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"Everything flows and nothing abides; everything 

gives away and nothing stays fixed... It is in 

changing that things find repose." 

Heraclitus, Filósofo Grego, 550 AC 

"The secrets of the universe were to be found 

in hidden tentions and connections that 

simultaneusly create patterns of unity and change." 

Gareth Morgan 



RESUMO 

Resumo da dissertação apresentada à Escola Brasileira de Administração Pública - EBAP da 
Fundação Getúlio Vargas - EBAP, como parte dos requisitos para obtenção do grau de Mestre 
em Administração Pública 

A Participação do Empregado na Implantação de um Programa de Gerência da 
Qualidade Total: A Região Operacional da Embratel no Rio de Janeiro 

Clarissa de Souza Monteiro Campos 

Setembro, 1996 

Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa 

Orientador: Prof.: Paulo Reis Vieira 

O trabalho visa analisar um programa de Qualidade Total focalizando a questão da participação 
dos funcionários no mesmo. Através de uma pesquisa de campo, pretendeu-se levantar a 
questão da participação dentro dos programas de qualidade, bem como sua repercussão na 
adesão dos funcionários à filosofia do programa de Qualidade Total e no desenvolvimento do 
processo da melhoria contínua na organização. 

De cunho exploratório e caráter qualitativo, a pesquisa de campo desenvolvida não teve 
pretensões de generalização. Com metodologia qualitativa, a pesquisa objetivou produzir 
dados descritivos relativos à observação de comportamentos e palavras escritas das pessoas 
investigadas. Não houve preocupação de resolver os problemas ou avaliar acertos e 
contradições no processo de implantação do TQC. 

A pesquisadora baseou-se, para aplicação e avaliação dos dados coletados, na suposição de 
que: através das contradições podem-se ser configuradas possíveis saídas para problemas e, 
portanto, estas devem ser olhadas como ponto de partida para a implantação de melhorias no 
processo atual da organização. 

A experiência de implantação do Programa de Qualidade Total na Região Operacional do Rio 
de Janeiro na Embratel, até onde a limitação dos dados coletados permite concluir, teve mais 
pontos fortes do que fracos no que diz respeito a questão da participação dos funcionários. 
Pode-se acreditar que as limitações observadas pela pesquisa são passíveis de superação 
mediante um esforço de esclarecimento sobre os objetivos e, principalmente, sobre as metas do 
Programa, permitindo um possível aumento do grau de adesão dos funcionários no mesmo. 



ABSTRACT 

Abstract of the dissertation presented to Escola Brasileira de Administração Pública - EBAP, at 
Fundação Getúlio Vargas - FGV, as part of the requirements for the degree of Master of Public 
Administration 

The Employees Participation in a Total Quality Management Program: 
Operational Division ofEmbratel Rio de Janeiro 

Clarissa de Souza Monteiro Campos 

September, 1996 

Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa 

Advisor: Professor Paulo Reis Vieira 

The present work aims to study a Total Quality program, focusing in the employees' 

engagement in such programo Through the use of a field research, the intention was to 
gather various opinions about employees' cooperation to the program establishment, observing 
the acceptance and the engagement of the employees to the Total Quality program philosophy 
and to the development of a continuous excellence concept in the organization. 

As an exploratory research, with qualitative characteristics, the field research (?"Pesquisa 
de Campo") had no intention of making generalizations. Through a qualitative approach, the 
research meant to gather. during the inquire, descriptive comments to the questionnaire, as well 
observe the interviewed parties' behavior to the questionnaire issue. In no time was there a 
concem towards solving given problems, or judging either accurate or contradictive measures 
of the organization' s TQC program establishment proceedure. 

The investigator based all its data valuation and application on the hypothesis that: through 
observed contradictions. one can achieve the needed solutions to the existing problems, and 
therefore, contradictions should be taken as a starting element to the establishment of a 
continuous improvement process in the organization. 

The Total Quality Program establishment experience in the Rio de Janeiro Operation District of 
Embratel, up to where the investigator's data limitation allowed her to conclude, has more 
positive aspects, as far as the employees' participation is concemed, than negative ones. The 
observed limitations of this research are capable of being surpassed if more effort is made in 
elucidating the program's objective and, especially, explaining what the Program aims to 
achieve. This procedure would most likely increase the employees' acceptance to the programo 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 - O PROBLEMA 

o Brasil e o mundo estão vivendo períodos de grandes mudanças. A 

menos de cinco anos do final desta década e fim de milênio, estamos 

lidando com a entrada de novos hábitos, exigências e conceitos de 

organização. A constante evolução tecnológica, principalmente nos 

campos da informática e da comunicação, incorre em redução do tempo 

de reflexão e tomada de decisões, sobre nossas próprias vidas e sobre 

as empresas e as organizações a que estamos vinculados. A 

necessidade de inovações contínuas e respostas rápidas para as 

mudanças de mercado e tecnológica requerem virtualmente uma força 

de trabalho e estratégias de gerenciamento mais participativas. 

As relações pessoais, econômicas, comerciais e financeiras tornam-se 

cada vez mais intensas, levando países a uma economia de 

globalização, buscando uma maior integração entre povos e nações e 

formando blocos econômicos, como a Comunidade Econômica 

Européia - CEE e o Mercosul. 

Hoje os produtos brasileiros, devido a sua baixa produtividade e 

qualidade, se encontram ameaçados por uma perda de mercado, tanto 

no exterior quanto no mercado interno. Grande parte das empresas 

brasileiras se encontram em desvantagens tecnológicas - quer em 

termos de processo produtivo, quer em termos de gestão. A abertura de 
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mercado, com a redução de alíqüotas de importação para o Brasil, 

propiciou o aparecimento de concorrentes anteriormente alijados dos 

mercados internos, aumentando a concorrência externa no mercado 

nacional. 

A globalização do mundo, intensificada a partir dos anos 80, 

simultaneamente com as transformações econômicas, políticas, 

tecnológicas, sociais e culturais levou a teoria da gestão a criar novos 

enfoques e instrumentos para garantir a continuidade organizacional. 

Este processo de globalização traz aspectos positivos do ponto de vista 

da integração econômica, política, social e cultural, bem como agrega 

novos desafios para as definições estratégicas e de políticas. 

Os produtos brasileiros vêm sendo atingidos pelas crescentes 

exigências por parte dos importadores. A partir de 1992, a empresa que 

deseja exportar para a CEE fica obrigada a conceber efetivo sistema de 

gestão da qualidade, com padrões compatíveis com a globalização, a 

fim de atender às necessidades e expectativas desses clientes. Tal 

determinação está expressa nas normas ISO 9000, traduzidas e 

emitidas no País pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, em 

setembro de 1990. Também os clientes internos estão ficando mais 

exigentes. A aprovação do Código de Defesa do Consumidor, recente 

conquista do consumidor brasileiro, juntamente com a abertura à 

entrada dos produtos importados são fatores que tendem a estimular 

internamente a competição dos produtos nacionais em termos de 

qualidade e preço. 

6 
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A crescente disputa mercadológica está estimulando também as 

grandes empresas a acompanhar os rápidos avanços tecnológicos, seja 

nas áreas de informática e comunicação, seja na área de tecnologia 

organizacionais. Por força de sua enorme estrutura e conseqüente 

lentidão dos processos decisórios, dependentes de inúmeros níveis 

hierárquicos, as empresas nacionais começam a mostrar dificuldades 

na disputa por mercado dominado cada vez mais pela soberania do 

consumidor. 

No caso da empresas estatais, a quebra do monopólio e a iminência da 

privatização são dois fatores adicionais de preocupação. Hoje a 

sociedade discute a possibilidade e a capacidade de autosustentação 

das empresas estatais no ambiente de negócio. Em 1960 assistimos ao 

aumento da participação do Governo na economia, através das estatais 

e dos financiamentos e empréstimos externos, devido à instabilidade 

política, e índices crescentes de inflação, que afugentavam o capital 

privado, nacional e estrangeiro, dos investimentos em setores de alta 

densidade de capital e de longa maturação. Hoje, o corte efetuado nos 

investimentos e nos gastos vem levando as organizações do setor 

público, inclusive as empresas estatais a uma situação crítica. 

Os países do Terceiro Mundo enfrentam hoje problemas para equilibrar 

suas finanças e estatizar suas economias. Com o setor produtivo 

descapitalizado e dependente da participação estatal direta ou indireta, 

as empresas estatais estão enfrentando o desafio de aumentar sua 

produtividade e competitividade justamente quando o Estado vem 
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sendo pressionado para equilibrar suas finanças, seja pela redução de 

gastos e seja pela privatização das empresas hoje alinhadas no 

patrimônio público. 

Atentas à necessidade cada vez maior de auto-preservação, as 

empresas têm envidado esforços no aperfeiçoamento dos processos 

operacionais. A questão da qualidade tem merecido atenção cada vez 

maior por parte dos administradores, seja para acompanhar o nível de 

exigências dos usuários, seja pelo aumento do nível de competitividade 

no setor produtivo. A falta de qualidade fica cada vez mais cara para 

as organizações, pois sua falta repercute em perda de mercado. 

As empresas hoje consideradas modernas empurram a estratégia, ao 

invés de serem puxadas por ela. Para essas empresas, o essencial é a 

definição de sua missão e, ao mesmo tempo, a prontidão para 

implementá-Ia. Um dos grandes desafios colocado às empresas 

atuantes deste mercado mais competitivo e dinâmico, com 

consumidores cada vez mais exigentes, é a alteração do enfoque 

temporal de empresas convencionais para empresas "em tempo real", 

ou seja, empresas preparadas para um processo de mudança contínua. 

o grande desafio das organizações contemporâneas é a reorientação 

das ações dos seus dirigentes e empregados a este ambiente 

empresarial mais competitivo. 

8 
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Frente a realidade mais competitiva, no mercado de serviços, as 

tendências mais marcantes são a terceirização, a maior velocidade da 

comunicação, a globalização dos serviços, a demanda por tempo, a 

mudança de padrões sociais e o aumento das expectativas e exigências 

por parte dos clientes e da sociedade como um todo. Para manter-se 

competitiva neste mercado a empresa precisa começar a prestar mais e 

melhores serviços aos seus clientes, adotando ações concretas no 

terreno da qualidade e produtividade. 

o governo brasileiro, em junho de 1990, com vistas a aumentar a 

competitividade das empresas brasileiras, editou o Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade (Brasil - 1990), a partir do qual muitas 

empresas brasileiras, inclusive estatais, voltaram-se para a implantação 

de programas de qualidade. Esses programas em sua grande maioria, 

incorporam a filosofia do Controle Total da Qualidade - TQC (Total 

Quality Control). O TQC é um conjunto de técnicas gerencias, 

praticadas originalmente em empresas japonesas e hoje difundidas em 

todo o mundo, apoiadas na filosofia de um contínuo aperfeiçoamento. 

Uma das principais premissas da proposta do TQC é que qualidade e 

produtividade não são incompatíveis. Pelo contrário, nos programas de 

Qualidade Total são complementares, podendo ser obtidas ao mesmo 

tempo, sem que uma acarrete prejuízo à outra. Este enfoque é diferente 

do usado pela Administração Científica, de Taylor, onde a produção se 

desdobrava em tarefas unitárias e repetitivas, apoiadas no conceito da 
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separação entre o planejamento e a execução, o que nem sempre 

garantia qualidade. 

Na estrutura do modelo Taylorista, as atividades de inspeção e de 

produção eram sempre distanciadas. Até pouco tempo, as empresas 

ocidentais costumavam ter em sua estrutura um órgão de controle de 

qualidade, os chamados Departamentos de Qualidade, responsáveis 

pela inspeção. Ao serem comparados à estratégia japonesa, onde o 

controle de qualidade é implantado "por toda a empresa", esses 

mecanismos de inspeção, mostraram-se precários e com resultados 

inferiores. 

A estratégia japonesa veio revolucionar a gerência para a qualidade, a 

partir de uma abordagem holística (do grego halos, todo). A busca da 

qualidade passou a ser tarefa de todas as pessoas, em todos os setores 

e em todos os níveis da empresa. Esta diluição do gerenciamento da 

qualidade, além de reduzir custos, mostrou-se mais eficaz do que a 

inspeção final. Ao agir sob todos os níveis e elementos que influem na 

qualidade, as organizações deixam de fazer o controle da qualidade e 

começam a se preocupar em assegurar qualidade, num sistema onde 

todas as atividades são interdependentes. 

A filosofia dessa proposta engloba a) visão de longo prazo; b) inovação 

tecnológica; c) novo olhar sobre os custos; d) raciocínio estatístico; e) 

visão ampliada de cliente; f) trabalho em equipes e metas 

multifuncionais. Engloba ainda conceitos como flexibilidade e 

10 
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cooperação. A organização passa a ser vista como um fluxo contínuo, 

em constante evolução, estabelecendo na organização uma cultura de 

mudança. 

A implantação da filosofia do TQC vai mais além quanto ao controle do 

processo. O conceito de qualidade é mais abrangente e envolve toda a 

empresa e não apenas o produto. Existe nela uma preocupação maior 

com o elemento humano, tanto no âmbito da organização quanto fora 

dela, focando os esforços na satisfação do cliente e na busca contínua 

do aperfeiçoamento. 

Pode-se identificar ainda no TQC outra peculiaridade em consonância 

com a visão holística: valorização da complementaridade entre 

aparentes opostos. Assim, não se pretende eliminar todas as antigas 

práticas administrativas, mas incorporar as novas técnicas gerências, 

aproveitando a intuição das pessoas envolvidas no processo produtivo. 

Ao implantar no Brasil os programas de Qualidade Total desenvolvidos 

em outras culturas, surge a questão de como adequa-los ao contexto 

brasileiro e às peculiaridades de cada empresa. Tornando-se 

fundamental que os aspectos da cultura da organização e da nação 

sejam considerados no processo de implantação dos programas de 

qualidade. Seguindo a filosofia da "Teoria das Possibilidades" de 

Guerreiro Ramos (Ramos, 1983) em que se considera o 

desenvolvimento como não linear, as etapas percorridas por nações 

como o Brasil não são e não devem ser as mesmas das percorridas 

1 1 
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pelas nações ditas do "Primeiro Mundo". É fundamental que saibamos 

quais valores queremos privilegiar e que necessidades temos, 

respeitando sempre a nossa cultura. 

A questão da participação das pessoas nos processos em decorrência 

da entrada de tecnologias mais avançadas e especializações mais 

estreitas, vem gerando maior interdependência entre as várias tarefas e 

unidades organizacionais. O aumento da participação dos empregados 

no processo decisório gera e distribui poder de acordo com as diversas 

habilidades, conhecimentos e controles de funções críticas na empresa 

e se torna ingrediente indispensável a sua sobrevivência e crescimento. 

12 
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1.2 - OBJETIVO 

o objetivo deste estudo é analisar um programa de Qualidade Total 

focalizando a questão da participação nele dos funcionários. Para tanto, 

foi desenvolvida pesquisa de campo em uma empresa pública do setor 

de telecomunicações: a EMBRATEL, especificamente em seu Distrito 

do Rio de Janeiro na Região de Operação Centro-Leste. Dois fatores 

condicionam essa escolha. Primeiramente, por ser a EMBRA TEL uma 

empresa do setor público, onde está sendo implementado programa de 

Qualidade Total, baseado no enfoque do TQC japonês. Em segundo 

lugar, pela oportunidade que a Empresa ofereceu, possibilitando o 

envolvimento da pesquisadora no programa de qualidade, 

disponibilizando documentos, criando condições para a coleta dos 

dados e, sobretudo, pelo interesse mostrado pelos resultados da 

pesquisa. 

De cunho exploratório e caráter qualitativo, a pesquisa não teve 

pretensões de generalização. As metodologias qualitativas referem-se a 

procedimentos de pesquisa que, segundo Bogdan e Taylor (apud 

Santos:1994), produzem dados descritivos relativos à observação de 

comportamentos, ou a palavras escritas e faladas das pessoas 

investigadas. Pretendeu-se neste estudo levantar a questão da 

participação dentro dos programas de qualidade, bem como sua 

repercussão na adesão dos funcionários à filosofia do programa e no 

desenvolvimento do processo da melhoria contínua na organização. 

13 
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Não houve preocupação de resolver os problemas ou avaliar acertos e 

contradições no processo de implantação do TQC. Neste sentido, a 

pesquisadora baseou-se na suposição de que: através das contradições 

podem ser configuradas possíveis saídas para os problemas e, 

portanto, estas devem ser olhadas como ponto de partida para a 

implantação de melhorias no processo atual da organização. 

1.3 - QUESTÕES 

Nos programas de TQC, a participação aparece como uma de suas 

questões fundamentais. Aparentemente, os Programas de Qualidade 

como TQC teriam na abertura à participação de nova abordagem à 

questão da motivação do trabalhador, e prometem compatibilizar 

aumento de qualidade e o de produtividade com melhoria de qualidade 

de vida das pessoas. 

Cabe, no entanto, ressaltar que o TQC não tem a pretensão de eliminar 

o conflito entre trabalhador e organização. Dado que o esforço de 

implantação do TQC se configura na interação entre gerentes/chefes e 

trabalhadores, seria razoável esperar que cada parte envolvida em tal 

interação tenha uma apreciação diferente da questão da participação. 

Assim, as questões fundamentais a que esta pesquisa buscou 

corresponder foram: Quais as controvérsias e coincidências a respeito 

da participação observadas por gerentes e trabalhadores que vivenciam 

experiências em programas de TQC? Como esses fatores vêem a 
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participação no programa implantado? Estão sendo realmente abertos 

espaços à participação? Por que mecanismos se concretiza esta 

participação? As pessoas estão se sentindo participantes deste 

processo? A organização está realmente acatando tal participação? Até 

que ponto a participação tem sido fundamental na implantação do 

programa de Qualidade da Empresa? 

À luz dessas questões, foram definidos três objetivos específicos: 

(i) Conhecer as percepções de cada grupo sobre a experiência, 

identificando as possíveis controvérsias, coincidências e contradições 

dentro de cada grupo e entre os dois grupos; 

(ii) Entender as possibilidades e limitações que a experiência 

analisada sugere; e 

(iii) Propor ações/reflexões para a implantação da tecnologia TQC 

como tecnologia gerencial voltada para a qualidade e produtividade, 

especulando sobre direções para o seu futuro. 
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1.4 - SUPOSiÇÕES EM QUE O ESTUDO SE APOIA 

A primeira suposição é a de que, como em qualquer situação interativa, 

é possível ocorrer diferenças de percepções e expectativas a respeito 

da participação. A segunda é a de que dentro de cada uma das partes 

que se envolvem na interação, essas percepções e expectativas não 

são homogêneas. A terceira é a de que a partir do conhecimento das 

controvérsias, coincidências e contradições podem ser entendidas as 

possibilidades e limitações do processo de implantação e ou 

fortalecimento da qualidade numa organização. 

1.5 - RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Muitos têm sido os modismos que têm, ao longo dos anos, influenciado 

a prática das organizações produtivas. No Brasil os modismos se 

sucedem, como no chamado Primeiro Mundo, de onde são importados. 

Para citar apenas alguns exemplos, temos: desenvolvimento 

organizacional, desenvolvimento institucional, grid gerencial, análise 

transacional, administração por objetivos, metodologia de solução de 

problemas e, mais recentemente programas de qualidade total, como 

os círculos de controle de qualidade, o TQe e a reengenharia. 

Estes cultos às modas, segundo Maurício Serva (Serva: 1992) 

comprovam a adesão à lógica do mercado, funcionando como "guias 

práticos para assegurar o comportamento organizacional" (Serva: 1992, 

p.143). 
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o TOe pretende valorizar a dimensão de subjetividade do trabalhador, 

sobretudo incorporando sua responsabilidade subjetiva, que é a sua 

colaboração no processo de busca da qualidade. 

Espera-se que a tentativa de entrar em contato com a subjetividade, 

crenças e sentimentos dos diferentes atores possa trazer subsídios para 

repensar a realidade e iluminar o caminho para um conceito de 

qualidade mais abrangente que englobe a qualidade de vida do homem 

como proprietário, gerente, trabalhador e como consumidor, não só a 

curto prazo, mas no caminho de um desenvolvimento não limitado aos 

parâmetros funcionalistas do mercado. 

Sem ter pretensões de generalizar seus resultados, espera-se contribuir 

para futuras investigações, incrementando o conhecimento acerca do 

assunto. Finalmente, criou-se oportunidade de testar uma metodologia 

passível de ser replicada em universo mais amplo, seja na própria 

empresa, seja em outras empresas, apreciando-se outros fatores além 

da participação. 
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1.6 - LIMITAÇÕES 

Esta pesquisa incorre em limitações de natureza conceptual e de 

natureza operacional. No bloco das limitações operacionais alinham-se: 

~ - Falta de recursos financeiros; 

ii - Falta de recurso de tempo; 

iii- Descontinuidade típica de organização do setor público que 

afetaram a situação pesquisada. As mudanças na alta cúpula da 

empresa, sobretudo na Diretoria Administrativa, com conseqüências 

sobre as dimensões fundamentais do programa (treinamento, horas 

extras, diárias, etc ... ) sem dúvida podem ter afetado diretamente a 

percepção das respostas sobre variáveis fundamentais a esta pesquisa. 

A própria opção por estudo de caso, limitado à experiência de 

implantação do Programa de Qualidade em uma unidade operacional 

de empresa estatal do setor de serviços e a limitação do foco à questão 

da participação, mesmo sabendo que outros fatores afetam a questão 

da qualidade. Tais delimitações decorreram da carência de recursos à 

disposição da pesquisadora. Por outro lado, estes se concentram na 

participação no P.D. e a abordagem a própria questão da participação é 

parcial na medida em que não trata a questão da participação nos 

resultados. 

Todas as limitações reconhecidas são normais e aceitáveis em 

trabalhos de pesquisa em nível de mestrado. 
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1.7 - ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho se desdobra em sete capítulos, incluída esta Introdução, 

seguidos de apêndice e bibliografia. 

No capítulo dois - O TQC Como Estratégia de Mudança Organizacional 

- o conceito de qualidade e a proposta japonesa do TQC são 

apresentados, explorando as principais variáveis e os relacionamentos 

entre elas. 

No capítulo três - Dimensões Humanas da Qualidade - são discutidos 

alguns dos fatores da natureza humana que interferem especificamente 

na implementação de programas como os de Gerência da Qualidade 

Total. Mereceram destaque os tópicos Cultura - Cultura Organizacional, 

Natureza da Cultura; A Organização e o Ser Humano, Natureza da 

Motivação e a Crise do Significado; Participação. 

No capítulo quatro são apresentadas algumas impressões sobre a 

organização pesquisada. São destacadas as condições particulares ao 

caso em estudo: sua estratégia de qualidade total, vantagens e 

limitações, as mudanças organizacionais ocorridas ao longo da 

pesquisa. 

No capítulo cinco será apresentada a metodologia da pesquisa de 

campo e os procedimentos estatísticos usados para tratamento e 

análise dos dados. 
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No capítulo seis - Apresentação dos Resultados - são apresentados e 

analisados os resultados, procurando iluminar as controvérsias, 

coincidências e contradições observadas entre as duas partes 

envolvidas no processo de mudança. 

No capítulo sete - Conclusões - procura-se responder às questões 

propostas na Introdução. São ainda sugeridas pesquisas que 

possivelmente complementariam o presente trabalho. 
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2 - TQC COMO ESTRATÉGIA DE MUDANÇA ORGANIZACIONAL 

2.1 - A ABORDAGEM À QUALIDADE 

A partir da década de 80, o mundo ocidental foi invadido por produtos 

japoneses os quais se destacavam pela sua elevada qualidade e baixo 

custo. Vários estudos se voltaram para descobrir a razão do sucesso 

japonês e as técnicas de sua administração. As ferramentas utilizadas 

não eram inéditas: pelo contrário, os conhecimentos utilizados já eram 

conhecidos no ocidente. As técnicas básicas deste modelo de qualidade 

japonês foram desenvolvidas por Deming, um americano. O que 

diferenciava os japoneses não eram as técnicas, mas a forma e o 

objetivo da utilização de tais técnicas: satisfazer os clientes. Todos os 

esforços da organização voltam-se para o desenvolvimento da 

qualidade do produto ou serviço a ser oferecido ao cliente. 

A evolução pela busca das práticas da qualidade dos produtos e 

serviços, bem como do processo de trabalho, gerou diversos conceitos 

e associações sobre a questão qualidade. As definições sobre 

qualidade são diversas, variando em amplitude e profundidade, mas 

girando sempre em torno dos conceitos de conformidade, adequação ao 

uso e satisfação do cliente. 

Ishigawa, por exemplo, em seu primeiro ensinamento, ressalta a 

significância da qualidade das pessoas e postula que qualidade 

começa com a educação (apud Fraga: 1995). Defende a posição de que 
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o controle de qualidade não pode ser implementado apenas pela 

implantação de medidas nacionais ou internacionais. Antes de 

implementar tais medidas, "o controle de qualidade precisa de metas 

altas para o atingimento dos requisitos dos seus consumidores criando 

a qualidade que os satisfaçam" (Ishigawa: 1985, p.8). Para esse autor 

qualidade ganha sentido mais abrangente incluindo qualidade do 

trabalho, dos serviços, da informação, do processo, da distribuição, etc. 

Para Campos (Campos, Falconi: 1990), qualidade seria a ausência de 

deficiências, propiciando aumento do nível de produtividade. Portanto, 

qualidade é satisfazer as necessidades dos clientes a um custo 

reduzido, aumentando a produtividade da empresa e sua fatia de 

mercado. À proporção que uma organização fica mais competitiva, fica 

à frente de seus concorrentes, passa a ter melhores condições para 

manter sua sobrevivência, emprego e renda de seus empregados. 

o criador da Estratégia Kaizen (lmai: 1990), amplia o conceito de 

qualidade a tudo que possa ser melhorado. Ao contrário da tendência 

reducionista de relacionar qualidade apenas ao produto, deve-se ir 

mais além, considerando também melhoria para as pessoas. 

Para Deming (Deming:1990), é importante que se definam também 

alguns outros termos relacionados à qualidade, como cliente e 

satisfação do cliente. Clientes são todas as pessoas impactadas pelo 

produto ou pelo próprio processo, tanto interna como externamente. Os 

clientes internos são os outros setores da própria empresa. Clientes 
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externos são órgãos governamentais regulamentadores, o público 

consumidor e todos aqueles que podem ser impactados por produtos ou 

processos, seja via danos pessoais ou ao meio ambiente. 

Satisfação do cliente ocorre quando este percebe a coincidência entre 

suas necessidades e as características do produto ou serviço. O 

consumidor atual demanda não só produtos de qualidade, mas produtos 

de qualidade a preço acessível. A sobrevivência da empresa estaria 

relacionada portanto à satisfação de seus clientes, em termos de 

adequação e custo do produto ou serviço produzido. 

As empresas japonesas que adotaram o enfoque da qualidade em 

primeiro lugar (quality first) , conseguiram não só elevar o seu padrão 

geral de qualidade, como também gerar aumento na produtividade, com 

conseqüente redução dos custos, elevação das vendas e dos lucros. As 

empresas americanas que colocam lucro em primeiro lugar (profit 

first) acabaram por perder para as empresas japonesas. 

A busca da Qualidade é guiada por três princípios básicos: 

produtividade, competitividade e sobrevivência da organização. No 

esquema de Falconi (Campos, Falconi: 1990), reproduzido na Figura 1, 

a gerência da qualidade está ligada aos benefícios da produtividade e 

da competitividade, culminando no benefício final de sobrevivência da 

empresa. 
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SOBREVIVÊNCIA 

t 
I COMPETITIVIDADE I 

1 
I PRODUTIVIDADE 

1 
QUALIDADE 

Qualidade como Fator de Sobrevivência da Empresa 

Figura 1 

No caso das empresas estatais e do governo, as razões para implantar 

um programa de Qualidade vão desde melhorar o serviço ao público, a 

diminuir gastos, conseguir e manter melhores o envolvimento dos 

funcionários. 

2.2 - O TQC 

A chamada Qualidade Total é conhecida por vários nomes, 

principalmente por TQC - Total Quality Contrai e TQM - Total Quality 

Management (Gestão da Qualidade Total). 
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Qualidade Total é mais que estado final a ser atingido; envolve um 

processo contínuo, onde cada pequena melhoria vai superando 

problemas das mais diversas naturezas. 

Empresas que adotam a Gestão da Qualidade Total procuram um fluxo 

constante de novas idéias de melhoria do atendimento aos clientes, 

sejam originadas de estudos objetivos e científicos ou contribuições das 

pessoas da empresa. 

o problema de controlar a qualidade evoluiu da detecção de falhas 

para a prevenção de falhas. No antigo enfoque de detecção de 

defeitos, as falhas eram encontradas depois de estas terem ocorrido, ou 

seja, a empresa já havia incorrido nos custos deste erro. Neste novo 

enfoque preventivo, os esforços para controlar a qualidade envolvem 

desde a concepção do produto, passando pelas etapas de suprimento, 

fabricação, testes intermediários e finos, atividades pós-vendas, além 

das atividades administrativas envolvidas. 

A estratégia de ação da qualidade encontra-se resumida na palavra 

japonesa Kaizen, que significa contínuo aperfeiçoamento. Na filosofia 

do TQe, qualidade deve ser buscada sempre. A falta de qualidade 

passa a ser, apontada portanto, por qualquer fator que possa ser 

melhorado, seja este importante ou não para a empresa em termos de 

custo. O importante é a ação empreendida a qualquer momento com 
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vistas ao aperfeiçoamento. Em algum momento esta mentalidade irá se 

refletir na qualidade do produto ou serviço produzido pela organização. 

A Gerência da Qualidade Total deve permear todas as atividades 

organizacionais, servindo como alicerce para o crescimento da 

organização, privilegiando a visão do mercado com enfoque no cliente e 

enfatizando o papel da liderança, da gestão participativa e do 

crescimento do ser humano dentro da organização. É fundamental que 

qualidade esteja aplicada sobretudo às pessoas da organização, 

valorizando o Ser humano como "Homo integralis". 

Ao prestar atenção apenas às técnicas, deixa-se de ver que o TQC é 

composto também por outros aspectos, tais como: forte orientação para 

o cliente; controle dos processos produtivos (por técnicas estatísticas); 

atenção ao desenvolvimento de novos produtos e serviços e, 

principalmente, atenção às pessoas que compõem o sistema. Na 

filosofia básica do TQC, qualidade é um aspecto global que precisa 

estar aliado à qualidade do produto ou serviço, à qualidade do 

ambiente de trabalho, ao relacionamento com os fornecedores e à 

comunidade. Em outras palavras, TQC é uma filosofia que deve se 

preocupar com a melhoria da qualidade de vida como um todo. 

A preocupação com qualidade hoje abrange desde o simples 

atendimento telefônico do cliente até a política da organização. 

Qualidade passa a ser uma das políticas da empresa, com uma 
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dimensão de complexidade abrangendo a organização como um todo. A 

preocupação maior deste movimento contempla o elemento humano, 

seja no âmbito da própria organização, seja fora dela, quando o foco 

dos esforços está na satisfação dos seus clientes. 

Seguindo a visão holística da qualidade proposta pela filosofia do TOC, 

fica impossível dissociá-Ia da qualidade de vida do funcionário, do 

cidadão da comunidade em que está instalada a empresa, bem como 

da qualidade do produto ou serviço produzido pela empresa. Tem-se 

aqui uma visão mais holística entre empresa e comunidade e empresa e 

o funcionário. Obter qualidade passa a ser um desafio total, 

ultrapassando as fronteiras de fabricação e, mais ainda, ultrapassando 

as fronteiras da própria empresa. A qualidade, do ponto de vista global, 

é um sistema de pensamento, onde não basta ser eficiente, é 

necessário ser o melhor em todos os aspectos que englobam a 

organização. 

Uma das ações fundamentais na implantação do TOe é a identificação 

clara dos produtos e clientes, pois é a satisfação de suas necessidades 

que embasa a filosofia do TOC. Conseqüentemente, todas as etapas 

posteriores dependem de uma exata identificação dessas necessidades. 

Para a implantação eficaz de um sistema de qualidade, é necessária 

uma mudança nas atitudes das pessoas envolvidas no processo. A 

tentativa de introduzir as técnicas sem o conhecimento da filosofia, pode 

levar a empresa à frustração e problemas, pois além dela não conseguir 
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melhorar a qualidade e produtividade desejada, poderá acabar gerando 

resistências a futuras mudanças. Assim, o aspecto humano na 

organização passa a ter papel fundamental; sendo enfatizado nesta 

abordagem o treinamento, a conscientização e a motivação do pessoal 

para a qualidade, bem como a qualidade de vida no trabalho. 

Por envolver mudanças comportamentais, a implantação de programas 

de qualidade exige grande esforço, dedicação e perseverança também 

por parte do topo da organização. É fundamental que os dirigentes 

compreendam que, por se tratar de mudanças comportamentais, os 

programas de qualidade levam tempo para colher resultados. O 

processo de implementação de qualidade é gradual e crescente. 

Não há como gerenciar qualidade sem atentar para às necessidades 

das pessoas, sejam empregados, sejam os clientes da organização. 

Ishigawa propôs seis passos fundamentais para conduzir a gerência da 

qualidade. Estes passos compõe o método gerencial denominado 

PDCA. O PDCA é um ciclo que envolve quatro fases: planejar, fazer, 

avaliar e agir (Plan, Do, Check, Action => PDCA). Deve operar de forma 

constante, conforme mostra o diagrama na Figura 2 (Ishigawa: 1985, 

p.59). 
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o Ciclo PDCA 

Atuar 
Corretivamente 

Verificar os 
Resultados das 
Tarefas 
Realizadas 

Definir as 
Metas 

Definir Métodos 
p/atingir Metas 

Executar a 
Tarefa 

Figura 2 

Outro fator .destacado na literatura é a necessidade de acompanhar o 

desenvolvimento dos programas de qualidade. Existem nas empresas 

momentos onde é necessário lançar desafios aos empregados de forma 
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a mobilizá-los à participação. As ferramentas de "self-assessment" da 

Administração da Qualidade, os PNQs - Programas Nacionais de 

Qualidade, assim como os programas internos de avaliação, são 

ferramentas que ajudam na promoção das políticas de qualidade nos 

vários níveis de negócio da organização. Algumas destas ferramentas 

são: o nível de satisfação dos clientes e funcionários; "benchmarking"; e 

critérios de avaliação de Prêmios como o Malcohn Baldridge e o 

Prêmio Nacional de Qualidade. O uso destas ferramentas propicia não 

só o acompanhamento como a disseminação do próprio programa na 

organização. 

2.3 - CONTRIBUiÇÕES AO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE 

QUALIDADE TOTAL 

Deming definiu 14 princípios (Deming: 1990) que, segundo ele, se 

aplicariam a grande e pequenas empresas, sejam elas indústrias de 

serviços ou de transformação. Aplicam-se igualmente a qualquer divisão 

de uma empresa. A preocupação maior de Deming é o ser humano, o 

que pode ser inferido pelo número de princípios (do 6° ao 13°) voltados 

para a política de Recursos Humanos. 

Para desempenhar a análise dos processos da organização, destaca a 

importância da separação das causas dos problemas e seus efeitos no 

gerenciamento. Desenvolveu o diagrama de causa-efeito (também 

conhecido como diagrama Ishigawa ou espinha-de-peixe, devido ao 
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seu formato). Este diagrama, apresentado por Falconi é reproduzido na 

Figura 3 (Falconi:1992, p.18). Trata-se de uma seqüência de 

procedimentos lógicos que permitiriam mapear fatores capazes de 

afetar o resultado desejado. No diagrama, os ramos que saem da seta 

maior (que leva ao resultado desejado, efeito ou problema) representam 

as principais causas (ou soluções) potenciais. Sua antecipação ajudaria 

as pessoas a enxergar mais facilmente as relações entre os fatores. 
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DIAGRAMA ISHIGAWA 

I I IMáquina I Matéria Prima . . 

F ornecedores-- Deteriorização- Instrumento-

Fornecimento--

Próprio Manutenção-

________ ~------~ __ --~--------------~----- \ EFEITOS \ 

Meio 
Ambiente 

- Oficina - Físico 

- Clima -Mental 

I MãO-de-Obrai 

I CAUSAS I 

Figura 3 

-Informação 

- Instrução 

2.4 - AS PROPOSTAS DE QUALIDADE TOTAL À LUZ DAS NOVAS 

TENDÊNCIAS DO CONHECIMENTO SOBRE AS ORGANIZAÇÕES 

A concepção do TQe parece compatível com a noção de rede. A rede é 

na verdade um sistema aberto em fluxo constante, pronto para ser 

reorganizado e transformado permanentemente; não mas rígido, mas 
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em processo contínuo. Marilyn Ferguson (apud Crema: 1989,p.109) ao 

definir o modelo holístico de organização cooperativa, fala desta rede, 

citando que: 

"Qualquer um que descubra a rápida proliferação de 

redes e compreenda a sua força, pode perceber o 

ímpeto para a transformação em todo o mundo. A rede 

é a intuição de nossa época: um sistema aberto, uma 

estrutura dissipadora tão ricamente coerente que está 

em constante fluxo, pronta para ser reorganizada, 

capaz de uma transformação sem fim. " 

Neste novo contexto, torna-se importante desenvolver nas organizações 

relações que possibilitem ambientes mais flexíveis às mudanças e ao 

processo contínuo de melhoramento. A proposta de entender Qualidade 

Total como processo contínuo de melhoria parece encaixar-se com a 

nova visão holística do universo e das organizações. 

Ainda segundo a proposta da visão holística, o homem é um ser 

quadridimensional (físico, mental, emocional e espiritual) e o universo é 

resultante de dois princípios opostos e complementares: princípio 

integrativo e princípio auto-afirmativo. O primeiro tem como objetivo a 

coerência, a unificação, a funcionalidade e o equilíbrio do conjunto; 

enquanto o segundo visa preservar a unicidade de cada parte. 
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A ênfase atribuída ao fator humano nas propostas de gerenciamento de 

qualidade parece dar conta dessa complementaridade. A nova visão da 

Vida e do Universo subjacente ao enfoque holístico tem como ponto de 

partida o princípio de complementaridade. Niels Bohn, há 70 anos, 

abordou de maneira científica a existência dos opostos 

complementares, apreciada já há milhares de anos pelos orientais, em 

particular na China (Yin e Yang). Na filosofia Tao, não existe nenhum 

aspecto da realidade inerentemente bom ou mau. Todos os aspectos 

devem ser aproveitados. 

Um exemplo de compreensão da complementaridade pelos chineses é 

sua concepção de crise com duplo significado: oportunidade e ameaça. 

Os ocidentais a vêem apenas como ameaça. No dialeto chinês, os dois 

ideogramas que descrevem crise são : "wei" e "ji". O primeiro significa 

perigo e o segundo significa oportunidades. Portanto, uma situação de 

perigo pode gerar oportunidade de mudança. No enfoque chinês, 

agrega-se à crise um aspecto positivo : a oportunidade para 

transformar e desenvolver integralmente uma situação problemática. 

Hoje, é crescente a percepção de que o enfoque científico tradicional já 

está, ao menos parcialmente, obsoleto, necessitando agregar-lhe alguns 

novos conceitos. A magnitude da crise mundial pode e deve valer-se de 

uma nova abordagem capaz de integrar os opostos; expressando-os no 

mundo cotidiano na forma de um novo valor: Qualidade de vida. 
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3 - DIMENSÕES HUMANAS E A BUSCA DA QUALIDADE 

o que se pretende na implantação de um sistema de gerenciamento da 

qualidade com base no TQC, é uma mudança da base de pensamento 

das pessoas que compõem a organização. Tais mudanças não se dão 

facilmente, sobretudo porque supõem a existência de alto grau de 

motivação, envolvimento, comprometimento, idealismo, além de muito 

trabalho. 

3.1 - NOVA VISÃO DO TRABALHO E DO TRABALHADOR 

A tendência contemporânea é a de abordar a questão do trabalho de 

uma perspectiva mais abrangente que a estreita visão do treinamento: 

"Desenvolvimento do Ser Humano como algo diferente de treinamento, 

no sentido de buscar desenvolver nos indivíduos não apenas o seu 

melhor desempenho nas tarefas que lhes são atribuídas pela 

organização, mas também as suas condições de crescimento pessoal" 

(Malik: 1992, p.34). 

Inspirado em Mauss, Chanlat (apud Serva e Jaime: 1995, p.67) chama 

a atenção para o fator humano nas organizações, essencialmente 

multifacetado e necessitado de aportes de todas as disciplinas que por 

ele se interessam. Seguindo este raciocínio, Chanlat "esboça a 

antropologia das organizações, cujos primeiros elementos estariam 

distribuídos em cinco níveis de análise: no nível do indivíduo, da 

interação, da organização, da sociedade e do mundo". 
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A esse respeito, é oportuna a contribuição de Macêdo sobre a questão 

do significado. Para o autor a busca do significado ... 

... obriga a sociedade e principalmente as organizações 

a repensarem o Ser Humano, e o colocarem como peça 

fundamental da sua estrutura, esta com os objetivos 

integrando aos da sociedade, como um Homem Pleno .... 

A produção, que antes era o carro chefe a seguir na 

frente em alta velocidade, passará a ser um dos carros 

puxados pela força desse novo homem que surgirá nesta 

nova concepção social. (Macêdo: 1993, p.6) 

Ao contrário da proposta Tailorista de organização do trabalho, as novas 

concepções de organização defendem o estabelecimento de condições 

que favorecem as relações criativas homem-trabalho. A idéia de 

flexibilidade no ambiente de trabalho permeia as propostas mais 

modernas. 

Claus Môller (Môller: 1994), em sua proposta de organização flexível, 

propõe o conceito de employeeship, em complementação ao de 

leadership. Assim como leadership significa um conjunto de atributos ou 

características necessários ao líder, employeeship seriam as 

características desejáveis para empregados engajados com o sucesso 

da empresa. 
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Para alcançar níveis de qualidade, M611er diz ser fundamental cada 

funcionário compreender o seu papel dentro do sistema de qualidade. O 

autor vê qualidade relacionada com a atitude, com o querer e o poder. 

Estabelece cinco tipos diferentes de qualidade (pessoal; de equipe; de 

produto; de serviços; e da empresa). Embora todos os cinco níveis 

sejam necessários para incrementar qualidade, recomenda iniciar o 

processo pela qualidade pessoal, "de forma que todos pensem 

qualidade, sintam a qualidade, tenham atitudes positivas em relação a 

contribuição pessoal para a empresa" (M6l1er, Nov. 1994, p. 10). 

O novo interesse das empresas pelo aspecto humano de qualidade tem 

gerado crescente interesse sobre a natureza do trabalho. Estas 

indagações vêm contribuindo para uma correlação entre Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT) e Produtividade, onde: "As práticas de QVT 

podem aumentar a capacidade dos empregados, habilitando-os a um 

melhor desempenho" (Huse e Cummings apud Macedo: 1992, p. 157). 

Os empregados deixam de ser vistos apenas como meros "fatores de 

produção" e a comunicação organização-empregados passa a ter papel 

fundamental no gerenciamento. Os níveis hierárquicos existentes na 

empresa devem ser minimizados para que, com menos níveis 

intermediários, seja possível responder mais prontamente às 

necessidades dos usuários e clientes. 
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3.2- A QUESTÃO DA MOTIVAÇÃO 

3.2.1- A MOTIVAÇÃO EM GERAL 

Muito se escreveu até agora sobre motivação. Pesquisadores como 

Maslow, Herzberg e McGregor deram contribuições valiosas sobre este 

tema. Entretanto. muitos desses estudos tem sido usado apenas para 

manipular o comportamento humano, de forma a obter a máxima 

eficiência das pessoas. Dentro do contexto administrativo e teórico

organizacional, a motivação foi convertida em instrumento de invasão, 

manipulação e controle através do qual administradores pensam poder 

induzir determinados comportamentos em seus subordinados. 

Muitas das contribuições se basearam na proposta de Maslow sobre 

hierarquia das necessidades humanas. Essa hierarquia é apresentada 

em cinco níveis de necessidades, segundo o tamanho do ciclo de 

recorrência: (i) necessidades fisiológicas; (ii) necessidade de 

segurança; (iii) necessidades sociais; (iv) necessidade de estima; e 

(v) necessidade de auto-realização. As necessidades fisiológicas têm o 

menor ciclo de recorrência, enquanto o ciclo da auto-realização coincide 

com o ciclo da existência humana. O autor propões que uma vez 

satisfeito, cada nível deixa de atuar como fonte de motivação, até que 

se cumpra novo ciclo. 

Em 1978, Archer sugere que a hierarquia proposta por Maslow, deveria 

ser chamada de "hierarquia dos motivadores", por entender que em 
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essência, Maslow propõe que a motivação seja a consequência de 

necessidades não ainda satisfeitas. 

Herzberg deu uma grande contribuição ao estudo da motivação ao 

formular a teoria dos dois fatores para melhor explicar o comportamento 

dos indivíduos no trabalho. Para Herzberg existem duas naturezas: (i) 

fatores higiênicos e (ii) fatores motivacionais. Os fatores higiênicos são 

encontrados no ambiente de trabalho, onde o indivíduo desempenha o 

seu trabalho. Alguns deles são: salário, benefícios sociais, estilo de 

chefia, condições físicas do trabalho e política da empresa, e podem ser 

administrados pela empresa. Já os fatores motivacionais estão 

relacionados com o conteúdo do trabalho, e englobam, em outros, o 

sentimento de auto-realização, grau de desafio, espaço de criatividade, 

responsabilidade, autonomia, reconhecimento, perspectiva de 

crescimento profissional. Estes estão sob controle do próprio indivíduo. 

Enquanto os chamados fatores higiênicos, se presentes, apenas 

conseguem evitar a insatisfação, os fatores motivacionais são os únicos 

capazes de provocar a motivação para o trabalho. O autor alerta para o 

fato de que as empresas pretendem motivar seus funcionários, 

utilizando fatores higiênicos, ou seja, melhorando as condições do 

ambiente. Herzberg afirma que os fatores higiênicos, quando 

otimizados, apenas evitam a insatisfação nos indivíduos, mas não 

conseguem despertar a sua motivação. São os fatores motivacionais 

que provocam motivação. 
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As atividades intrínsecamente motivadoras "são aquelas para as quais 

não existe recompensa aparente, exceto a atividade em si mesma. As 

atividades se tornam fins em si mesmas, em lugar de meios para atingir 

um fim" (Deci: 1975, p.19). 

Há mais de 30 anos, Douglas McGregor estabeleceu a distinção entre 

suposições que fundamentam a administração de trabalho, criando 

duas categorias a que denominou Teoria X e Teoria Y. A teoria 

convencional, a qual McGregor denominou Teoria X, repousa na 

concepção de que poder e autoridade são co-extensivos, ou seja, abrir 

mão da autoridade seria o mesmo que perder o poder de controlar. A 

chamada Teoria X repousa nas seguintes suposições (McGregor: 1980, 

p.41-42): 

(i) O ser humano, de modo geral, tem uma aversão essencial ao 

trabalho e o evita sempre que possível. 

( ii) Devido a essa característica humana de aversão ao trabalho, a 

maioria das pessoas precisa ser coagida, controlada, dirigida e 

ameaçada de punição para que se esforce no sentido da consecução 

dos objetivos organizacionais. 

(iii) O ser humano, de modo geral, prefere ser dirigido, quer evitar 

responsabilidade. tem relativamente pouca ambição e quer, acima de 

tudo, segurança. 

Apontou as limitações inerentes à autoridade e poder formais para 

gerenciar organizações de trabalho, ressaltando o fato de as pessoas se 
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comportarem da maneira consistente com a forma como são tratadas. 

Na formulação da Teoria Y (McGregor: 1980, p.53), ressaltou que os 

limites da colaboração humana no ambiente organizacional não podem 

ser confundidos com os limites da natureza humana. A seguir são 

destacadas as principais suposições da chamada Teoria Y: 

(i) O desperdício do esforço físico e mental no trabalho é tão natural 

como o jogo ou descanso. O ser humano comum não detesta, por 

natureza, o trabalho. Dependendo de condições controláveis, o trabalho 

pode ser uma fonte de satisfação (e será voluntariamente realizado) ou 

uma fonte de punição (e será evitado, se possível). 

( ii) O controle externo e a ameaça de punição não são os únicos 

meios de estimular o trabalho em vista dos objetivos organizacionais. O 

homem está sempre disposto a se autocontrolar a serviço de objetivos 

com os quais se compromete. 

(iii) O compromisso com os objetivos é dependente das 

recompensas associadas à sua consecução. A mais importante dessas 

recompensas é a satisfação do ego e das necessidades de auto

afirmação. 

(iv) O ser humano comum aprende, em condições adequadas, não só 

a aceitar responsabilidades como a procurá-Ias. A recusa de 

responsabilidades, a falta de ambição e a busca de garantia são, 

geralmente, conseqüência da experiência e não características 

humanas inatas. 

(v) A capacidade de usar um grau relativamente alto de imaginação, 

de engenhosidade e de criatividade na solução de problemas 
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organizacionais é mais amplamente distribuída na população do que 

geralmente se pensa. 

(vi) Nas condições da vida industrial moderna, as potencialidades 

intelectuais do ser humano comum estão sendo parcialmente usadas. 

Cecília Bergamini coloca a importância de se repensar a motivação. É 

interessante a distinção de Cecília Bergamini quanto às idéias de 

movimento e motivação. 

o movimento é quando os determinantes do 

comportamento se encontram no meio ambiente. 

Aquilo que se observa pode ser concebido como uma 

simples reação comportamental de indivíduo ao 

estímulo de tais fatores .... A motivação é quando a 

ação tem como origem o potencial propulsor, interno 

à própria pessoa, aquilo que se observa em termos 

comportamentais. (Bergamini,1990, p.25) 

Para Bergamini. as necessidades são os verdadeiros motivadores do 

comportamento e, portanto, não podemos criar necessidades nas outras 

pessoas: 

Há grande diferença entre o movimento causado pelas 

reações aos agentes condicionantes extrínsecos ao 

indivíduo, e a motivação que nasce das necessidades 

intrínsecas e que encontra sua fonte de energia nas 

emoções - assim sendo, ela pode então ser 
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compreendida como algo interno de cada um. Apesar 

de seu caráter claramente intrínseco, a motivação 

pode servir-se de fatores existentes no meio ambiente 

como meios de satisfazer uma necessidade interna, 

mas isso não significa que sua compreensão possa 

ser reduzida a busca desses fatores em si mesmo. 

(Bergamini: 1990, p. 30) 

Para Bergamini, o estado de plena satisfação nunca é atingido, pois o 

indivíduo nunca está completamente satisfeito, havendo sempre uma 

necessidade não satisfeita que irá decidir sua conduta motivacional. 

3.2.2 - A MOTIVAÇÃO NO TQC 

A implantação do TQe pressupõe participação, auto controle e 

envolvimento por parte de todos os funcionários. Porém não existem 

receitas infalíveis para se obter a motivação dos seres humanos. A 

complexidade das pessoas torna impossível a previsibilidade de seu 

comportamento. A motivação de seres humanos não podem ser 

entendida em termos de relações de causação linear entre resposta e 

estímulo. Apreciar a complexidade do ser humano e suas motivações 

pode contribuir para que as organizações estejam sempre em 

constante transformações. 

43 
Dissertação de Mestrado - Clarissa Campos - 31/12/95 



A Participação do Empregado na Implantação de um Programa de Gerência da 
Qualidade Total: A Região Operacional do Rio de Janeiro da EMBRATEL 

A liderança da organização precisa compreender que a verdadeira 

motivação está ligada a necessidade intrínseca do indivíduo. Embora 

sejam importantes, para evitar a insatisfação, os fatores extrínsecos não 

esgotam as possibilidades de motivação. 

Relacionada à questão da motivação, temos a participação dos 

indivíduos no esforço da organização pela qualidade. Através da sua 

participação, supõem-se reforçados as responsabilidades individuais e o 

caráter coletivo do trabalho. A participação estaria relacionada à 

disposição do indivíduo para engajar-se na ação. Para Assis (1994) o 

máximo que se consegue, são ações estreitamente supervisionadas 

em escasso resultado prático. "Produzir qualidade envolve engajamento 

da mão-de-obra. Este engajamento requer essencialmente motivação e 

competência". A motivação levaria à adesão a uma causa e a 

competência daria condições de contribuir eficazmente, para atingir os 

objetivos propostos (Pacheco: 1990, p.99). 

Infelizmente, muitos programas de qualidade não chegam ao aspecto 

motivacional. É importante que os trabalhadores percebam que eles 

também poderão ser beneficiados pelo seu envolvimento no programa 

de qualidade. Isto pode se dar de diversas maneiras: desde ver os 

benefícios até receber prêmios e recompensas diversas (financeiras ou 

não) por determinadas participações. O reconhecimento pelos 

resultados obtidos, especialmente com prêmios financeiros, tem sido 

considerado uma das formas mais eficazes de motivar as pessoas. 
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Além disso, espera-se que a gerência propicie aos funcionários 

determinado grau de responsabilidade e liberdade para decidir questões 

relacionadas com a execução de suas tarefas. Esta orientação visa a 

fazer com que os trabalhadores se sintam responsáveis pelo processo, 

aumentando assim sua atenção e compromisso com a qualidade final 

do trabalho. 

o TOe tem diversas técnicas, usadas para aumentar a produtividade e 

assim a competitividade, mas nem todas estão associadas ao fator 

humano. Por isso, Bonilla pergunta (Bonilla: 1993, p.xiii): 

"Por quanto tempo as técnicas poderão operar 

proveitosamente desassociadas do fator humano? 

Ou, por quanto tempo as técnicas operativas terão 

fôlego suficiente, por si mesmas, separadas de seu 

indispensável parceiro holístico: o ser humano, com 

seu envolvimento em todos os níveis e em todas as 

direções?" 

Bonilla coloca que já existem hoje vários exemplos de fracasso na 

instalação de programas de qualidade, onde a técnica foi aplicada 

esquecendo-se do fator humano; os funcionários foram considerados 

apenas como objetos, um meio para se obter um determinado 

resultado. Para evitar os fracassos desses programas é preciso 

incorporar qualidade sobretudo às pessoas. 
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3.3 - A QUESTÃO DA CULTURA 

o entendimento da cultura atraiu os interesses dos antropólogos desde 

o século passado. Numa primeira abordagem, a antropologia optou por 

definir cultura tomando por referência os aspectos existentes nas 

sociedades ocidentais industrializadas. 

Hoje, a antropologia reviu sua posição em relação à definição de 

cultura. A nova concepção, em consonância com o paradigma 

emergente, assume que existem diversas formas de uma sociedade se 

compor sem que nenhuma delas seja melhor ou pior que as outras. 

Uma boa definição dessa nova abordagem à cultura é a de Sir Edward 

Tylor: "Cultura ou civilização, no seu sentido etnográfico, é este todo 

complexo que inclui conhecimento, crença, arte, leis, moral, costumes e 

quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem 

enquanto membro da sociedade" (apud Rocha: 1990, p.31). 

A Cultura Organizacional nasce de uma vertente ligada a Escola de 

Relações Humanas (Wood:1992, p.78). Este conceito de cultura 

organizacional foi sistematicamente trabalhado pelos autores da 

corrente do Desenvolvimento Organizacional, fundada na década de 60 

nos Estados Unidos. É resultante de diversas correntes sociológicas, 

antropológicas, filosóficas e das ciências políticas para o estudo das 
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organizações, que se popularizou pelo mundo, dando origem a diversas 

obras que invadiram o domínio da administração. 

Até o início dos anos 80, a cultura organizacional era estudada por 

antropólogos e sociólogos como refletindo situações específicas. Em 

1984, Schein coloca uma "nova" definição, com caráter voltado mais 

para a prática administrativa. Para Schein, "cultura organizacional é o 

conjunto estruturado de pressupostos básicos que um determinado 

grupo inventou. descobriu ou desenvolveu ao aprender a lidar com os 

problemas de adaptação externa e de integração interna" (apud 

Malik: 1992, p.35). 

No caso brasileiro, é preciso que se considerem determinadas 

características e problemas particulares ao se propor mudanças 

profundas e contínuas, como no caso do TOe, pois implica na 

construção de uma nova mentalidade. Algumas especificidades do caso 

brasileiro que podem interferir como catalizador ou bloqueador das 

mudanças desejadas são: sua grande dimensão territorial, que por sí já 

fornece diferenças culturais nas suas diversas regiões; condições de 

miserabilidade entre grande parcela da população; alta concentração de 

renda; riqueza em recursos naturais; infra-estrutura vigente. 

A cultura preestabelecida torna difícil qualquer mudança dentro de uma 

organização. A compreensão de cultura como categoria de análise ou 

instrumento gerencial, leva em conta o papel da cultura organizacional 

e sua eventual utilidade para prever os comportamentos emergentes da 
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organização frente à implantação de uma nova política interna, 

ajudando na viabilização da mesma. 

Segundo O'Toole, os fatores chaves da mudança cultural são ... 

(i) que a mudança seja contida sobre as forças e 

valores da organização; (ii) que haja participação 

em todos os níveis; (iii) que a mudança se dê de 

forma holística - relacionando-se com a estrutura, 

estratégia, sistemas de recompensa, sistemas de 

controle. etc.; (iv) que seja planejada a longo prazo 

e executada em etapas, e (v) que a alta gerência lhe 

dê todo o apoio e que se torne um processo contínuo. 

(apud Wood: 1992, p.78) 

No entanto, não basta a cultura para se garantir o sucesso da mudança. 

As pessoas devem ver a mudança como um fato natural da vida social. 

Isto lhes proporciona maior conforto no convívio em ambientes mais 

complexos e mutantes, dando maior possibilidade de adaptação da 

organização em relação às ameaças e oportunidades. 

A implantação do gerenciamento da qualidade, como o TOe, pretende 

estabelecer uma mudança na base de pensamento das pessoas que 

compõem a organização, indo ainda mais além do que a mudança na 

cultura da organização. 
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3.4 - PARTICIPAÇÃO 

3.4.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE PARTICIPAÇÃO 

As novas tendências do "capitalismo social" ganham músculos no 

Primeiro Mundo, com uma configuração competitiva, integracionista e 

transacional. Este capitalismo se assenta sobre a chamada Terceira 

Revolução Industrial, a qual engloba várias outras revoluções, entre as 

quais: a das novas tecnologias, a da informação e telecomunicações, a 

do marketing, a da produção flexível e enxuta, a da gestão participativa 

(com co-responsabilidade entre gestores e trabalhadores no processo 

de trabalho), a da qualidade e da centralidade do cliente na informação 

estratégica das empresas. 

Boa parte do conceito ocidental de autoridade têm sido até então 

embasada no autoritarismo hierárquico e centralizador da autoridade. 

Analisando o conceito de autoridade dos últimos dois mil anos, observa

se que esta se baseia na "crença de uma visão basicamente negativa 

da natureza humana, onde os seres humanos precisam ser controlados 

por algum tipo de autoridade externa para que haja estabilidade social" 

(Crema: 1989, p.1 02). O capitalismo desta chamada Terceira Revolução 

altera as relações de trabalho existentes, entregando aos trabalhadores 

parte do controle técnico sobre o processo de produção, o que implica 

em alteração do conceito dominante de autoridade externa. 
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Nova forma de comunicação e de ocupação se institui com a 

participação direta dos empregados no processo, abrindo um espaço 

organizacional até então indisponível à maioria dos empregados. O 

grande desafio da gerência passa a ser a capacidade de dar respostas 

rápidas, administrar as crises e surpresas, criando predisposição 

coletiva e compreensão de responsabilidade. 

O rigor das estruturas administrativas, em grande parte da 

administração pública, bem como os inúmeros níveis hierárquicos 

intermediários, contribuem para a formação de barreiras à participação 

dos funcionários na melhoria dos serviços. 

Da mesma forma que a organização modifica seus processos 

produtivos, com novas tecnologias, também precisa modificar os seus 

processos sociais internos, propiciando a emergência de um "novo" 

trabalhador, sem a qual não se conseguirá atender às novas exigências 

dos novos processos produtivos. Para isso, é necessário envolvimento 

maior entre trabalhadores e gerência, consideração do homem como 

um ser total e complexo, com memória, sentimento e corpo; e não 

apenas frag mento que obedece normas, desenvolve tarefas específicas 

ou aciona determinados equipamentos. 

No processo de implantação de TQe torna-se fundamental a retomada 

do "Ser Humano Total" como referência na tomada de decisão em 

qualquer âmbito. O processo deve ser dialético, isto é, envolver 

interações e contribuições de todos, e seu rumo deve ser de contínua 
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redefinição. Ou seja, o desenvolvimento deve ser um processo contínuo 

de melhoria da qualidade, da organização e da vida no trabalho, onde o 

ser humano passa a ser parte integrante da natureza e referência 

fundamental para a definição de rumos da organização. 

3.4.2 - A ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA 

Muitas organizações, cientes de que o modelo operacional 

tradicionalmente utilizado não favorecia o projeto amplo de qualidade, 

começaram a considerar os aspectos mais humanos, incentivando a 

plena comunicação e redução de conflitos. 

Hoje, muitas empresas medem o seu desempenho organizacional não 

apenas pelos aspectos contábeis, como vendas, custos, margens e 

lucro: contemplam também para os aspectos humanos, como atenção e 

respeito à individualidade das pessoas, incentivo à criatividade pessoal, 

grau de satisfação, etc. 

Uma das maneiras usadas no resgate da dimensão humana do 

trabalhador no processo produtivo foi a substituição das linhas de 

produção por células de produção, com vistas a reduzir o grau de 

alienação e insatisfação. Nas células de produção, todos os 

trabalhadores dominam determinado processo produtivo e não apenas 

uma tarefa. Outra forma de estimular a participação dos funcionários, 
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tem sido a redução de níveis hierárquicos, favorecendo a comunicação 

e a criatividade das pessoas. 

A revolução cultural da organização está diretamente interligada à 

questão da criatividade. Macêdo define a criatividade como sendo ... 

o encontro do ser humano com o seu mundo, o qual 

não se dá através da racionalidade da mera 

observação empírica do mundo concreto. A 

possibilidade de criar conduz o indivíduo a um 

comprometimento espontâneo com o seu projeto de 

vida, no qual a validade do investimento de todo o seu 

potencial e seu afetivo é inquestionável. (Macêdo: 

1993, p.7) 

Na busca pelo envolvimento, a administração participativa tenta 

abranger diversas questões como: autonomia das decisões sobre como 

e quando produzir; liberdade de comunicação entre os diversos níveis 

hierárquicos; disponibilidade do conhecimento do processo produtivo 

por todos da organização; e o sentimento de propriedade da 

organização pelos funcionários. A administração participativa procura a 

melhoria da relação capital-trabalho no sistema capitalista sem no 

entanto resolver esta contradição. 
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A administração participativa não significa abrir mão de toda a 

autoridade do chefe e distribuí-Ia entre os subordinados. É fundamental 

fornecer aos empregados informações necessárias e abrir espaço para 

que discutam as soluções alternativas, fazendo propostas. O gerente 

não está obrigado a defender todas as idéias, mas precisa ser corajoso 

para aceitar e rejeitar as soluções que não lhe pareçam ser adequadas 

à melhoria de produtividade. É importante dar retorno aos empregados 

das soluções (adequadas ou não) mantendo-os informados e 

preservando a sua motivação para participar. Isto não se alcança sem 

flexibilidade no gerenciamento, abrindo mão do autoritarismo e estando 

aberto a ouvir as pessoas. "O problema não está em aceitar ou não a 

solução, mas como a contribuição do grupo será recebida" (Bonilla: 

1993, p.165-166). 

Jaldir Lima (LIMA: 1995) observa que as organizações gerenciadas pela 

orientação mecanicista tendem a gerar entre os trabalhadores falta de 

visão crítica, apatia e passividade. A preocupação excessiva nas 

organizações pelo controle tende a inibir o auto-controle, repercutindo 

em baixo grau de envolvimento pessoal e em baixo senso de 

responsabilidade. A administração verdadeiramente participativa 

promete reverter esta situação, estimulando os trabalhadores a adequar 

seus atos a situações, a julgar e refletir, desenvolvendo um senso de 

responsabilidade social e de auto-organização. 
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3.5 - AÇÃO PARA TRANSFORMAR 

A globalização do mundo simultaneamente com as transformações 

econômicas, tecnológicas, sociais e culturais clama por alterações nas 

teorias de gestão, com adesão de novos enfoques e instrumentos que 

permitam garantir a continuidade organizacional. 

A consolidação mundial da perspectiva democrática em conjunto com a 

liberalização dos mercados tem gerado consumidores mais informados, 

críticos, exigentes e diferenciados. A disponibilidade cada vez maior de 

parâmetros de comparação de resultados de organizações congêneres, 

em nível local e mundial, requer dos dirigentes a competência gerencial 

crescente, refletida em redução de preços e tarifas, rapidez, 

confiabilidade e custo. 

As estruturas hierarquizadas de cargos e funções, baseadas na 

racionalidade funcional levam as organizações burocráticas a neutralizar 

a flexibilidade, requisito crucial no atendimento das demandas cada vez 

mais personalizadas e fragmentadas. 

Hoje, já se observam em muitas organizações sintomas de mudanças: o 

autoritarismo está decaindo na empresa (bem como na escola e no lar); 

intuição e criatividade passam a ser mais aceitos e estimuladas nas 

organizações; a crescente presença feminina, trouxe novos valores e 
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questionamentos, que vão desde estética até formas de 

relacionamentos interpessoais. 

3.5.1 - OBSTÁCULOS À TRANSFORMAÇÃO 

A transformação qualitativa da organização nos novos tempos também 

requer que todas as pessoas na organização se sintam responsáveis e 

dotadas de competência. Para tanto é preciso que as pessoas 

aprendam a ser mais exigentes consigo e com os outros, cobrando mais 

e tendo maior compromisso com a responsabilidade. Esta forma de 

entender a participação requer uma atuação ao mesmo tempo mais 

comprometida e mais exigente e um entendimento ampliado da idéia de 

responsabilidade. 

A responsabilidade humana tem sido contemplada de forma parcial na 

teoria e prática organizacional. Ou seja, tem-se limitado ao lado objetivo 

da responsabilidade, não considerando a responsabilidade subjetiva 

própria do ser humano. A responsabilidade objetiva para Mosher (apud 

Campos: 1990, p.33), "acarreta a responsabilidade de uma pessoa ou 

organização perante uma outra pessoa, fora de si mesma, por alguma 

coisa ou algum tipo de desempenho." Já a responsabilidade subjetiva, 

inerente à condição humana, vem de dentro da pessoa e não demanda 

cobranças externas. 

Especialmente nas organizações do setor público, para garantir 

qualidade, especialmente dentro dos serviços públicos, adequando os 
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resultados dos programas às necessidades dos clientes, é necessário 

um exercício ativo maior de cidadania, tanto pelo público interno como 

pelo público externo. 

Deve-se reconhecer no entanto, que essa transformação extrapola os 

limites das mudanças no nível organizacional. O baixo desenvolvimento 

político na sociedade brasileira advém da textura política e institucional, 

abrangendo valores e costumes tradicionais que se explicam por sua 

história política e social. 

Assim, as transformações possíveis no cenário das organizações, 

sobretudo no que diz respeito as transformações no grau de 

participação, na responsabilidade e compromisso, dependem de algo 

mais abrangente que as ações gerenciais sob a inspiração da qualidade 

total. Mais que do treinamento, dependem de revisões no nível macro

social, sobretudo na educação. 

3.5.2 - EDUCAÇÃO PARA A AUTOTRANSCENDÊNCIA 

Peter Senge, em A Quinta Disciplina (apud Oliveira: 1994, p.13) analisa 

que "as melhores organizações do futuro serão aquelas que descobrirão 

como despertar o empenho e a capacidade de aprender das pessoas 

em todos os níveis da organização". Para Senge, as organizações 

precisam se tornar "organizações de aprendizagem". 
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A formação de gestores na sociedade contemporânea se defronta com 

um paradoxo: por um lado os problemas enfrentados exigem maior 

espírito crítico, criatividade e disposição para assumir responsabilidade. 

Por outro lado, a educação convencional, desde os níveis mais 

elementares, tem reforçado a conformidade, procurado a 

homogeneização e inibido o potencial crítico do indivíduo, atrofiando a 

liberdade de escolha e a responsabilidade. A constatação de paradoxos 

como este sempre acena para uma necessidade de revisão de 

paradigmas. 

o enfrentamento dos obstáculos à ação transformadora parece apontar 

para a revisão do paradigma educacional, ampliando a integração entre 

o processo de ensino aprendizagem e a vivência do contexto, através 

de metodologias que estimulem maior responsabilidade, autonomia e 

auto-condução do processo de aprendizagem. (Campos: 1995). 

Para Campos, o processo educativo voltado para ação transformante 

repousa sob algumas convicções. A primeira é a de que a reconquista 

de certo grau de autonomia criativa na aprendizagem invoca a 

reconquista da criatividade em outros campos. A segunda convicção -

de que educar não é "encher um aprendiz vazio" - favorece a realização 

da singularidade "a partir de dentro". A terceira é a de que o processo 

de aprendizagem não pode ser confinado ao estoque de conhecimento 

de quem está ensinando, nem tão pouco aos limites da cognição 

(espaço e tempo), sendo a qualidade do relacionamento humano 
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fundamental no processo de aprendizagem. A quarta diz respeito à 

possibilidade de resgatar ao ser humano a integração do físico com o 

mental e o espiritual; a harmonização do conhecimento com a 

experiência, do intelecto com os sentimentos e as emoções, da razão 

com a intuição. 

o processo de ensino aprendizagem voltado para a auto

transcendência privilegia metodologias que buscam favorecer o 

desenvolvimento da auto-confiança; estimular o exercício da escolha, e 

sobretudo a descoberta e aceitação de sua singularidade e unicidade 

como pessoas. Acredita aquela autora que por essa via se estariam 

formando pessoas críticas e responsáveis, não indiferentes ou 

conformadas com o mundo em que vivem, conscientes de seu espaço 

de criação e transformação da sociedade. 

A educação para auto-transcendência é favorecida pela implantação de 

uma "comunidade de aprendizagem", onde não há separação rígida 

entre quem ensina e quem aprende, pois todos tem o que aprender e o 

que ensinar. Nesta comunidade vive-se a dialética entre a dimensão 

individual da auto-orientação e a dimensão coletiva da sociedade e da 

cooperação. Todos tem seu projeto pessoal, mas são também 

responsáveis pelos resultados globais de sua comunidade. A 

comunidade, enriquecida pela sinergia do grupo, torna-se maior que a 

soma de seus componentes. A idéia de comunidade de aprendizagem 

parece favorecer a vivência de participação com compromisso e o 

exercício de responsabilidade. 
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A educação para a auto-transcendência procura promover a 

sensibilização do aprendiz para os problemas do dia-a-dia; desperta o 

compromisso com a alteração das situações que o incomodam o 

aprendiz, além de estimular o exercício de responsabilidade subjetiva 

(própria de quem se assume sujeito). Seja como profissional, como 

cidadão, como ser humano solidário. 

o auto-conhecimento é outra dimensão importante da proposta de 

Campos. Ao se conhecer melhor o aprendiz entre em contato com as 

possibilidades e limites, o que é importante tanto para a aprendizagem 

individual como para a jornada coletiva onde se alternam o apoiar e ser 

apoiado. 

3.5.3 - APROVEITANDO O POTENCIAL HUMANO 

Nesta seção é trazida outra proposta de superação dos obstáculos à 

ação-transformadora. Para Oliveira (Oliveira: 1994) as organização 

precisam desenvolver mecanismos para neutralizar a repressão em 

suas várias formas sem o que não conseguirão tornar-se mais criativas 

e inovadoras. 

Para o autor, a repressão social seria a grande responsável pelas 

manifestações de autoritarismo, conflitos interpessoais e grupais, 

tensões, machismo e stress (Oliveira: 1994). Na empresa moderna o 

espírito de equipe pode ser trabalhado através do fortalecimento dos 
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laços afetivos existentes entre as pessoas. Segundo Oliveira, é preciso 

trabalhar a humanização das organizações para poder melhorar as 

relações interpessoais, aumentar a criatividade e a adaptação às 

mudanças contínuas, cada vez mais necessárias a organizações 

modernas e competitivas. 

Os modelos mecanicistas pensam a organização como uma 

justaposição de setores autônomos e independentes (visão reducionista 

das partes vistas isoladas). O ser humano era visto desta mesma 

maneira dividida e não interligada. Os setores e os homens da 

organização, assim entendidos, são estimulados à competição com 

seus pares. Tais organizações com suas estruturas verticalizadas e 

centraliadas voltam-se para si mesmas e, consequentemente, tornam

se distantes de seus clientes. 

Além do distanciamento da clientela, as organizações que se 

comportam segundo o paradigma mecanicista favorecem, segundo 

Oliveira, profundas distorções comportamentais, com sacrifício de 

qualidade de vida e a saúde de seus membros, que se tornam pessoas 

estressadas e com inúmeras disfunções neuro-vegetativas (ulceras, 

cólicas, alergias. hipertensão, etc.), em decorrência da desumanização 

das relação interpessoais. 

Oliveira defende a superação da visão mecanicista pela incorporação 

de uma abordagem holística das pessoas e das relações sociais nas 

organizações. Defendem ainda a superação das teorias de ensino 
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baseadas apenas nas informações cognitivas e na lei do medo; a 

substituição dos procedimentos que bloqueiam a sinergia humana, por 

processos que favoreçam as vivências de reais dificuldades e conflitos 

nas relações interpessoais. 

Quanto à criatividade, que o autor relaciona à sensibilidade, defende a 

vivência da liberdade e a permissão de experimentar as emoções. 

Convencida de que os processos repressivos inibem os talentos 

existentes nas organizações, associa o aproveitamento dos talentos 

dependerá ao resgate da dimensão humana nas organizações. 
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4 - A ORGANIZAÇÃO ESTUDADA 

4.1 - A EMBRATEL 

Em 16 de setembro de 1965, a EMBRA TEL foi constituída como 

empresa pública, com a finalidade de explorar, industrialmente, os 

serviços de telecomunicações, sob regime de exploração direta da 

União. 

Em 1967, a EMBRATEL vinculou-se ao Ministério das Comunicações, 

criado naquele ano. A 2 de agosto de 1972, a Empresa foi transformada 

em sociedade de economia mista, subsidiária da Telecomunicações 

Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, empresa holding do setor, criada em 11 

de julho de 1972 com a missão de transformar as telecomunicações 

brasileiras num sistema integrado, padronizado e moderno, permitindo 

também a democratização nas facilidades de telecomunicações. A 

EMBRATEL tem como maior acionista o Governo Federal. O restante 

do seu capital social, está distribuído entre outras empresas estatais. 

A competição na prestação de serviços de telecomunicações, no 

âmbito nacional e internacional, em bases técnológicas, está marcada 

fortemente pela relação entre novos blocos econômicos em formação e 

aqueles que tradicionalmente atuam neste mercado. 
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Os principais serviços da EMBRATEL são: Rede Nacional de Telefonia; 

Rede Nacional de Canais de Voz; Rede Nacional de Televisão; Rede 

Nacional de Comunicação de Dados Comutados; Sistema de 

Tratamento de Mensagens; e Sistema de Retransmissão de Fac-Símile. 

Devido à crescente importância da teleinformática no meio de negócios, 

coloca a EMBRA TEL em posição de crescente exigência dos seus 

clientes. 

Esta realidade estimulou a empresa a elaborar o PROGRAMA 

EMBRATEL DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE -PEQP, o qual 

estabelece um conjunto ordenado de ações indutoras da modernização 

tecnológica e da gestão, contribuindo para a retomada do 

desenvolvimento num ambiente de competitividade de mercado, com o 

alcance da excelência da qualidade em todas as suas atividades. 

O objetivo deste programa é "Assegurar a sobrevivência da empresa 

através do reconhecimento pela sociedade, da excelência da Qualidade 

EMBRA TEL". As fontes de referência deste plano são: O Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade - PBQP; os Critérios para o 

Prêmio Nacional da Qualidade - PNQ; a Missão e as Políticas da 

EMBRA TEL e a Política da Qualidade. Este programa representa uma 

nova filosofia de gestão empresarial. Ele pretende conduzir todos os 

segmentos da empresa a uma postura de compromisso com a melhoria 

contínua, em todos os processos da organização, que deverão estar 

orientados para a focalização no cliente. Esta postura pretende 

64 
Dissertação de Mestrado - Clarissa Campos - 31/12/95 



A Participação do Empregado na Implantação de um Programa de Gerência da 
Qualidade Total: A Região Operacional do Rio de Janeiro da EMBRATEL 

assegurar às empresas de serviços com o desempenho, custo e 

disponibilidade, adequados e orientados para as aspirações do mercado 

e da sociedade (PEQP: Fev/95). 

A EMBRATEL, com a sua política de Qualidade, busca o 

reconhecimento nacional e internacional, utilizando o referencial da 

Qualidade. 

4.2- A REGIÃO OPERACIONAL DO RIO DE JANEIRO DA 

EMBRATEL 

No momento desta pesquisa, a EMBRA TE L, além de sua sede 

administrativa no Rio de Janeiro, se encontra dividida em cinco 

superintendências localizadas respectivamente em: Região Sul (sede 

em São Paulo); Região Centro-Leste (sede no Rio de Janeiro); Região 

Centro-Oeste (sede em Brasília); Região Nordeste (sede em Recife); e 

Região Norte (sede em Belém). Cada Região, na sua área de jurisdição, 

se constitui de Distritos de Operações estabelecidos nas capitais dos 

estados e também nos principais ou maiores pólos econômicos da 

respectiva região. 

Foi escolhida como foco deste trabalho a Coordenação da Qualidade 

Total da Superintendência de Operações Centro Leste - CL. A Região 

de Operações Centro-Leste é um segmento da EMBRA TEL bem 

representativo quanto ao momento presente de implantação do TQC. 

Entre todas as regiões da EMBRA TEL, a CL é a região que mais tem 
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investido tempo e treinamento na disseminação da filosofia de 

Qualidade Total. Esta região se encontra envolvida com o programa de 

qualidade desde 1990, época do lançamento do PNQP. Em 20 de 

agosto de 1990, a CL lançou o seu primeiro programa formal de 

Qualidade, chamado Programa de Melhoria de Produtividade e 

Desempenho, com a tentativa de identificar e direcionar as ações para o 

fortalecimento da empresa no contexto nacional. 

Em 1992, com o treinamento do TOC, da Fundação Christiano Ottoni, 

busca aprimorar os métodos técnico-operacionais e gerencias, de forma 

a poder atender melhor às necessidades dos usuários. A região 

conseguiu estender este treinamento, via multiplicadores, para todos os 

funcionários da região. 

Foi criada a Coordenação de Qualidade Total da Superintendência 

Centro-Leste, para estimular e dar continuidade ao programa. A 

Coordenação definiu em quatro os Princípios da Qualidade a serem 

seguidos por eles: (i) Foco no Cliente; (ii) Gerência Participativa; 

(iii) Desenvolvimento do Potencial do Colaborador; (iv) Melhoria 

Contínua dos Processos. A região vem estimulando seus distritos a 

propor ações de melhorias dentro dos objetivos de cada sub-programa 

do PEQP, Em setembro de 1994, a Coodenação da QT lançou a 

proposta de Regimento Interno, no âmbito regional, objetivando definir 

as atribuições tanto da coordenação quanto de cada distrito na 

implantação do programa. 
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No tocante ao potencial humano, a Região busca motivar seus 

empregados, chamados de 'colaboradores', "para as mudanças que 

têm se apresentado, de modo que cada um de nós seja mais do que 

é .... Temos de estar perspectivos e prontos para novas idéias e 

mudanças." (Gielman, in Jornal da EMBRATEL: set 1994, p.3). Há 

cinco anos a Região criou o projeto Gente Mais (ver Figura 4), o qual 

busca desenvolver no potencial humano as dimensões físico-emocional, 

cognitiva e volitativa, desbloqueando o potencial inato de cada 

colaborador. 

A Região Centro-Leste iniciou o seu Programa de Qualidade investindo 

no treinamento de seu pessoal, inclusive com um programa 

comportamental, entitulado "Contactando", que aborda a partir de 

vivências em grupos, aspectos intra e interpessoais. Porêm, devido a 

mudanças de governo, toda a Alta Administração da EMBRA TEL foi 

alterada, repercutindo em redefinição das diretrizes da empresa e uma 

quase total parada dos treinamentos neste período. Infelizmente a 

descontinuidade acabou por reduzir os níveis de mobilização 

conquistados, criando uma descrença na continuidade do programa e 

sua filosofia. 
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SUPERINTENDÊNCIA CL - PROJETO GENTE MAIS 

I ESTRATÉGIAS I 
1- DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL DOS COLABORADORES 

11 - RACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS OPERACIONAIS 

111 - DOMíNIO DO CAMPO DE AÇÃO 

IV - PLANO DE INCENTIVOS 

I FILOSOFIA I 
FUNCIONÁRIOS CAPAZES, SATISFEITOS E MOTIVADOS 

NA EMPRESA - NO AMBIENTE DE TRABALHO 

NA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

!EMBRATEL MELHOR I 

Figura 4 
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o Distrito de Operações do Rio de Janeiro - CLRJ escolhido como 

representante da pesquisa, assim como as três Divisões Regionais da 

Região CL, encontram-se fisicamente localizados na cidade do Rio de 

Janeiro (com exceção de dois Sub-Distritos do CLRJ, situados um em 

Campos e outro em Volta Redonda). Este Distrito foi escolhido pelo seu 

facilitador físico (estar na cidade da pesquisadora), juntamente com o 

fato de ser ele o maior dos sete Distritos de Operação da Região 

Centro-Leste, com uma população de 1068 funcionários (dos quais 838 

na cidade do Rio de Janeiro) e com arrecadação em Serviços Diretos, 

equivalente a 21 % da receita de Serviços Diretos de toda a 

EMBRATEL. 
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5 - METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos da dissertação foram observadas as 

seguintes etapas: 

• pesquisa bibliográfica com vistas ao modelo conceptual adequado ao 

entendimento das funções propostas; 

• pesquisa documental sobre a organização pesquisada; 

• pesquisa de campo. 

o produto das duas primeiras etapas foi apresentado nos capítulos 2, 3 

e 4. Neste capítulo o foco recai na pesquisa de campo e seus 

procedimentos, voltados para investigar como o processo de inovação é 

percebido pelos diferentes níveis da hierarquia organizacional. 

Pretendeu-se obter percepções e opiniões de funcionários de diversos 

níveis hierárquicos e departamentos, e da comparação entre as 

respostas e verificar a ocorrência ou não de controvérsias, coincidências 

e contradições dentro de cada grupo e entre os dois grupos entre as 

percepções quanto a sua implantação. 
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5.1 - DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO 

o universo da pesquisa de campo inclui o Distrito de Operações Rio de 

Janeiro da EMBRATEL - CLRJ (apenas os empregados lotados na 

cidade do Rio de Janeiro) e as Divisões Regionais da Superintendência, 

num total de 830 pessoas. 

5.2 - AMOSTRA 

Para composição de amostra, foram consideradas as unidades 

organizacionais em que se divide a CLRJ (8 Divisões e 28 seções, fora 

Campos e Volta Redonda)e as três Divisões Regionais da Região 

Centro-Leste (CL 1, CL2 e CL3), situadas no Rio de Janeiro. 

Foram considerados "gerentes" o Superintendente, os chefes de Divisão 

Regional, os chefes de Divisão específicas, chefes de Distrito e chefes 

de Seção. Os demais empregados foram denominados "não gerentes". 

No caso dos gerentes, a amostra coincide com o universo (43 gerentes). 

O número de respondentes foi de 42, correspondendo a 97,7% do 

universo. 

A amostra de não gerentes observou os seguintes critérios: 

• incluir pelo menos dois empregados por unidade; 
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• observar, sempre que possível, a proporção de empregados por 

unidade; 

• sortear com igual chance os empregados que participariam da 

pesquisa. 

Nos casos de afastamento do sorteado do local de trabalho (férias, 

viagem, licenças. etc.) foi feito novo sorteio. O número de não gerentes 

que receberam o questionário foi de 91. Os respondentes foram 73, 

equivalente a 80.2% da amostra e 9,3% do universo. 

5.3 - A COLETA DE DADOS 

A coleta de dados realizou-se no período de 21/08/95 a 31/10/95, 

através de questionários ( ver item 5.3.2). 

Para aumentar a chance de retorno, os questionários foram entregues 

pessoalmente, tendo a pesquisadora ficado à disposição dos 

respondentes por todo o período (cerca de dois meses). 
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5.3.1- NATUREZA DOS DADOS 

Os dados, de natureza qualitativa, refletiam a percepção dos gerentes e 

não gerentes sobre dimensões do Programa de Qualidade consideradas 

relevantes, como: motivação, participação, comunicação, envolvimento, 

abertura a mudança, centralização/delegação, adequação e espécie do 

treinamento, impacto, entre outras. 

A versão do questionário (apresentada no Apêndice) foi a mesma para 

gerentes e não gerentes. 

5.3.2 - O INSTRUMENTO 

A opção pelo questionário deveu-se a possibilidade de alcançar maior 

número de pessoas, dentro das limitações de tempo da pesquisadora. 

Na elaboração do questionário foram envolvidos em sessão de 

'brainstorming' a pesquisadora e os membros da equipe da 

Coordenação da Qualidade Total da Região Centro-Leste. As variáveis 

incluídas no questionário refletem em sua maior parte o modelo 

conceptual da pesquisa (capítulo 2 e 3), tendo sido considerados 

também fatores de interesse para a equipe da Coordenação da 

Qualidade Total. que apoiava a realização da pesquisa. 
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A partir dos insumos colhidos na sessão preparatória foram 

identificados e ponderados fatores considerados importantes. A etapa 

seguinte, de responsabilidade exclusiva da pesquisadora, foi a 

elaboração do questionário. 

Para cada variável foram elaboradas diferentes questões, num total de 

32 questões para o respondente situar-se numa escala ordinal - tipo 

Likert de seis pontos. Duas de múltipla escolha colheram, através de 

dados nominais. a opinião dos respondentes sobre alternativas viáveis 

de participação e sobre a visão de responsabilidade adotada no 

programa de qualidade. 

5.4 - O MÉTODO QUALITATIVO 

As metodologias qualitativas para Bogdam e Taylor (apud Brandão: 

1994) referem-se a procedimentos de pesquisa que "produzem dados 

descritivos". São dados relativos à observação de comportamentos, ou 

a palavras escritas e faladas das pessoas investigadas. 

o método qualitativo está em contraposição ao termo quantitativo, i.e., 

são métodos que prescindem de formalização numérica e estão mais 

preocupados com o significado dos fatos do que propriamente com 

relações de causa e efeito ou comprovações numéricas. 
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Nesta pesquisa Os dados, de natureza qualitativa, são de caráter 

ordinal registrando as percepção dos gerentes e não gerentes sobre 

dimensões do Programa de Qualidade consideradas relevantes. 

5.5 - TRATAMENTO DOS DADOS 

Para descrever e comparar dados de percepção dos dois grupos 

(gerentes e não gerentes), foram observados procedimentos de 

estatística descritiva. 

Para cada questão e para cada grupo (gerente e não gerente) foram 

construídas tabelas de distribuição de freqüência e calculadas as 

medidas de tendência central. Dada a natureza dos dados (ordinais) e o 

número de observações, foi dada preferência à mediana como valor 

central, seguida da moda. Foi descartada a média. 

Para cada fator considerado, trabalhou-se com grupos de questões. Por 

exemplo, no fator envolvimento foram trabalhadas as questões 1, 2, 7, 

9, 10, 11 e 12. As questões de múltipla escolha foram descartadas do 

processo de análise, pois não agregavam às conclusões do estudo. 

5.6 - PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE 

Considerou-se como primeira indicação de controvérsia os casos em 

que as medidas de tendência central (medianas) para gerentes e não 
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gerentes apresentassem diferença maior que dois pontos na escala 

ordinal. Tomou-se ainda como indicação de controvérsia os casos em 

que a diferença entre resultados percentuais de cada grupo na primeira 

metade da escala fosse maior que 15 pontos percentuais. 

Considerou-se contradição a ocorrência de concentração das respostas 

de forma contrária à expectativa criada pela teoria que fundamenta a 

proposta de qualidade total. 
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6 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Para a apresentação dos resultados, as respostas foram agrupadas por 

fatores, a saber: divulgação e entendimento; envolvimento; participação; 

abertura da cultura organizacional a mudanças; motivação; 

concentração de poder; treinamento; impacto sobre desempenho. 

Para cada bloco de fatores apresentam-se: 

• variações dos resultados (valores máximos e mínimos); 

• mediana· , 

• modas(nos casos em que a mediana se situa entre dois graus de 

escala); 

• distribuições percentuais de freqüência. 

6.1- DIVULGAÇÃO E ENTENDIMENTO DOS OBJETIVOS E METAS 

Foram consideradas para análise deste fator as percepções referentes à 

questão 3 (clareza dos objetivos), 4 (coerência dos objetivos), 5 (clareza 

das metas) e 6 (aceitação pelos empregados). Todas as questões 

registraram percepções em todos os graus de escala com exceção da 

questão n.o 6, onde não se registrou o grau 6 nem no grupo de gerentes 

nem no de não gerentes. 
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o grau predominante de respostas foi 3, para os dois grupos. A mediana 

coincidiu absolutamente nas questões 3 e 5 (clareza). Na questão 4, a 

diferença entre as medianas foi de um ponto na escala ordinal, 

conforme mostrado na Tabela 1. 

Tabela 1 

Dispersão e Concentração das Percepções quanto a Divulgação e 

Entendimento de Metas/Objetivos entre Gerentes (G) e Não 

Gerentes (NG) 

Ql'EST:\O G /~G l\IIN MAX l\IEDIANA '10DA 
--------------- --------- ------------- -------------- -------------- ---------------

3 G 1 6 3 3 
NG 1 6 3 3 

4 G 1 6 3 4 
NG 1 6 4 4 

5 G 1 6 3 2-4 
NG 6 3 3 

6 G 5 3 3 
~G 5 3 3 

A maior concentração de percepções tanto de gerentes quanto de não 

gerentes na primeira metade da escala confirma, com uma única 

exceção (questão 4, não gerentes) a tendência das percepções a se 

situarem na metade esquerda da escala (ver Tabela 2), mostrando uma 

baixa avaliação deste fator. 
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Tabela 2 

Distribuição Percentual das Percepções quanto à Divulgação e 

Entendimento das Metas e Objetivos de Gerentes e Não Gerentes 

somatório 

Q II E S 1'.-\ O G IN G 1 2 3 .t 5 6 1" 1/2 2" 1/2 

--------------- ---------- --------- --------- --------- -------- --------- --------- ---------.. G 7 12 40 26 12 2 59 -' 
NG 5 22 30 22 14 6 57 

4 G 7 24 22 27 15 5 53 
NG 10 10 20 27 23 10 40 

5 G 17 27 20 27 7 2 64 
NG 10 18 30 25 14 4 58 

6 G 26 24 36 12 2 O 86 
NG 15 27 30 18 10 O 72 

6.2 - ENVOLVIMENTO COM O PROGRAMA 

Para análise deste fator, foram consideradas as percepções referentes às 

questões 1 ( envolvimento na Região CL), 2 (envolvimento no Órgão 

local), 7 (mobilização da Alta Administração), 9 (em todos os níveis da 

CL), 10 (envolvimento dos gerentes), 11 (envolvimento dos 

empregados) e 12 (abertura participativa). Na questão 1, os gerentes 

foram mais conservadores, e não houve respostas nos graus 1 e 6. Nas 

questões 9 (só gerentes) e 11 (ambos) o grau máximo chegou apenas 

a cinco. As demais questões registraram percepções em todos os 

graus. 

A mediana coincidiu absolutamente para os dois grupos, em grau 4 para a 

questão 12 e em 3 para as demais, com exceção da questã01. Na 
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questão 1, a moda foi igual, mas a mediana apresentou diferença de um 

ponto. 

Tabela 3 

Dispersão e Concentração das Percepções quanto ao 

Envolvimento e Abertura Programa de Qualidade, por 

Gerentes e Não Gerentes 

Ql;EST..\O G /NG \IIN \IAX \IEDI.\1\A i\IODA 
--------------- --------- ------------- -------------- -------------- ---------------

G 1 6 4 4 

NG 1 6 3 4 
2 G 1 6 3 3 

NG 1 6 3 3 
7 G 1 6 3 1 
" NG 1 6 ... 3 .) 

9 G 1 5 3 3 
" NG 1 6 3 3 

10 G 1 6 3 3 
~.;, NG 1 6 3 4 

11 G 1 5 ... 3 "' NG 1 5 3 3 
12 G 6 4 3e4 

NG 1 6 4 4 

Na questão 7 (sobre envolvimento da Alta Administração), conforme 

mostra a Tabela 3 o grau mais respondido (moda) pelos gerentes foi 1. 

Esta tendência é confirmada na Tabela 4, mostrando que mais 

gerentes (26%) do que não gerentes (13%) acharam a Alta 

Administração pouco envolvida no Programa. No entanto, a mediana 

para ambos foram idênticas (3) e a diferença não chegou a ser uma 

controvérsia, pois a primeira metade da escala teve a maioria das 
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.. 
respostas (62% G e 54% NG). As demais distribuições estão muito 

parecidas. 

Com exceção das questões 1 e 12 (com modesta concentração na 

segunda metade da escala), as demais tiveram a maior concentração 

das respostas na primeira metade. As questões 9 e 11 tiveram uma 

concentração muito elevada por ambos os grupos na primeira metade 

(G em 81% e 85% e NG em 76% e 72%), indicando que o Programa de 

Qualidade não teria conseguido contagiar a maioria das pessoas. 

A controvérsia encontrada neste bloco está na questão 10 (envolvimento 

dos gerentes), onde se constatou uma diferença de 21 % entre 

percentuais de cada grupo na primeira metade da escala (G =73% e 

NG = 52%). Até onde os dados permitem inferir, os gerentes se 

perceberiam menos envolvidos no Programa do que percebido pelos 

NG. Aliás se combinarmos as questões 9 e 10, veremos que os não 

gerentes percebem os gerentes mais envolvidos do que os empregados 

como um todo (76% e 52% de respostas na primeira metade). Já o 

grupo de gerentes não registrou em suas respostas diferenças quanto à 

percepção de envolvimento entre os dois grupos (81 % e 73% de 

respostas na 1 a metade), embora a percentagem seja ligeiramente 

menor na questão 10, que trata do envolvimento da gerência. 
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Tabela 4 

Distribuição Percentual das Percepções quanto 

ao Envolvimento e Abertura do Programa 

de Qualidade 

somatório 

QlíEST.\O G ING I 2 3 .t 5 6 I" 1/2 2" fi 
--------------- ---------- --------- --------- --------- --------- ---------

G O 14 26 48 12 
NG 7 18 30 31 8 

2 G 14 24 36 19 5 
NG 15 18 29 19 12 

7 G 26 17 19 17 10 
NG 13 17 24 21 14 

9 G 5 31 45 17 2 
NG 13 31 32 18 4 

10 G 9 27 37 22 O 
NG 14 14 24 26 17 

11 G 14 33 38 12 2 
NG 15 23 34 18 10 

12 G 2 12 26 26 14 
NG 1 15 19 30 29 

6.3 - PARTICIPAÇÃO DOS EMPREGADOS NO PROGRAMA 

E NO PROCESSO 

--------- ---------
O 40 
6 55 
2 74 
7 62 
12 62 
11 54 
O 81 
3 76 
5 73 
4 52 
O 85 
O 72 
19 40 
5 35 

Foram consideradas para análise deste fator as percepções registradas 

nas questões 22 (importância da participação no Programa), 23 

(abertura a soluções do processo operacional), 25 (auto participação no 

Programa) e 27 (interesse na participação do processo operacional). 
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Na questão 27 a diferença entre as medianas dos dois grupos foi de um 

ponto na escala ordinal, conforme mostra a Tabela 5. Para as questões 

22, 23 e 25, as medianas foram absolutamente as mesmas (6, 4 e 4, 

respectivamente). Em todas as questões o valor máximo chegou a 6. O 

grau 1 obteve concentração baixa ou nula em todas as questões, como 

pode ser notado nas Tabelas 5 e 6. A questão 22 (importância da 

participação) obteve mediana em grau máximo, confirmando que a 

participação é vista por todos como fundamental para o sucesso do 

Programa de Qualidade. Tal observação é reforçada pela Tabela 6, 

mostrando a maior concentração na segunda metade da escala para 

ambas as partes (G = 100% e NG = 98%). 

Tabela 5 

Dispersão e Concentração das Percepções quanto a Participação no 

Programa de Qualidade no Processo, por Gerentes e Não Gerentes 

QlJEST..\O G /NG l\lIN 'IA\: 'IEDI:\;,\.\ MODA 
--------------- --------- ------------- -------------- -------------- ---------------

22 G 4 6 6 6 
" NG 2 6 6 6 
23 G 2 6 4 4 
" NG 1 6 4 3 
25 G 1 6 4 4 
" NG 1 6 4 4 
27 G 2 6 '"' 3 .) 

" NG 6 4 4 
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As distribuições percentuais da freqüência das respostas (ver Tabela 6) 

também não apontam controvérsias entre as percepções nas quatro 

questões sobre participação. A questão 23 registra a segunda maior 

concentração na metade superior da escala, tanto para gerentes 

quanto para não gerentes (69% e 59%, respectivamente) embora não 

muito distante dos resultados para as questões 25 e 27. Dos resultados 

obtidos para o conjunto de questões pode-se inferir que: é inegável nos 

dois grupos o reconhecimento da importância da participação; no que 

se refere à abertura à participação há uma ligeira tendência a achar que 

houve abertura: no entanto, as opiniões se dividem (quase 

simetricamente para os não gerentes) quanto ao grau efetivo da 

participação e interesse em oferecer sugestões. 

Embora não incluída neste bloco para efeito de tratamento de dados, 

pode-se melhor entender os resultados das questões 25 e 27 à luz dos 

obtidos para as questões 24 e 30, incluídas respectivamente nos itens 

6.4 e 6.5. A questão 24 dizia respeito ao grau de aproveitamento das 

sugestões dos empregados na tomada de decisão e registrou diferença 

de percepção considerada significativa entre gerentes e não gerentes. 

Os não gerentes tenderam a perceber menor grau de aproveitamento 

de suas sugestões do que os gerentes. 

A questão 30 dizia respeito à percepção da relação entre adesão ao 

programa e retorno da empresa, tendo-se registrado moda 1 para os 

dois grupos. 
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Tabela 6 

Distribuição Percentual das Percepções quanto 

Participação no Programa de Qualidade 

somatório 

QllESTÃO G /NG I 2 3 ~ 5 6 1" l/2 2" 1/2 
--------------- ---------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

22 G O O O 10 21 69 O 
NG O 1 1 10 15 73 2 

') ... 
... .J G O 7 24 29 21 19 31 

NG 6 15 26 19 22 11 47 
25 G ') 17 27 41 7 5 46 

NG 7 20 21 23 20 9 48 
27 G O 7 43 24 19 7 50 

NG 4 15 25 28 23 4 44 

6.4 - ABERTURA DA CULTURA ORGANIZACIONAL A MUDANÇAS 

Para análise deste fator foram consideradas as percepções das 

questões 13 (flexibilidade do Programa), 14 (abertura do CL a novas 

tecnologias), 15 (abertura dos empregados a "novidades"), 16 (abertura 

no convívio pessoal) e 24 (aproveitamento das sugestões). Todas as 

questões registraram percepções em todos os graus da escala, com 

exceção da questão 16, onde não se registrou o grau 1 para os não 

gerentes. 

o grau predominante de resposta foi 4, para os dois grupos. A mediana 

coincidiu absolutamente nas questões 14 e 16 (grau 4). Nas questões 
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13,15 e 24, a diferença entre as medianas foi de um ponto na escala 

ordinal, conforme apresentado na Tabela 7. 

o grau de abertura dos empregados a "novidades" (questã015) dado pelo 

gerentes teve moda bimodal de 2 e 3 (com mediana 3), contra moda de 

4 dada pelos não gerentes. Ambos os grupos deram grau 4 para a 

abertura da Região CL a novas tecnologias, inclusive com moda 

bimodal entre 4 e 5 para não gerentes. Nas questões 13 e 24, a 

mediana para gerentes foi de 3, contra 4 para os não gerentes, 

podendo-se observar que os gerentes percebem uma maior 

flexibilidade do Programa, bem como maior aproveitamento das 

sugestões dos empregados (confirmando o esperado). 

Tabela 7 

Dispersão e Concentração das Percepções quanto a Abertura da 

Cultura Organizacional a Mudanças, por Gerentes e Não 

Gerentes 

QlIEST:\O G ING 'IIN 'IAX '1 EOIA'I.\ 'IODA 
--------------- --------- -------------- -------------- ---------------

13 G 6 4 4 
6 

.., 
3 .) NG 

14 G 6 4 4 
NG 6 4 4e5 

15 G Ó 3 2e3 
NG 6 4 4 

16 G 6 4 4 
NG :2 6 4 4 

24 G 6 4 4 
6 "' 3 .) " NG 
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Nas distribuições percentuais de freqüência das respostas (observadas 

na Tabela 8) não foi encontrada nenhuma controvérsia nas questões 

13, 14 e 16. Embora fora do limite arbitrado para caracterizar uma 

controvérsia, na questão 15, vale ressaltar a diferença observada (de 

14 pontos percentuais) entre as respostas das duas partes (G e NG). 

Enquanto 60% dos gerentes percebem na primeira metade da escala 

ordinal a aceitação dos empregados a "novidades", os não gerentes 

mostram-se um pouco menos pessimistas, com 46% das respostas na 

primeira metade. A questão 24 (aproveitamento sugestões configura 

uma controvérsia, com 16 pontos percentuais de diferença entre os dois 

grupos. Enquanto 62% de gerentes perceberam tal aceitação na 

segunda metade da escala ordinal, apenas 46% dos não gerentes 

perceberam tal aceitação na mesma metade da mesma escala ordinal. 

Como já observado na seção 6.3, a percepção de não aproveitamento 

das sugestões pode estar relacionada aos resultados sobre efetiva 

participação e interesse em participar, bem como os dados colhidos na 

questão 30 da seção 6.5, onde se registrou baixa resposta da empresa 

a adesão. 
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Tabela 8 

Distribuição Percentual das Percepções quanto a 

Abertura da Cultura Organizacional a Mudanças 

somatório 

QlTESTÃO G /NG I 2 3 .. 5 6 I" 1/2 2" tl2 
--------------- ---------- -------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

13 G 3 24 21 42 8 3 48 
:\G 10 17 47 15 8 

., 56 .J 

14 G 2 7 12 34 24 20 21 
:\G 3 10 14 29 29 14 27 

15 G .., 29 29 26 10 5 60 
" :\G I 1 10 25 35 17 ., 46 .J 

16 G 2 5 31 45 10 7 39 
:\G O 10 21 41 23 5 31 

24 G 2 10 26 29 21 12 38 
:'\G 10 14 30 29 16 1 54 

6.5 - MOTIVAÇÃO DAS PESSOAS NO PROGRAMA DE QUALIDADE 

Foram consideradas para análise deste fator as percepções referentes 

às questões 28 (antes do Programa), 29 (em relação ao andamento do 

Programa) e 30 (quanto às recompensas oferecidas). Enquanto as 

questões 28 e 29 registraram percepções em todos os graus de escala, 

a questão 30, no caso de gerentes, não obteve registro nos graus 4, 5 e 

6. 

o grau predominante de respostas foi 3, para os dois grupos (ver 

Tabela 9), A mediana coincidiu em todas as três questões. Não se 

observou nos resultados nenhuma controvérsia. 
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Merece registro o fato de que a moda para os dois grupos na questão 

30 (retorno a adesão) recaiu no grau 1 da escala e 100% dos gerentes 

na primeira metade. Tais resultados apontam para uma forte 

contradição entre percepção dos respondentes e a filosofia que 

fundamenta a proposta do TOC. Para ambos os grupos (gerentes e não 

gerentes), a mediana 2 e a moda 1 levam a inferir sobre a ocorrência de 

contradição entre a prática e o discurso. Conforme já comentado, tal 

contradição explicaria resultados considerados surpreendentes em 

outras questões. Vale lembrar que no bloco de questões sobre 

participação registrou-se um forte contrate entre importância da 

participação e participação efetiva. 

Tabela 9 

Dispersão e Concentração das Percepções quanto a 

Motivação, por Gerentes e Não Gerentes 

QUESTÃO G Il\:G '":\ "\X 'IEDI:\:\.\ MODA 
--------------- --------- ------------- -------------- -------------- ---------------

28 G 6 
.., .., 
.) .) 

NG 6 3 3 
29 G 6 3 

.., 

.) 

" NG 6 3 4 
30 G 3 2 1 
" NG 6 2 
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As distribuições de freqüência (ver Tabela 10) não apontam qualquer 

controvérsia entre opções de gerentes e não gerentes. As respostas da 

questão 28 (antes do Programa) mostram que ambos os grupos 

percebem uma motivação pelos empregados mais baixa antes da 

implantação do Programa, mostrando que o Programa pode e consegue 

melhorar a motivação das pessoas. Porém, por várias razões, como a 

observada nas respostas da questão 30 (recompensa) que obteve a 

quase totalidade das resposta na primeira metade da escala ordinal (G 

=100% e NG =88%), percepção da motivação ao longo do Programa 

(questão 29) revelou-se homogeneamente distribuída com 

aproximadamente 50% em cada uma das duas metades da escala 

ordinal para os dois grupos respondentes. 

Tabela 10 

Distribuição Percentual das Percepções quanto a 

Motivação 

somatório 

QliEST,\O G /7\G I 2 3 .t 5 6 lo' 1/2 20'1/2 

--------------- ---------- -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
28 G 5 17 54 17 5 2 76 24 

~G 10 17 47 15 8 
., 

74 26 .) 

29 G 2 12 36 .,., 14 2 50 49 .).) 

~G 11 15 26 33 11 
., 

52 47 .) 

30 G 44 41 15 O O O 100 O 
'\fG 43 31 14 7 3 88 11 
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6.6 - CONCENTRAÇÃO DE PODER 

Para análise deste fator, foram consideradas as percepções referentes 

às questões 17 (centralização do poder) e 18 (autonomia delegada nas 

atividades). Não foi registrada nenhuma controvérsias entre as 

percepções das respostas dos dois grupos. A mediana coincidiu 

absolutamente na questão 18; na 17 a diferença entre as medianas foi 

de um ponto na escala ordinal, conforme mostrado na Tabela 11. 

Não foi registrado o grau 1, nem no grupo de gerentes nem de não 

gerentes, para a questão 18 (delegação). A questão 17 (centralização) 

não obteve grau máximo 6 por parte dos gerentes. 

Tabela 11 

Dispersão e Concentração das Percepções quanto a 

Concentração de Poder, por Gerentes e Não 

Gerentes 

QllEST.Á.O G /NG 1'IIN MAX 1\1 EDIANA 1'10DA 

--------------- --------- ------------- -------------- -------------- ---------------
17 G 5 3 .... 

.) 

NG 1 6 4 
., 
.) 

18 G 2 6 4 4 
NG 2 6 4 4 
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Na comparação das distribuições percentuais para delegação de 

autonomia (questão 18) foi confirmada a tendência das respostas na 

segunda metade da escala ordinal, onde se encontrou a grande maioria 

da percepção de ambos os grupos (G = 80% e NG = 74%). 

Aparentemente a implantação do programa não teria enfrentado 

problemas gerados pela não delegação de autonomia na execução de 

suas atividades. A distribuição quanto à percepção da centralização de 

poder (questão 17) revelou-se homogênea; em torno dos 50% das 

respostas para cada metade da escala nos dois grupos. 

Interessantemente, os gerentes percebem-na ligeiramente mais 

centralizada do que os não gerentes; no grupo de gerentes não houve 

nenhuma resposta no grau 6. 

Tabela 12 

Distribuição Percentual das Percepções quanto 

a Concentração de Poder 

somatório 

QlíESTAo G ING I 2 3 ... 5 6 I" 112 2"112-

--------------- ---------- -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
17 G 5 10 39 34 12 O 54 46 

~G 8 13 25 24 24 7 46 55 
18 G O 5 15 39 29 12 20 80 

~G O 14 12 30 29 15 26 74 
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6.7 - ESFORÇOS E ADEQUAÇÃO DO TREINAMENTO ÀS 

NECESSIDADES 

Para análise deste fator, foram consideradas as percepções referentes 

às questões 19 (adequação do treinamento), 20 (esforços de 

treinamento, quanto à eficácia) e 21 (relação esforço de treinamento e 

aumento da motivação pelo Programa). Todas as questões registraram 

percepções em todos os graus da escala. 

o grau predominante de respostas foi 3, para os dois grupos. A 

mediana coincidiu absolutamente nas questões 19 e 20 (adequação e 

eficácia). A entre as modas foi sempre de um ponto na escala ordinal, 

invertendo-se na questão 21 (motivação). 

Tabela 13 

Dispersão e Concentração das Percepções quanto ao 

Treinamento, por Gerentes e Não Gerentes 

QUESTÃO G ING l\IlN MAX l\IEDlANA MODA 

19 

20 

21 

G 
NG 
G 
NG 
G 
NG 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

3 
3 

4 
3 
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Já a comparação das distribuições percentuais da freqüência das 

respostas (na Tabela 14) indica controvérsias. Na adequação do 

treinamento às necessidades (questão 19) se caracteriza controvérsia, 

com 72% dos gerentes percebendo esta aceitação na primeira metade 

da escala ordinal, enquanto apenas 55% dos não gerentes percebem a 

aceitação nesta mesma metade (diferença de 17 pontos percentuais). 

Na percepção de eficácia dos esforços de treinamento (questão 20) 

registrou-se outra controvérsia: enquanto 52% dos não gerentes 

tenderam a perceber os esforços de treinamento como mais eficazes, 

apenas 33% dos gerentes assim perceberam (diferença de 19 pontos 

percentuais). Em ambos os casos os gerentes perceberam menor 

adequação: tanto às necessidades dos empregados quanto à eficácia 

do Programa. 

Paradoxalmente, ambos os grupos perceberam alta relação entre 

treinamento e motivação, com 80% dos gerentes e 74% dos não 

gerentes localizando suas respostas na segunda metade da escala. 

Os resultados desta seção não são incompatíveis com os da seção 6.5, 

sobre motivação. Pode-se inferir que para os não gerentes o 

treinamento teria cumprido a função de válvula de escape da motivação. 
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Tabela 14 

Distribuição Percentual das Percepções quanto ao 

Treinamento 

somatório 

QUESTÃO G /NG 1 - 2 3 4 - 5 - - 6 -f' 1/2 2"172 

--------------- ---------- -------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------
19 G 10 29 33 12 10 7 72 

'-JG 8 22 25 29 12 4 55 
20 G '" 28 38 18 13 '" 68 -' -' 

'\;G 13 15 19 22 21 9 47 
21 G O 5 15 39 29 12 20 

'-JG O 14 12 30 29 15 26 

6.8 - IMPACTO SOBRE DESEMPENHO 

Foram consideradas para análise deste fator as percepções referentes 

às questões 31 (melhoria na Qualidade de Vida), 32 (melhoria no 

desempenho da Região) e 33 (melhoria do atendimento ao cliente). 

Todas as questões registraram percepções em todos os graus da 

escala. As medianas de todas as questões coincidiu absolutamente, no 

grau 4, como mostra a Tabela 15. O Impacto sobre desempenho tem 

sido percebido como positivo nos três aspectos tratados, sem 

contradições entre as percepções de gerentes e não gerentes. 
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Tabela 15 

Dispersão e Concentração das Percepções quanto ao Impacto 

sobre Desempenho, por Gerentes e Não Gerentes 

QUESTÃO G ING MIN MAX MEDIANA MODA 

--------------- --------- ------------- -------------- -------------- ---------------
31 G 6 4 4 

NG 6 4 5 
32 G 6 4 4 

NG 6 4 4 
33 G 6 4 4 

NG 6 4 5 

Também as distribuições de freqüências (Tabela 16) não apontam 

qualquer controvérsia entre percepções de gerentes e não gerentes. 

Nas questões 31 e 32, a distribuição foi bem homogênea e a maioria 

das respostas se concentraram na segunda metade da escala ordinal. 

Na questão 33 a diferença entre onde 72% dos não gerentes e 59% 

dos gerentes, quanto à contribuição positiva do Programa para os 

clientes não chega a indicar controvérsia, segundo os parâmetros 

definidos (apenas 13 pontos percentuais). No entanto, merece registro o 

fato de os gerentes se mostrarem mais conservadores que os não 

gerentes quanto ao impacto dos resultados para os clientes. 
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Tabela 16 

Distribuição Percentual das Percepções quanto 

ao Impacto sobre Desempenho 

somatório 

QUESTÃO G ING 1 2 3 4 5 6 1,11/2 2a l/2 
--------------- ---------- -------- --------- --------- --------- --------- --------- --------- ---------

31 G 5 12 12 32 20 20 29 72 
~G 4 7 24 19 28 18 35 65 

32 G 2 12 22 34 17 12 36 63 
NG 3 6 25 31 25 10 34 66 

33 G 2 21 17 21 19 19 40 59 
;\IG 6 7 15 26 32 14 28 72 
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7 - CONCLUSÕES 

Ao contrário do que poderia ser esperado, os resultados mostram duas 

tendências: a baixa ocorrência de controvérsias (apenas 4 casos) entre 

percepções de gerentes e não gerentes e a tendência das percepções 

sobre os diferentes fatores considerados relevantes se situarem na 

primeira metade da escala ordinal, tendo sido reservado o extremo 

interior da escala para a percepção de ocorrência mínima e o extremo 

superior para percepção de ocorrência máxima dos fatores 

considerados. 

Da análise dos resultados, pode-se concluir, até onde permitem os 

dados colhidos, da forma como foram tratados, que o Programa não 

teria obtido o envolvimento desejável. Cabe ressaltar que neste 

particular fator a maior percentagem das respostas localiza-se 

consideravelmente na primeira metade da escala, para os dois grupos 

em três das questões formuladas. O grau de envolvimento dos gerentes 

foi percebido como baixo pelos dois grupos de respondentes: 81 % dos 

gerentes e 76% dos não gerentes tiveram suas respostas na 1 a metade 

da escala. 

Na questão 10, a percepção do "efeito contagiante" do envolvimento 

sobre os demais níveis apresentou 73% dos valores apontados pelos 

gerentes e 52% dos não gerentes na 1 a metade da escala. 
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Confirmando os resultados acima, o envolvimento dos não gerentes foi 

considerado baixo (1 a metade da escala) por 85% dos gerentes e 72% 

dos não gerentes. 

Esses resultados parecem compatíveis com a percepção dos dois 

grupos sobre a aceitação das metas pelos empregados, onde 86% dos 

gerentes e 72% dos não gerentes perceberam como baixa. 

Aparentemente, os resultados ilustram que o baixo envolvimento pode 

de alguma forma ser relacionado à baixa aceitação. 

Estes também podem ser considerados compatíveis com os resultados 

da questão 30 sobre a adesão ao Programa, onde foram registradas as 

mais baixas mediana (2) e moda (1), consistentemente para gerentes e 

não gerentes. 

Outra conclusão que o estudo permite diz respeito à questão da 

participação tão valorizada na filosofia que fundamenta os programas de 

qualidade. 

No que diz respeito à valorização da participação, fator sempre presente 

nos discursos em defesa dos programas de qualidade, os dados 

indicam que o discurso foi quase plenamente assimilado: 100% dos 

gerentes e 98% dos não gerentes assim perceberam. Entretanto, os 

dados sobre a participação efetivamente ocorrida não confirmam essa 

importância na prática. As respostas já comentadas à questão 30 sobre 

o não retorno por parte da empresa à adesão/contribuição ao programa, 

explicam as limitações identificadas na questão da motivação. 
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Embora o grau de motivação anterior à implantação tenha sido 

percebido como baixo por gerentes (76%) e não gerentes (74%) e os 

resultados sobre aumento do grau de motivação em decorrência do 

programa não autorizam qualquer conclusão, cabe registrar que o 

treinamento tem funcionado como fator motivacional sobretudo pelos 

não gerentes. Os dados sem dúvida apontam hiatos entre a teoria 

esposada e a aplicação na prática da proposta participativa. 

O relacionamento humano foi considerado satisfatório pela maioria dos 

gerentes e não gerentes, 62% e 69% respectivamente. Da mesma 

forma foi avaliado como favorável o grau de abertura às mudanças 

(mediana 4; 62 % gerentes e 69% não gerentes na 2a metade). 

A questão da centralização do poder não aparece como limitação do 

programa, sendo que tanto gerentes como não gerentes parecem 

satisfeitos com o grau de autonomia: 80% e 74% na segunda metade 

com mediana em 4. 

Quanto ao impacto do programa sobre o desempenho, na percepção 

dos respondentes teria sido um ponto forte: em todas as dimensões de 

desempenho abordadas pelo questionário (desempenho da CL, 

desempenho da Região e impacto sobre o atendimento dos clientes), 

tanto na percepção dos gerentes como nos não gerentes a maioria 

considerou positivo o desempenho. Essa afirmação é baseada nos 

resultados percentuais (concentrados na segunda metade) e pelas 
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medidas de tendência central (4 para a mediana em todas as 

dimensões e moda variável entre 4 e 5 da escala). 

Até onde a precariedade dos dados permite concluir, a experiência de 

implantação do Programa na CL teve mais pontos fortes do que fracos. 

Pode-se acreditar que as limitações observadas são passíveis de 

superação mediante um esforço de esclarecimento sobre objetivos e, 

principalmente sobre metas, com possível aumento do grau de adesão. 

Alternativamente, pode-se esperar que pela mesma via (treinamento) se 

possam colher subsídios para uma revisão dessas metas com maior 

participação dos empregados. 

Quanto aos resultados desta pesquisa no que se refere ao impacto do 

programa, sugere-se que os dados de percepção sejam checados com 

dados sobre desempenho da CL e da Região da perspectiva de outras 

observadores. Da mesma forma, a percepção de melhoria do 

atendimento à clientela mereceria ser testados à luz de dados objetivos 

de desempenho ou de percepção do público alvo. 

Os resultados obtidos aplicam-se tão somente à unidade estudada (CL) 

embora a mesma metodologia possa ser aplicada aos demais Distritos 

da EMBRATEL. para colher insumos para o aperfeiçoamento do 

programa de qualidade. Podem ser trabalhados outros fatores de forma 

a ampliar a visão do contexto do programa incluindo percepções de 

outras pessoas. Não se pretendeu fazer avaliações conclusivas mas 

iniciar um processo de desvendar experiência e fornecer a 
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aprendizagem da pesquisadora, dos participantes da pesquisa e da 

organização pesquisada. 
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::lESC0ISA CE C~i"JIÁO CO PROGRAMA DE QUALIDADE NA REG1ÁO CENTRO-LESTE 
.. -----_ .... - ... _ ..... -.. -.... _-_ ....... _ ........................ _--.. _ .... __ ._ ... --_ .. --_ ... -_.- .... _---_ .. __ ....... . 

IdtntincacAo Prhla do Entrevistado: 
Qual o nu orgão? _____________ _ 
VO('~ It"m cargo dI! cheOa? ) lim ) JlAo 
Qual o seu cargo? ------------------------

-----------

1- Como você classifica o grau da onvolvlmento do Programa de Qualidade dentro da ReglAo 
Centro-Laste? 

Mínimo < > Méximo - ( 
1 2 3 456 

2- Como você classifica o grau de envolvimento do Programa de Qualidade, dentro do seu 
Orgêo tocai? 

Mlnimo < > MbJmo - \ 
123 456 

3- Os objetivos do Programa de Qualidade 8stAo sendo claramente divulgadol? 

Mfnlmo <-------,.:» MbJmo - ( 
123 456 

) 

4- Os objetivos do Programa de Qualidade lhe parecem coerentes com as necessidade. do 
público envolvida? 

Mínimo < :> Mâxlmo • { 
123 456 

5 - Para vOcâ, as metas estão claras para as diferentes ativtdades? 

Mlnimo < > Mé.xlmo • ( 
123 4 5 6 

6- Com que intensidade as matas estao sendo aceites pelos empregados? 

Mínimo < :> Máximo - ( 
123 4 5 6 

7- Como voc4 avalia o grau de mobiJiz!!ç4o da alta Admlstraç40 com o Programll de . 
Qualidade? 

Mlnlmo < > Máximo - ( 
1 234 5 6 
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_ ... __ .... _ ..... _----
8- Cemo vocõ porcebli a :nt8ç;raç..1o entra gerentos e empreQlIdcs I 

Mirwno <---------» Maxlmo - ( 
1 2 3 4 5 6 

9- Na sua opinião o envolvimento no Programa de Qualldad. contagia todos os nlvoll oa 
RGçpAo Centro-LesI97 

Nunca <---------» Sempre - ( 
1 2 3 4 5 6 

10- Como você avalia o grau do envotvimento demonstrado pelol gerentas no ProQr'lms 
de Qualidade? 

Mlnimo <---------» Mâximo • ( 
1 2 3 4 5 6 

, ,. Como você avalia o grau de envolvimento dos empregados com o Programa de 
Qualidade? 

Mlnimo <---------» Máximo • ( 
1 2 3 4 5 6 

) 

,2- Corno vocô avalia o grau da abertura partJclpatJvB entre superiores e subordinadOs 
no seu Orgêo? 

Mínimo <---------» Máximo - ( 
1 2 3 4 5 6 

) 

13- Como você avalia o grau da rtoXlbilidade do Programa de Qualidade em relaç.lo As 
caractorlsticas da Reglêo Centro-Leste? 

MInlmo <-------..» Máximo • { 
1 2 3 4 5 6 

14· Como você classifi~ o grau de abertura da CL â Implantaç!o de novas tecnolo;tal 
operacionaiS? 

Mínimo <--------» Máximo - { 
1 2 3 4 15 6 

,s. Como você avalia o grau de abertura dOI empregados quanto' Introdução de 
-novidades- no gerenCJamento? 

Mlnlmo <_o --------» Máximo - ( 
1 2 3 4 5 e 
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'8- Como você c'aSSI~c.a o grau de abenura no conVIVia entre as çesscas r,a Reg!ão Cl, 7, 

Minlmo <---------» Mâxlmo . \ 
, 234 5 6 

,7- Como vacA dassl~lca a sua organlz.açAo em termos de COfltralizaçAo do poder 
deCJs6no? 

Mâx. CentraliZll~o <---------:1>'> Mb. Oelcontralí%açáo -
, 234 5 O 

1 B- Como você avalia o nlval de autonomia delegado ao empregado na execuçAo de 
lua. atividades? 

Mlnimo <.--------~> Máximo - ( 
1 2 3 4 5 e 

19& Como você percebe a edequaç.Ao do treinamento és necessidades de desempenho 
dos empregados na sua empresa? 

Inadequada <--------» Multo Adequeda - ( 
1 2 345 6 

20- Como vocé avalia os esforços de treinamento na sua empresa, ~u8nto À eficácia do 
Programa de Qualidade? 

Pouco eficazes<---------» Multo eficazes - ( 
1 2 3 4 5 e 

) 

21- Como vo~ avalia a relaç40 entre os esforços de treinamento e o aumento da 
moUvaçAo pelo Programa de Qualidade? 

Irrelevanta <---------» Fundamental • ( 
1 2 3 4 5 e 

) 

22· Na sua opinião. qual a importância da particJpaçâo dos empregadOS no Programa de 
Qualidade? 

Irrelevante < > Totalmente Relevante - ( 
1 2 3 4 5 6 

23- Como você classifica O grau dê partlcipaçAo aberto aos empregados em termos da 
discussAo de problemas e soluç.6és? 

Mlnimo < > Máximo • ( 
1 234 5 6 
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?ESCUISA C~ OPINIÂO :JC PROGRAMA DE QUALIDADE UA REGiÃO CENTRO·LESTE ._--._. __ .--~ .... _--------.... -.. -...... -_._-.-.. _---
24- Na SUB opinião. quai o grau ele aproveitamento das sugestOes dos empregadOS nas 
decisões? 

MínImo <--------> Máximo • ( 
1 2 3 -4 5 6 

25- No seu caso particular, como clasSificaria o grau de SUl partlclpaçAo no Programa 
de Qualidada? 

Mínimo <---------» Máximo - ( 
1 2 3 4 5 8 

) 

26 • Como você tem conseguido participar desta processo? ( assinale mais de uma 
alternativa, .e for o caso) 

( ) dando sugestOes para soluçOes da problemas 
( ) divulgando o Programa da Qualidade aos colegas . 
( ) mantendo-se infc:mado sobre as novidades sobre o Programa de Qualidade 
( ) mantendo uma interação mais aberta aupertorellsubordinados n81 luas atividades 
( ) aplicando. no seu processo de trabalho, ai feCT8rnentss de qualidade aprendida. ( )OUUOI __________________________________________ __ 

27- Como você classifica o Interesse dos empregados em fornecer soluções 80 processo 
operacional? 

Mínimo <--------> Máximo - ( 
1 2 3 4 5 6 

) 

28 • Na sua opInião, anterionnente BO Programa da Qualidade, como você avaliaria o 
grau de motivaçêo dos empregados em seu Orglo. quanto a questão da partIClpaç40? 

Mínimo < > Máximo - ( 
1 2 3 4 5 6 

29 - Na sua opinião, o grau desta motivação (por participar) em relação ao andamento do 
Programa da Qualidade. ao longo do tempo: 

Diminuiu <---------» Aumentou - ( 
1 2 :3 4 5 (3 

30- Como vocâ percabe o grau de recompensB que a empresa concede 80 empregado 
pela contribuição que ele dá ao Programa? 

Mlnlmo < ;, Méxlmo - ( 
1 2 3 4 5 6 
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PESQU,SA DE OPIN!ÃO ::0 PROGRAMA DE QUALIDADE N.':" REGiÃO CENTRO-LESTE 
p~-""'-."""_."."''''--_ •..••. __ ._---_ ••. _-_ •• ",-_._-",,-_ •• _ ........ --_ .............. - ................ -.-_. __ •• _ ......... --

:3'. Como voca aValia o gi8L1 08 comnOUlçao co Ployram8 dll O-.;EtIiUcHJe t:m ttlrmus ~a 
melhona da Qualidade de Vida no traOalho? 

Minlmo <--------~> Máximo - { 
1 2 3 4 5 6 

32- Como você avalia o grau de contnbuiçAo do Programa de Qualidado em termos de 
mulhona do desempenho os Região CentrcrLelte? 

Mínimo <---------» Maxlmo • ( 
1 2 3 4 5 6 

33. Como você avalia o Impacto do Programa de Qualidade da EM8RA TEL para 
melhona do atendimento da nus clientes? 

Mínimo <---------» Máximo • ( 
1 234 5 a 

34- Na sua opiniAo, como se deveria repartir 8 responsabllidllda par. efetiva 
implantaçAo do Programa da Qualidade em uma organização? (Reserve o número 1 
para a maior responsabilidade) 

( ) Chefe do Orgêo 
( ) Todos os Empregados 
( ) Alguns Empregados 
( ) Coordenador da OuatidaJe Regional 
( ) Coordenador da Qualidade local 
( ) Alta Administraçâo (Superintendência da CL) 

-----_._-
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