolescência do conhecimento aplicado 
determinam que, para continuar no mercado e prosperar, as empresas precisam 
buscar sistematicamente vantagens competitivas que as diferenciem da concorrência. 

É comum encontrar no ambiente empresarial a expressão “o que serviu antes, pode 

não servir agora.” Montenegro e Barros (1990) afirmam que há um número expressivo de 

mudanças sociais que influenciam o contexto econômico, conforme exposto no Quadro 1. Em 

virtude disso, as empresas buscam identificar oportunidades de gerirem melhor seus negócios 

neste cenário, utilizando pessoas capacitadas e integradas com as novas tecnologias e 

tendências do macroambiente.  

Para corroborar esta tendência de mutação, Hunter (2004) apresenta algumas 

mudanças no contexto de negócios que podem ser apreciadas no atual momento, conforme é 

exposto no Quadro 1. 
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Quadro 1: Mudanças nos paradigmas de negócio 

Velho Paradigma Novo Paradigma 
Invencibilidade dos EUA Concorrência global 
Administração centralizada Administração descentralizada 
Japão = produtos de má qualidade Japão = produtos de boa qualidade 
Gerenciamento Liderança 
Eu penso Causa e efeito 
Apego a um modelo Melhoria contínua 
Lucro a curto prazo Lucro a curto e longo prazos 
Trabalho Sócios 
Evitar e temer mudanças A mudança é uma constante 
Está razoável Defeito zero 

Fonte: Hunter (2004, p. 45) 

Hunter (2004) expõe, neste esquema, um pequeno esboço do cenário atual, onde os 

velhos paradigmas precisam ser desafiados para fazerem frente a um mundo em constante 

evolução. Nesse prisma de mudanças, cada vez mais, as empresas procuram profissionais 

polivalentes, criativos e capazes de atender às demandas do mercado. Rocha-Pinto (2003, p. 

17) entende que: 

Dessa forma, há que se concordar que o momento atual impõe uma revisão nos 
pressupostos da formação do indivíduo. Em tal processo, incluir-se-iam tanto as 
discussões a respeito da formação de competências necessárias às organizações, 
quanto a reflexão do papel do indivíduo em relação ao aprendizado e à capacidade 
de assumir responsabilidade pela própria existência na condição de ser humano e de 
cidadão. 

Percebe-se que as mudanças nas estratégias globais exigem um aumento da 

capacidade dos funcionários. Ao mesmo tempo que novas maneiras de se executar as tarefas 

são introduzidas, novas aptidões são necessárias a esses funcionários. É o que mostra 

Gramigna (2002), num pequeno panorama de alguns movimentos de mudanças 

organizacionais e seus reflexos na gestão de pessoas, de acordo com o Quadro 2. 
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Quadro 2: Movimentos organizacionais e a gestão de pessoas  

Movimentos e Época em que foram mais 
evidentes Influência na Gestão de Pessoas 

Desenvolvimento Organizacional 
(Final dos anos 70 e início dos anos 80) 

Participação das pessoas na definição de suas 
missões setoriais, objetivos e metas de trabalho. 
Melhor compreensão do negócio pelos gerentes das 
diversas áreas e possibilidades de nortear as decisões 
relativas ao aproveitamento das competências 
individuais.  

Qualidade 
(Início nos anos 80 e auge nos anos 90) 

Surgimento da cultura participativa, gerando o 
envolvimento das pessoas nas decisões direcionadas 
a melhorias nos processos de trabalho. 
Identificação de indicadores de desempenho, 
servindo como padrão para a mensuração do 
desempenho individual e das equipes.  

Reengenharia 
(Anos 90) 

Constatação da inutilidade de serem adotadas 
medidas radicais de enxugamento de quadros, como 
forma de redução de custos e aumento da 
produtividade. 
Retorno à idéia de valorização e retenção dos 
talentos. 

Fonte: Gramigna (2002, p. 3) 

Assim, pode-se perceber que o cenário é mutável e, tanto organizações, como 

indivíduos, precisam aperfeiçoar-se constantemente para sobreviverem nesta arena  cada vez 

mais exigente, veloz e caótica. No seu entendimento, Boog (2004, p. 17) assevera que: “A 

constante mudança do meio ambiente e o aumento da interação de seus fatores fazem com que 

a organização passe a estar muito mais sensível e aberta às influências externas, se ela 

pretende sobreviver nesse cenário”. 

Pode-se dizer então, que cada vez mais o conhecimento se torna peça fundamental 

para sobrevivência das organizações. Rocha-Pinto (2003) afirma que a era industrial está 

gradualmente cedendo lugar à era do conhecimento.  

A autora afirma também que os temas em voga no cenário atual estão relacionados ao 

capital intelectual, organizações de aprendizagem a ativos intangíveis. Ela também apresenta 

um quadro, conforme Quadro 3, contendo algumas mudanças nas perspectivas de negócios 

nas duas eras, baseado nos ensinamentos de Sveiby. 
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Quadro 3: Perspectiva industrial X perspectiva do conhecimento 

Item Sociedade industrial Sociedade do conhecimento 

Pessoas Geradoras de custos ou recursos Geradoras da receita 

Utilização da informação Controle Integração 

Produção Trabalhador físico processando 
recursos físicos para criar produtos 
tangíveis 

Trabalhador do conhecimento 
convertendo conhecimento em 
produtos tangíveis 

Fluxo de informações Via de hierarquia organizacional Via redes colegiadas 

Estrangulamento na 
produção 

Capital financeiro e habilidades 
humanas 

Tempo e conhecimento 

Fluxo de produção Regido por máquina; seqüencial Regido pelas idéias; caótico 

Relacionamento com o 
cliente 

Unilateral, via mercado Interativo, via redes pessoais 

Aplicação do conhecimento Operacional Estratégico 

Finalidade do aprendizado Saber fazer Saber ser  
Fonte: Sveiby (1998 apud ROCHA-PINTO, 2003, p. 98) 

Percebe-se que o cenário mudou completamente. No caso das pessoas, entende-se que 

elas devem adicionar valor para a organização.  

O setor de RH, por sua vez, exerce um papel importante neste ambiente de mudanças 

constantes. 

2.2.1 Pensamento Sistêmico 

Para entender a dinâmica do papel do setor de RH, deve-se compreender um elemento 

de significativa relevância no cenário atual que é capacidade de pensar sistemicamente. Pois o 

pensamento sistêmico é o arcabouço que possibilita o desenvolvimento. 

Desta forma, o Quadro 4 apresenta as principais características do processo sistêmico 

de gestão, conforme entendido por Andrade et al. (2006). 
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Quadro 4: Principais aspectos do processo sistêmico de gestão 

Processo sistêmico de gestão 

 Todo 
Atividades colaborativas contínuas de reflexão e ação. Gestores engajam-se em atividades para receber as 
interconexões dos objetos e das ações, no tempo e no espaço. Percepções e entendimentos 
compartilhados emergem de toda a organização. Mínima especificação crítica. Auto-organização e 
autocontrole. 
 
 Relacionamentos 
Percebe a interconexão de problemas e da teia maior que os sustentam. Planos e decisões voltam-se à 
ação sobre estruturas mais profundas, influenciando e recanalizando relacionamentos, gerando 
interconexão. 
 
 Redes 
Foco nas redes de relacionamentos. Organização entendida como sistemas complexos relacionados a 
outros sistemas complexos. Gere por coordenação das independências das coletividades. Identidade e 
cultura unem a rede. Visão compartilhada e aprendizagem coletiva geram alinhamento. 
 
 Circularidade dos fluxos e relações 
Linguagens circulares buscam o reconhecimento da influência estrutural e da auto-referência como 
processo que suporta a coerência de sistemas naturais e sociais. 
 
 Processo 
Atua no nível mais profundo dos processos estruturastes. Reconhece e promove a auto-organização 
criativa e alinhada no nível do processo. 
 
 Metáfora do organismo vivo e outras não-mecânicas 
Gere um organismo vivo, um sistema complexo com múltiplos relacionamentos, um sistema social-
cultural-político e um sistema inteligente, ao mesmo tempo. 
 
 Conhecimento contextual e epistêmico 
Conhecimento válido é tanto objetivo como subjetivo. Aberto ao aprendizado. 
 
 Descrições aproximadas 
Estruturado para ser aberto a um fluxo constante de informações renovadas e de acesso universal. 
 
 Qualidade 
Ter a visão do todo envolve considerar quantidades e qualidades. Nota a importância dos padrões 
qualitativos, fluxos mais amplos e movimentos de transformação que transcendem os eventos 
instantâneos. 
 
 Cooperação, influenciação e ação não-violenta 
Influencia sistemas vivos complexos. Sistemas vivos complexos não são controláveis, apenas 
influenciáveis. Busca um equilíbrio dinâmico entre cooperação e competição. 

Fonte: Adaptado de Andrade et al. (2006, p. 386-9) 
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Pode-se perceber que o pensamento sistêmico possibilita o entendimento do todo 

organizacional. Faz parte do processo de aperfeiçoamento, tanto das organizações como do 

indivíduo. E isso requer uma nova postura no setor de recursos humanos para fazer frente às 

novas demandas de conhecimento. 

2.3 O RH NO CONTEXTO ATUAL 

O grande ativo das organizações, atualmente, é o capital intelectual, proveniente, é 

claro, do ser humano, aquele que pensa e age. Somente ele pode gerar, armazenar e 

disseminar conhecimentos.  

Neste aspecto, Saad (2009) afirma que os talentos nas empresas são grandes ativos e 

que fazem parte do capital intelectual da mesma. Isto é claramente perceptível, uma vez que 

as pessoas tomam decisões, fixam objetivos e planejam, produzem e vendem os produtos. Por 

isso, segundo Rocha-Pinto (2003), a gestão de pessoas requer atenção especial, levando em 

consideração o caráter estratégico da organização e sua relação com as ações voltadas aos 

recursos humanos da empresa. 

De acordo com preceitos de Saad (2009), a forma de administrar as pessoas é o que 

distingue a maioria das empresas bem sucedidas daquelas que ficam para trás na corrida pelo 

cliente. Para  complementar,o autor assevera que: 

O talento para obter e sustentar vantagens competitivas está nas pessoas que formam 
a força de trabalho e por isso é necessário saber como selecionar e desenvolver 
futuros líderes, como redesenhar a empresa para melhor atender aos clientes, como 
recompensar o bom desempenho, como liderar uma mão-de-obra globalmente 
diversificada, como controlar os custos dos encargos trabalhistas ao mesmo tempo 
em que se mantém o tratamento justo aos empregados. Sendo assim, os maiores 
desafios sempre envolvem a administração das pessoas nas empresas. (SAAD, 2009) 

Rocha-Pinto (2003), por sua vez, diz que a tarefa do RH, neste novo cenário, é auxiliar 

os funcionários a descobrir seus interesses de realização e proporcionar as condições para que 

o trabalho seja executado em consonâncias com esses interesses.  

O setor de RH fica responsável pela promoção do encontro de interesses dos 

empregados, patrões e clientes. Hoje um talento perdido pode ser um ganho para a 

concorrência, fazendo com que a organização perca uma fatia de mercado importante. Por 

isso, a gestão de pessoas é fundamental para as organizações no cenário contemporâneo. Em 

função disso, cada vez mais as empresas estão alinhando suas políticas de recursos humanos 
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às estratégias organizacionais. Esta é uma tendência mundial, conforme apontam Fleury e 

Fleury (2001). 

Os mesmos autores citam três características da gestão de pessoas: 

a) a importância atribuída ao desenvolvimento do empregado, como recurso 

fundamental para consecução das estratégias empresariais; 

b) a importância do desenvolvimento do trabalho em equipes; 

c) a gestão da cultura para o sucesso organizacional. 

Ulrich (1998) aponta quatro papéis que devem ser exercidos pelo RH no momento 

atual: 

a) parceiro estratégico; 

b) agente de mudanças; 

c) especialista administrativo; 

d) defensor dos funcionários. 

Rocha-Pinto (2003, p. 34) diz que: 

A partir desses quatro papéis. O RH pode atuar estratégica e corporativamente. 
Dessa forma, poderá direcionar processos, programas e projetos para a implantação 
da gestão de competências, norteando a captação, seleção e manutenção de talentos 
e contribuindo, ainda, para a revalorização da cultura essencial para os processos de 
mudança organizacional. 

Tudo isso repercutiu em mudanças significativas no modo como as empresas tratam a 

gestão de seus recursos humanos. Segundo Vergara (2009a), cada vez mais, as empresas se 

vêem diante da necessidade de aprenderem com seus próprios erros para ratificar esta 

evolução no processo de gestão de RH, e esta se baseia em dois momentos: o antes e o agora. 

Tomando como mudança de paradigma o advento das novas tecnologias. 

Assim, pode-se perceber que a gestão de pessoas está cada vez mais voltada aos 

aspectos estratégicos da organização e seu papel, agora, além dos fatores técnicos, também 

consiste no desenvolvimento das pessoas, com vistas a alcançar vantagem competitiva, que é 

o objetivo principal das organizações neste cenário turbulento. Rocha-Pinto (2003, p. 15-6) 

esclarece que: 

A distinção entre as empresas tradicionais e as novas organizações são as respostas 
que estas têm oferecido às pressões das mudanças no macroambiente organizacional. 
Essas respostas revelam a tentativa de mudança de escopo: do saber como fazer para 
o saber por que fazer. Nesse processo, a formação profissional passou do simples 
adestramento – treinamento para operação – para o desenvolvimento sistemático de 
habilidades reunidas sob o nome genérico de ‘competências’. De tal mudança 
decorre hoje o grande desafio para a então área de treinamento e desenvolvimento: 
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criar as condições para que o aprendizado contínuo seja estimulado diante da 
alteração do escopo da qualificação profissional. 

Neste sentido ressalta-se importância do fator humano para o sucesso das organizações 

num cenário em que a competitividade é acirrada e a mudança uma constante. Por isso, de 

acordo com Dutra (2004), as expectativas ou entregas esperadas pela organização em relação 

ao colaborador aumentam, o que o leva a buscar o aprendizado constante, ou aperfeiçoamento 

das suas competências. Algumas competências são exigências para todas as pessoas que 

mantêm relação de trabalho com a organização e outras são exigências específicas para 

determinados grupos profissionais. “A agregação de valor das pessoas é, portanto, sua 

contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimentos da organização, permitindo-lhe manter 

suas vantagens competitivas no tempo” (DUTRA, 2004, p. 24).  

Com base nisso, Gramigna (2002) apresenta algumas competências individuais 

requeridas pelas empresas atuantes na arena competitiva: 

a) proatividade; 

b) comunicação; 

c) liderança; 

d) aprendizagem; 

e) visão estratégica; 

f) conhecimentos específicos; 

g) capacidade de análise;  

h) adaptabilidade; 

i) trabalho em equipe; 

j) negociação; 

k) visão sistêmica. 

A ênfase das empresas, em geral, deve ser dotar sua equipe dirigente de conhecimento 

para entender o futuro e auxiliar a organização a atingir seus objetivos no cenário competitivo 

e em transformação.  

Por sua vez, Bitencourt (2004), apresenta um esquema no qual destaca os 

conhecimentos que podem ser úteis para os gestores e profissionais no momento atual, bem 

como sua função e o modo de aquisição, conforme ilustra o Quadro 5. 
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Quadro 5: Tipos de competências e modos de aquisição 

TIPOS DE CONHECIMENTOS, FUNÇÕES, E MODOS DE AQUISIÇÃO 
Tipo/recurso de competência Função Principal modo de aquisição 

Conhecimento do ambiente 
Conhecer os elementos do ambiente 

a fim de adaptar-se a ele e poder 
atuar adequadamente. 

Formação contínua e experiência 
profissional. 

Conhecimento teórico Saber compreender, descrever e 
interpretar. 

Educação formal. Formação 
continuada. 

Conhecimento operacional 
Conhecer os métodos e 

procedimentos adequados à 
realização daquilo que é esperado. 

Educação formal. Formação 
continuada. 

Conhecimento tácito 
Saber perceber e conhecer aspectos 
que não são explicados nos métodos 

de procedimentos. 
Experiência profissional. 

Saber-fazer operacional Saber realizar um método ou 
procedimento. Experiência profissional. 

Saber-fazer atitudinal Saber agir. Saber comprometer-se. 
Saber relacionar-se. 

Educação formal. Formação 
continuada. 

Experiência social e profissional. 

Saber-fazer cognitivo 
Saber tratar a informação. Saber 

refletir e pensar. Saber conceituar o 
que está fazendo. Saber aprender. 

Educação formal. Formação 
continuada. Experiência social e 
profissional apoiada em reflexão. 

Fonte: Ruas (2000 apud BITENCOURT, 2004, p. 253) 

Neste contexto, o aprendizado é fundamental para que as pessoas se engajem nos 

objetivos organizacionais e possam contribuir para o sucesso pessoal e da empresa onde 

trabalham. 

2.4 APRENDIZADO E COGNIÇÃO 

Uma das maiores habilidades do ser humano, que fundamentalmente, é um animal 

social. Guaragna (2007) é o aprendizado e ainda diz que cada pessoa tem suas próprias 

características de personalidade, aspirações, valores, atitudes, motivações e aptidões, e mais 

do que isso, está sujeita às influências do ambiente no qual se insere por meio do aprendizado. 

Por sua vez, Czinkota et al. (2001, p. 144) dizem que: 

O aprendizado é uma alteração no conteúdo da memória de longo prazo. Como seres 
humanos, aprendemos porque aquilo que aprendemos nos auxilia a responder 
melhor ao nosso meio. Assim uma criança que acidentalmente põe a mão em uma 
lâmpada quente, aprende a nunca mais tocar qualquer coisa semelhante àquele 
objeto. 

De acordo com Carvalho (1999), aprender significa muito mais do que adquirir 

conhecimento, é um processo contínuo de adquirir novas formas de conduta, ou de modificar 
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as formas de condutas anteriores. Este processo, segundo o autor, deve acompanhar o homem 

por toda a sua vida.  

No âmbito específico do ambiente organizacional, a educação do homem exprime-se 

em função de alguns aspectos que comumente aparecem, ou seja, a turbulência causada por 

flutuações no mercado econômico, avanços tecnológicos e condições sociais inconstantes. 

Isso pressiona as empresas a mudarem suas antigas idéias para, assim, adquirirem novos 

hábitos, valores, aprender novas maneiras de fazer as coisas, em suma, desenvolver o 

ambiente em que o indivíduo vive; já que este, por sua vez, está inserido no contexto sócio 

econômico.  

Cognição, de acordo com Valle (2003) é a maneira pela qual uma pessoa percebe e 

interpreta a si própria ou seu ambiente. A cognição constitui o filtro pessoal através do qual a 

pessoa se vê, sente e percebe o mundo que existe ao seu redor. É a tomada de conhecimento 

que estabelece a crença e a opinião pessoal a respeito de si mesma ou do mundo exterior. 

Além disso, segundo o mesmo autor, pode-se afirmar que a cognição é o mecanismo 

que o indivíduo utiliza para situar-se no ambiente e compreendê-lo corretamente. Neste 

aspecto, o modo individual como a pessoa interpreta e visualiza a realidade é que conta e não 

a realidade propriamente dita. Ou seja, ela se comportam de acordo com a maneira como 

percebe e sente com base em suas cognições. 

Bastos (2008), por sua vez, assevera que o papel do indivíduo na organização é 

afetado diretamente pelo processo de conhecer e do conhecimento, baseados nas dimensões 

biológicas, psicológicas, social e cultural de cada um. A análise destes fatores individuais é 

importante para que se possa compreender os aspectos inerentes ao desenvolvimento. 

Neste sentido, Guaragna (2007, p. 13) afirma que “o aprendizado individual tem um 

impacto significativo nas práticas de aprendizagem organizacional, pois a aprendizagem inicia 

a partir dos indivíduos”. 

A cognição e o aprendizado podem ser percebidos através de uma nova  dimensão de 

desempenho (DRUCKER, 2002). O aprendizado deve se tornar parte da cultura da empresa. 

Ao mesmo tempo, deve-se praticar um abandono planejado e descartar programas que dão 

certo hoje mas que não darão certo amanhã. 

A mais importante política de uma empresa que quer inovar é investir em seu pessoal. 

No mundo do trabalho de hoje, o aprendizado é uma das moedas de remuneração do 

profissional. A empresa fornece os meios, em contrapartida, o empregado busca proporcionar 

a criação de valor para clientes e gerar lucros.  
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Qualquer mecanismo de feedback que causa mudança de comportamento é 

aprendizado. O aprendizado também já está sendo percebido como uma forma de pagamento 

e como segurança no trabalho. 

Funcionários mais capacitados e treinamento mais rápido significam ciclo de 

desenvolvimento de produtos mais curto. 

Embora esta idéia não seja unânime, ambiente favorável ao aprendizado é um lugar de 

contato amigável, descontraído, no qual as informações circulem sem restrições e as idéias 

não sejam sufocadas em seu nascedouro. Valle (2003) chama atenção para o novo perfil do 

trabalhador que quer obter êxito no desempenho das tarefas na era do capital intelectual e 

aprendizado contínuo, afirmado que: 

[...] o novo perfil do trabalhador é composto por uma elevada capacidade de 
abstração, de concentração e de exatidão. O pensamento conceptual abstrato 
fundamenta a ampliação das possibilidades de percepção e raciocínio, de 
manipulação mental de modelos. De compreensão de tendências e de processos 
globais e de aquisição de competências de longo prazo. (VALLE, 2003, p. 35) 

Outra característica do aprendizado é o trabalho em equipe. É preciso consenso, mas 

não se deve esquecer jamais que o conhecimento se alimenta da iconoclastia, do desrespeito 

às tradições, do humor. 

2.5 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL 

Este tópico apresenta temas relativos ao treinamento e desenvolvimento de pessoal. 

Estes preceitos são necessários para a consecução da pesquisa. Assim, apresentam-se os 

principais conceitos, os métodos mais utilizados, a importância do treinamento nas 

organizações, o lado motivacional, a sua avaliação e uma reflexão acerca do assunto, nas 

empresas brasileiras. 

Enfatizando a importância do Treinamento e Desenvolvimento, Bergamini (1980, p. 

39) diz que: 

[...] É sempre necessário entender que as pessoas não nasceram sabendo como 
trabalhar e se torna preciso prepará-las para tanto, numa busca de aumento da 
produtividade, de qualidade melhor do produto acabado, na redução da incidência de 
quebra de máquinas e desperdício de matéria-prima. 

De acordo com preceitos de Bohlander, Snell e Sherman (2003), treinamento é um 

processo contínuo. Ele deve oferecer oportunidade de aprender habilidades necessárias para 
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desenvolver, implementar e utilizar as habilidades interpessoais, mapear o processo, 

solucionar problemas e até planejar, independente da posição hierárquica ocupada pelo 

funcionário. Dessa forma, o funcionário é capaz de gerenciar suas próprias ações. 

O aprimoramento que se consegue com o treinamento envolvem a busca de 

desenvolvimento pessoal. Seu objetivo é preparar o pessoal para a execução das diversas 

tarefas inerentes à organização. Ele deve proporcionar oportunidades para o contínuo 

desenvolvimento pessoal. Geralmente o treinamento pretende alterar as atitudes das pessoas, 

pois enfoca habilidades comportamentais, que serão utilizadas em qualquer situação e não se 

preocupa apenas com a execução da tarefa em si. Assim, pode-se dizer que existe um 

enriquecimento do trabalho.  

De uma forma ampla, conforme Robbins (2002), o treinamento pode ser efetuado no 

trabalho ou fora do trabalho. O primeiro consiste no rodízio de cargo evolvendo funções 

laterais e na orientação. Geralmente se aplicam ao aprendizado de aptidões técnicas 

O programa pode incluir tudo, desde o ensino de aptidões básicas de leitura aos 

operários até cursos avançados sobre liderança para executivos (ROBBINS, 2002). 

Treinamento é um processo sistemático para promover a aquisição de habilidades, regras, 

conceitos ou atitudes que resultem em uma melhoria da adequação entre as características dos 

empregados e as exigências dos papéis funcionais. Visa o aperfeiçoamento de desempenhos, 

aumento da produtividade e das relações interpessoais. Para isso, prepara o potencial humano 

frente as inovações tecnológicas e as constantes mudanças do mercado de trabalho, sendo o 

treinamento indispensável para a busca da qualidade total. Segundo Bergamini (1980), o 

treinamento começa como uma resposta a uma necessidade ou a uma oportunidade em um 

ambiente organizacional. Estabelecer o valor faz com que o círculo completo do processo seja 

cumprido, pois enfoca as necessidades, os problemas e as oportunidades que ele 

originalmente visava a atender.  

Desenvolvimento, porém, é mais do que treinamento, conforme, assevera Vergara 

(2009a, p. 115), 

[...], a empresa investe no desenvolvimento físico, emocional, intelectual e espiritual 
das pessoas que nela trabalham, porque acredita que, se as pessoas se desenvolvem, 
a empresa desenvolve-se. Pode até tornar-se uma empresa cidadã, aquela capaz de 
admitir e exercer sua responsabilidade social, seus direitos e deveres para com a 
comunidade que a abriga. Pode tornar-se uma empresa capaz de contribuir para uma 
sociedade mais justa, [...]. 
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Investir no desenvolvimento de pessoas significa investir na qualidade de serviços que 

determinada empresa oferece, porém, esse investimento deve privilegiar todas as pessoas que 

participam da organização, pois os resultados decorrem das atividades do coletivo. 

Para Gil (2001), o treinamento e o desenvolvimento tem como objetivo a preparação 

das pessoas para a execução imediata das diversas tarefas peculiares à organização; dando 

oportunidades para o contínuo desenvolvimento pessoal, não apenas no cargo atualmente 

ocupado, mas também, em outros que o indivíduo possa vir a exercer; mudança nas atitudes 

das pessoas, a fim de criar entre elas um clima mais satisfatório, aumentando-lhes a 

motivação e tornando-as mais receptivas às técnicas de supervisão e gestão. 

Hoje, as empresas entendem que o aprimoramento de seus trabalhadores representa 

um dos diferenciais no mercado e que este atua como um catalisador das competências 

essenciais da empresa para vencer os poderosos desafios da qualidade, produtividade, 

rentabilidade e, é claro, o da competitividade. Milioni, sociólogo, administrador de empresas, 

escritor, conferencista e profissional independente em Gestão de RH fala sobre treinamento 

nas empresas brasileiras, como medir o resultado dos treinamentos e como implantar uma 

cultura de treinamento na companhia. 

Para o treinamento fora do trabalho existe uma série de métodos. Os mais comuns, 

segundo Robbins (2002), são palestras, vídeos e exercícios de simulação, consultores 

externos, faculdades, entre outros.  

Segundo Araujo e Garcia (2009), para fazer um programa de treinamento realmente 

eficaz, devem ser cumpridas as seguintes exigências: cultura da empresa minimamente 

permeável, um rigoroso processo de diagnose de causas, efeitos e conseqüências das 

eventuais carências de aprimoramento, um programa arquitetado com foco em resultados 

vinculados aos quadros de carências diagnosticadas e um processo de acompanhamento, 

reforço, avaliação e validação dos resultados, com o envolvimento efetivo dos gestores e dos 

treinandos. 

Para empresários mais céticos, é possível calcular o retorno dos investimentos em 

treinamento e desenvolvimento, na medida em que forem satisfeitas as exigências de processo 

descritas. Conforme propõe Chiavenato (2009), depois de obtidos os resultados creditáveis ao 

processo de aprimoramento, devem ser calculados os retornos econômico-financeiros, com 

base na seguinte fórmula:  

(Valor final dos resultados obtidos x 100) / Custos totais do evento 

As empresas que não investem no aprimoramento devem repensar a maneira pela qual 

entendem a importância do treinamento, a não ser as empresas estagnadas, portanto sempre 
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muito próximas do desaparecimento. Qualquer empresa passa por uma turbulência feroz nos 

cenários de forte competitividade e descontinuidades, ambas o suficiente para que preparem 

cada vez mais e melhor o seu quadro de colaboradores, notadamente aqueles que mais 

impactam nos resultados operacionais. 

O profissional responsável pelo programa deve criar esta cultura na organização que 

não vê no treinamento de seus colaboradores um fator de crescimento corporativo. 

Mais ainda, cabe ao profissional de treinamento e desenvolvimento a educação 

empresarial, ou seja: provar, por via de argumentos fartamente disponíveis na literatura 

especializada e nas revistas de negócios, por exemplo, que as ações de treinamento são 

contributivas para a solidez empresarial e que adicionam valores no que a empresa tem de 

melhor, cérebros, criatividade, empreendedorismo, tudo isso coroado pelo talento e 

genialidade humana. É um trabalho incessante, o de lapidar a cultura organizacional e de levá-

la ao desejado nível de permeabilidade para as propostas de capacitação, aperfeiçoamento e 

desenvolvimento dos colaboradores. 

Contudo, o treinamento, por si só, não pode ser considerado o diferencial competitivo 

entre as empresas que estão liderando mercados diante da concorrência. Ele é um dos 

diferenciais, exatamente o que atua como um catalizador das competências essenciais da 

empresa, para enfrentar e vencer os poderosos desafios da qualidade, produtividade, 

rentabilidade e, é claro, o da competitividade. 

Alguns treinamentos podem ter como objetivo trabalhar o lado motivacional. 

Entretanto, treinamento em si não motiva ninguém. O que existe é toda uma metodologia que 

visa a despertar nas pessoas as suas energias e potenciais e conduzi-las no sentido de alicerçar 

e consolidar suas competências e carreiras. O papel do treinamento é disponibilizar 

parâmetros e caminhos para que as pessoas possam se dar conta de que a vontade, a 

determinação conjugadas com o domínio de conhecimentos e técnicas, dependem 

essencialmente delas próprias. 

Com base no que foi apresentado até aqui, treinar deve fazer parte da cultura da 

empresa. Assim, os questionamentos que surgem são:  

O que o profissional responsável pelo treinamento pode fazer para criar esta cultura 

em uma empresa que não vê no treinamento de seus trabalhadores um fator de crescimento 

corporativo? Quando o treinamento está sendo efetivo? 

Há muitos processos para avaliar a efetividade do treinamento. Objetivamente falando, 

cumpre destacar uma metodologia desenvolvida, que situa a avaliação dos resultados do 

treinamento em quatro níveis: reação inicial dos treinandos, medidas da aprendizagem, 
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aferição das mudanças de comportamentos resultantes das ações de treinamento e a avaliação 

dos efeitos pós-treinamento (BOHLANDER; SNELL; SHERMAN, 2003). 

Conforme os mesmos autores, há muita discussão sobre o treinamento nas empresas 

nacionais e nenhuma conclusão a respeito, por falta de pesquisas amplas e sistemáticas, mas 

não seria incorreto afirmar que se não estamos nos estágios de excelência no que tange às 

práticas de treinamento, com certeza estamos acelerando bastante nesse rumo. As empresas 

brasileiras de, maneira geral, estão amadurecendo quanto aos imperativos da educação e dos 

seus papéis na sua mobilização, mesmo porque não há alternativas e são exatamente elas as 

primeiras beneficiadas. 

Hoje, neste cenário de mudanças constantes e cada vez mais rápidas, essas 

competências estão mudando também. Por isso há a necessidade de um treinamento contínuo 

para melhorar os processos de produção, implementar novas técnicas ou máquinas. E também 

para mudar e aprimorar algumas características intrínsecas das pessoas, como hábitos, 

valores, modo de relacionamento com outras pessoas e maneira de perceber o mundo. 

Existem etapas de elaboração, ou seja, primeiramente é necessário uma avaliação das 

necessidades de aprimoramento, depois, uma programação de treinamento para atender às 

necessidades diagnosticadas anteriormente, logo em seguida, a aplicação e execução ou 

implementação, e, por fim, a avaliação dos resultados obtidos. Bohlander, Snell e Sherman 

(2003) apresentam um esquema com as etapas do treinamento na Figura 2. 
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Figura 2: Modelo de sistema de treinamento 

Fonte: Bohlander, Snell e Sherman (2003, p. 136) 

Segundo esses autores, o diagnóstico das necessidades pode ser feito a partir da análise 

organizacional, das operações e tarefas e, por último, da análise individual e coletiva. Quanto 

a execução de um treinamento, esta deve levar em consideração os vários tipos de técnicas: 

primeiro, o de integração, que tem como objetivo adaptar as pessoas à organização; depois, o 

técnico-operacional, que busca capacitar o indivíduo para o desempenho das tarefas 

específicas as quais realiza; o treinamento gerencial, que tem o intuito de desenvolver a 

competência técnica, administrativa e comportamental, e, por fim, o treinamento 

comportamental, que tem como objetivo solucionar os problemas das inter-relações no 

contexto do trabalho. 

Ainda, segundo Bohlander, Snell e Sherman (2003), a execução de um determinado 

treinamento deve levar em consideração os seguintes fatores: adequação do programa às 

necessidades da organização; qualidade do material didático; cooperação do pessoal de chefia; 

qualidade e preparo dos instrutores e a qualidade do pessoal a ser treinado. 

O desenvolvimento, de acordo com os mesmos autores, representa um conjunto de 

atividades que objetiva explorar o potencial de aprendizagem e a capacidade produtiva das 

pessoas, visando mudanças de comportamentos e atitudes, bem como a aquisição de novas 

habilidades e conhecimentos. Tem como meta maximizar o desempenho profissional e 
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motivacional do ser humano, melhorando os resultados e conseqüentemente, gerando um bom 

clima organizacional.  

A avaliação de treinamento, segundo Bohlander, Snell e Sherman (2003), propicia o 

feedback necessário ao profissional de RH, para se concluir até que ponto o programa 

executado produziu modificações de comportamentos pretendidos como também, se alcançou 

as metas já estabelecidas anteriormente. Cabe, ainda, fazer referência as avaliações do 

aprendizado, de reação e dos resultados do treinamento, que seriam outras possibilidades de 

intervenção. 

Gil (2001) enfatiza que existem evidências crescentes e uma maior consciência de que 

o treinamento e a educação são investimentos estratégicos para a prosperidade nacional, 

portanto, apenas conseguem atingir um resultado significativo e maior produtividade se 

estiverem em sintonia com a educação do trabalhador. Por isso, o aperfeiçoamento torna-se, 

também, uma atividade e não apenas uma estratégia.  

Desenvolvimento é o processo de longo prazo para aperfeiçoar os conhecimentos e 

habilidades dos empregados, a fim de torná-los futuros membros valiosos das organizações. O 

desenvolvimento inclui não apenas o treinamento, mas, também, a carreira e outras 

experiências.  

Nesse sentido, o treinamento e o desenvolvimento tornam-se uma saída para 

proporcionar momentos de participação, reflexão e aprendizado mútuo entre as pessoas, 

priorizando aspectos motivacionais.  

O resultado esperado em um programa de treinamento, no entanto, por meio de toda 

experiência adquirida pelos participantes, é que estes manifestem uma mudança de 

comportamento no exercício de suas funções. Essa modificação é resultado do processo de 

aprendizagem.  

Em relação ao principal objetivo das atividades de treinamento e desenvolvimento, 

Bohlander, Snell e Sherman (2003) ressaltam que o treinamento e desenvolvimento devem 

contribuir para a conquista equilibrada e simultânea dos resultados da empresa e dos 

indivíduos que nela trabalham. Torna-se, portanto, uma das mais poderosas ferramentas de 

transformação no mundo organizacional 

Gil (2001) afirma que o treinamento auxilia os empregados da organização nos 

requisitos básicos necessários, a fim de competir no mercado altamente competitivo, 

desenvolve competências, dissemina a cultura, os valores, a missão, a visão, os objetivos, as 

metas da organização; discute questões de clima organizacional, entre outros. 

Especificamente, o treinamento tem como principais objetivos: 
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a) preparar as pessoas para a execução de tarefas peculiares à sua organização;  

b) mudar as atitudes das pessoas. Neste ponto, esta mudança de atitude tem várias 

finalidades;  

c) desenvolver novas habilidades, conceitos, etc;  

d) transmissão de informações;  

e) desenvolvimento de conceitos;  

f) aumento da produtividade;  

g) melhorar a comunicação;  

h) diminuir o retrabalho;  

i) melhorar o relacionamento interpessoal;  

j) preparar as pessoas e a organização no que diz respeito à substituição e a 

movimentação de pessoas;  

Assim, no limite, a área de Treinamento e Desenvolvimento é a responsável pelo 

processo pelo qual o indivíduo é preparado para desempenhar, de maneira eficiente, as tarefas 

específicas do cargo que será alocado. Neste aspecto, o instrutor deve buscar o 

desenvolvimento das pessoas, pois segundo Vergara (2009a, p. 110): “[...].Existe uma 

diferença conceitual entre a ação de um instrutor e a ação de alguém que  busca ajudar o outro 

a desenvolver-se. Instruir é treinar, adestrar, ensinar. Desenvolver é educar; está mais para 

maiêutica socrática”. 

Isso quer dizer que as empresas devam buscar o aprimoramento constante dos seus 

funcionários. Assim, gradativamente, as empresas entendem que o treinamento deve evoluir, 

bem como todas as demais ferramentas administrativas. Meister (1999 apud PACHECO et 

al., 2005) afirmam que, hoje, há a figura da aprendizagem organizacional, conforme ilustra o 

Quadro 6. 
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Quadro 6: Mudança no paradigma do treinamento para aprendizagem 

Conceito Antigo paradigma de 
treinamento 

Paradigma da aprendizagem do século XXI 

Local Prédio Aprendizagem disponível sempre que 
solicitada, em qualquer lugar, a qualquer hora 

Conteúdo Atualizar qualificações técnicas Desenvolver competências básicas do ambiente 
de negócios 

Metodologia Aprender ouvindo Aprender agindo 
Público-alvo Funcionários internos Equipes de funcionários, clientes, fornecedores 

de produtos 
Corpo docente Professores/consultores de 

universidades externas 
Gerentes seniores internos e um consórcio de 
professores universitários consultores 

Freqüência Evento único Processo contínuo de aprendizagem 
Meta Desenvolver o estoque de 

qualificações do indivíduo  
Solucionar problemas empresariais reais e 
melhorar o desempenho no trabalho 

Fonte: Meister (1999 apud PACHECO et al., 2005, p. 19) 

O Quadro 6 expõe as principais mudanças ocorridas no processo de transformação do 

treinamento para aprendizagem organizacional, na busca do aperfeiçoamento constante, para 

que os trabalhadores realmente agreguem valor à organização e atendam aos objetivos da 

empresa aliados aos seus. 

Pode-se perceber que o conhecimento deve ser aprimorado, logo, as técnicas de ensino 

também, não podendo ser estática e engessada. Hoje, com o paradigma de aprendizagem, o 

conhecimento deve ser adquirido todos os dias, de modo que o funcionário possa oferecer 

vantagens  e solucionar problemas, bem como melhorar o desempenho individual e coletivo,o 

que, consequentemente, leva à vantagem competitiva. 

Rocha-Pinto (2003), por sua vez, fala em Universidade Corporativa, que, segundo ela, 

consiste num processo centralizado de soluções de aprendizagem. É uma evolução 

incremental ao processo de Treinamento e Desenvolvimento. Ou seja, esta utiliza os métodos 

já existentes com acréscimo de novos princípios, com vistas a atender a demanda por novos 

conhecimentos e habilidades na era do capital intelectual. A autora apresenta um quadro com 

as principais características da educação corporativa e uma comparação com o T&D, 

conforme Quadro 7. 
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Quadro 7: T&D x Educação Corporativa 

Característica Treinamento e desenvolvimento Educação corporativa 
Atuação Reativo Proativo 
Organização Descentralizado Centralizado 
Audiência Massificado Personalizado 
Aprofundamento Saber como fazer Saber ser 
Modalidade Aulas presenciais Utilização de diversos formatos 
Foco principal Capacitação e aperfeiçoamento Educação continuada 
Objetivos Funcional Estratégico 
Papel dos líderes Estimuladores do processo de 

aprendizagem 
Facilitador e multiplicador 

Propósitos Reprodução do conhecimento Elaboração e compartilhamento do 
conhecimento 

Aprendizagem  Individual Organizacional 
Estruturação Área-meio Unidade de negócios 
Enfoque contábil Centro de custos Centro de resultados 
Público-alvo Funcionários Funcionários, parceiros de 

negócios e comunidade  
Corpo docente Instrutores e multiplicadores 

internos, consultores externos 
Executivos e técnicos internos e 
consultores externos  

Fonte: Rocha-Pinto (2003, p. 101) 

O Quadro 7 ilustra algumas diferenças entre T&D e educação corporativa, que é a 

nova tendência nas organizações que aprendem. O foco, agora, é manter uma mentalidade 

flexível e sistêmica, com a qual o empregado tenha uma percepção do negócio como um todo. 

No caso da empresa investigada, o varejo. 

2.6 NOÇÕES ACERCA DO VAREJO 

A empresa investigada é do segmento varejista. Logo, é mister conhecer alguns 

conceitos sobre o tema para compreender a maneira pela qual os entrevistados entendem o 

universo que os cerca.  

Segundo Semenick e Bamossy (1996), a rede de varejo proporciona aos fabricantes 

um importantíssimo elo de ligação com os consumidores. As funções especializadas de 

distribuição, desempenhados pelos varejistas, permitem aos fabricantes levarem seus produtos 

aos consumidores de forma eficiente. 

De acordo com Kotler (1994), os varejistas podem ser classificados de acordo com a 

sua variedade de produtos. Muitas empresas preferem lidar diretamente com os varejistas para 

manter um controle maior sobre seus produtos. Todavia, cabe salientar que os fabricantes 

devem assumir a responsabilidade de distribuição das mercadorias, em pequenos lotes e 
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manter estoques, assim, as funções que poderiam ser desempenhadas pelos atacadistas passam 

à responsabilidade do próprio fabricante.  

De um modo mais específico, no entendimento de Kotler e Keller (2006), o varejo 

consiste nas atividades relativas à venda de produtos ou serviços ao consumidor final. Isso 

quer dizer que, qualquer empresa que venda para consumidores finais, seja fabricante, 

atacadista ou varejista, por meio de venda pessoal, telefone, correio ou internet, está fazendo 

varejo. Não importa como e onde os produtos são vendidos, vendendo para o consumidor 

final é varejo. 

Os mesmos autores falam ainda de varejo sem loja - internet, por exemplo – e o varejo 

com loja, que é  caso da empresa investigada. O supermercado, segundo Kotler e Keller 

(2006), consiste em operações projetadas para atender a todas as necessidades de alimentação, 

higiene e limpeza doméstica, que trabalham com baixo custo, baixa margem e alto volume. 

E mais do que isso, pode-se dizer que os varejistas são treinados para servir aos 

consumidores, a fim de proporcionar-lhes maior variedade e melhor qualidade de produtos e 

serviços, função que os fabricantes não teriam condições de propiciar com tanta eficiência. 

Nisso tudo se enquadra o trabalho da empresa investigada, ou seja, um tipo de varejo, 

por ser definido como todas as atividades envolvidas na venda de bens ou serviços 

diretamente aos consumidores finais, para seu uso pessoal, não relacionado a negócios.  

Neste capítulo foram apresentados os principais conceitos relativos aos propósitos da 

pesquisa. Elencou-se temas como o homem nas organizações, a mudança constante, o papel 

do Rh neste cenário, o treinamento e desenvolvimento e noções sobre o varejo, com vistas a 

produzir conhecimento útil para consecução dos objetivos. No próximo capítulo será tratada a 

metodologia utilizada para efetivação do estudo. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo, é apresentada a metodologia utilizada para coletar e tratar os dados. O 

capítulo está dividido em sete seções. Na primeira, discorre-se sobre os fundamentos da 

metodologia científica. A segunda seção trata do tipo de pesquisa. Na terceira, apresenta-se o 

delineamento da pesquisa como um todo. Já, na quarta, expõe-se se a amostra investigada. 

Depois, na quinta, apresenta-se a maneira como foi efetivada a coleta de dados. Na sexta, 

apresenta-se a forma de tratamento dos dados e, por fim, na sétima, apresenta-se a limitação 

do método escolhido. 

3.1 FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

A metodologia, além de fornecer uma visão global da pesquisa, relata as ferramentas e 

os documentos que foram utilizados para a coleta e análise dos dados e, também, a maneira 

como foi conduzida a interação do pesquisador com os pesquisados e o próprio ambiente, 

objetos do estudo. Lakatos e Marconi (1991) afirma que, para se chegar ao conhecimento 

científico, são necessários métodos científicos. O método, por sua vez, afirma a autora, 

consiste nas atividades sistemáticas e racionais que permitem alcançar um objetivo, 

delineando o caminho a ser seguido e auxiliando as decisões do pesquisador.  

De acordo com os preceitos de Chaui (1995, p. 157), 

[...] usar um método é seguir regular e ordenadamente um caminho através do qual 
uma certa finalidade ou um certo objetivo é alcançado. No caso do conhecimento, é 
o caminho ordenado que o pensamento segue por meio de um conjunto de regras e 
procedimentos racionais com três finalidades: 

1 conduzir à descoberta de uma verdade até então desconhecida; 
2  permitir a demonstração e a prova  de uma verdade já conhecida; 
3 permitir a verificação de conhecimentos para averiguar se são ou não 

verdadeiros. 
O método é, portanto, um instrumento racional para adquirir, demonstrar, ou 
verificar conhecimentos. 

Do ponto de vista científico, existem duas tradições quando faz-se menção ao método 

utilizado na pesquisa, conforme observa Roesch (1999). Segundo a autora, existem o 

paradigma quantitativo e o paradigma qualitativo. 

Quanto ao paradigma positivista, a autora diz que a idéia básica é que o mundo social 

existe externamente ao homem e suas propriedades devem ser medidas por meio de métodos 

objetivos. O paradigma qualitativo, segundo Roesch (1999), parte da premissa que o mundo e 

a realidade são socialmente construídos a partir do homem, por isso, o pesquisador deve 
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avaliar as distinções que as pessoas atribuem a sua experiência ao estudar um determinado 

tema. 

Além disso, Roesch (1999) avalia que um tema pode ser tratado de diversas maneiras, 

por isso existem tipos diferentes de pesquisa para compreender os fenômenos. Dentre elas, a 

autora cita a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, a avaliação de resultados, a avaliação 

formativa e a pesquisa ação. Existem métodos variados para se fazer pesquisas em ciências 

sociais.  

Uma metodologia utilizada com freqüência em trabalhos acadêmicos e pesquisas 

administrativas é o estudo de caso. Segundo Yin (2001, p. 21), 

o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos dos 
fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos [...] o poder diferenciador 
do estudo de caso é a sua capacidade de lidar com uma ampla variedade de 
evidências - documentos, artefatos, entrevistas e observações. 

Além disso, Gil (1999) afirma que o estudo de caso pode ser utilizado pelos 

pesquisadores sociais para explorar situações do cotidiano; descrever o contexto no qual a 

investigação está inserida e explicar as variáveis inerentes a cada fenômeno em situações 

diversas. Em função disso, a técnica de estudo de caso é ideal para este tipo de investigação, 

pois se  ajusta às suas especificidades, uma vez que descreve as características inerentes a 

uma população específica, investigando este fenômeno, no dia a dia. Na próxima seção será 

apresentado um estudo mais elaborado sobre o tipo de pesquisa. 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

Para confrontar a visão teórica do problema proposto com a realidade, torna-se 

necessário definir o delineamento da pesquisa. Isto envolve apresentar o processo da pesquisa 

em sua dimensão mais ampla, ou seja, apresentar o escopo do trabalho. Em outras palavras, o 

delineamento da pesquisa considera todos os aspectos relevantes para consecução do estudo, 

desde sua concepção até a efetivação. O estudo de caso, segundo Yin (2001), consiste numa 

metodologia que permite flexibilidade na obtenção e tratamento dos dados, desde que o 

pesquisador possua ampla compreensão dos aspectos inerentes ao fenômeno pesquisado. 

A flexibilidade deve ser a característica principal do planejamento da pesquisa, de 
tal forma que as estratégias previstas não bloqueiem a criatividade e a imaginação 
crítica do investigador. [...] não existe método científico no sentido de código 
normativo do comportamento científico  estabelecido previamente. O que existe são 
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critérios gerais orientadores que, no depoimento dos investigadores, facilitam o 
processo de investigação. (KÖCHE, 1997, p. 121) 

Roesch (1999) afirma não haver um consenso acerca da utilização do estudo de caso 

como ciência, entretanto, segundo ela, este método vem sendo, seguidamente, utilizado na 

pesquisa acadêmica, nas diversas áreas de administração. Yin (2001) avalia que dentre todas 

as maneiras de se fazer pesquisa em ciências sociais, o estudo de caso é o meio preferido 

quando o pesquisador tem pouco controle sobre o fenômeno ou evento analisado. Yin (2001), 

além disso, avalia que o método do estudo de caso é utilizado, geralmente em fatos atuais no 

contexto real.  

O estudo de caso como estratégia de pesquisa compreende um método que abrange 
tudo – com a lógica de planejamento incorporando abordagens específicas à coleta 
de dados e à análise de dados. Nesse sentido, o estudo de caso não é nem uma tática 
para coleta de dados nem meramente uma característica do planejamento em si, mas 
uma estratégia de pesquisa abrangente. (YIN, 2001, p. 33) 

O mesmo autor afirma que o estudo de caso é utilizado como estratégia de pesquisa 

em várias situações, dentre as quais, pode-se citar: política, pesquisa em administração 

pública, sociologia e psicologia comunitária, bem como estudos organizacionais e gerenciais. 

Sob os preceitos de Roesch (1999), pode-se dizer que o estudo de caso não encara os 

eventos como fatos singulares. Com ele, o pesquisador pode examinar mudanças nos padrões 

da vida em seu cotidiano. Yin (2001), por sua vez, afirma que o estudo de caso contribui para 

a compreensão dos fenômenos sociais complexos, preservando as características dos eventos 

da vida real. O estudo de caso, conforme Yin (2001), pode obter evidências a partir de seis 

fontes de dados: 

a) documentos – uma das fontes mais utilizadas em trabalhos de pesquisa em 

administração. Serve para complementar entrevistas e outros métodos; 

b)  registros de arquivos – um exemplo seria arquivar dados em um computador. 

Esses dados seriam relevantes para muitos estudos de caso; 

c) entrevistas – pode-se considerar uma das fontes mais importantes para os estudos 

de caso; 

d) observação direta – ao visitar o local, o observador preparado pode observar e 

coletar informações sobre o caso estudado; 

e) observação participante – é considerado um tipo especial, em que o observador 

deixa de ser um membro passivo e pode assumir vários papéis na situação do caso 

em estudo; 
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f) artefatos físicos – podem ser coletados ou observados como parte do estudo de 

campo e podem fornecer informações importantes sobre o caso. 

Roesch (1999), por sua vez, afirma que em pesquisas qualitativas, tanto estudo de 

caso, quanto pesquisa-ação, pode-se fazer uso de algumas técnicas para obtenção de dados, as 

quais, segundo ela, são: 

a) entrevista – técnica fundamental da pesquisa qualitativa. Podem ser semi ou não 

estruturadas; 

b) observação participante – pode ser usada de forma encoberta ou direta. Na 

primeira, os pesquisados não sabem que a pessoa que está ali é um pesquisador. Na 

segunda, o pesquisador realiza sua pesquisa e todos sabem a respeito de seu 

trabalho; 

c) entrevista em grupo – é utilizada em pesquisa de mercado; 

d) incidentes críticos – como é difícil para o entrevistado responder as perguntas sobre 

eventos passados de forma genérica, solicita-se a ele que se reporte a momentos 

específicos de sua vida e explique suas ações e motivos naquela ocasião; 

e) técnicas projetivas- busca–se evocar paradigmas a partir das percepções do 

pesquisado; 

f) documentos – bastante utilizado em trabalhos de administração, são documentos 

como relatórios anuais, materiais utilizados em relações públicas, documentos 

legais etc; 

g) histórias de vida – permite estudar o impacto da interação social sobre crenças e 

decisões dos indivíduos. 

Para finalizar, Yin (2001) avalia que, ao elaborar um plano de pesquisa, o pesquisador 

tem que determinar quais procedimentos visam maximizar os resultados a serem obtidos com 

a utilização das fontes de dados supracitadas. 

É de se esperar que um estudo de caso não precise, utilizar todas as fontes de 

evidência. Por isso, nesta pesquisa, os dados foram auferidos a partir de duas fontes: 

documentos e entrevistas, como pode-se perceber nos tópicos seguintes. 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Especificamente, esta pesquisa possui três etapas amplas, com suas respectivas 

atividades e funções no contexto geral deste estudo de caso. As etapas foram a preparação, a 

execução e a apresentação, conforme elucida, resumidamente, a Figura 3. 
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A Figura 3 apresenta um esboço da execução da pesquisa de uma forma ampla. Pode-

se dizer que compreendeu, de um modo geral, um embasamento teórico acerca dos conceitos 

inerentes aos objetivos do estudo, como o homem na organização, gestão de pessoas, ou RH e 

desenvolvimento pessoal, além de informações sobre a empresa investigada e alguns 

programas de desenvolvimento adotados por ela. Com base nestes conhecimentos, foram 

descritos os três programas de desenvolvimento pessoal e efetivadas as entrevistas para 

verificar a percepção dos líderes em relação a efetividade destes programas de 

desenvolvimento. 

Figura 3: Esquema da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Pode-se dizer então que o esquema colacionado apresenta uma visão geral da pesquisa 

efetivada. As etapas de preparação e apresentação compreendem características distintas e não 

figuram neste capítulo, uma vez que os elementos referentes à etapa de preparação estão 

dispostos no Capítulo 1. Assim sendo, os aspectos específicos sobre a efetivação do estudo 

são apresentados nos tópicos seguintes.  

3.4 UNIVERSO E AMOSTRA  

A unidade de estudo, segundo Yin (2001), consiste no âmbito específico no qual o 

fenômeno é investigado. Neste caso, o universo deste estudo compreende as 12 unidades do 

supermercado Peruzzo, situadas na região da campanha, no estado do Rio Grande do Sul, 

especificamente nos municípios de Santa Maria, Alegrete e Bagé. 

ESTUDO DE CASO

Preparação

Execução

Conhecimento prévio Problemática

Teoria e prática Como os líderes de uma empresa avaliam os 
programas de desenvolvimento e sua 
efetividade na aprendizagem organizacional 

Apresentação

Pesquisa  
bibliográfica e 
documental

Análise dos dados

Dados da 
empresa
O homem na 
empresa
RH
Aprendizagem 
organizacional
Desenvolvimento 
pessoal

Construção do relatório Apresentação do relatório

Pesquisa 
qualitativa

Entrevista  com 
gestores da 
empresa.

Descrição da 
empresa;

Apresentação dos 
programas de 
desenvolvimento 
pessoal

Percepção dos 
líderes em relação 
aos programas de 
desenvolvimento 
pessoal.
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Entretanto, o foco da investigação é o indivíduo. McDaniel e Gates (2003)  afirmam 

que a amostra em pesquisas qualitativas é pequena e pode compreender de 15 a 25 

entrevistados. Isso serve para facilitar o trabalho investigativo e não coletar informações 

redundantes . no processo de pesquisa. Deste modo, a amostra investigada neste estudo foi 

composta por 25 funcionários das lojas do Supermercado Peruzzo, que ocupam cargos de 

liderança nas lojas situadas nos municípios supracitados, especificamente de gerentes de 

equipe, gerentes de loja e gerentes operacionais. 

No próximo tópico são citados os principais elementos que configuraram a coleta de 

dados efetuada em conjunto com o pessoal da empresa investigada. 

3.5 COLETA DE DADOS  

A coleta de dados foi realizada em duas etapas distintas. A primeira foi uma pesquisa 

bibliográfica sobre os conceitos relacionados aos propósitos da pesquisa, juntamente com uma 

pesquisa com dados secundários, baseada em fontes da empresa investigada e, também, 

alguns dados colhidos da internet. A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (1999), permite ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla do que aquela que poderia 

pesquisar diretamente. Já de acordo com Mattar (2001), a pesquisa documental deve basear-se 

nas informações que a empresa já possui  em seu banco de dados.  

A segunda etapa compreendeu um trabalho de caráter qualitativo realizado em 

conjunto com líderes das lojas da empresa. Trivinos (1987, p. 118) afirma que “toda pesquisa 

pode ser ao mesmo tempo qualitativa e quantitativa”. Desse modo, o estudo de caso, de 

acordo com Yin (2001), também pode trabalhar com fonte qualitativa ou quantitativa para 

consecução de seus objetivos. Este estudo utilizou evidências qualitativas. 

A pesquisa qualitativa vem se estabelecendo nas ciências sociais e na psicologia. 
Existe, atualmente, uma enorme variedade de métodos específicos disponíveis, cada 
um dos quais partindo de diferentes premissas em busca de objetivos distintos. Cada 
método baseia-se em uma compreensão específica de seu objeto. [...] (FLICK, 2004, 
p. 17) 

A pesquisa qualitativa, segundo Trivinos (1987), tem suas raízes nas práticas dos 

antropólogos e sociólogos. Assim, segundo o mesmo autor, este tipo de pesquisa leva em 

consideração aspectos inerentes ao ser humano e ao meio que o cerca.  
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A escolha da pesquisa qualitativa, então, justifica-se em função da análise em 

profundidade na efetivação de uma entrevista semi-estruturada com os gerentes de loja e 

gerentes de operações das lojas do Supermercado Peruzzo. 

Assim sendo, o pesquisador utilizou a entrevista semi – estruturada para investigar as 

percepções dos gestores em relação à efetividade dos programas de desenvolvimento. A 

utilização deste instrumento deu-se porque, conforme Trivinos (1987, p. 145 - 6) “[...] é um 

dos principais meios que tem o investigador para realizar a coleta de dados” em pesquisas 

qualitativas. Além disso, segundo Roesch (1999), a entrevista semi-estruturada deve ser 

utilizada quando pretende-se compreender aspectos concernentes ao universo do respondente. 

De acordo com Trivinos (1987), a entrevista semi estruturada é aquela que parte de 

questionamentos básicos, fundamentados em teorias, na qual o respondente tem a 

oportunidade de participar da elaboração do conteúdo da pesquisa.  

Um dos métodos mais utilizados quando se trata de coletar informações no campo, 
de interagir com o campo, é a entrevista. Ela tem, também, sido designada por 
procedimento, instrumento e técnica. Quando adequadamente planejada, executada e 
interpretada pelo pesquisador, a entrevista, certamente, alimenta a investigação com 
informações coerentes e consistentes que têm grandes chances de conduzir a 
conclusões adequadas. (VERGARA, 2009b, p. 2) 

Além disso, Yin (2001) diz que a entrevista é uma importante fonte de informações 

para um estudo de caso, uma vez que trata de questões humanas. Desta forma justifica-se, 

conceitualmente, a utilização deste instrumento de coleta de dados. Foi elaborado um roteiro 

para entrevista com questões que conduzissem o entrevistado a atender aos objetivos 

propostos, que encontra-se no Apêndice A. 

De um modo prático, a coleta dos dados se deu entre os dias 25 e 28 de junho do 

corrente ano. No dia 25, o trabalho de investigação foi efetivado na cidade de Santa Maria, 

onde a empresa possui quatro filiais. Todas foram visitadas e, pelo menos, dois gestores de 

cada loja participaram do processo. Devido à exiguidade do tempo, optou-se por entrevistas 

de aproximadamente 20 minutos. Foi permitido o uso de um gravador para facilitar no 

processo de análise, uma vez que a memória pode falhar. No sábado, dia 26 de junho de 2010, 

foram entrevistados os gestores das filias do município de Alegrete, onde a organização conta 

com 3 lojas. O trabalho de campo foi realizado considerando os mesmos critérios das 

entrevistas realizadas no dia anterior. Na segunda-feira, 28 de junho visitou-se o município de 

Bagé, no qual o Supermercado Peruzzo possui 5 lojas, sendo uma delas, a Matriz da rede. 

Também foram utilizados os mesmos critérios adotados nos outros dias de investigação. Na 
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matriz, entretanto, entrevistaram-se três gestores para completar a amostra de 27 

respondentes. 

Todas as entrevistas foram conduzidas pelo pesquisador. O roteiro pré-elaborado foi 

importante para dar objetividade ao trabalho de investigação. Também fizeram-se perguntas 

adicionais para elucidar respostas obscuras e quando havia digressão por parte do 

respondente, mantendo-o no foco das questões de pesquisa elaboradas pelo investigador, com 

vistas a obter as respostas mas cabíveis ao problema de pesquisa. 

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS  

Neste estudo, obteve-se dados a partir da bibliografia pertinente ao tema, documentos 

e arquivos da empresa, bem como através de entrevistas com abordagem qualitativa.  

Para tratar os dados da etapa bibliográfica e documental não há uma técnica específica. 

Entretanto, Köche (1997) afirma que o pesquisador deve levantar o conhecimento disponível 

na área identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando sua contribuição, para 

auxiliar a compreender ou explicar o problema investigado. 

Os dados colhidos, a partir da pesquisa qualitativa por meio da entrevista semi 

estruturada, possuem dimensão subjetiva. Este fato, segundo Trivinos (1987), permite a 

transformação de informações que são reunidas e interpretadas. Segundo o mesmo autor, para 

conferir teor científico, os resultados precisam ser coerentes, consistentes e originais. Além 

disso, as questões da entrevista devem ser em número reduzido, para que o investigador possa 

realizar uma leitura atenta às questões, uma a uma. É assim que se deve proceder em pesquisa 

qualitativa sob o paradigma fenomenológico. 

Ou melhor, de acordo com o entendimento de Vergara (2006), a fenomenologia inclui 

interpretação e  seus estudos se apropriam do conhecimento por meio do círculo compreensão 

– interpretação – nova compreensão. Onde as informações coletadas devem submeter-se a um 

método de sistematização, para facilitar a interpretação do pesquisador. Estes métodos podem 

ser manuais ou com a utilização de algum software específico. 

Para complementar, Collis e Hussey (2005) ensinam que a análise dos dados colhidos 

permanece descrita como insatisfatória, uma vez que é difícil distinguir entre método de 

coleta e método de análise. Mas dizem que um método de análise pode ser quantificar dados 

formais e informais, transformando dados qualitativos em dados numéricos. 

Mas também pode-se optar por método não quantitativo para analisar os dados 

coletados. Neste caso, segundo os mesmos autores, o processo deve considerar alguns 
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aspectos para tratar os dados auferidos. Ou seja, deve-se reduzir, estruturar e apresentar os 

dados. 

Foi sob este prisma que os dados foram tratados. As entrevistas foram transcritas e, 

depois disso, uma análise mais profunda foi realizada, a fim de reduzir, estruturar e apresentar 

os dados coletados. Mas especificamente, elaborou-se quadros resumos com as principais 

expressões utilizadas pelos entrevistados. Não foi utilizado nenhum software específico para 

isso. O pesquisador colheu os dados com o auxilio de um gravador e os interpretou 

manualmente. 

3.7 LIMITAÇÕES DO MÉTODO  

Todo método escolhido para a pesquisa apresenta certas limitações, segundo Vergara 

(2007). O estudo trata de aspectos humanos subjetivos e difíceis de serem mensurados. 

Devido ao tamanho da amostra utilizada em estudos qualitativos, não é possível extrapolar os 

resultados e o estudo não pode servir de fundamento para analisar outras organizações. De 

acordo com Yin (2001), analisar as evidências de um estudo de caso é uma atividade 

complexa, devido ao fato de que existe a possibilidade das técnicas e estratégias não terem 

sido bem definidas de ante mão. 

Adicionalmente, no caso especifico deste trabalho, os gestores do supermercado 

podem não terem respondido fielmente às questões da entrevista, por receio ou timidez, o que 

pode acarretar em viés na interpretação dos dados. Risco que corremos em qualquer pesquisa 

com funcionários de uma empresa, sendo particularmente maior quando envolver cargos de 

responsabilidade  

Este capítulo apresentou a metodologia utilizada para auferir e tratar os dados 

coletados. O estudo iniciou com uma abordagem sobre metodologia de pesquisa, depois 

foram descritos: o tipo de pesquisa, o delineamento da pesquisa, a amostra investigada, a 

coleta de dados, o tratamento dos dados e algumas limitações do método. 

O capítulo seguinte é fundamental para o entendimento da escolha do Grupo Peruzzo 

como estudo de caso. Onde pode ser visto a relevância na investigação de seus programas de 

treinamento. 
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4 O CASO DO GRUPO PERUZZO 

Este capítulo é divido em cinco temas. O primeiro explica a relevância do Grupo 

Peruzzo para a presente pesquisa e está dividido em cinco tópicos: o primeiro apresenta a 

empresa, com uma breve descrição do grupo empresarial onde foi realizado o estudo. No 

segundo, estão detalhados os três principais programas de treinamento efetivados pelo Grupo 

Peruzzo, que serviram de base para os entrevistados expressarem suas opiniões. O terceiro 

descreve a percepção de alguns dos gestores dos supermercados em relação aos programas de 

desenvolvimento, seguindo o mesmo roteiro da entrevista semi estruturada.  

Desta forma, neste capítulo, podem ser encontrados os resultados da pesquisa de 

campo efetivada no Grupo Peruzzo. Os dados que permitiram a elaboração da análise foram 

obtidos a partir de documentos da empresa, site e informações colhidas nas entrevistas. 

4.1 TRAJETÓRIA DO GRUPO PERUZZO 

A trajetória do Grupo Peruzzo é a trajetória das empresas do varejo que passaram por 

uma grande expansão nas últimas décadas. Sua história iniciou em 1993, quando Lindonor 

Peruzzo1, Adelir Giordani e Lindonês Giordani compraram a padaria Moderna, em Bagé. O 

espírito empreendedor dos fundadores proporcionou a inauguração, no ano seguinte, do 

primeiro supermercado da empresa, que viria a se tornar uma das principais redes varejistas 

do estado do Rio Grande do Sul, entre as gigantes do varejo Walmart, Carrefour e Nacional 

Supermercados. 

O Grupo Peruzzo, em junho, empregava 1.333 pessoas nas suas várias unidades de 

negócio. Com faturamento crescente ao longo de sua história. Hoje a rede contempla padaria, 

supermercados, postos de combustível, vinícola, granja, centro de distribuição e centro 

administrativo. Suas atividades estão presentes em mais de uma dezena de municípios do 

estado, sendo líder nas regiões de sua atuação. O conglomerado entende que sua missão como 

negócio é: 

“Oferecer atendimento eficaz; 

Proporcionar soluções para os consumidores; 

Diversificar seus produtos com qualidade; 

Desenvolver valores éticos e morais; 

Visando a satisfação dos clientes.” 

                                                
1 Sócio majoritário. 
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Em função disso, o grupo definiu, como sua visão de futuro para o negócio, as 

seguintes proposições:  

“Estar entre as principais redes em faturamento do RS; 

Ser referência em margem operacional; 

Ser referência dos segmentos relacionamento com seus clientes e clima 

organizacional.” 

Isso tudo mostra o entendimento dos gestores do negócio sobre as ferramentas 

administrativas que podem ser úteis para atuarem na sua arena competitiva e crescer quando 

necessário e oportuno. O crescimento da empresa, entretanto, demanda empregados para 

preencher os novos cargos criados à medida que a empresa monta ou compra outras unidades 

de negócio. Deste modo, a empresa sentiu a necessidade de investir em capacitação de 

pessoas, com vistas a preparar os novos empregados para desempenharem as tarefas da 

melhor maneira possível. 

Analisando a trajetória do Grupo Peruzzo percebe-se a sua expansão. Ele vem 

crescendo substancialmente desde sua fundação. Este processo demanda cargos que, por sua 

vez demandam pessoas com competências diversas para preencherem as vagas e obterem 

resultados positivos. Sentindo a necessidade de desenvolver seus trabalhadores, tanto os 

atuais, como aqueles novos funcionários que chegam, a empresa criou programas de 

treinamento. Foram três os programas destacados pelo Grupo Peruzzo, a socialização, a 

formação de novos líderes e a excelência no atendimento. Estes programas por serem objeto 

do presente estudo, logo são apresentados nos três tópicos que seguem.  

4.2 CAPACITANDO PESSOAS 

Analisando a trajetória do Grupo Peruzzo percebe-se a sua expansão. Ele vem 

crescendo substancialmente desde sua fundação. Este processo demanda cargos que, por sua 

vez demandam pessoas com competências diversas para preencherem as vagas e obterem 

resultados positivos. Sentindo a necessidade de desenvolver seus trabalhadores, tanto os 

atuais, como aqueles novos funcionários que chegam, a empresa criou programas de 

treinamento. Foram três os programas destacados pelo Grupo Peruzzo, a socialização, a 

formação de novos líderes e a excelência no atendimento.  
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4.2.1 Socialização 

O programa de socialização consiste fundamentalmente num trabalho de apresentar a 

política da empresa ao novo empregado, dando um embasamento de como ele deve 

comportar-se no seu respectivo setor de trabalho. Quanto a este aspecto o Entrevistado 1 

afirma que “– quando um colaborador entra na empresa ele tem a socialização, conhecendo 

a empresa desde o seu surgimento e a cultura organizacional vigente”.   

Está sendo implantado o dia da integração no programa de socialização. Para o 

Entrevistado 2 a socialização é o principal treinamento dos colaboradores, comenta que “– a 

socialização de novos colaboradores agrega muito para o funcionário, pois neste momento se 

pode trabalhar a qualidade no atendimento e futuramente uma formação de líderes”.   

Esta atividade de integração ocorrerá no primeiro dia de trabalho, no qual o novo 

empregado conhece todas as dependências da filial e passa por um encontro com todos que 

estão entrando juntos na empresa além de apresentá-lo ao dia a dia de trabalho. O objetivo é 

de que o novo funcionário conheça o histórico, cultura, filosofia e o regulamento interno da 

empresa e que o empregado saia deste programa de treinamento conhecendo as 

particularidades do negócio, bem como o modo de comportamento esperado pela empresa 

quando ele estiver desempenhando suas funções na loja para a qual foi contratado.  

4.2.2 Novos Líderes  

Num processo mais avançado, o Grupo Peruzzo criou o programa de aperfeiçoamento 

dirigido aos gestores alocados nas lojas do grupo. Mais que um programa de treinamento, é 

uma escola de líderes. O Entrevistado 10 acredita que a escola de líderes é “– dentro da rede 

de supermercados Peruzzo o mais importante, porque no mercado está muito difícil 

encontrar líderes e formando um bom líder na organização se terá como resultado bom 

atendimento”. 

A Escola de Formação focada em formar líderes, independente do setor de atuação no 

grupo. O curso tem duração de dois anos, com aulas à distância e aulas presenciais, 

geralmente realizadas em Bagé. O resultado da formação de líderes é percebida na fala do 

Entrevistado 11, que entrou na rede como empacotador e hoje atua como gerente de loja: “– 

Eu posso me colocar como exemplo, pois comecei como empacotador, menor aprendiz ainda, 

e fui galgando meu espaço. A empresa foi dando oportunidades de liderança, me capacitando 

para mostrar como deve ser o papel do líder dentro da organização. Após ter tido esta 
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experiência, minha postura e minha forma de pensar foram se modificando, de uma forma 

positiva”. 

O conteúdo, de um modo geral trabalhado na Escola de Formação de Líderes, é 

voltado para a organização, o perfil de liderança e os procedimentos Peruzzo, para aprimorar 

o trabalho dos líderes. A entrevistada 18 participou do processo deste programa no inicio, em 

2006, e afirma que são trabalhadas competências comportamentais e técnicas dirigidas aos 

setores, onde os gestores irão conhecer toda a forma técnica de gestão, incluindo 

contabilidade, faturamento e departamento pessoal. 

4.2.3 Excelência no Atendimento 

Outro programa implementado pelo Grupo Peruzzo é o curso de Excelência no 

Atendimento. Para a entrevistada 22 a excelência no atendimento é o principal programa, pois 

sem cliente não há empresa. 

Este curso tem por objetivo fornecer as ferramentas adequadas aos empregados para 

que eles possam oferecer um atendimento superior ao cliente. A entrevistada 20 diz “– que 

todo colaborador deve dar uma atenção ao cliente, ele deve ter o melhor atendimento 

possível, porque hoje em dia o diferencial do comércio é o atendimento”.  

O grupo Peruzzo também utiliza treinamentos oferecidos ocasionalmente pela 

Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Sebrae ou outra entidade. Além disso, o 

grupo planeja a implantação do Atendimento Padrão Peruzzo, que será efetivado por meio de 

treinamento em todas as filiais da rede, com vistas a formar uma padronização do atendimento 

em todas as lojas da rede. 

Foi com base nestes programas de treinamento, Excelência no Atendimento, 

Socialização e Formação de Novos Líderes, que os gestores formularam suas proposições 

expostas no tópico que segue. 

4.3 A VISÃO DOS GESTORES SOBRE OS PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO 

Este tópico apresenta as informações colhidas por meio das entrevistas efetuadas com 

os gestores do grupo Peruzzo. Todos os entrevistados exercem cargos de gerência e têm no 

mínimo cinco anos de experiência no ramo supermercadista, no Grupo Peruzzo, ou em outra 

empresa.    
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Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, na qual os entrevistados respondiam 

como achavam convenientes e de acordo com seus conhecimentos e percepções. Em alguns 

casos, quando o entrevistado se perdeu em digressões, o investigador procurou mantê-lo no 

foco da questão. No decorrer das entrevistas percebeu-se que alguns deles falavam com mais 

fluência que outros. Coube ao investigador, então, obter as respostas mais aproximadas aos 

objetivos do trabalho.  

Assim, pode-se afirmar que o processo de análise dos dados se iniciou durante o 

trabalho de campo, quando o pesquisador coletava as informações necessárias para responder 

aos objetivos propostos. Além disso, mais do que reduzir, estruturar e apresentar os dados, o 

pesquisador procurou explicá-los de forma a entender a coerência, ou melhor, dar sentido à 

maneira pela qual os participantes percebem suas ações, objetivos e motivos, tanto em âmbito 

profissional como pessoal, uma vez que são elementos indissociáveis do ser humano. 

De um modo geral, os dados são apresentados em forma de texto e quadros resumos 

elucidando as percepções dos entrevistados sobre as questões levantadas nas entrevistas 

realizadas com os gestores.  

4.3.1 Programas de Desenvolvimento com Foco 

A primeira pergunta investigada foi: Você considera que os programas de 

Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas devem possuir foco específico? - foi a intenção 

desta pergunta verificar a percepção dos entrevistados em relação aos programas de 

desenvolvimento e o foco em algum conhecimento específico com necessidade de 

aprimoramento. 

A pesquisa mostrou que todos os gestores concordaram com a proposição, ou seja, 

acreditam que os programas devem ter foco num determinado conhecimento. Segundo o 

entendimento dos entrevistados então, os programas de treinamento devem ser orientados 

para cada setor do mercado e suas atividades específicas. Entendem que o treinamento é uma 

ferramenta que ajuda a “colocar a pessoa no lugar certo” aprimorando habilidades específicas. 

A seguir, a Tabela 1 sumariza as principais aspectos relacionados ao treinamento com foco. 
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Tabela 1: Treinamento com foco 

Treinamento foco específico Frequência 

 Atendimento  12% 

 Aprimorar técnicas. 12% 

 Setores – dividir o treinamento por áreas específicas. 24% 

 Desenvolver melhor o trabalho - foco na realização 
das tarefas. 8% 

 Maior produtividade – ganhos para empresa. 12% 

 Capacitação específica - auxilia nos desenrolar das 
atividades. 20% 

 Saber o que deve ser feito - evita retrabalho. 12% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Todos concordaram que os programas devem possuir um foco específico. Sendo que 

dois aspectos tiveram um destaque maior, e estes por sua vez, se relacionam muito, tratam do 

desenvolvimento de competências específicas, e isto na verdade deve ser um processo 

contínuo conforme mencionado pelo Entrevistado 19 “– No mundo dos negócios são muitas 

as competências, são muitas as áreas que as pessoas precisam cumprir”. 

As pessoas devem evoluir sempre para atuarem com êxito no mundo corporativo, o 

que ratifica o comentário do Entrevistado 4 que evidenciou o motivo do foco especifico “– 

[...] pela qualidade... pelo atendimento ao cliente... ao consumidor... e pela... pela  empresa 

também... se desenvolver mais aí... também...” 

Especificamente, os conceitos sobre treinamento e desenvolvimento, expostos no 

Quadro 6, no item 2.5, correspondem a algumas especificações que os empregados apontaram 

como válidos para aprimorar o processo e, quem sabe, obter melhores resultados no 

desenrolar das atividades, buscando sempre o aprimoramento dos profissionais, o que o 

Entrevistado 1 deixa evidente em um de seus comentários, “– [...] Justamente é 

capacitando...como eu disse...transformando nossa empresa num diferencial...onde ...a gente 

prepare o colaborador...pra fazer o algo a mais...a excelência na qualidade”, corroborando 

com esta ideia do nosso Entrevistado 14 comenta “– [...] acho que toda a capacidade de 

desenvolvimento que a gente possa oferecer para este colaborador...sempre será bem aceita 

para aquelas pessoas que querem ter um crescimento”. 
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4.3.2 Alinhando com Objetivos Organizacionais 

Com a questão: Os Programas de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 

ajudam a alinhar os objetivos pessoais aos objetivos organizacionais? O entrevistado foi 

instigado a responder se os programas de desenvolvimento criam uma intersecção entre os 

interesses dos funcionários e a do Grupo Peruzzo. 

De acordo com as respostas dos gestores entrevistados pode-se afirmar que eles 

acreditam que isso é uma verdade. O treinamento é fundamental para alinhar os objetivos 

individuais aos da empresa. As principais respostas foram “sim, com certeza”. Na Tabela 2 

expõem-se as principais expressões utilizadas pelos entrevistados quando solicitados a 

discorrer mais sobre o tema. Seus pontos de vistas são convergentes, pois entendem que o 

sucesso do indivíduo está atrelado ao sucesso da organização.  

Tabela 2: Objetivos individuais X objetivos organizacionais 

Alinhando objetivos Frequência 

Capacitação - muda o modo de pensar  8% 

Almeja algo mais – buscar crescer com a empresa 16% 

Qualificação ajuda – percebe o valor do seu trabalho  8% 

Maior desenvolvimento - maior crescimento 8% 

Auxilia a empresa naquilo que busca – Fazer parte 
(envolvimento) 4% 

Comprometimento com metas – recompensas 12% 

Absorver aquilo que se aprende – utiliza na empresa e 
fora dela 24% 

Direcionar objetivos propicia crescimento – foco no 
negócio 4% 

Assimilar melhor o conhecimento para levar para vida – 
consegue abstrair 8% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os entrevistados foram unânimes em afirmar que o treinamento ajuda a alinhar os 

objetivos individuais aos objetivos organizacionais, mas dois objetivos obtiveram maior 

índice de frequência no que se refere a busca do crescimento profissional e absorção do 

conhecimento para empregar tanto na organização como na vida pessoal. Isso pode ser visto 

nas palavras do Entrevistado 22: “– um alinhamento na própria conduta, na sua própria 

cultura, na sua atitude e maneira de enxergar”. 
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Desta feita, entende-se que os programas de treinamento são elementos fundamentais 

no processo de alinhar os objetivos do indivíduo com os do grupo como um todo e, finalmente 

da empresa, ratificando esta idéia o Entrevistado 7 “– da mesma forma que eles estão tendo... 

ah... conhecimento e idéias... ajuda tanto na ... na... experiência profissional como na vida 

pessoal... eles então... a capacitação ajuda bastante... tanto na forma... serviço... no caso a 

empresa como [...]”. 

4.3.3 Programa mais Importante para o Negócio 

Quanto a pergunta: Em relação aos programas de Capacitação e 

Desenvolvimento de Pessoas efetivados pela empresa (Socialização de novos 

Colaboradores, Formação de Líderes, Qualidade no atendimento), qual o que você 

acredita ser o mais importante para o negócio? 

Os entrevistados responderam sobre qual o programa que eles julgam ser mais 

importante para o negócio. Elaborou-se um gráfico para ilustrar melhor a situação.  

Gráfico 1: Programa mais importante para o negócio 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Ao verificar o Gráfico 1, percebe-se que a maioria dos entrevistados, ou seja, 63% da 

amostra investigada, acredita que o programa de Excelência no Atendimento é o mais 

importante para o negócio. 30% julgam ser a Escola de Formação de Líderes o programa mais 

importante enquanto que 7% responderam que todos os programas são precípuos para a 

empresa. 

63%
7%

30%

EXC. ATENDIMENTO F. LÍDERESTODOS
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Levando em consideração o tipo de negócio a percepção dos entrevistados justifica-se, 

uma vez que o supermercado é um tipo de varejo no qual o consumidor, apesar de ser self 

service, tem contato direto com todo o pessoal da loja, seja do açougue, padaria, 

hortifrutigranjeiros, fiambreria, mercearia e frente de caixa e eletro eletrônico, quando for 

caso. Todos eles são o contato direto da empresa com o cliente.  

Para entender melhor a percepção dos gestores apresenta-se o Quadro 8 com as 

principais proposições dos gestores acerca dos aspectos que contribuem para a ênfase em 

determinado tipo de treinamento.  

Quadro 8: Aspectos relevantes acerca dos programas 

Aspectos relevantes sobre os programas 

Potencializar e multiplicar valores - conhecimento aprimora o negócio 

Valorizar “prata da casa” – oportunidades de crescimento na empresa 

Disseminar atendimento – padronizar atendimento 

Cliente -  precisa receber atendimento superior  

Fidelizar cliente – importante para qualquer negócio 

Diferencial no segmento – concorrentes não têm programas de treinamento 

Alavanca os outros – bom atendimento 
Fonte: Elaborado pelo autor 

No Quadro 8 são apresentados os argumentos dos entrevistados por optarem por um 

determinando tipo de treinamento como o mais importante para o negócio. Aqueles que 

disseram ser a Escola de Formação de Líderes o programa mais importante afirmaram que o 

curso pode potencializar e multiplicar valores, e mais do que isso, valorizam o pessoal com 

oportunidades de crescimento. No entendimento deles a atuação do gestor, é imprescindível 

para a organização e, eles devem ser capacitados para auferirem os melhores resultados.  

Nas palavras do Entrevistado 23 “– se tivermos uma boa formação de líderes, 

conseguiremos uma qualidade no atendimento excelente” e do Entrevistado 8 “– [...] mas 

tendo formação de líderes...se ele for um líder ... ele vai saber ter visão do que precisa fazer 

pra empresa... tirar um melhor atendimento...” 

Isso mostra a percepção dos entrevistados que acreditam que a Escola de Formação 

Líderes é um programa muito importante. 

Mas a grande maioria dos entrevistados acredita que o programa de Excelência no 

atendimento é o mais importante para o negócio.  

Segundo os 63% dos entrevistados a empresa deve disseminar técnicas de bom 

atendimento, bem como criar um modelo de atendimento para toda a rede. Os termos mais 



 

 

61

citados foram relacionados a ideia de fidelizar clientes como fator preponderante ao sucesso 

do negócio. Diversos entrevistados disseram que o programa é um diferencial, uma vez que os 

concorrentes não utilizam programas de Treinamento e Desenvolvimento (T&D), pelo menos 

não tão elaborados como os programas de excelência do atendimento do Grupo Peruzzo.  

Conforme palavras dos entrevistados, “excelência no atendimento é...foco principal” 

(Entrevistado 18); “– [...] o cliente gosta do atendimento, ele vai estar sempre com 

nós”(Entrevistado 5) e “– [...] o cliente mal tratado hoje, não vai retornar amanhã” 

(Entrevistado 20). 

Isso tudo resume e define a percepção destes entrevistados em relação a este programa  

e sua importância para o negócio. Eles trabalham diretamente no atendimento ao cliente, logo 

devem estar aptos a oferecerem um atendimento superior, que segundo eles, é chave para o 

sucesso da organização, o que corrobora com o Entrevistado 12 “– eu acredito que seja a 

qualidade no atendimento... com certeza o nosso cliente... ele vem em nosso estabelecimento 

ele quer ser muito bem atendido..” 

4.3.4 Reflexo no Desempenho Individual e Coletivo 

A quarta questão do roteiro foi: Os programas adotados pela empresa conseguiram os 

objetivos propostos de melhorar o desempenho individual e coletivo? O objetivo desta 

questão era saber se os programas de treinamento auxiliam o desempenho da equipe como um 

todo, bem como do potencial de cada trabalhador.  

Parte-se da ideia que é para melhorar o desempenho individual e coletivo que servem 

os programas de desenvolvimento. Ou seja, aprimorar conhecimentos para melhorar o 

desempenho do todo, é o objetivo primordial de qualquer empresa que atua no mercado. 

Este também é o entendimento dos entrevistados, pois todos eles responderam que 

“sim, com certeza”, como abertura da resposta à pergunta efetuada. É correto afirmar que o 

cenário atual, para todas as empresas, independente do setor, exige uma forte tendência à 

aprendizagem constante, e que o treinamento, é uma forma de aprimorar os meios de trabalho 

e otimizar os resultados organizacionais. 

Com base nisso elaborou-se o Quadro 9 com o resumo das expressões mais utilizadas 

pelos entrevistados para justificarem sua primeira resposta. De um modo geral, percebeu-se 

que eles vêem o treinamento como um fator relevante para o desempenho do individuo no seu 

posto de trabalho, e conseqüentemente nos resultados da empresa, no caso específico, da loja 

onde o gestor trabalha. 
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Quadro 9: Reflexo no desempenho individual e coletivo 

Desempenho individual e coletivo 
Aprendem constantemente  
Melhoram muito 
Enfrentam problemas com mais clareza 
Aprendem no dia a dia 
Apresentam melhorias 
Disseminação do conhecimento 
Melhoria conjunta – sinergia 
Melhora resultados 
Modo de pensar diferente. 
Valoriza colaboradores  
Equipe e indivíduo crescem juntos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No Quadro 9 percebe-se que os entrevistados acreditam que os programas de T&D 

adotados pela empresa apresentam resultados positivos, uma vez que os empregados 

aprendem a trabalhar de forma mais adequada ao tipo e filosofia do negócio.  

No entendimento do Entrevistado 18, “– o funcionário, no momento que ele é 

treinado, no dia seguinte a gente já nota a diferença muito grande, no próprio rendimento 

dele, na motivação, atendimento”. Percebe-se que o empregado volta com os objetivos da 

empresa arraigados na mente, e melhor, com muita vontade de alcançá-los e fazer parte da 

conquista. 

O Entrevistado 25 diz que eles “– voltam com brilhos nos olhos”. Voltam querendo 

resolver os problemas, trabalham melhor e ajudam o grupo a atingir as metas estabelecidas. Já 

o Entrevistado 9 complementou sobre os ganhos estabelecidos para todos “– ah... e aqui eu 

sei que é um lugar que dá pra crescer... ah:.. vou me esforçar... eu vou fazer dessa maneira.. 

porque eu também quero crescer... e eu acho que isso é muito bom”. 

Portanto, é correto dizer que os entrevistados entendem que os programas de 

treinamento e desenvolvimento adotados pelo Grupo Peruzzo atendem aos objetivos de 

melhorar o desempenho individual e coletivo. 

4.3.5 Outros Conhecimentos  

A questão número cinco era destinada a conhecer a opinião dos entrevistados sobre 

outros tipos de conhecimentos que poderiam ser adquiridos ou aprimorados nos programas 

oferecidos pela empresa, o Entrevistado 3 salienta que “– estes treinamentos são de muita 
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importância, acredito que o aprimoramento, reciclagem destes programas serão 

fundamentais”. 

O Quadro 10 apresenta os temas sugeridos pelos gestores participantes da pesquisa. 

Eles apresentaram sua percepção acerca de novas habilidades necessárias ao negócio, sob seus 

pontos de vista. 

Quadro 10: Outros conhecimentos 

Outros conhecimentos 
Palestras motivacionais 
Temas atuais 
Treinamento mensal na loja 
Conhecimento de produto 
Atividade lúdica tarefas inerentes ao negócio 
Gestor multiplicador 
Visitação a lojas 
Desenvolver capacidades individuais 
Trabalho em conjunto – vivência interação 
Customizar treinamentos, levando em consideração as áreas 
Atendimento na socialização 
Técnicas de vendas 
Questões mercadológicas  -mercado global 
Planejamento familiar - como administrar o salário 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As sugestões dos entrevistados foram apresentadas no Quadro 10 São temas que 

poderiam ser trabalhados para aprimorar o desempenho da empresa, de um modo geral, pois 

aprimorando as habilidades individuais, certamente, melhoram-se os resultados da 

organização. Um fator bastante apresentado nas entrevistas foi o treinamento por setor, com 

vistas a otimizar o desempenho do empregado com as rotinas daquele departamento. Mas 

também sugeriram um treinamento móvel, em que o empregado possa conhecer o trabalho em 

outras lojas para entender o negócio de forma sistêmica. Outras formas de buscar o 

conhecimento foram também sugeridas pelo Entrevistado 17 em seu comentário  “– [...] no 

meu ponto de vista ...para que a gente possa ter um...uma qualidade melhor no atendimento... 

eu vejo que após a parte teórica seja feito um teatro de vendas...simulando um 

atendimento...abordagem ao cliente”. 
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4.3.6 Efetividade dos Programas de Capacitação e Desenvolvimento em Relação à 

Aprendizagem Organizacional 

O objetivo desta questão era conhecer a percepção dos entrevistados sobre a 

efetividade dos programas de treinamento em relação à aprendizagem organizacional. Ou 

seja, se os programas de treinamento auxiliam no processo de aprimoramento do empregado e 

a disseminação do conhecimento gerado. 

No entendimento dos entrevistados, pode-se afirmar que os programas efetivados pelo 

Grupo Peruzzo são importantes para aprendizagem organizacional. É o que mostra o Quadro 

11 com as principais expressões apresentadas nas entrevistas com os gestores.  

Quadro 11: Impacto na aprendizagem organizacional 

Impacto na aprendizagem organizacional 
Pessoas motivadas – valorizadas  
Trocar idéias 
Trabalho se desenvolve com naturalidade 
Passam o conhecimento adiante 
Aprende e repassa 
Vontade de aprender – resultados melhores 
Envolvem os demais 
Assimilam as propostas e trocam informações 
Aprimoram os outros através do trabalho em si 
Alguns treinamentos atingem 100% dos colaboradores 
Ensinando (espelho)  
Colaboram com o crescimento da organização. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme o Quadro 11 pode-se afirmar que os entrevistados entendem que os 

programas de desenvolvimento são necessários para o crescimento da organização, pois 

passam aos empregados, os conhecimentos necessários para o desempenho das funções. E 

mais do que isso, são importantes para o processo de aprendizagem organizacional. O 

empregado, conforme o Entrevistado 10, “– [...] volta falando positivamente, disseminando o 

que ele aprendeu com os colaboradores”. 

Entende-se assim, que os programas de desenvolvimento adotados pelo Grupo 

Peruzzo auxiliam do processo de aprendizagem organizacional. 
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4.3.7 Impressão acerca dos Programas Efetivados pela Empresa 

A sétima pergunta efetuada no questionário foi: Qual a impressão que você tem 

destes programas de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas? Nesta questão, o 

entrevistado foi indagado sobre a sua percepção acerca dos programas efetivados pela 

empresa. A resposta mais apresentada foi “Muito boa!!” As expressões mais utilizadas para 

justificar esta resposta são apresentadas no Quadro 12 que segue: 

Quadro 12: Impressão dos programas efetivados 

Impressão dos programas efetivados 
Colaborador precisa de qualificação 
Fortalece todo mundo, empregado e empresa 
Forma líderes - Trabalho em equipe 
Resultados positivos para o negócio 
Útil - Necessário 
Ajuda a desenvolver - Melhoria da equipe 
Colaborador treinado trabalha melhor 
Aceitação grande - Oportunidades internas 
Fundamental para desenvolver colaboradores 
Cresce e se preocupa com colaboradores 
Traz ganhos mútuos – capacitação é igual a melhores resultados 
Mercado competitivo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com o Quadro 12, entende-se que os entrevistados percebem que os 

programas efetivados pela empresa são de grande valia para o negócio, uma vez que traz 

ganhos mútuos. Ou como, disse o Entrevistado 18, de maneira informal: “– soma mais”. Boa 

parte dos entrevistados entendem que os programas fortalecem a relação entre empregador e 

empregados, melhorando, consequentemente os resultados do trabalho em equipe, pois e 

empresa cresce e se preocupa com o empregado. Aprimorar conhecimentos, ou desenvolver 

os trabalhadores é a tarefa das empresas que pretendem vencer neste cenário. Ratificando esta 

idéia o Entrevistado 13 comentou “– bom... ah... o que eu posso te dizer assim... 

desenvolvimento de pessoas ... ele é... é complicado trabalhar com desenvolvimento de 

pessoas... porque tu da um treinamento especifico pra pessoa... a pessoa tem que querer 

aprender... começa por ai... mas eu acredito que na insistência ... no treinamento... no pós 

treinamento...”. 

Por fim, os entrevistados, disseram que os programas são importantes para motivar os 

trabalhadores, uma vez que possibilitam oportunidades internas de crescimento. 
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Deste modo, compreendeu-se que os gestores entendem que os programas efetivados 

pela empresa são elementos essenciais ao sucesso do negócio e que devem ser aprimorados 

constantemente, de forma a suprir as necessidades de treinamento. 

4.3.8 O Treinamento e a Vantagem Competitiva 

Na questão oito, os entrevistados responderam se os programas de treinamento e 

desenvolvimento refletem alguma vantagem competitiva frente aos concorrentes. Entende-se 

por vantagem competitiva, de um modo geral, aquilo que uma empresa tem de especial e que 

a torna diferente das demais, ou seja, o fator que faz com o cliente a escolha e não os 

concorrentes. 

Sob o ponto de vista dos entrevistados, pode-se afirmar que os programas se 

transformam em vantagem competitiva. De um modo específico, o Entrevistado 19 diz que os 

programas são essenciais para este processo, e diz “– têm várias empresas que querem nossos 

colaboradores a todo pano!”. Os concorrentes querem os empregados do Grupo Peruzzo, 

devido aos programas de capacitação desenvolvidos pela empresa. O conhecimento é fonte de 

vantagem competitiva. 

Já o Entrevistado 24 diz “– [...] enquanto uma empresa não se preocupa em investir 

no seu colaborador, ela está perdendo, e a que está se preocupando com isso, essa está 

ganhando”. O fator humano é imprescindível para o sucesso das organizações, como visto 

anteriormente.  

Ou, como afirmou o Entrevistado 16, “– a gente escuta comentários dos clientes, dos 

nossos clientes que no concorrente tal não tem empacotador, por exemplo, pra levar no carro 

e nós temos hoje. Então todo diferencial no atendimento se sobressai”.  

Complementando este cenário o Entrevistado 13 salientou ainda “– eu acredito que é... 

é o resultado... né... tu consegue ver vários resultados... tu consegue identificar... tu ver... o 

mais importante é tu ver as melhoras ... a cada dia... tu ver as pessoas crescendo... tu ver as 

pessoas evoluindo... né... tu vê as pessoas... elas hoje são ... distribuidoras de conhecimentos 

de idéias...”. 

Estes são alguns exemplos da percepção dos entrevistados sobre a relação dos 

programas de treinamento e vantagem competitiva. Além disso, sintetizou-se no Quadro 13, 

as principais expressões usadas para justificar o entendimento deles sobre a temática. 
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Quadro 13: Aspectos sobre a vantagem competitiva 

Aspectos sobre a vantagem competitiva 
Transformam equipe 
Excelência no atendimento qualidade 
Concorrentes não têm programas de treinamento 
Saber onde chegar 
Pessoas preparadas 
Oportunidades internas 
Entender melhor aquilo que a empresa quer 
Colaborador preparado soluciona problema do cliente 
Supera concorrência com atendimento superior 
Novos conhecimentos são necessários para o sucesso 
Alavanca negócios 
Desempenho superior 
Instiga maneiras de aprimorar 
Enxergam além 
Atendimento diferenciando  
Buscando ficar a frente da concorrência 
É o que uma empresa vencedora 
O atendimento faz o cliente voltar à loja 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O Quadro 13 mostra a percepção dos entrevistados sobre a relação dos programas de 

treinamento com a vantagem competitiva. Segundo eles, os programas podem gerar vantagem 

competitiva, na medida em que instigam os empregados a buscarem ficar a frente da 

concorrência, oferecendo um atendimento superior. 

Todas as expressões remetem à superação da concorrência, superioridade, vantagem, 

algo que torna a proposta de valor do Supermercado Peruzzo, melhor do que a do concorrente, 

e que faz o cliente optar, dentre tantas empresas, pelo Peruzzo e, mais do que isso, que se 

mantenha comprando constantemente na empresa. 

Então, entende-se que os gestores acreditam que os programas de treinamento e 

desenvolvimento adotados pela empresa figuram como elementos chave para a empresa obter 

vantagem competitiva frente à concorrência, e consequentemente, crescer de modo 

sustentável, diante de uma atendimento diferenciado, que é um fator muito importante e 

ressaltado várias vezes nas entrevistas. 
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4.3.9 Vantagens dos Programas para o Gestor 

A última pergunta da entrevista semi estruturada foi: Você como gestor de que forma 

se beneficia destes programas de Desenvolvimento de Pessoas? 

O objetivo desta última questão foi verificar a percepção dos entrevistados acerca das 

vantagens dos programas para o trabalho dele, como gestor de pessoas.  Todos afirmaram que 

os programas ajudam no trabalho do gestor, como ilustra o Entrevistado 19 “– [...] alinhar as 

pessoas a proposta da empresa, então o gestor ganha cem por cento[...]”. O desempenho dos 

indivíduos é fundamental para o sucesso do trabalho em grupo.  

Além disso, o funcionário treinado desenvolve melhor suas atividades, sem precisar 

que o gestor fique “cobrando o tempo todo”. Pode ser visto nas palavras do Entrevistado 18 

“– [...] não é pessoa que tu precisas tá em cima, tu tá cobrando, são pessoas que estão 

prontas para o que tu largar nas mãos deles, tu tem que acompanhar, tá lá, mas tu não 

precisa tá cobrando”. 

O fato do empregado desenvolver suas tarefas, praticamente sozinho, sem precisar que 

o gestor intervenha a todo momento foi apontado como um elemento importante na percepção 

do gestor. o Entrevistado 18 “– [...] não é a pessoa que tu precisas tá em cima, tu tá 

cobrando, são pessoas que estão prontas para o que tu largar nas mãos deles, tu tem que 

acompanhar, tá lá, mas tu não precisa tá cobrando". O Entrevistado 6 vai um pouco mais 

além, vê que tem que haver uma melhoria continua a questão do treinamento: [...] “– a gente 

esta sempre procurando melhorar...melhorar cada vez mais, chamando o funcionário, vendo 

algum erro, então a gente vai sempre aperfeiçoando [...]”. 

Além disso, há outras vantagens apontadas pelos entrevistados sobre os programas de 

treinamento e desenvolvimento efetivados pelo Grupo Peruzzo. A Tabela 3 resume as 

principais expressões utilizadas pelos investigados para definir as vantagens dos programas 

para seu trabalho no comando das pessoas. 
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Tabela 3: Vantagens para o gestor 

Vantagens para o gestor Frequência  

Colaborador preparado, maior produtividade 3% 

Equipe trabalho mais unida, benefícios coletivos 3% 

Conhecimento das tarefas facilita o trabalho 5% 

Alinha as pessoas às expectativas da empresa 3% 

Sabe como funciona, maior confiança 1% 

Melhor atitude frente as adversidades 1% 

Vai mais longe, algo além da tarefa 1% 

Pessoa capacitada é importante para o gestor, evita o retrabalho 3% 

Motivação e alegria no rosto do colaborador 2% 

Crescimento profissional e pessoal evidente 2% 

Praticam a excelência no atendimento 1% 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A Tabela 3 apresenta os programas de treinamento e desenvolvimento e as inúmeras 

vantagens que estas trazem  para o trabalho do gestor, sendo perceptível, nas entrevistas, o 

equilíbrio destas vantagens. O empregador desempenha melhor suas tarefas, buscando atingir 

os objetivos do setor ou loja em específico. Como diz o Entrevistado 15 “– [...] o quadro 

pintado de verdinho todo mês não tem preço”. Na medida em que as pessoas crescem e 

entendem melhor suas tarefas pode trazer benefícios coletivos e diminui o retrabalho, o que, 

de um modo geral, pode melhorar os resultados do negócio. 

A pessoa capacitada é importante para o gestor, pois, como diz o Entrevistado 10 “– 

[...] o barco anda, pessoas fluem muito melhor nas atividades”. Ou como ilustra o 

Entrevistado 17 “– [...] cada um faz sua parte, braço direito, apoio”.  

Assim, entende-se que os programas de treinamento e desenvolvimento são peças 

fundamentais no desenrolar de suas atividades e propiciam um desempenho melhor, pois o 

empregado está apto a desempenhar suas atividades e o gestor pode se preocupar com outras 

tarefas, como alavancar negócios para a loja e isto fica exposto na visão do Entrevistado 22  

“– [...] olha todo o gestor, eles vão se beneficiar muito, com um equipe profissionalizada. Nós 

como gestores temos os nossos objetivos, nós temos as nossas metas que alcançar e nós 
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precisamos de pessoas que estejam alinhadas conosco, digamos, trabalhando juntos, nós 

temos que ser uma equipe que trabalha tudo para o mesmo lado". 

Além de tudo, percebeu-se que os gestores acreditam que os programas de treinamento 

efetivados pelo Grupo Peruzzo são essenciais para o bom desempenho dos empregados nas 

lojas, bem como para o trabalho do gestor. E mais do que isso, compreendem que o 

treinamento é a chave para tornar a empresa numa organização de aprendizagem. 

Portanto, pode-se afirmar que a grupo vem desempenhando de forma satisfatória sua 

tarefa de gerar e disseminar conhecimentos e auferir resultados positivos com estas 

ferramentas. 

Este capítulo compreendeu a análise dos dados colhidos por meio das entrevistas e de 

fontes da empresa investigada. Num primeiro momento apresentou-se um breve histórico do 

Grupo Peruzzo, depois elencou-se os programas de treinamento adotados pelo grupo e que  

figuraram com  foco deste estudo. Por fim apresentou-se a percepção dos gestores acerca dos 

programas de treinamento adotados pela empresa.  
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5 CONCLUSÃO 

A gestão de pessoas é uma tarefa complexa para todas as organizações, pois trata de 

aspectos subjetivos que dizem respeito ao comportamento do homem no ambiente de 

trabalho, bem como sua relação com sua vida social. 

Baseado nisso, o problema de pesquisa deste trabalho foi investigar como os gestores 

de uma empresa avaliam os programas de desenvolvimento do grupo Peruzzo. Para tanto, 

foram apresentados conceitos importantes no cenário empresarial neste novo contexto 

mercadológico. Temas como gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento, fazem parte 

da agenda das empresas no cenário atual do contexto mercadológico, não importando o setor 

específico. O presente estudo possibilitou o aprofundamento dos conceitos inerentes à gestão 

de pessoas e alguns aspectos importantes para a sobrevivência e sucesso das organizações em 

geral, em qualquer ramo de negócio. No cenário competitivo é fundamental que as empresas 

possuam objetivos claros, mensuráveis, atingíveis e estratégias coerentes, para auferirem 

melhores resultados. E mais do isso, elas devem se empenhar em selecionar talentos e 

desenvolver suas competências, com vistas a melhorarem seus resultados por meio das 

pessoas que nelas trabalham. 

Para compreender a questão do indivíduo, dissertou-se sobre aspectos relacionados à 

inserção do homem no mercado de trabalho. Compreendeu-se, também, a inconstância do 

cenário existente desde a virada do século, quando os novos paradigmas vem sendo a 

mudança constante e a relevância das pessoas para o sucesso empresarial. Também, abordou-

se conceitos específicos referentes ao RH, treinamento e desenvolvimento e, por fim, algumas 

noções sobre o varejo  

Percebeu-se, de um modo geral, que a gestão de pessoas é uma função importante para 

o sucesso organizacional e está cada vez mais ligada às estratégias globais das empresas, e 

constituindo-se um aspecto primordial para o bom desempenho das organizações na 

consecução de seus objetivos. Isso acontece por que as pessoas são elementos importantes 

para as organizações na era do capital intelectual.  

Os trabalhadores estão inseridos em todos os setores, lidam com máquinas, softwares, 

clientes e todos stakeholders envolvidos no processo. O mercado é competitivo e inconstante, 

logo, o conhecimento também precisa ser aprimorado num processo contínuo. Ressalta-se, 

com isso, a importância dos programas de T&D. Por meio deles, as organizações podem 

tornar-se instituições fortalecidas, mais do que isso, podem obter vantagem competitiva no 

seu cenário de atuação. 
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O objetivo desta pesquisa foi descobrir como os gestores de uma empresa avaliam os 

programas de desenvolvimento. Os objetivos intermediários para alcançar o objetivo maior 

foram: Identificar os programas de desenvolvimento adotados pela empresa e investigar a 

visão dos gestores em relação aos programas de desenvolvimento. 

Baseado em forte embasamento teórico sobre a temática, efetuou-se uma pesquisa de 

cunho qualitativo com os gestores do Grupo Peruzzo. As informações auferidas no decorrer 

desta pesquisa compreendem um histórico da empresa, a relação do programa de T&D 

utilizados por ela e a percepção dos gestores sobre a efetividade dos programas de T&D. 

O Grupo Peruzzo iniciou sua trajetória no ano de 1993. Em junho de 2010 empregava 

1.333 pessoas nas suas mais variadas unidades de negócio que incluiam padarias, 

supermercados, postos de combustível, vinícola e granja, além do centro administrativo. 

Na data de investigação deste trabalho, a empresa utilizava os programas T&D, 

denominados Socialização, Escola de Novos Líderes e Excelência no Atendimento. O 

primeiro consiste num trabalho de apresentação da empresa e da maneira que o novo 

empregado deve se portar na sua função. A escola de Novos Líderes visa aprimorar o 

conhecimento dos gestores, com conteúdo voltado para a organização, liderança e os 

procedimentos do Grupo Peruzzo. Excelência no Atendimento é o programa que tem por 

objetivo aprimorar conhecimentos para que os empregados possam oferecer um atendimento 

superior aos clientes. 

Ao verificar a percepção dos entrevistados sobre a efetividade dos programas adotados 

pelo Grupo Peruzzo, percebeu-se que os gestores acreditam que a empresa vem fazendo um 

bom trabalho neste quesito. Com vistas a manter o padrão isto é fundamental, pois o grupo 

vem crescendo substancialmente ao longo dos anos. De acordo com as entrevistas, pode-se 

observar que os gestores aprovam os programas efetivados.  

Segundo os entrevistados, os programas ajudam a alinhar os objetivos individuais aos 

coletivos. Apontaram o Programa de Excelência no Atendimento como o mais importante 

para o negócio e a Escola de Novos Líderes como o segundo mais necessário ao negócio.  

Também denota-se que existe a impressão, por parte dos entrevistados, que os 

programas de T&D melhoram o desempenho individual e, consequentemente, o coletivo. Isso 

é um elemento importante para a empresa obter vantagem competitiva na sua arena de 

atuação. Os empregados voltam motivados de um programa de treinamento. Estes programas 

objetivam a disseminação das informações, gerando e multiplicando conhecimento. 

De um modo geral, pode-se dizer que a impressão dos gestores sobre os programas 

adotados pelo Grupo Peruzzo é muito boa e são de grande valia para o negócio. Além de 
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auxiliarem o trabalho dos gestores, os programas de T&D geram um diferencial frente aos 

concorrentes, pois o conhecimento é fonte de vantagem competitiva. 

O estudo foi de grande valia para conhecer a percepção dos gestores em relação aos 

programas adotados pela empresa investigada. Entretanto, devido a limitações de tempo e 

metodologia, os resultados do trabalho talvez não possam ser extrapolados a outras empresas 

e estudos, como fonte integral de pesquisa. Mas pode-se utilizar os resultados obtidos nesta 

pesquisa como parâmetros para outros estudos. Sugere-se, outrossim, aprofundar o 

conhecimento através de pesquisas, enfatizando a relevância dos programas de T&D para 

obter vantagem competitiva frente à concorrência. 

Ao término do trabalho pode-se afirmar que os gestores entrevistados acreditam que os 

programas de T&D contribuem para as empresas que buscam a vantagem competitiva e a 

diferenciação no contexto empresarial. 

A obsolescência do conhecimento faz com que pessoas e organizações precisem 

aprimorar-se continuamente. Com base na pesquisa, o Grupo Peruzzo mostrou estar alinhado 

a esta filosofia, pois investe em programas de T&D para atender às exigências do mercado e 

superar seus concorrentes. Essa vantagem competitiva está diretamente ligada às pessoas que 

desenvolvem as atividades. Os programas de T&D, procuram levar os trabalhadores a 

desempenharem melhor suas funções e conhecer o negócio como um todo, o que acredita-se 

que resulta em clientes satisfeitos e que retornarão a comprar nas lojas do grupo. 
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APÊNDICE A – Roteiro da entrevista 
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ENTREVISTA 

 

1 - Você considera que os programas de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas devem 

possuir um foco específico? 

  

2 - Programas de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas ajudam a alinhar os objetivos 

pessoais aos objetivos organizacionais? 

 

3 - Em relação aos programas de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas efetivados pela 

empresa (Socialização de novos Colaboradores, Formação de Líderes, Qualidade no 

atendimento), qual o que você acredita ser o mais importante para o negócio? 

 

4 – Os três programas conseguiram os objetivos propostos de melhorar o desempenho 

individual e coletivo? 

 

5 - Quais conhecimentos que poderiam ser aprimorados e que não são abordados nos 

programas? 

 

6 - Como você vê a efetividade dos programas de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas 

em relação à aprendizagem organizacional? 

 

7 - Qual a impressão que você tem destes programas de Capacitação e Desenvolvimento de 

Pessoas? 

 

8 - Estes cursos de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoas podem gerar vantagem 

competitiva em relação aos concorrentes? De que forma? 

 

9 - Você, como gestor, de que forma se beneficia destes programas de Desenvolvimento de 

Pessoas? 


