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"Nossa Senhora me dê paciência 
Para estes mares para esta vida! 
Me dê paciência para que eu não caia 
Pra que eu não pare nesta existência 
Tão mal cumprida tão mais comprida 
Do que a Restinga da Marambaia! ... 

Manuel Bandeira 
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RESUMO 

No presente trabalho observaremos que a qualidade total é um modo de vida 

organizacional, uma nova forma de fazer as coisas; é uma revolução no modo das 

organizações lidarem com seus empregados, superando a visão meramente técnica 

de gestão empresarial. Está findo o tempo em que administrava-se somente 

finanças, tecnologias, processos e pessoas. É preciso criar um ambiente de 

trabalho que motive a todos a contribuir com a organização na busca da qualidade 

total. 

No contexto atual, a formulação das políticas de recursos humanos, já integradas 

com o negócio, filosofia e os objetivos de qualquer organização, é condição 

fundamental e indispensável na busca da excelência, qualidade e do atingimento 

de altos níveis de produtividade. 

Ao longo do trabalho, expomos a origem e o desenvolvimento das correntes de 

pensamento que formaram os conceitos de qualidade total bem como a 

repercussão no planejamento e desenvolvimento de recursos humanos nas 

organizações e as conseqüências ante o processo de globalização da economia. 

Ao final, desenvolvemos pesquisa que procurou demonstrar até que ponto os 

conceitos e práticas de qualidade total permearam os setores de recursos humanos 

dos Tribunais Superiores brasileiros. 
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ABSTRACT 

In the present work, we observe that total quality is an organizational way of life, 

a new way to do things, a revolution in how organizations work with their 

employees, surpassing the mere technical vision of business administration. Times 

when you only had to administrate finance, technology, people and process are 

ended. We need to create a work environrnent which motivated everybody to 

contribute with the organization in search of total quality. 

Nowadays, the formulation of human resources public politics, already integrated 

with the objectives of any organization, are indispensable and fundamental in our 

search for excellency and reach of high levels of productivity. During this work 

we exposed origin and development of thinking chains which form total quality 

concepts as well as human resources development and planning repercussion in 

the organization structure and economy globalization process consequences. 

Finally, we developed a research which demonstrate how far total quality 

concepts are present in the human resources department of Brazilian Superior 

Courts. 
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INTRODUÇÃO 

A presente dissertação tem por finalidade, além de satisfazer as exigências do Curso de 

Mestrado Executivo, da Escola Brasileira de Administração Pública, da Fundação Getúlio 

Vargas, situar a Gestão de Recursos Humanos na gestão pela qualidade total. 

o mundo das organizações vivendo um período de crise, sob o parâmetro de uma acirrada 

competição, está percebendo que aquilo que, inicialmente, parecia ser uma nova ideologia, 

uma série de práticas e programas que visam e esperam responder com eficiência aos 

desejos dos clientes, assim como às necessidades do próprio trabalhador é a urgência da 

busca pela qualidade total. 

Num ambiente de globalização e rápidos avanços tecnológicos, as empresas enfrentam o 

desafio de responder à crescente competitividade dos mercados, e para enfrentar a 

concorrência urge a necessidade de contar com Recursos Humanos aptos a confrontar-se 

com as intempéries dos mercados. Gerenciar recursos humanos para a qualidade total e 

produtividade denota, antes de tudo, tomar um caráter estratégico no gerir de Recursos 

Humanos; significa considerar os alvos e os objetivos da Qualidade Total e Produtividade 

para os quais direcionar os esforços. 

Esta postura, não é comum da parte da maioria das empresas. A otimização das atividades, 

tarefas e problemas de Recursos Humanos costuma passar ao largo de objetivos em alvos 

estratégicos, notadamente da Qualidade Total e Produtividade. 

Infelizmente, é grande o número de empresas, tanto do setor privado quando do setor 

público, que não têm, a rigor, sequer gestão estratégica, não têm sequer definição de 

objetivos de longo prazo a serem perseguidos. Esta ausência de um planejamento 

estratégico ao nível global da empresa compromete os esforços da área de recursos 

humanos, na medida em que esta deve estar em sintonia com aquele planejamento. 
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Considerando o acima exposto, apresenta-se como objetivo do presente estudo estabelecer a 

Gestão de Recursos Humanos na gestão pela Qualidade Total. Para alcançar este objetivo 

utilizou-se de pesquisa bibliográfica, cujos autores e textos encontram-se elencados ao final 

do trabalho. 

Esta dissertação apresenta como estrutura, além deste capítulo introdutório, o Capítulo I 

onde serão apresentados os conceitos de Recursos Humanos, Gestão de Recursos Humanos, 

Qualidade Total e Motivação; o Capítulo 11, onde será analisada a evolução da 

administração de RH; o Capítulo 111, onde discutir-se-á o papel do planejamento e 

desenvolvimento de RH; o Capítulo IV, onde apresentar-se-á a Gestão de RH diante do 

processo de globalização e na Gestão pela Qualidade Total e situar-se-á, mediante pesquisa 

desenvolvida a partir de dados coletados nos Tribunais Superiores, a absorção dos 

conceitos de Gestão pela Qualidade Total no ambiente funcional destes órgãos do Poder 

Judiciário; após estas etapas serão apresentadas as considerações finais seguidas pelas 

referências bibliográficas. 
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CAPÍTULO I 

APRESENTANDO GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, MOTIVAÇÃO E 

QUALIDADE TOTAL. 

1.1 EVOLUÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 

Após a Revolução Industrial, as tarefas nas organizações adquiriram maior complexidade. 

Em virtude disso, no início do século XX, surgiu a necessidade do desenvolvimento de uma 

atividade encarregada de mediar os conflitos entre os objetivos das organizações e os 

objetivos individuais. A esta atividade denominou-se Relações Industriais (RI) e durante 

décadas representou a maneira tradicional, impositiva e coercitiva pela qual as organizações 

tratavam os seus funcionários. Esta atividade, com o passar dos anos sofreu 

aperfeiçoamentos para, ao redor dos anos 50, ser denominada Administração de Pessoal, 

englobando também as atividades de administrar as pessoas em consonância com a 

nascente legislação trabalhista. 

Com a crescente industrialização do pós-guerra, denominada era da industrialização 

neocIássica, quando as mudanças passaram a ocorrer mais rapidamente, aumentando a 

competitividade entre as empresas, agora globalizadas, as relações entre pessoas e 

organizações veio a receber a denominação de Recursos Humanos (RH) e obteve 

popularidade no mundo todo ao trazer uma nova postura, sendo mais aberta e dinâmica, em 

relação aos funcionários, que eram considerados o mais importante recurso organizacional. 

A esta denominação somaram-se diversas vertentes, que atendem pelo nome de Gestão de 

Pessoas, Gestão de Talentos, Capital Humano ou Capital Intelectual. As denominações 

variam, mas o objetivo é um só: lidar com as pessoas, o que se tomou hoje uma atividade 

completamente diferente do que se fazia há alguns anos. Uma função estratégica demais 
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para ficar centralizada e monopolizada nas mãos de poucos especialistas que atuam 

simplesmente na esfera tática ou operacional. 

De acordo com Chiavenato (1999), existe uma nova maneira de administrar. Administra-se 

hoje juntamente com as pessoas. Este é o novo papel de consultoria interna que está se 

consolidando na maior parte das organizações bem-sucedidas. Administrar com pessoas -

consideradas agora parceiras do negócio e não mais apenas recursos organizacionais -

passou a ser o mais importante desafio interno das empresas em plena Era da Informação. 

Em uma época em que a globalização, a competição, o forte impacto da tecnologia e as 

céleres mudanças se tornaram os maiores desafios externos, a vantagem competitiva das 

empresas está na maneira de utilizar o conhecimento das pessoas e colocá-lo rápida e 

eficazmente em ação na busca de soluções satisfatórias e de novos produtos e serviços 

inovadores. Tudo isso focalizado no cliente. 

A transformação das pessoas - de meros fornecedoras de mão-de-obra para fornecedoras de 

conhecimento - é a nova revolução que está ocorrendo nas organizações de sucesso. Isto 

decorre de uma nova cultura e de uma nova estrutura organizacional, onde são privilegiados 

o capital intelectual e o aporte de valor que somente as pessoas podem proporcionar, desde 

que devidamente preparadas e motivadas para tanto. O talento humano passou a ser tão 

importante quanto o próprio negócio, pois é o elemento essencial para sua preservação, 

consolidação e sucesso. 

1.2 OS CONCEITOS DE RH 

Segundo Chiavenato (1999) o termo RH ou Gestão de Pessoas pode ter três significados 

diferentes: 
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- RH como função ou departamento - RH é a unidade operacional que funciona como 

órgão de stqff, isto é, como elemento prestador de serviços nas áreas de recrutamento, 

seleção, treinamento, remuneração, comunicação, higiene e segurança do trabalho, 

beneficios, etc; 

- RH como práticas de recursos humanos - RH se refere ao modo como a organização 

opera suas atividades de recrutamento, seleção, treinamento, remuneração, beneficios, 

comunicação, higiene e segurança do trabalho; 

- RH como profissão - RH se refere aos profissionais que trabalham em tempo integral em 

papéis diretamente relacionados com recursos humanos, a saber: selecionadores, 

treinadores, administradores de salários e beneficios, engenheiros de segurança, médicos do 

trabalho, etc. 

Para Toledo (1982), RH é a área de estudos e atividades que lida com os aspectos relativos 

ao elemento humano em geral, nas organizações. Ou seja, a área que trata dos problemas de 

pessoal, de qualquer agrupamento humano organizado, já na opinião de Wood (1995) desde 

o fim da década de 70, a conjuntura do mercado e suas implicações para a organização do 

trabalho fizeram surgir outra função de recursos humanos, ligada aos setores operacionais e 

voltada diretamente para a gestão dos processos de mudança e para a melhoria dos níveis 

de performance e produtividade. 

Para este último autor, sem as raízes da função de recursos humanos tradicional, esta nova 

função, nem sempre bem definida, passou a apropriar-se de conceitos e recursos pouco 

usados e até desconhecidos de sua antecessora. Embora os rótulos sejam diferentes de 

organização para organização, esta nova função de recursos humanos geralmente está 

associada às áreas de qualidade ou a programas corporativos de mudança organizacional. 

Convive, geralmente, com algum grau de conflito, com a função tradicional, agora 

diminuída em importância. 
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É possível dizer que, a partir da década de 90, o ambiente empresarial, foi marcado pela 

busca incessante de competitividade com o objetivo de sobrevivência e crescimento em um 

ambiente caracterizado por grande desenvolvimento tecnológico e mudança econômica. 

Isto fez surgir organizações com características que privilegiam a capacidade de 

aprendizado, tão necessário para a adaptação à nova realidade que se coloca. Portanto, 

toma-se imperativo que a área que trata da gestão de pessoas na empresa esteja alinhada à 

estratégia empresarial, desenvolvendo e incorporando o conceito de competências. 

De acordo com Fleury et ai (2000) a competência está associada a verbos como saber agir, 

mobilizar recursos, integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber se 

engajar, assumir responsabilidades, ter visão estratégica. As competências devem agregar 

valor econômico para a organização e valor social para o indivíduo. 

1.3 A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

o movimento da globalização, que segue sua marcha de forma inexorável, vem 

mobilizando países, sociedades, organizações e economias, levando-os a mudar paradigmas 

e readaptarem-se para sobreviver. Ondas marcantes se fizeram sentir nesses últimos dez ou 

quinze anos sacudindo economias e empresas como o downsizing, a acirrada 

competitividade e os novos níveis de exigência por qualidade, para mencionar apenas 

algumas. 

A formação de blocos econômicos tem sido, no âmbito das nações, a resposta em busca de 

maior influência nas decisões em foros internacionais, e as fusões, no âmbito das empresas, 

a alternativa para enfrentar a concorrência cada vez mais agressiva. Parece que, no fundo, 

continuar-se-á convivendo com a obsessão pela competitividade nas empresas, flexibilidade 

na legislação econômica, margens de lucro menores, aumento do volume de informações, 
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desenvolvimento da educação, acentuada demanda por novas competências, novas formas 

de gerenciar organizações. 

Mudanças e questionamentos levam, inevitavelmente, à conclusão de que a realidade 

empresarial esta requerendo mais qualidades de liderança do que de gerência. Muitos 

líderes em todos os níveis ao invés de poucos líderes no topo da pirâmide organizacional. 

Para tanto, uma organização de destaque no cenário nacional terá que saber identificar, 

desenvolver e formar líderes, capacitando pessoas para conduzir equipes e unidades com 

alto grau de diversidade. 

Também o paradigma do emprego encontra-se em profunda mudança, havendo muitas 

razões para inquietação com relação ao futuro do mercado de trabalho. A marginalização de 

mão-de-obra se agrava ainda mais quando a ela se contrapõe o fato de que a revolução na 

tecnologia da informação e nas comunicações eleva as aspirações de consumo das pessoas. 

Empregabilidade é palavra muito ouvida atualmente, e se diz que para mantê-la as pessoas 

precisam melhorar sua adaptabilidade, reduzir sua resistência natural às mudanças, 

aceitando-as e se entusiasmando por elas, e reajustar sua própria perspectiva, abordagem e 

comportamento aos novos paradigmas. 

Superada esta breve introdução, temos que o contexto da Gestão de Recursos Humanos é 

formado por pessoas e organizações. As pessoas passam parte de suas vidas trabalhando 

dentro de organizações e, estas dependem daquelas para poderem funcionar e alcançar 

sucesso. Cabe ao profissional de Recursos Humanos desenvolver e elaborar atividades de 

maneira eficaz, conquistando parcerias internas e conseqüentemente apoio às atividades de 

recursos humanos. 

De acordo com Chiavenato (1999), as pessoas encontram-se insatisfeitas com as condições 

em que estão submetidas no ambiente de trabalho e, por outro lado, organizações numa 

febre incontrolável pela busca de produtividade, qualidade, competitividade e lucratividade. 
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Neste sentido as empresas investem milhões implementando novas tecnologias, processos, 

programas e projetos, os quais inclui-se nesta lista, também, técnicas de Desenvolvimento e 

Administração de seus Recursos Humanos. Como retomo destes investimentos, é 

perfeitamente visível que, sob os aspectos econômicos e técnicos, na maior parte das vezes 

estes são consideravelmente positivos; no entanto, sob o aspecto humano, nem sempre são 

tão significativos. 

As diferenças na obtenção de resultados pelas empresas estão principalmente no modo em 

que as mesmas visualizam a questão do emprego de tecnologias, ou seja, quando se pensa 

em um investimento ou no desenvolvimento de um produto, este é pesquisado, estudado e a 

atuação é feita em cima de todas as circunstâncias envolvidas de forma a dar sustentação ao 

êxito. Caso contrário, todas as metas previstas, não serão atingidas. Conforme Gil (1999), 

desde a concepção do negócio ou na condução de um processo de mudança da cultura de 

uma empresa, se faz necessário alinhar e integrar tecnicamente todas as ações, programas e 

projetos de RH às necessidades, objetivos e planos da organização de maneira estratégica e 

realista e que permita agregar valores para ambas as partes e não somente com o enfoque 

no custo da mão-de-obra. 

Outro ponto importante a salientar é que as necessidades do ser humano são diversificadas 

e o potencial de geração de resultados também, e dificilmente poderão ser satisfeitos e 

atingidos de forma linear se as técnicas e programas implementados para o seu 

desenvolvimento não detectarem e contemplarem essas diferenças. Cientificamente, a 

intensidade de resultados positivos ou negativos gerados pelas atitudes e comportamentos 

das pessoas está ligada ao imenso e complexo número de variáveis que interferem no 

relacionamento interpessoal, bem como no atendimento de suas necessidades, as quais são 

o principal foco de motivação das mesmas. As empresas bem-sucedidas têm buscado cada 

vez mais, em profundidade, entender e atender estas condições, de maneira sincera, sem 

falsos diálogos e promessas. Atualmente já dispõem de avançados instrumentos e técnicas 

de gestão. Isto não acontece por acaso e sim porque elas descobriram em termos reais suas 

principais vantagens. 
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Para Pontes (1990), em toda e qualquer organização é preciso entender, em linguagem 

simples, que o empresário quer e precisa obter lucros para sustentar seus investimentos, e 

para isso, o mesmo deverá sempre buscar as melhores alternativas. Cabe ao profissional de 

Recursos Humanos desenvolver e elaborar suas atividades de maneira eficaz, demonstrando 

de forma transparente, segura e determinada, o que alcançará com seu trabalho, derrubando 

obstáculos, conquistando parcerias internas e conseqüentemente apoio às atividades de 

recursos humanos. Sendo assim, os agentes de mudança devem adquirir maiores 

competências e habilidades para perceber que não lhes faltam oportunidades para mudar 

este cenário através de melhores e inovadoras estratégias para atingir grandes resultados. 

Numa organização existem várias formas de gestão: a gestão de produção, a gestão de 

projetos, a gestão financeira, a gestão comercial e a gestão de recursos humanos entre 

outras. Para cada forma de gestão existem várias técnicas, métodos e indicadores, à exceção 

da gestão de recursos humanos. De fato, pela natureza humana, toma-se dificil identificar 

métodos que permitam uma gestão de pessoas com sucesso. 

Para Tofller (1995), existem diversos fatores, de ordem social, cultural, financeira, 

emocional, que dificultam a criação de técnicas precisas na gestão das pessoas. Esta gestão 

tem de passar, portanto, pela aquisição de conhecimento e experiências no âmbito de cada 

organização, e na procura gradual da sintonia entre as pessoas e a organização. E como a 

organização não funciona sem pessoas, a gestão de recursos humanos deve ser uma área 

forte na empresa e devem ser canalizados todos os recursos necessários para o sucesso 

desta área. 

A eficiente gestão de recursos humanos é um fator crítico de sucesso para as organizações 

públicas ou privadas, num contexto que se caracteriza pela mudança permanente e pela 

imprevisibilidade. É preciso ser capaz de responder aos clientes cada vez mais exigentes e 

informados, o que só é possível com maior proximidade a eles, capacidade de inovação e 

aposta permanente na qualidade. Só as organizações que saibam aprender mais e mais 

depressa, que utilizem bem a experiência acumulada e que façam uma gestão eficaz das 
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competências das pessoas, serão capazes, no futuro, de atingir os seus objetivos 

estratégicos. 

1.4 O QUE É MOTIVAÇÃO 

A motivação é um fator primordial para o aumento de produção e para o desempenho e 

comportamento dos funcionários. É conseguida através da satisfação de um conjunto de 

necessidades específicas, começando pelas necessidades mais básicas (Maslow, 1943): 

necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, amor e afeto, necessidades de 

consideração, necessidades de atualização. 

Além da satisfação destas necessidades existem ainda outros fatores que contribuem para a 

modificação do desempenho do funcionário. Alguns fatores atuam no sentido negativo, ou 

seja, quando satisfeitos não influenciam o comportamento do indivíduo, mas na sua 

ausência pioram o comportamento. Outros fatores atuam no sentido positivo, ou seja, 

quando satisfeitos melhoram o comportamento do indivíduo, mas na sua ausência não o 

modificam. 

Tendo em conta estas características é possível motivar os funcionários, criando condições 

de trabalho adequadas. A motivação não tem apenas efeitos em nível individual como 

também efeitos coletivos. Cria condições ao trabalho de grupo, assim como disponibilidade 

e empenho para a participação dos funcionários na tomada de decisões. Através da 

motivação também é possível impelir os funcionários a aceitar a mudança, desde que vejam 

satisfeitas algumas de suas necessidades. 

Percebe-se que as pessoas ficam motivadas, por fatores muito complexos. Entende-se que 

diferentes pessoas buscam diferentes objetivos quando exercem um mesmo trabalho. 
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" ... as pessoas, dentro das organizações, passaram a ser 

vistas como depositárias de talentos potenciais, 

cabendo à administração encontrar estratégias capazes 

de desbloquear a saída de tais recursos, para que, 

objetivamente, se transformem em ações eficazes e 

produtivas. "(Bergamini, 1997). 

Considerando-se a origem etimológica da palavra motivação, percebe-se sua origem latina, 

e que significa mover. Porém seu significado não é abrangente, pois a motivação humana 

envolve diversos aspectos pelo qual o comportamento das pessoas é ativado. A palavra 

motivação deriva de motivo, que, de forma geral, é o que leva determinada pessoa a agir de 

um modo específico. Os impulsos que levam as pessoas a agir de um modo ou de outro, são 

provocados por um estímulo externo ou gerado internamente, pelos processos de raciocínio 

do próprio indivíduo, ou seja, pelo seu sistema cognitivo. 

Hobbes, com a teoria de que o homem nasce mal e a sociedade o toma bom, e Rousseau, 

contrariamente, dizendo que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, representam a 

corrente de submissão do homem a seu ambiente social. Tal posição se identifica com o 

determinismo social, que subordina o homem aos padrões dominantes da sua cultura. Ao 

sociologismo desta teoria opõe-se, de certa forma, o psicologismo dos que reduzem o 

comportamento humano à influência de forças inconscientes. Estas forças determinam o 

comportamento, que nada mais é do que a resultante de determinações irracionais. De 

acordo com essas teorias, o homem toma-se uma vítima passiva das forças de seu 

inconsciente. 

Mais defensável a posição dos que consideram a pessoa humana como possuidora de uma 

natureza própria, diferente da dos animais e capaz de autodeterminar-se. Os defensores 

desta posição, embora admitam a influência de fatores biológicos, sociais, inconscientes e 

sobrenaturais, insistem na verdadeira racionalidade do homem, que assim escapa ao 

determinismo total e possui uma fonte de energia, de motivação própria. Bergamini (1997) 
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diz que "a existência de carências intrínsecas que são as necessidades não supridas 

determinam um estado de desequilíbrio". Desse modo, quando existe algo que trás 

sensações emocionalmente negativas e que ameaçam a integridade do indivíduo, 

naturalmente surge o desejo de se atingir o objetivo de restituir o estado de equilíbrio. 

Os motivos ou impulsos que levam o sujeito a agir de diferentes formas, são de suma 

importância, pois, tendo-os claramente definidos, tem-se condições de impulsionar as 

pessoas. 

"Os motivos humanos baseiam-se em necessidades, 

sentidas consciente ou inconscientemente. Algumas são 

necessidades primárias, como as exigências fisiológicas 

de água, ar, alimento, sexo, sono e abrigo. Outras 

podem ser consideradas secundárias, como as de auto

estima, status, afiliação com outras pessoas, afeto, 

entrega, realização e auto-afirmação". (Koontz, 1989) 

No que se refere à motivação, as pessoas diferem uma das outras pois as necessidades, 

valores pessoais, sistemas cognitivos, objetivos de vida e capacidades não são iguais. Além 

disso, as necessidades, valores e objetivos podem variar com o tempo e o lugar. 

Abraham Maslow (1943) desenvolveu um esquema para explicar as necessidades humanas. 

Com isso ele propõe que, à medida que uma das necessidades é atendida, outros níveis 

começam a ser perseguidos. Por exemplo: quando as necessidades fisiológicas forem 

atendidas, o ser humano toma-se motivado a atingir outros níveis de necessidades. Esta 

teoria da hierarquia das necessidades básicas tem sido aceita como estrutura conceitual no 

estudo da motivação humana, nas situações variadas de vida no lar, no trabalho e na 

sociedade e estabelece distinções nítidas entre motivação de deficiência e motivação de 

crescimento. As necessidades básicas, tão conhecidas, correspondem a motivos de 
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deficiência, em contraste com a outra espécie de motivos que representam as necessidades 

de crescimento. 

1.4.1 A MOTIVAÇÃO DE DEFICIÊNCIA 

As necessidades de deficiência constituem carências no indivíduo que preclsam ser 

supridas por ação externa e por outros indivíduos para conservar a saúde, evitar ou curar 

doenças. Elas impulsionam a motivação humana de forma constante, infinita e complexa. 

O homem deseja, e raramente alcança, um estado de completa satisfação, a não ser por 

curtos períodos de tempo. Logo que satisfaz um desejo, surge outro, sucessivamente. Por 

conseguinte, desejar algo, em si, já implica a satisfação de outros desejos. Um mesmo 

desejo pode apresentar-se objetivamente de diferentes formas e, por outro lado, é dificil que 

um desejo consciente, ou um ato, possua uma só motivação determinante. 

Maslow (1943) concebe as necessidades básicas organizadas por categorías em uma 

hierarquia de predomínio relativo, das quais as necessidades fisiológicas são as primordiais. 

Quando o organismo humano está dominado por uma determinada necessidade fisiológica, 

tende a mudar até sua filosofia do futuro. Por exemplo: um homem faminto relega tudo o 

mais em favor do alimento. A satisfação é tão importante quanto a privação, pois libera o 

organismo do domínio das necessidades fisiológicas, permitindo o aparecimento de outros 

impulsos ou motivos. 



Hierarquia das necessidades básicas (A.Maslow). (fig.Ol) 
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1.4.1.1 NECESSIDADES FISIOLÓGICAS 

Essas necessidades, relacionadas com a própria vida como água, alimento, abrigo, sono, 

vestuário e sexo. O que satisfaz as necessidades fisiológicas das pessoas é o que o dinheiro 

pode comprar. No entanto, o dinheiro também satisfaz as outras necessidades. Se um 

indivíduo tem dificuldades em saciar suas necessidades fisiológicas, ele se encontra em 

estado de desequilíbrio e, portanto irá buscar saciar tais necessidades. Maslow estabeleceu 

que as primeiras necessidades dominam o comportamento da pessoa até que sejam 

satisfeitas, em seguida a segunda toma-se preponderante até que seja satisfeita, e nesta 

ordem até a última. 

A necessidade pode ser definida como a iniciativa motivadora da ação de suprir estados de 

privações humanas. A necessidade mais básica a qualquer ser humano é a da alimentação. 

Como já foi dito anteriormente, é uma necessidade fisiológica. Os mecanismos geradores 

das sensações de fome e sede, nada mais são do que sinalizações críticas do organismo 

quando privado de alimentos. Quando ativados tais mecanismos e presentes tais sensações, 

temos estabelecido a necessidade da alimentação, a mais poderosa dentre todas as 

necessidades. 

Enquanto não suprida esta privação, ou satisfeita esta necessidade, o ser humano 

simplesmente não se dispõe a priorizar mais nenhuma outra ação. Diante da fome ou da 

sede, mal conseguimos raciocinar de forma coerente e objetiva, bloqueando ou adiando 

iniciativas para a satisfação de quaisquer outras necessidades. Podemos incluir ainda aqui, 

no rol das necessidades fisiológicas, a necessidade do sono. A ciclos biologicamente pré

determinados, o nosso organismo precisa de uma parada técnica para concluir o complexo 

procedimento de processar e transformar os alimentos ingeridos, melhor oxigenar células, 

distender e relaxar músculos, fazer fluir para o sangue novos suprimentos de proteínas, 

estocar reservas. 



24 

Pois bem, os mecanismos que regem esta ação disparam comandos que vão freando a nossa 

disposição para a atividade, induzindo ao repouso, provocando o sono, e são percebidos 

pela sensação do cansaço. A privação do descanso gera a necessidade do sono. Podemos até 

resistir por algum tempo, variando de pessoa para pessoa, mas haverá uma hora que 

qualquer um de nós "cairá de sono" literalmente. 

1.4.1.2 NECESSIDADES DE SEGURANÇA 

Tal necessidade leva a pessoa a se proteger e estão relacionadas a segurança, estabilidade e 

fuga do perigo. Todas as pessoas buscam estar seguras contra quaisquer tipos de 

catástrofes, doenças, instabilidades e outros problemas do gênero. 

Como o ser humano teme a solidão, o abandono, o esquecimento, a expectativa de privação 

do convívio em sociedade gera a necessidade de relacionamento, num nível de plena 

aceitação pelo seu meio social. Daí a perseverar em ser querido como filho, neto, irmão, 

marido, genro ou pai, reconhecido como bom vizinho, torcedor do time vitorioso, aluno 

exemplar, funcionário modelo, amigo leal, etc. 

1.4.2 A MOTIVAÇÃO DO CRESCIMENTO 

Satisfeitas as necessidades básicas, derivadas até mesmo do instinto animal, nosso foco se 

desloca para as necessidades de crescimento, pois a privação de estima e status gera a 

necessidade de relevância, domínio, reputação e prestígio. É exatamente em busca de 

estima e status que agimos ao procurarmos nos destacar em qualquer ramo de atividade ou 

meio de convívio social. 
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Obter uma promoção, assumir uma posição de comando, incumbir-se de responsabilidades, 

evoluir acima da média, ser sempre convidado e bem-vindo, prestar auxílio e socorro, ser 

lembrado para conselhos e orientações, ser reputado por decisões sensatas e corretas, 

granjear respeito e notoriedade são os elementos motivadores das ações humanas neste 

patamar. 

1.4.2.1 NECESSIDADES SOCIAIS 

Pessoas diferentes reúnem-se em grupos diferentes. Pessoas com idéias semelhantes 

procuram se unir, pois se sentem bem aceitos e participantes. O homem é um animal social, 

a maioria gosta de interagir com outros indivíduos, é uma necessidade comum resultante da 

busca pessoal e individual do ser humano pelo constante crescimento do seu conhecimento, 

pela sua capacidade de plena compreensão do mundo à sua volta, agindo segundo um 

conjunto de valores que pôde experimentar e aceitar para si, organizando então a sua vida 

com parâmetros que lhe permitem avaliar e determinar metas e objetivos a realizar com 

sucesso. 

O reconhecimento e a determinação de tais necessidades humanas, e assim também do seu 

ordenamento hierárquico, ditado pela preponderância entre elas, serve a qual finalidade 

senão avaliar que toda necessidade decorrente de uma privação cria demanda por 

satisfação. Esta satisfação deve estar sempre entre os objetivos do profissional de RH. 

1.4.2.2 NECESSIDADES DE ESTIMA E AUTO-REALIZAÇÃO 

São as necessidades relacionadas com a auto-avaliação e auto-estima. Quando as 

necessidades de auto-estima são satisfeitas, surgem os sentimentos de amor próprio, 

reconhecimento, reputação, poder, força. Necessidades de estima estão relacionadas com o 
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prestígio e o poder. Pessoas preocupadas com o prestígio não querem ficar atrás das outras. 

Se expressam através do desejo do sujeito realizar o seu potencial. A maneira pela qual uma 

pessoa se comporta em seu ambiente de trabalho é fruto de muitos fatores motivacionais. 

Em uma organização, o que leva um indivíduo a agir de modo a aumentar a sua 

produtividade, executar suas tarefas com maior qualidade e evoluir em todos os sentidos, 

são algumas características de motivação no trabalho. 

As organizações gostariam de possuir um quadro de funcionários que estivessem com um 

elevado grau de satisfação e motivação, para que suas metas e objetivos pudessem ser 

alcançados com maior facilidade. Porém, isto nem sempre é possível, pois as pessoas ao se 

acomodarem e não desejarem mais crescer em termos profissionais trarão problemas para si 

próprias e para a empresa em que estão inseridas. 

Cabe à própria organização, identificar e aplicar alguns motivadores que influem no 

comportamento de seus empregados, com o intuito de aumentar o desempenho dos 

mesmos. É muito comum a presença de algumas situações que direta ou indiretamente 

alteram o comportamento das pessoas dentro do cotidiano das empresas. Em muitas 

ocasiões, a política de trabalho ou condições de ambiente podem oferecer situações que 

desmotivam as pessoas, reduzindo assim seu desempenho. 

1.5 CONCEITUANDO QUALIDADE TOTAL 

o conceito de qualidade total remonta aos anos 50, quando Armand Feigenbaum definiu 

TQM (Total Quality Management) como: 

"um sistema eficaz para integrar esforços de 

desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade 

dos vários grupos de uma organização, permitindo 

levar a produção e o serviço aos níveis mais 
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econômicos da operação e que atendam plenamente à 

satisfação do consumidor. " (F eigenbaum, 1994) 

Não obstante tratar-se de um conceito desenvolvido nos Estados Unidos, foi no Japão que 

foi inicialmente posto em prática, popularizando-se com os estudos de Joseph Juran, 

Edward Deming, Kaoru Ishikawa e Philip Crosby. 

Juran (1993) define qualidade como adequação ao uso, constituída de três processos 

gerenciais: o planejamento da qualidade, onde são desenvolvidos os produtos e processos 

necessários ao atendimento das necessidades dos clientes. O controle da qualidade, onde a 

chave está na manutenção do status quo do processo planejado de modo que ele continue 

atingindo as metas operacionais. Finalmente a melhoria da qualidade, cujo processo busca 

elevar o desempenho da qualidade a níveis inéditos através da inovação. 

Para Deming (1990), a qualidade define-se a partir das exigências e necessidades do 

consumidor. Como elas estão em permanente mudança as especificações de qualidade 

devem ser alteradas constantemente, porém considera não ser suficiente apenas cumprir as 

especificações. É preciso utilizar os instrumentos de controle estatístico de qualidade, em 

vez da simples inspeção de produtos. Esta não melhora a qualidade, não a garante e até 

aceita um certo número de defeitos, sendo também de importância capital a criteriosa 

seleção dos fornecedores com que a empresa trabalha. Deming consubstanciou seus estudos 

em 14 pontos, a serem observados na busca pela qualidade: l-Criar constância de 

propósitos na melhoria contínua de produtos e serviços; 2-Adoção da nova filosofia; 3-Não 

depender da inspeção em massa; 4-Cessar a prática de avaliar as transações apenas com 

base nos preços; 5-Melhorar continuamente o sistema de produção e serviços; 6-Instituir o 

treinamento profissional do pessoal; 7-Instituir a liderança; 8-Eliminar o medo; 9-Romper 

as barreiras entre os departamentos; lO-Eliminar "slogans" e exortações para o pessoal; 11-

Eliminar quotas numéricas; 12-Remover barreiras ao orgulho do trabalho bem realizado; 

13-Instituir um vigoroso programa de educação e reciclagens nos novos métodos; 14-

Planos de ação: agir no sentido de concretizar a transformação desejada. 
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Na visão de Ishikawa (1986), qualidade deve ser considerada de forma ampla e significa 

"qualidade de trabalho, qualidade de serviço, qualidade de informação, qualidade de 

processo, qualidade de divisão, qualidade de pessoal, incluindo operários, engenheiros, 

gerentes e executivos, qualidade de sistema, qualidade de empresa, qualidade de objetivos, 

etc .. O enfoque básico é controlar a qualidade em todas as suas manifestações" (Ishikawa, 

1986). Considera de capital importância a rápida percepção pelas empresas das exigências 

crescentes do mercado e que o controle de qualidade começa e termina com a educação. 

Quanto mais educados os empregados, mais beneficios serão auferidos pela empresa e 

pelos próprios empregados. 

Crosby (1990) sustenta que qualidade é "o cumprimento dos requisitos". Ou seja, 

determina-se o que se deve fazer para produzir serviços e produtos e, em seguida, adotam

se as ações necessárias para que isso aconteça. Quando as coisas não se saem bem, é 

necessário repará-las, remediá-las, adequá-las ou, de alguma maneira, endireitá-las. Isto 

envolve custos adicionais que não eram parte do plano de fazer as coisas certas desde a 

primeira vez, daí desenvolveu o conceito de "preço pelo não-cumprimento", base para a 

redução do custo total da qualidade. 

Entendemos que a qualidade total é nada menos que uma filosofia, uma preocupação de 

todas as pessoas envolvidas no ciclo produtivo, que deixa de ser uma atividade puramente 

operacional, para ser uma atividade de atendimento das necessidades e expectativas do 

consumidor. Não se limita ao produto bem feito, mas abrange o processo de melhoria 

contínua, o que, individualmente, traduz-se com a constante aprendizagem e mudança de 

comportamento mediante reavaliação das ações e também, em especial, a administração 

desta melhoria. 

Um aspecto a ser ressaltado é a necessidade de engajamento de todos os participantes do 

ciclo produtivo, pois se qualquer um pode prejudicar o ciclo, então todos têm o poder de 

contribuir positivamente. O sucesso da implementação da gestão pela qualidade total é 

decidido ao nível das minúcias, dos detalhes. Cada participante tem que ter em mente muito 
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claramente a missão que lhe incumbirá e suas etapas de desdobramento e também o seu 

cliente, seja interno ou externo. 

CAPÍTULO 11 

A EVOLUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE RH 

2.1 A SOCIOLOGIA APLICADA À ADMINISTRAÇÃO 

Na história da humanidade, desde muito cedo, o homem já sabia que as atividades 

conduzidas coletivamente produziam um resultado mais eficaz. Surgiu desta percepção a 

divisão do trabalho e a especialização de atividades. Eis a raiz das organizações, que 

surgem com a finalidade de atender às necessidades coletivas. Em essência, a sociologia 

aplicada à Administração tem como objeto as organizações e os papéis profissionais 

assumidos pelos indivíduos de acordo com a natureza destas mesmas organizações. 

Para Castro (2002) a ação humana - individual ou em grupo - possui natureza teleológica. 

A conciliação dos objetivos individuais e grupais acompanha o homem por toda sua vida. 

Para o desenvolvimento de estudo sociológico, faz-se necessária a análise dos fenômenos 

sociais na sua integralidade, isto é, definidos como produtos da interação configurada, 

tendo em vista um objetivo e as condições estruturais. Diz o autor que, considerando os 

grupos organizados, os fenômenos apresentam um inter-relacionamento sistemático que 

permite adotar a estratégia metodológica que consiste em eleger uma função como objeto e 

estudá-la em sua integração com outras funções. 

Os temas que integram a sociologia aplicada à Administração podem ser analisados 

tomando a organização como elemento polarizador e proceder, então, ao estudo dos 
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elementos e funções que a integram. Não cabe à sociologia, segundo Castro (2002), 

justificar idéias, propostas, intenções preestabelecidas, dada sua natureza científica. Quando 

se fala de intervenção sociológica, o trabalho consiste em estudar metódica e 

sistematicamente a realidade, procurando descobrir as tendências de manutenção estrutural 

e de mudanças, inserindo-as no contexto que lhe é próprio. Em um processo essencialmente 

positivo, a tendência à especialização profissional aumenta, o conhecimento se acumula e 

as carreiras de administração são cada vez mais forçadas a uma abertura maior em relação 

às outras ciências, bem como à própria realidade social. Isso é particularmente acentuado 

no caso das relações entre a sociologia e a administração, união imprescindível no 

tratamento dos problemas que crescem à medida que a sociedade evolui e se toma mais 

diferenciada e faz, por conseguinte, mais complexa e vulnerável a convivência social. 

A enorme variedade e complexidade dos problemas SOCIaIS conduz administradores e 

sociólogos a concluir que não existe uma única abordagem teórica, um conjunto lógico, 

isolado e consistente de proposições que possam explicá-los, a todos ou individualmente. 

De acordo com Merton e Nisbet (1971), a ciência, o conhecimento organizado, oferece 

perspectivas tanto para a crescente especialização quanto para a orientação cada vez mais 

ampla, capaz de assimilar contribuições de áreas diversas unificadas sob um mesmo manto 

tecido com os seguintes elementos: 

• A mesma estrutura social e cultural que privilegia condutas conformadas e 

organizadas gera tendências desviantes e potencial para desorganização. Inseparável 

da vida normal, o caos é o ônus que a sociedade tem de pagar para organizar e 

manter a normalidade; 

• A sociologia rejeita a opinião ainda corrente de que o mal é gerado pelo mal, 

alertando para a necessidade do entendimento das formas pelas quais os esquemas e 

valores preferidos pela sociedade acabam produzindo os resultados que ela mesma 

repele. Os problemas sociais são conseqüência dos próprios padrões de conduta 



31 

institucionalizada, resultados diretos, relativamente indesejáveis e em larga margem 

inesperados; 

• Para compreender a desorganização cada vez mais extensa dos diversos segmentos 

da vida moderna é preciso estudar a rede de relações e processos que os constituem, 

os problemas distintos de cada estrutura à luz de uma perspectiva teórica na qual a 

vida normal e organizada, aparentemente avessa, aos olhos do senso comum, à 

anormalidade, à barbárie e ao caos, na verdade são essencialmente inseparáveis; 

• As estruturas das organizações diferem de acordo com o status, os papéis e os 

estratos sociais, bem como de acordo com os valores e interesses, comuns ou 

divergentes destas mesmas organizações. Tais aspectos contribuem não somente 

para diferenciar as estruturas como também para expor os indivíduos nelas situados 

a pressões diferenciadas que os sujeitam de forma diversa ao potencial 

desorganizativo e às tendências desviantes da totalidade estruturada. O indivíduo, de 

acordo com a sua posição na estrutura da organização, é mais exposto ou menos 

exposto às contingências da conduta desviante e mais vulnerável ou menos 

vulnerável às suas conseqüências; 

• Da mesma forma, a partir das posições que ocupam na organização, os indivíduos 

consideram diferentemente situações semelhantes e as encaram, de forma diversa, 

como problemas que precisam ou não ser resolvidos. 

No estudo da sociologia aplicada à Administração, o principal conceito é o da interação 

social, que resulta da estimulação entre os indivíduos de uma organização. Estas 

estimulações geram afastamento ou aproximação e determinam o caráter das relações que 

se processam dentro deste grupo social que constitui a organização. As relações sociais 

decorrentes deste processo de interação social possuem estabilidade e estrutura definida, 
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identificando-se pela existência de expectativas de comportamento, baseadas em padrões e 

modelos e controladas por normas e instituições. 

A percepção por parte do indivíduo de que encontra-se num determinado grupo organizado 

decorre da possibilidade de prever seu comportamento dentro deste grupo, que deverá 

reger-se por uma série de valores, padrões e modelos característicos. Eventuais desvios de 

comportamento são detectados pelos dispositivos de controle da organização e punidos de 

acordo com as sanções previstas para um comportamento que contrarie as expectativas. 

Fica evidente que o conhecimento da coletividade de pessoas que compõem uma 

organização e do equilíbrio estrutural existente nesta coletividade é essencial para qualquer 

atividade de busca da qualidade, pois esta busca evoca mudança. Qualquer mudança no 

ambiente da organização vai provocar tensões sociais que devem ser administradas. 

2.2 O TRABALHO, A FORÇA DE TRABALHO E SUA HISTÓRIA. 

O trabalho é toda transformação que o homem imprime à natureza para disso tirar algum 

proveito. Isto pode ser feito diretamente com as mãos, com a ajuda de instrumentos, 

ferramentas e máquinas ou ainda com a colaboração de animais. O processo de trabalho 

voltado para a produção social inclui três elementos fundamentais: o objeto de trabalho, 

matéria que o homem transforma com sua atividade; os meios de trabalho, conjunto de 

instrumentos com os quais o homem transforma a matéria; e a atividade humana exercida 

sobre a matéria com a ajuda de instrumentos. Esses três elementos são também conhecidos 

como natureza, capital e força de trabalho. 

O capital é uma acumulação de trabalho anterior, ou seja, é trabalho acumulado. O trabalho 

é o elemento mais importante da produção social, condição mesma de sua existência. E por 

ele que se obtém o produto. Todo trabalho exige o dispêndio de certa quantidade de energia 

fisica e psíquica. A essa energia despendida no processo de produção chama-se força de 

trabalho. O trabalho é, assim, o resultado mensurável da força de trabalho. Pode-se também 
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falar da força de trabalho global em determinada sociedade. Nesse caso, trata-se da força de 

trabalho total que a economia mobiliza ou pode mobilizar. O trabalho, nesse caso, é visto 

em função do trabalhador coletivo e supõe uma economia complexa, com avançada divisão 

do trabalho. 

Os elementos fundamentais do processo de trabalho - objeto, meios e força de trabalho -

combinam-se em proporções variáveis, que vão determinar o modo de produção de 

determinada economia. Durante milênios, o trabalho se limitou a garantir a manutenção e a 

reprodução biológica da espécie humana e se desempenhou sob a forma de coleta, trabalho 

extrativo que pouca ou nenhuma transformação imprimia à matéria natural além de subtraí

la à natureza. Mais tarde, a caça, a pesca, a utilização do fogo e o pastoreio diversificaram o 

trabalho e possibilitaram seu progresso, com o surgimento dos primeiros objetos úteis ao 

trabalho. 

Com a agricultura, que determinou a chamada revolução neolítica, o homem tornou-se 

sedentário e passou a fabricar instrumentos para o cultivo e a colheita. O trabalho tornou-se 

mais organizado e coletivo. A possibilidade de plantar e colher um excedente, ou seja, algo 

além do indispensável para sua própria manutenção, tornou lucrativa a possibilidade de 

escravizar pessoas. Prisioneiros capturados nas guerras de conquista e animais foram 

incorporados aos processos de produção. Os instrumentos e o excedente de produção, em 

princípio riqueza social dos membros da comunidade, foram privatizados, o que deu origem 

primeiro às classes sociais e, mais tarde, ao Estado. 

Nas civilizações antigas, predominou a concepção do trabalho material produtivo como 

degradante e próprio de escravos. Em toda atividade produtiva, o trabalho era exigido pela 

força aos submetidos. Foi provavelmente na agricultura que se tornou mais nítida a 

separação entre homens livres e escravos. No mundo grego e romano, só ao trabalho de 

direção das atividades agrícolas se reconhecia dignidade e importância social, totalmente 

negadas ao comércio, artesanato e atividades manuais. 
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o processo de liberalização do trabalho levou séculos e mesmo na atualidade é impossível 

afirmar que desapareceram as situações de escravidão ou de exploração do trabalho, até 

mesmo nos países de economia avançada. Na Europa, na transição do mundo antigo para a 

Idade Média, o escravo foi substituído pelo servo, ao qual se reconhecia como membro 

livre da sociedade, embora estivesse adstrito à terra e fosse obrigado a realizar trabalhos 

para o senhor feudal. A figura do servo desapareceu lentamente dos países europeus, com a 

livre circulação de pessoas e com o reconhecimento do direito de contratar livremente sua 

capacidade produtiva. Os europeus, porém, exportaram para outros pontos do mundo a 

escravidão abolida em seu continente e basearam sua economia colonial no trabalho 

escravo. A escravidão só foi abolida nos Estados Unidos em 1865 e no Brasil em 1888, o 

último país ocidental a mantê-la como sistema legal. 

Os alicerces da produção social deslocaram-se da agricultura para a indústria quando o 

comércio se sobrepôs ao trabalho agrícola e ampliou suas atividades. A atividade 

manufatureira evoluiu a partir do século XIV, notadamente em Florença, Itália, e em 

Bruges, hoje Bélgica, cidades onde o comércio era mais ativo. Na Revolução Industrial que 

se iniciou no século XVIII, as fábricas juntaram num só espaço trabalhadores e os novos 

meios de produção: as máquinas. 

O modo de produção social da época industrial aumentou a especialização das tarefas e a 

divisão do trabalho. A atividade industrial, chamada secundária, tomou-se o alicerce da 

sociedade. Com o tempo e a crescente complexidade do processo social, porém, foram 

surgindo novas atividades, chamadas terciárias, voltadas para a prestação de serviços. 

Dentre elas destacam-se o serviço público, o comércio e as instituições financeiras. Quanto 

mais complexo o modo de produção, maior a divisão técnica do trabalho, ou seja, a 

especialização dentro de um mesmo processo produtivo. Quanto mais complexa e 

diversificada se toma uma sociedade, maior a divisão social do trabalho, que segmenta a 

atividade em três grandes setores: agricultura, indústria e comércio. Estes, por sua vez, 

subdividem-se em ramos. 
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Outra forma de divisão do trabalho se dá segundo a natureza das tarefas a realizar, que 

podem ser do tipo econômico, ideológico ou político e se origina na divisão entre trabalho 

manual e trabalho intelectual. Finalmente, pode-se falar da divisão internacional do 

trabalho. Trata-se de um processo de especialização de economias nacionais em 

determinados produtos ou setores de produção, no quadro de uma economia cada vez mais 

internacionalizada. É o sinal mais visível da relação de dependência entre os países mais 

pobres, os chamados "periféricos", e os países ricos, de economia desenvolvida. Nesse 

sistema, grandes conglomerados multinacionais monopolizam determinados ramos da 

produção, absorvem a maior parte do mercado mundial e minimizam as chances de 

evolução autônoma da industrialização dos países periféricos. 

Aspecto primordial das relações sociais de produção, as relações de trabalho varIam 

segundo os modos de produção. São modelos históricos de relações de trabalho: 

- O escravagismo, que existiu desde o aparecimento do excedente produtivo, continuou na 

Antigüidade greco-romana e nos foi transmitido, entre os séculos XVI e XIX, pelas 

colônias da Inglaterra, França, Espanha e Portugal; 

- O servilismo, que existiu no modo de produção feudal, como na Europa medieval; e 

- O trabalho assalariado, introduzido com o modo de produção capitalista, que pressupõe 

trabalhadores livres, donos de sua força de trabalho, mas não donos dos meios de produção, 

capazes de vendê-la a quem lhes ofereça as melhores condições. 

As teorias econômicas clássicas procuraram situar o papel do trabalho na produção social e 

estudaram sua relação com a riqueza. Podem ser evidenciadas as teorias sobre trabalho, 

produção e riqueza de Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx. 
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Para Smith, o trabalho é a verdadeira e única fonte de riqueza das nações, pois os produtos 

industriais ou agrícolas são obtidos pelo esforço humano, que se torna sempre mais 

eficiente pela especialização. A divisão do trabalho, o mercado e as instituições financeiras 

se estabelecem espontaneamente com base no esforço natural feito pelo homem para 

melhorar sua condição. 

Ricardo afirmou que a base de todo valor econômico é o trabalho-valor. O valor de troca de 

um produto se calcula pela quantidade de trabalho empregado em sua produção. Para 

Ricardo, as máquinas, que diminuem o tempo de trabalho necessário para a produção, 

também são trabalho acumulado. 

Para Marx, o homem foi o primeiro ser que conquistou certa liberdade de movimentos em 

face da natureza. Através dos instintos e das forças naturais em geral, a natureza dita aos 

animais o comportamento que eles devem ter para sobreviver. O homem, entretanto, graças 

ao seu trabalho, conseguiu dominar em parte, as forças da natureza, colocando-as a seu 

servIço: 

"Como criador de valores de uso, como trabalho útil, é 

o trabalho, por isso, uma condição de existência do 

homem, independente de todas as formas de sociedade, 

eterna necessidade natural de mediação do 

metabolismo entre homem e natureza e, portanto, da 

vida humana". (Marx, 2000) 

Os animais também trabalham e produzem, porem somente para atender as exigências 

práticas imediatas, exigências materiais diretas dos mesmos ou de seus filhotes, portanto, 

não podendo ser livres ao trabalharem, pois a atividade dos mesmos é determinada 

unicamente pelo instinto ou pela experiência limitada que podem ter. O que ocorre ao 

homem é diferente. Anterior a realização de seu trabalho, o homem é capaz de planejá-lo, 
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ou seja, tem a capacidade de definir meios diversos que possibilitam o alcance de seu 

objetivo, possuindo a livre escolha da alternativa melhor adequada a seus meios. 

Justamente porque o trabalho humano pode ser diferente do trabalho dos animais é que o 

homem modifica a natureza de acordo com suas possibilidades. O que Marx. observa na 

História é a evolução gradativa do trabalho naquilo que corresponde à evolução do homem 

e à necessidade de suprir suas necessidades frente ao meio: 

" Uma formação social nunca perece antes que estejam 

desenvolvidas todas as forças produtivas para as quais 

ela é suficientemente desenvolvida, e novas relações de 

produção mais adiantadas jamais tomarão o lugar, 

antes que suas condições materiais de existência 

tenham sido geradas no seio da mesma velha sociedade. 

É por isso que a humanidade só se propõe as tarefas 

que pode resolver, pois, se se considera mais 

atentamente, se chegará a conclusão de que a própria 

tarefa só aparece onde as condições materiais de sua 

solução já existem, ou, pelo menos, são captadas no 

processo de seu devir." (Marx., 2000) 

Para aumentar o seu poder sobre a natureza, o homem passa a utilizar meios artificiais de 

ação aos meios naturais de seu organismo, multiplicando-se enormemente a capacidade do 

trabalho humano de transformar o próprio homem. O desenvolvimento do trabalho criador 

aparece, como uma condição necessária para que o homem seja cada vez mais livre, mais 

dono de si próprio. Contudo Marx. verifica que em sua contemporaneidade, o trabalho 

assumiu características diferentes das anteriormente pensadas: homens que produzem os 

bens materiais, alguns indispensáveis à sua própria existência, porem, não se realizam 

como seres humanos na atividade deles. 
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o capitalismo, segundo a visão de Marx, acumula mais capital mediante a apropriação da 

mais-valia, diferença entre o trabalho efetivamente materializado no produto e a força de 

trabalho paga. Ele sustenta que o trabalho é a essência do homem, o meio pelo qual ele se 

relaciona com a natureza e a transforma. Tentou mostrar ainda que, para o capitalista, o 

problema de administrar as máquinas era semelhante ao de administrar os recursos 

humanos. Assim, ele chamava de capital tanto as máquinas quanto os trabalhadores, um de 

capital fixo e o outro de capital variável. Essa parte do trabalho de Marx é até hoje 

considerada incompreensível. Alguns economistas modernos apresentam fórmulas 

matemáticas complicadas que pretendem refutar esta assertiva: em uma economIa 

capitalista, os mesmos requisitos de eficiência na manutenção e na reposição do 

equipamento são aplicados à manutenção e reposição do trabalhador. 

Acredita-se que Marx deveria ter generalizado e aplicado esse raciocínio a qualquer relação 

entre quem trabalha e quem administra recursos, não importando qual o modo de produção. 

Dessa forma o fato de que a relação é desequilibrada seria corretamente compreendido 

como uma conseqüência inevitável da racionalização da produção e não como um problema 

do capitalismo. 

A administração de qualquer unidade produtiva eXIge que alguém tenha o poder para 

decidir qual é a função de cada um na organização, o quanto deve ser produzido, o quanto 

do resultado vai para o pagamento de salários e o quanto deve ser guardado para a 

reposição do capital. O poder deve ficar concentrado nas mãos de uma pessoa ou de um 

pequeno grupo, para que os conflitos de interesses não causem a dissolução da empresa. 

Não importa quantos indivíduos com "espírito empresarial" existam em uma sociedade. 

Apenas alguns poucos serão empresários. Desta forma, a crítica feita por Marx ao 

capitalismo inicia com a tentativa de fazer uma avaliação precisa das vantagens para cada 

uma das partes dessa relação. O conceito de "mais valia" foi introduzido na tentativa de 

quantificar o tamanho do desequilíbrio que na tese de Marx, era o responsável pela miséria 

da classe trabalhadora. 
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A evolução dos modos de produção deu lugar a novos conceitos sobre a função social do 

trabalho. As grandes lutas sociais do século XIX e o surgimento dos sindicatos permitiram 

ao trabalhador conquistar uma capacidade relativa de regular sua própria oferta e melhorar 

suas condições de trabalho e de vida. Com a legislação trabalhista, hoje bastante avançada 

em todo o mundo, a força de trabalho tem garantido uma série de direitos essenciais: 

jornada de trabalho fixa, férias, repouso remunerado, aposentadoria, normas de segurança, 

equipamentos de proteção, medicina do trabalho, seguro social, salário-desemprego, 

regulamentação do trabalho feminino e de menores entre outros. 

Com a evolução do regime capitalista, na primeira metade do século XIX os homens 

adultos começaram a ser substituídos nas fábricas pela mulher e a criança, força de trabalho 

mais dócil e mais barata, que se sujeitava a salários menores e condições de trabalho 

perigosas, exaustivas e muitas vezes insalubres. Pesquisas realizadas em países europeus 

nesse período mostraram um quadro dramático de exploração do trabalho da mulher e do 

menor. Na França, por exemplo, a mulher empregada de fábrica trabalhava 16 horas por 

dia, por um salário ínfimo, em péssimas condições de higiene e segurança. A criança 

começava a trabalhar na indústria com seis ou sete anos de idade, às vezes menos, e exercia 

funções cansativas e perigosas, sem descanso e com remuneração extremamente baixa. 

Vivia muitas vezes em instalações da própria fábrica, sujeito ao arbítrio do patrão nas 

questões de jornada de trabalho, repouso noturno e alimentação. 

Documentos oficiais, como o relatório do médico Louis-René Villermé sobre o trabalho da 

mulher e da criança nas indústrias francesas, e a literatura, nas obras de autores como 

Charles Dickens, denunciaram essas condições. O tratamento abusivo da mulher e do 

menor no trabalho só começou a ser coibido no final do século XIX e, com mais 

intensidade, no século XX, depois da criação da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). Os países mais avançados elaboraram legislações específicas e normas especiais de 

proteção para o trabalho da mulher e do menor. 
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As condições de trabalho típicas da revolução industrial, iniciada na Grã-Bretanha no 

século XVIII e na maioria dos países europeus no século XIX, não se verificaram no Brasil 

no período da colônia e do Império. A força de trabalho escrava foi utilizada no trabalho na 

economia essencialmente agrícola do Brasil Colonial desse período; o comércio era 

prerrogativa dos portugueses; e a indústria era ainda muito incipiente até o final do século 

XIX para ocupar uma força de trabalho significativa. A massa operária começou a se 

formar com o processo de industrialização iniciado principalmente em São Paulo por 

imigrantes europeus no final do século XIX, que deram prioridade ao emprego de operários 

também imigrantes. A força de trabalho operária começou a ser nacionalizada a partir da 

revolução de 1930. Nesse mesmo ano, legislação específica limitou a entrada de 

estrangeiros no país e exigiu a proporcionalidade obrigatória de dois terços de brasileiros 

natos para um terço de estrangeiros em cada categoria de trabalhadores de certas empresas 

ou companhias que tivessem negócios com o governo. 

A partir de então, ampliou-se o leque de leis referentes ao trabalho, sua regulamentação 

passou a ser feita por instrumentos constitucionais, e criaram-se instituições para a proteção 

dos direitos do trabalhador, inclusive da mulher e do menor, como o Ministério do Trabalho 

e a Justiça do Trabalho. Na medida em que o surgimento de empresas era crescente, bem 

como a competição entre elas, o sistema de recursos humanos, além do processo do 

trabalho, foi sofrendo mudanças, dando maior ênfase aos aspectos comportamentais. 

Na década de 30, surgem programas mais estruturados de treinamento para gerentes, que 

envolvem cursos básicos que ensinavam habilidades de relacionamento interpessoal, para 

melhorar o clima no ambiente de trabalho. Os movimentos filosóficos dos anos trinta, como 

o pensamento existencial, aliados aos primeiros trabalhos de Sociologia do Trabalho 

forneceram direcionamentos e subsídios éticos e científicos para a evolução da 

administração de recursos humanos. 

Entretanto, segundo Fleury (1990) ainda se tratava do "desenvolvimento de habilidades, e 

não de competências sociais, que agregassem valor à organização". Também é importante 
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ressaltar que desde 1930, as ciências comportamentais fornecem subsídios para o 

desenvolvimento da Administração de Recursos Humanos, que por sua vez vem 

contribuindo para verdadeiras revoluções da atividade gerencial. 

Pode-se afirmar que a Revolução Industrial que ocoma na época, também foi fator 

determinante para a formação e desenvolvimento do período inicial da Administração de 

Recursos Humanos. No período da industrialização clássica, que se estende até meados da 

década de 1950, segundo Chiavenato (1999), a cultura organizacional predominante era 

voltada para a conservação das tradições e valores tradicionais. As pessoas eram 

simplesmente consideradas recursos de produção, juntamente com recursos 

organizacionais, como máquinas equipamentos e capital, "na conjunção típica dos três 

fatores tradicionais de produção: natureza, capital e trabalho". 

Dentro dessa concepção, a administração de recursos humanos atuava como órgão 

intermediário e conciliador entre a organização e as pessoas no sentido de aparar as arestas 

dos conflitos trabalhistas. Os cargos eram delineados de maneira fixa e definitiva para que 

se obtivesse a máxima eficiência do trabalho e os empregados deveriam ajustar-se a eles. A 

esta época, Chiavenato (1999) considera que o homem era "um apêndice da máquina e, tal 

como ela, deveria ser padronizado na medida do possível". 

Durante a década de 60, foram introduzidos novos conceitos pela chamada escola 

sociotécnica, criada na Europa por psicólogos sociais, tais como a abordagem dos grupos 

semi-autônomos, que formavam sistemas de trabalho, com espaço para negociação e 

decisão, e deveriam estar aptos para solucionar problemas. Neste período, surgem conceitos 

como o de administração por líderes, como agentes naturais de motivação. Marca-se então, 

o início da administração moderna, que mais tarde passou a reconhecer a necessidade da 

existência de líderes na tomada de decisões, assim como já ocorria nos quartéis. Com um 

poder de influência quase natural, o líder ao se relacionar com os demais propiciava a 

criação de um ambiente adequado para o desenvolvimento de novas habilidades individuais 
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e coletivas. Já na década de 70, o modelo gerencial priorizava a tomada de decisões dentro 

das empresas, que era dada aos detentores de conhecimento e informação. 

Na década de 80, imperou o modelo japonês de trabalho em equipe (team work), com a 

disseminação de idéias "de baixo para cima", em que se ouvia o "chão-de-fábrica", 

influindo na alta gerência. Assim, o modelo japonês de gestão entrou na lista das discussões 

acadêmicas e empresariais. Essas empresas se caracterizavam por adotar modelos que 

contavam com trabalho cooperativo e de equipe, a falta de demarcação das tarefas a partir 

dos postos de trabalho e tarefas prescritivas a indivíduos. Alguns pontos mostram a notável 

diferença entre este enfoque e o que existia anteriormente, como a importância dada ao 

desenvolvimento dos empregados, como recurso para desenvolver as estratégias 

empresanats; o foco no trabalho em equipes; e a gestão da cultura para o sucesso 

organizacional. 

Na chamada Era da Industrialização Neoclássica (entre 1950 e 1990), Chiavenato (1999) 

disciplina que a velha concepção de Relações Industriais foi substituída por uma nova 

forma de administrar as pessoas, a qual recebeu o nome de Administração de Recursos 

Humanos. "Os departamentos de recursos humanos visualizavam as pessoas como recursos 

vivos e inteligentes e não mais como fatores inertes da produção; RH como o malS 

importante recurso organizacional e fator determinante do sucesso empresarial". 

Nota-se que ao longo da evolução dos diversos modelos de estrutura organizacional nas 

últimas décadas, o que prevalece, além de teorias e modelos gerenciais, é o fator humano 

das organizações. O que realmente importa é a qualidade das pessoas ou do capital humano. 

Todas as práticas até então apresentadas eram formas encontradas pelas empresas para gerir 

recursos humanos da melhor maneira possível. Hoje, a gestão de pessoas é uma função que 

exige muito mais das empresas do que exigia há tempos atrás. O mercado em que as 

empresas atuam e a tecnologia de que se utilizam foram se modificando e evoluindo, e, 

como conseqüência, a atividade de gerir pessoas vem ganhando muito mais importância. 

Novas estratégias e políticas foram surgindo em decorrência das mudanças no ambiente nas 
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quais as organizações estão inseridas. Internamente também, as empresas foram se 

modificando, inclusive seus modelos de gestão, visando adaptarem-se às novas condições 

impostas pelo ambiente. 

2.2.1 Do Fordismo ao Toyotismo 

Para um melhor entendimento de como o capital organiza e reorganiza os métodos de 

produção, vamos abordar os sistemas que permearam e permeiam os métodos de produção 

durante o século XX até hoje, quais sejam:fordista (aplicando idéias de Taylor) e o sistema 

de produção que o sucede: o toyotismo. Vale apenas lembrar que foi no século XX que se 

acentuou o acirramento das lutas entre o capital e a força de trabalho. 

Taylor defendeu, no início do século, que a forma mais produtiva de organizar o trabalho 

era "reduzi-lo a tarefas simples e repetitivas, que exigissem a menor qualificação possível 

dos trabalhadores encarregados de executá-las". Depois, o industrial norte-americano 

Henry Ford aplicou esta concepção na organização do trabalho em suas fábricas, colocando 

os trabalhadores ao redor de uma linha de montagem em série, onde cada trabalhador da 

cadeia de produção executava repetidamente a mesma tarefa. Passa-se então a partir daí a 

identificar este modo de produção industrial de fordismo. 

Este sistema de produção, apesar de realmente ser mais produtivo, justamente por consentir 

a intensificação da exploração da força de trabalho facilitada pela fragmentação do 

trabalho, permitia ao capitalista um controle sobre a força de trabalho somente pelo aspecto 

econômico, ou seja, a obtenção de um maior lucro sobre a força de trabalho e a substituição 

desta força por outros trabalhadores caso fosse necessário. Todo esse modo de produção, 

com seu "efeito integrador", gerava um aumento de força de trabalho especializada e ao 
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mesmo tempo mais coesa, o que lhe permitia organizar-se em sindicatos cada vez mais 

fortes e, portanto com maior poder de negociação junto à classe patronal. 

o capital, então, buscou formas de afrouxar os elos desta corrente que vinha se fortificando 

dentro do modo de produção fordista. Os empresários das grandes empresas buscavam, ao 

mesmo tempo em que disputavam o domínio do mercado mundial, uma forma de 

organização da produção mais flexível, na qual a produção se expandiria ou retrairia de 

acordo com a demanda. Neste modelo os trabalhadores teriam que ser mais qualificados e 

multifuncionais, controlando-se mutuamente e, sempre que necessário, trabalhando mais. 

As primeiras experiências neste sentido foram feitas na fábrica da Toyota no Japão, daí o 

nome de toyotismo para esta nova forma de organização de trabalho. 

No período fordista, a incorporação cada vez maior de trabalhadores assalariados estava 

colada à organização seriada e à forma como se expandia a acumulação. Agora não. Há um 

núcleo central no aparelho produtivo e uma massa de pessoas, que seriam trabalhadores 

sem trabalho, que são incorporados quando aumenta a necessidade das empresas em 

atender uma determinada demanda. O que possibilitou às empresas esta flexibilização na 

produção, foi a habilidade demonstrada pelos empresários em repassar aos trabalhadores a 

responsabilidade sobre os resultados que a empresa quer alcançar. E em sendo assim, cada 

operário passa a exercer um controle sobre o outro, possibilitando à empresa distribuir 

tarefas (possibilitadas pela divisão do trabalho) a outras empresas fora do "galpão". Estas 

empresas serão subcontratadas do núcleo central do aparelho produtivo, que aqui serão 

chamadas de "empresa-mãe", passando a produzir o que antes era produzido pela empresa

mãe. As empresas subcontratadas empregariam a força de trabalho que sobrara com a 

desvinculação da produção direta dentro da empresa-mãe, sem que estes empregados 

tivessem vínculo salarial, apenas o compromisso de buscar o melhor resultado possível 

desta. 

Uma das principais características do fordismo foi a produção em massa de produtos 

indiferenciados e um consumo em massa, assegurado por salários elevados praticados pelas 
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empresas e defendidos pelos sindicatos, e pelo Estado que mantém, através de políticas de 

bem-estar social, desempregados e aposentados no mercado consumidor. Dentro da fábrica, 

o fordismo se caracteriza pela divisão acentuada do processo de trabalho em três níveis: 

- A concepção, organização dos métodos e engenharia; 

- A fabricação qualificada; 

- A execução e montagem desqualificados, que remonta ao Taylorismo. 

Outra característica importante foi o aumento de controle sobre os ritmos de produção com 

o advento do que Coriat (1994) denomina de tempos impostos e que está associado à 

implantação de elementos, como a esteira, no processo de produção e o encadeamento das 

linhas de produção. O fordismo adotou características particulares em cada sociedade, mas 

fica claro que suas linhas essenciais continuam válidas, apesar das diferenças nacionais. 

A crise do modelo fordista teve diversas causas, entre elas: surgimento da concorrência 

internacional com a reconstrução européia do pós-guerra e a emersão do Japão no cenário 

internacional; rigidez do processo de produção fordista, que tem dificuldade em atender 

uma demanda variada de um mercado consumidor cada vez mais exigente; qualificação e 

instrução da mão-de-obra de diversos países; surgimento de novos processos de 

administração da produção; a rigidez das relações salariais fordistas; e a crise do petróleo, 

combustível fundamental na economia fordista. 

O toyotismo altera o referencial fordista, demonstrando que através da busca de 

aperfeiçoamento constante nos procedimentos de trabalho, na delegação de autonomia e no 

conhecimento geral e amplo dos processos produtivos, existe motivação para efetuar tarefas 

de forma sempre aperfeiçoada. Agindo desta maneira, têm-se trabalhadores mais motivados 

e um ambiente favorável ao desenvolvimento da inovação. Organizações centradas nas 
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pessoas não destacam o dinheiro como fator primário de motivação; preferem salientar as 

recompensas inerentes ao prazer do crescimento, do trabalho em equipe, do desafio e da 

realização. Para tanto, proporcionam aos trabalhadores oportunidades constantes de se 

sentirem bem com relação às suas conquistas e de contarem com o reconhecimento de 

pessoas com quem se importam, como seus colegas e chefes. 

o toyotismo difere do fordismo no que diz respeito também à organização da produção e 

dos processos de trabalho. Isto significa que ao invés de recursos humanos alienados e 

despreparados, a nova situação exige um quadro de empregados qualificados e 

comprometidos com a perfeição do processo produtivo. Segundo Antunes (1999), o 

toyotismo situa-se em quatro fases distintas, que compreendem; 

A introdução, na indústria automobilística japonesa da experiência do 

ramo têxtil, dada especialmente pela necessidade de o trabalhador operar 

simultaneamente com várias máquinas; 

A necessidade de a empresa responder à crise financeira, aumentando a 

produção sem aumentar o número de trabalhadores; 

A importação das técnicas de gestão de supermercados dos EUA, que 

deram origem ao Kanban; 

A expansão do método Kanban para as empresas sub contratadas e 

fornecedoras. 

Na organização do processo de trabalho, pode-se afirmar que o paradigma 

taylorista/fordista predominou até o final da década de 1960. Acredita-se que o fordismo 

entrou em declínio devido à diferença de tempo nos processos produtivos da empresa 

integrada verticalmente. Assim, tratou-se de se reduzir as empresas, focando as atividades 
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produtivas, ou seja, passando a ser terceirizada a produção de seus insumos, aumentando, 

desta forma, o número de empresas em cada cadeia produtiva. 

A reestruturação produtiva ocorreu através de inovações tecnológicas, organizacionais e de 

gestão e de um novo padrão de inter-relacionamento entre organizações, proporcionadas 

pelo acirramento da concorrência internacional e a globalização da economia. Nesta atual 

fase, é possível identificar alguns alicerces de um possível novo modelo de 

desenvolvimento econômico, que surge como conseqüência da profunda revolução 

tecnológica que marca o final do século XX: 

- O processo de inovação tecnológica ganha cada vez mais caráter estratégico na dinâmica 

de reprodução do capital; 

- Um ritmo acelerado de elevação da participação do setor de "serviços" em relação aos 

demais setores da economia, tanto em termos de proporção do Pffi como em termos de 

população economicamente ativa; 

- Uma economia cada vez mais de caráter global que rompe sistematicamente com antigos 

limites nacionais. 

Em seus primórdios, a Administração de Recursos Humanos era comumente relacionada 

aos aspectos técnicos descritos na especificação do cargo de cada funcionário, quase não 

levando em consideração a participação das pessoas, suas habilidades e competências, 

como força impulsionadora dos lucros nas empresas. Esta é uma forte caracteristica no 

sistema de gestão que constituiu a primeira forma de se gerir pessoas. 

Sabe-se que o taylorismo e o fordismo constituem-se nos pnmelros modelos de 

administração e que contribuíram muito para a estruturação da produção em linha, 

garantindo assim o rápido crescimento da indústria. Nos sistemas do taylorismo e fordismo, 
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os recursos humanos eram vistos como um insumo do processo produtivo, pois o modo 

como se lidava com Recursos Humanos foi concebido sob o prisma da engenharia, o que, 

para a época, representou uma maneira mais eficiente de se lidar com os funcionários: 

diminuir custos com mão-de-obra e aumentar a rapidez da produção, contendo os erros. Já 

que, pela própria estrutura competitiva da época, não se necessitava de sistemas de gestão 

complexos, os funcionários eram vistos mais como "peças de uma máquina" (Wood, 1995). 

CAPÍTULonI 

O PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE RH 

3.1 A NECESSIDADE DO PLANEJAMENTO 

O reconhecimento do homem como diferencial competitivo nas empresas faz com que as 

organizações necessitem cada vez mais do estabelecimento de estratégias, isso faz-se 

necessário para o suprimento, aplicação, desenvolvimento e manutenção do seu capital 

humano. 

A partir dos anos 60, as pessoas passaram a ser consideradas os recursos fundamentais para 

o sucesso organizacional, aliás, os únicos recursos vivos e inteligentes que as organizações 

possuíam para enfrentar e ultrapassar os desafios que apareceriam pela frente. 

Na denominada era da informação, período a partir dos anos 90, a competitividade tomou

se intensa e complexa diante das organizações. O conhecimento toma-se básico e o desafio 

maior passa a ser a produção do conhecimento. Tomar o conhecimento útil e produtivo 

tomou-se a maior responsabilidade gerencial. O emprego passou a migrar do setor 

industrial para o setor de serviços, e o trabalho manual foi substituído pelo trabalho mental. 
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As pessoas, bem como seus conhecimentos e habilidades mentais, passam a ser a principal 

base da nova organização. A antiga Administração de Recursos Humanos cede agora lugar 

a uma nova abordagem: a Gestão de Pessoas. Nesta nova perspectiva, as pessoas deixam de 

ser simples recursos (humanos) organizacionais para serem abordadas como seres dotados 

de inteligência, personalidade, conhecimentos, habilidades, destrezas, aspirações e 

percepções singulares. 

Segundo Chiavenato (1999): 

"0 planejamento de pessoal é o processo de decisão a respeito dos recursos humanos 

necessários para atingir os objetivos organizacionais em determinado período de tempo. 

Trata-se de antecipar qual a força de trabalho e os talentos humanos necessários para a 

realização organizacional futura". 

o planejamento de recursos humanos compreende o processo gerencial de identificar e 

analisar as necessidades organizacionais de recursos humanos e, em conseqüência, 

desenvolver políticas, programas, sistemas e atividades que possam satisfazer as 

necessidades a curto, médio e longo prazo, com o objetivo de assegurar a realização dos 

negócios e alcançar os objetivos da empresa e da continuidade sob condições de mudança. 

A fim de alcançar o potencial de realização, entende-se que a empresa precisa contar com 

as pessoas adequadas disponíveis para o trabalho a ser realizado. Todo gerente deve estar 

seguro de que os cargos que estão sob sua responsabilidade estão ocupados por pessoas 

capazes de desempenhá-los adequadamente. 

o planejamento e o desenvolvimento na Administração de Recursos Humanos passam por 

grandes mudanças e importantes inovações, de modo especial neste terceiro milênio, com a 

crescente globalização dos negócios e com a tão acirrada concorrência mundial. Neste 
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momento, as palavras de ordem para todas as empresas passaram a ser: produtividade, 

qualidade, eficiência e competitividade. 

Dentro deste novo contexto, as pessoas deixam de ser o problema das organizações e 

passam a ser a solução de seus problemas. As pessoas deixam de ser o desafio para se 

tornarem a vantagem, o diferencial para que as organizações possam ser realmente 

competitivas. As pessoas deixam de ser o recurso organizacional mais importante, para se 

tornarem o parceiro principal do negócio. 

As transformações voltadas para a modernização das empresas exigem uma visão da área 

de Recursos Humanos orientada para a qualidade de vida das pessoas, afinal elas passam a 

ser consideradas parceiros da organização que tomam decisões a respeito de suas 

atividades, cumprem metas e alcançam resultados e que servem ao cliente no intuito de 

satisfazer suas necessidades e expectativas. 

Segundo Tonioli e Machado (1987), o desenvolvimento de Recursos Humanos é um 

processo contínuo para as organizações. Este processo envolve aspectos como a formação e 

preparação de novos talentos; qualificação das pessoas para ingressar no mercado de 

trabalho, ou mesmo aprimoramento do que já foi aprendido. 

Antes considerado uma forma de otimização da produção, o treinamento hoje assume um 

caráter comportamental devido à valorização dos recursos humanos como impulsionadores 

da organização. Portanto, o treinamento hoje é encarado pelas empresas como um 

investimento. 

As políticas de Recursos Humanos devem se ocupar com as necessidades de cada 

trabalhador, de cada departamento e como esse trabalhador pode contribuir com o 

desenvolvimento da organização, sem deixar de levar em consideração os seus objetivos 
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pessoais. E uma parceria entre empresa e empregado, entre objetivos individuais e objetivos 
. . . 

orgamzacIOnaIs. 

o gerente de Recursos Humanos é considerado um facilitador do processo. Os gerentes de 

outras áreas da empresa é que devem realmente comandar o processo dentro da 

organização. Esse processo passa não só pela qualificação e requalificação de Recursos 

Humanos, através de eventos de capacitação, mas principalmente pela aprendizagem 

contínua do dia-a-dia da empresa. 

A difusão do conhecimento é fundamental e a melhoria do desempenho depende dessa 

disseminação através de informações úteis a todos os níveis da empresa. E um processo que 

se inicia no indivíduo, passa para o grupo e depois para a organização, mas também pode 

iniciar na organização e chegar até o indivíduo. 

Para Chiavenato (1999), os profissionais de RH devem desempenhar papéis operacionais e 

ao mesmo tempo estratégicos. A área de RH deve focalizar não apenas as atividades ou o 

trabalho a ser feito, mas as metas e resultados, para, a partir daí, estabelecer os papéis e 

atividades dos recursos humanos. 

Surgido da necessidade da organização econômica dos países e regiões, o planejamento tem 

sido um instrumento de trabalho para governos e povos que tentam otimizar a utilização de 

recursos (cada vez mais escassos) de diversas ordens, para atingir objetivos pactuados por 

uma determinada política ou mesmo na superação a políticas pré-existentes. 

Segundo Peixoto (1995) o processo de planejamento segue algumas etapas até chegar aos 

Recursos Humanos, (somente o que pertence ao departamento). São elas: 

Análise de ambiente e elaboração de cenários; 



52 

Escolha e definição de alvos ou objetivos; 

Direcionamento de esforços e estruturação organizacional e normativa; 

Planejamento de Recursos Humanos. 

o planejamento estratégico tem como propósito a análise e o diagnóstico quantitativo e 

qualitativo dos recursos humanos alocados para propor ações que conduzam a empresa ao 

seu crescimento e perpetuação no mercado. Ele surge como alternativa aos problemas, 

possibilitando o surgimento de soluções contra o desperdício de tempo, de recursos 

humanos e materiais, e vislumbrando uma nova forma de atuação, mais propositiva. 

Como processo, o planejamento estratégico pode explicitar objetivos e definir estratégias e 

políticas para alcançar esses objetivos. Trata-se de decisão prévia sobre o que deve ser 

feito, quando, como e quem vai fazer. Já como filosofia, é uma concepção, um modo de 

vivenciar a organização, vez que a eficácia de um planejamento depende de inúmeras 

variáveis, dentre elas o envolvimento, a participação e a colaboração como atitudes de 

valorização e integração ao processo. 

o planejamento estratégico de recursos humanos deve ser parte integrante do planejamento 

estratégico da organização. Quase sempre o primeiro busca uma maneira de integrar a 

função de RH nos objetivos globais da empresa. A uma determinada estratégia 

organizacional deve corresponder um planejamento estratégico de RH perfeitamente 

integrado e envolvido. 

São etapas do planejamento estratégico: 

Levantamento de dados; 
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Conhecimento do ambiente, para prever a viabilidade e os impactos da ação; 

Identificação da missão, explicitação dos objetivos e definição das ações estratégicas; 

Acompanhamento e avaliação contínua. 

Em Recursos Humanos, o Planejamento Estratégico se efetiva ao encontrar eqUIpes 

eficientes e eficazes, uma estrutura organizacional bem delineada e aceita, e um sistema de 

informações gerenciais adequado, permitindo ao corpo administrativo estabelecer o rumo a 

ser seguido pela organização, com vistas a obter um nível de otimização no cumprimento 

de sua missão. 

Mais do que outros esforços, o Planejamento Estratégico requer o desenvolvimento, na 

equipe de administração, de entrosamento e compartilhamento de valores, filosofia e 

prioridades corporativas, um claro entendimento da missão da organização e competência 

administrativa. 

Chiavenato (1999) destaca que o planejamento estratégico de RH deve ser parte integrante 

do planejamento estratégico da organização. O planejamento estratégico de RH refere-se à 

maneira como a função de RH pode contribuir para o alcance dos objetivos organizacionais 

e, simultaneamente, favorecer e incentivar o alcance dos objetivos individuais dos 

funcionários. 

O planejamento estratégico de RH é o processo de decisão quanto aos recursos humanos 

necessários para atingir os objetivos organizacionais dentro de um determinado período de 

tempo. "Trata-se de definir antecipadamente qual a força de trabalho e os talentos humanos 

necessários para a realização da ação organizacional futura" (Chiavenato, 1999). 

Nem sempre o planejamento de pessoal é da responsabilidade do órgão de pessoal da 



54 

organização, apesar de sua importância. As bases do planejamento de RH são: a demanda 

de trabalho e o fornecimento de trabalho. 

Existem vários níveis de planejamento. Porém, todos devem ser capazes de responder aos 

questionamentos já levantados anteriormente, seja no nível estratégico ou operacional. O 

planejamento estratégico é considerado como sendo de longo alcance. Devido ao período 

de execução maior, o planejamento estratégico opera com dados que são, freqüentemente, 

incompletos e imprecisos. O planejamento tático envolve um horizonte de tempo 

intermediário, geralmente um ano ou menos. Já o planejamento operacional é considerado 

pela tomada de decisão de curto prazo. 

Acredita-se que, nos próximos anos, as empresas que não forem capazes de ter um 

planejamento e visão clara de como se diferenciar uma das outras, serão facilmente 

aniquiladas pelos concorrentes. 

Cabem aqui alguns questionamentos. Quando consideramos os valores em ordem de 

importância para uma empresa, qual deve ser a qualidade mais importante e fundamental? 

No que se baseia a missão da empresa? E como as empresas levam e encaram essa missão? 

O que as pessoas da organização consideram como sua função na vida e no trabalho? Como 

elas exercem isso? Ainda hoje observa-se como é dificil responder com clareza essas 

questões tão importantes na vida pessoal e profissional do homem. 

As respostas para essas questões são obtidas quando a organização utiliza o planejamento 

adequado, seguindo a orientação de um profissional de planejamento e de RH, responsáveis 

pelo mapeamento dos melhores caminhos e dos funcionários certos para executar o 

planejamento em ação. 

O planejamento e o desenvolvimento de recursos humanos dependem muito da cultura que 

predomina em cada organização e também da estrutura organizacional adotada por cada 
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empresa. Mais ainda, depende das caracteristicas do ambiente, do negócio da organização, 

das políticas internas e externas adotadas, das suas funções e processos e de uma gama 

enorme de outras variáveis importantes, que podem afetar a estrutura organizacional de 

cada empresa. 

Atualmente, as empresas estão começando a adaptar suas políticas de desenvolvimento, 

repassando parte da responsabilidade pelo desenvolvimento aos próprios funcionários. 

Conseqüentemente, estão sendo desenvolvidos novos métodos de aprendizagem, 

proporcionando aos recursos humanos das organizações, cursos mais voltados para a sua 

realidade. 

3.2 A QUALIDADE 

o conceito de qualidade associa-se às práticas de administração industrial que, na verdade, 

são a origem das práticas de administração em geral. Para Martins e Nascimento (1998), a 

qualidade, hoje, é um fator de sobrevivência para a empresa. 

A qualidade teve seu início enfocando os produtos, a produção e a aplicação de técnicas. 

Incorporada à produção industrial a partir da década de 1920, justamente para impedir que 

produtos defeituosos chegassem à mão do consumidor; a qualidade era baseada na inspeção 

final do produto, quando os bens já estavam finalizados, gerando uma perda total do 

produto. 

Com o advento da produção em massa, e para atender mercados em crescimento, foram 

sendo introduzidas técnicas de controle estatístico de processo. Após a Segunda Guerra 

Mundial, com o desenvolvimento da indústria aeronáutica, passou a ser adotado o controle 

de processo que englobava a avaliação em várias etapas buscando diminuir o desperdício 

causado no processo produtivo, aumentar a segurança e obter o zero defeito. 
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o conceito de qualidade adquiriu significados diferenciados com o passar do tempo. 

Conforme Crosby (1994), a metodologia pela qualidade é um grande e bem sucedido 

arranjo conceitual, acrescido de um conjunto de técnicas e conhecimentos, e que se 

caracteriza por um forte perfil disciplinar. 

Inicialmente, o conceito de Qualidade foi associado à definição de conformidade às 

especificações. Somente depois é que evoluiu para a visão de Satisfação do Cliente, que 

não é resultado apenas do grau de conformidade com as especificações técnicas, mas 

também de fatores como prazo e pontualidade de entrega, condições de pagamento, 

atendimento pré e pós-venda e flexibilidade. 

Este conceito evoluiu para a garantia de qualidade, que consiste na sistematização, por 

normas escritas, dos padrões e requisitos para cada etapa do processo produtivo, com 

objetivo de garantir qualidade uniforme para todos os produtos e serviços. A partir da 

década de 1960, com a introdução de mudanças no ambiente de negócios, com a saturação 

dos mercados e a necessidade da criação de novos bens e serviços para satisfazer a 

demanda do consumidor, o conceito evoluiu para qualidade total. 

Paralelamente a esta evolução do conceito do termo Qualidade, surgiu a visão de que o 

mesmo era fundamental no posicionamento estratégico da organização perante o mercado. 

Posteriormente, percebeu-se que o planejamento estratégico da organização que dava 

ênfase à Qualidade não era suficiente para seu sucesso. O conceito de satisfação do cliente 

foi então ampliado para outras entidades envolvidas com as atividades da organização. A 

partir da década de 80, voltou-se para o comportamento humano, compreendendo idéias de 

gestão participativa, ênfase em treinamento, empowerment, motivação, liderança, 

comunicação e comprometimento. 

Nos anos 90, a qualidade tomou-se estratégia básica para a atual competitividade e sua 

liderança é considerada a chave para o sucesso nos negócios. O conceito de qualidade pode 
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assumir aspectos diversos, de acordo com o enfoque que se quer utilizar. Apesar de, por 

exemplo, a idéia de qualidade seguir a mesma linha de um conceito de qualidade expresso 

sob o ponto de vista de quem compra, não possui nenhuma relação aparente com um 

conceito emitido sob o ponto de vista de quem vende. 

Através da norma ISO 8402 (Gestão da Qualidade e garantia da Qualidade), a Qualidade é 

tratada de forma a se obter uma padronização da sua terminologia. Segundo essa norma, o 

termo Qualidade na linguagem corrente tem muitas vezes significados distintos para 

pessoas diferentes. Na presente norma, a qualidade define-se como "a totalidade de 

características de uma entidade que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades 

explícitas e implícitas". Nesta abordagem, entidade inclui o termo produto (ou serviço) e 

engloba outros conceitos mais amplos, como por exemplo, atividade, processo, organização 

ou pessoa. 

Crosby (1990), pensador e filósofo da administração empresarial moderna, define que 

"qualidade é a conformidade do produto às suas especificações." Para Crosby (1990), um 

sistema de qualidade deve atuar de forma a prevenir defeitos. Sua definição é de que a 

qualidade significa conformidade com especificações, que variam consoante as empresas 

de acordo com as necessidades dos seus clientes. 

Para Feigenbaum (1994), a Qualidade é a "correção dos problemas e de suas causas ao 

longo de toda a série de fatores relacionados com marketing, projetos, engenharia, 

produção e manutenção, que exercem irifluência sobre a satisfação do usuário". Para este 

autor, a qualidade é uma questão de o produto ser adequado a seu uso e ao preço. 

Corresponde a um sistema eficaz para integrar esforços de desenvolvimento, manutenção e 

melhoria da qualidade dos vários grupos de uma organização, permitindo levar a produção 

e o serviço a níveis mais econômicos de operação e que atendam plenamente a satisfação 

do consumidor. 
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Feigenbaum argumenta a qualidade em favor de uma abordagem sistêmica ou total da 

mesma, requerendo o envolvimento de todas as funções no processo da qualidade, e não 

simplesmente a fabricação. O controle da Qualidade existe em todas as áreas de negócio, do 

projeto às vendas (Gitlow, 1993). 

Para Feigenbaum (1994), a qualidade é vista como a que os clientes exigem, retratada 

através das especificações em todas as fases, com qualidade de processos compatível com 

tais especificações. O autor destaca: "Qualidade quer dizer o melhor para certas condições 

do cliente. Essas condições são (a) o verdadeiro uso e (b) o preço de venda do produto". 

Jenkins (1971) define a Qualidade como o "grau de ajuste e de um produto à demanda que 

pretende satisfazer". 

Segundo Campos (1992), a qualidade está relacionada com o atendimento pleno das 

necessidades do cliente, em relação aos produtos fornecidos pela organização. O autor 

considera que um produto/serviço de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de 

forma confiável, acessível, segura e no tempo certo as necessidades do cliente. Para ele, 

Qualidade é uma questão de "vida ou morte" da organização. Esta só sobreviverá se for a 

melhor no seu negócio. "Qualidade é mudança cultural". Todos devem estar envolvidos e 

para isto é necessário emoção, e para isso é necessário rever as políticas de recursos 

humanos e propor uma visão de futuro compartilhada para todos. 

Para Imai (1990) a qualidade, de maneira ampla, é tudo aquilo que pode ser melhorado. Isto 

significa que a qualidade apóia-se em parâmetros que permitem situá-la numa continuidade, 

desde um nível muito baixo até um nível muito alto. 

Falconi (1992) considera que o verdadeiro critério para boa qualidade é a preferência do 

consumidor em relação ao concorrente, pois isto garantirá a sobrevivência da empresa. Dá

se a preferência através da adequação do produto ou serviço às necessidades, expectativas e 
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ambições do consumidor como uma maneira de agregar valor ao que será produzido com 

menor custo. 

Complementando esta variedade de significados, percebe-se que todos eles estão baseados 

no conhecimento do que o cliente deseja e exige, na busca de preencher as suas 

expectativas. Isto significa que qualquer conceito de qualidade estabelece um ponto 

comum: o consumidor, o cliente ou o usuário. 

Chaves & Teixeira (1991), mencionam que a concepção mais aceita de qualidade é aquela 

que a considera como o conjunto de características que diferenciam as unidades individuais 

de um produto e que têm importância na determinação do grau de aceitabilidade daquela 

unidade pelo comprador/consumidor. 

o termo "Engenharia da Qualidade" adotado por Taguchi, fundamenta seu estudo na 

importância da relação entre qualidade e preço, sendo necessário um equilíbrio entre a 

perda da qualidade e o preço do produto. Segundo este autor (1990), "o preço representa 

para o consumidor uma perda na hora da compra, e a baixa qualidade representa uma 

perda adicional para ele durante o uso do produto. Um dos objetivos da engenharia da 

qualidade deve ser redução da perda total para o consumidor". 

Existem fatores motivadores para a prática da Qualidade. Entre vários, alguns deles podem 

ser destacados: 

• Redução de custos por meio da racionalização dos processos, diminuição 

do desperdício, eliminação do retrabalho e redução da burocracia e dos 

controles desnecessários; 
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• Estreitamento dos laços da organização com sua clientela, em permanente 

e sistemática troca de informações, conduzindo a aperfeiçoamentos e 

inovações de sucesso garantido; 

• Ênfase nas necessidades e aspirações do cliente, ampliando a percepção 

do gestor para novos negócios e novas oportunidades: 

• Delegação de competências, prática da gerência participativa, 

treinamento, incentivo e valorização do empregado, criando um clima 

positivo e produtivo que acaba por comprometer o empregado com o 

futuro da organização; 

• Aumento da lucratividade da empresa, sem que ISSO signifique 

necessariamente preços mais elevados e maIOres encargos para a 

sociedade. 

A norma ISO 8402 observa que existem equívocos quanto à compreensão dos termos 

controle da Qualidade, garantia da Qualidade, Gestão pela Qualidade e Gestão pela 

Qualidade Total. 

o Controle da Qualidade reúne os meios operacionais utilizados para atender os requisitos 

da Qualidade. Requisitos da Qualidade são a expressão das necessidades ou sua tradução 

num conjunto de requisitos, explicitados em termos quantitativos ou qualitativos, 

objetivando definir as características de uma entidade, a fim de permitir sua realização e 

seu exame. 

A Garantia da Qualidade visa prover confiança no atendimento dos requisitos da qualidade, 

tanto internamente (para a própria organização) como externamente, para os clientes e 
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autoridades. Onde cliente é o destinatário de um produto ou servIço provido pelo 

fornecedor; pode ser o consumidor final, o usuário, o beneficiário ou o comprador; pode ser 

interno ou externo á organização. Produto é o resultado de atividades ou processos. O termo 

produto inclui serviço, materiais e equipamentos, materiais processados, informações, ou 

uma combinação destes; um produto pode ser tangível (instalações ou materiais 

processados) ou intangível (informações ou conceitos). Serviço expressa o conjunto de 

resultados gerados por atividades na interface fornecedor-cliente e por atividades internas 

do fornecedor para atender às necessidades do cliente. E por fornecedor compreende-se a 

organização que fornece um produto ou serviço ao cliente; também pode ser interno ou 

externo à organização. 

A gestão pela qualidade inclui o controle da qualidade e a garantia da qualidade, bem como 

os conceitos de política da qualidade, planejamento da qualidade e melhoria da qualidade. 

A gestão pela qualidade abrange todo o sistema da qualidade. 

Estes últimos três conceitos apresentados podem estender-se a todas as áreas de uma 

organização. Política da qualidade refere-se ao conjunto de intenções e diretrizes globais de 

uma organização relativas à qualidade, formalmente expressas pela alta administração. 

Planejamento da qualidade é o conjunto de atividades que determinam os objetivos e os 

requisitos para a qualidade, assim como os requisitos para a aplicação dos elementos que 

compõem o sistema da qualidade. Melhoria da qualidade é o conjunto de ações 

implementadas em toda a organização a fim de aumentar a eficácia e a eficiência das 

atividades e dos processos, para proporcionar beneficios adicionais tanto à organização 

quanto aos clientes. E sistema da qualidade é a estrutura organizacional, procedimentos, 

responsabilidades, processos e recursos necessários para implementar a gestão pela 

qualidade. 

A gestão pela qualidade total, segundo a mesma norma, acrescenta a estes conceitos uma 

estratégia de gestão global e de longo prazo, bem como a participação de todos os membros 
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da organização em beneficio dela própria, dos seus membros, clientes e da sociedade como 

um todo. 

Segundo Ishikawa apud Caravantes (1997) a qualidade é uma revolução da própria filosofia 

administrativa, exigindo uma mudança de mentalidade de todos os integrantes da 

organização. Se os dirigentes não praticarem o que permeiam, a perpetuação do status quo 

será reinante. 

Para Paladini (1990), "motivar à Qualidade seria induzir a mão-de-obra a otimizar suas 

atividades com vistas a obter melhores resultados em termos de qualidade". Este autor 

utiliza o conceito de qualidade enquanto adequação ao uso, ensejando uma nova 

organização dos esforços dentro da empresa, e a estrutura em três modelos básicos: 

1. A qualidade in-line, que é o modelo mais elementar e enfatiza a qualidade 

obtida em nível do processo produtivo, nas linhas de produção; 

2. A qualidade ofl-line, que é aquela gerada pelas áreas não diretamente 

ligadas aos processos de produção, ou seja, em funções indiretas e que 

dão suporte ao processo produtivo. 

3. A qualidade on-line, que é o esforço feito pela empresa para captar, com a 

máxima agilidade, possíveis alterações em preferências, hábitos ou 

comportamentos de consumo, e repassá-las ao processo produtivo, de 

forma a adaptar o processo à nova realidade do mercado. 
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A ênfase ao comportamento humano nas organizações é um desafio que hoje se apresenta 

como uma das mais valiosas possibilidades e perspectivas para a implantação de programas 

da Qualidade (Kanaane, 1995). 

Segundo Crosby (1990), as tentativas para criar uma cultura de prevenção falham devido às 

seguintes cinco ilusões fundamentais sobre qualidade: 

1. A qualidade significa luxo ou notoriedade. Está na moda dizer-se que a 

qualidade é um esforço para satisfazer as necessidades dos clientes, ou 

para ultrapassar as suas expectativas. Encantar o cliente é um objetivo 

aceitável na fase de concepção de um produto. Depois é preciso assegurar 

que o cliente vai receber aquilo que esperava. Na opinião de Crosby, a 

qualidade significa conformidade com as exigências do cliente (e não 

com especificações técnicas). Numa conjuntura de negócios cada vez 

mais turbulenta é fundamental cumprir as promessas. 

2. A qualidade é algo intangível e não mensurável. A maIor parte dos 

programas de qualidade falha devido à falta de empenho da gestão de 

topo. Este alheamento deve-se à ausência de estimativas sobre os custos 

da não-conformidade. Os gestores lidam com dinheiro e tendem a avaliar 

todos os problemas segundo uma abordagem financeira. A determinação 

dos custos da não-conformidade têm outra vantagem: revelam onde 

concentrar os esforços de prevenção. 
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3. A convicção de que é impossível fazer bem na primeira vez. A sabedoria 

convencional diz que é caro fazer tudo bem à primeira vez. Em 1961 

Crosby criou o conceito de zero defeitos para combater esta idéia. Fazer 

bem à primeira vez é sempre a melhor solução. 

4. Os problemas da qualidade partem dos trabalhadores. Um gestor de topo 

afirma a Crosby, que se tivesse trabalhadores japoneses não teria 8% de 

defeitos nos automóveis que produzia. Ele respondeu-lhe que só teria uma 

percentagem menor se o líder da empresa fosse japonês. Os trabalhadores 

não são a causa de todos os males. Por exemplo, os bancos, seguradoras, 

restaurantes e hotéis têm um índice de rotatividade de pessoal de 40%, 

um percentual que só é justificável devido à ausência de treinamento para 

um bom desempenho das tarefas. 

5. A qualidade é criada pelos departamentos de qualidade. Nada mais 

errado. A qualidade é uma responsabilidade de todos os empregados e 

nasce da tomada de ações concretas. Não é criada por departamentos, 

comissões ou normas impostas e controladas por terceiros. 

Albuquerque (1992) interliga os conceitos de competitividade, qualidade e gestão de 

recursos humanos, observando que à medida que a competição ultrapassa as fronteiras 

nacionais, aumenta-se a demanda por produtos e serviços diferenciados e com maior 

qualidade. Assim, este desafio passa a ser enfrentado pelas empresas, no sentido de 

adaptação e combinação de qualidade com recursos competitivos (produtividade), com a 
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necessidade dos consumidores que estão em contínua mudança de hábitos, obrigando as 

organizações a se manterem sempre em constante processo de inovação. 

3.3 A QUALIDADE TOTAL 

Referido brevemente no pnmelro capítulo, o conceito de qualidade total vem sendo 

crescentemente introduzido no vocabulário do meio empresarial, a partir da necessidade de 

fazer frente ao contínuo aumento da competitividade, em função principalmente da 

globalização da economia. 

o movimento pela qualidade total fundamenta-se em dois pontos principais: na 

globalização da economia e na chamada "softerização", que é a busca do domínio de 

procedimentos eficazes (know how), através do conhecimento. 

O termo Qualidade Total representa a busca da satisfação, não só do cliente, mas de todos 

as entidades significativas na existência da empresa (stakeholders) e também da excelência 

organizacional da empresa. 

A Gestão pela Qualidade Total consiste numa técnica de gestão baseada em princípios que 

objetivam envolver todos os membros de uma organização num esforço contínuo de 

melhoria do trabalho com o intuito de satisfazer ou exceder as expectativas dos utentes. 

Para que tal seja possível, é necessário que a organização dê prioridade aos seus clientes, 

satisfazendo ou excedendo as suas expectativas, estimule a melhoria contínua do trabalho, 

independentemente da natureza e complexidade dos processos envolvidos, estabeleça 

parcerias com clientes, fornecedores e organizações afins e delegue poder decisório até ao 

nível dos executantes. 
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Segundo Campos (1992), a Gestão pela Qualidade Total surge como uma filosofia, cujo 

objetivo inicial é a melhoria contínua de produtos e serviços para atender às necessidades 

de todas as pessoas. Obviamente, os recursos humanos são parte essencial deste processo. 

Segundo Paladini (1994) a "Qualidade Total é um termo redundante, pois Qualidade só 

existe se for total. Qualidade é adequação ao uso e esta adequação ao uso envolve um 

conjunto de aspectos: se limitada a alguns itens apenas, tal adequação ficará 

prejudicada" . 

Para a adequação ao uso do produto ou do serviço, todos os elementos que compõem a 

empresa contribuem (Paladini, 1994). Ainda, segundo o autor, "Qualidade é muito mais do 

que algumas estratégias ou técnicas estatísticas: é, antes, uma questão de decisão, que se 

reflete em políticas de funcionamento da organização. Seus benefícios são consistentes, 

duradouros e permanentes". 

Paladini (1994) formula dois raciocínios para explicar o sentido do termo "total" da 

Qualidade: 

1. Ao menCIonar o termo "adequação ao uso", não foram fixados os 

elementos que determinam como este ajuste se processa. Por isso, o autor 

esclarece que Qualidade é característica de um produto ou serviço que 

atende "totalmente" ao consumidor. Assim, o termo total refere-se aos 

elementos que garantem a plena utilização do produto, em conformidade 

com o que necessita o consumidor. Ocorre que nos dias atuais, pretende

se superar as necessidades do consumidor, atendendo expectativas que 

nem sequer haviam sido formuladas; 

2. Ao enfatizar "adequação ao uso", serão responsáveis pela Qualidade 

todos os elementos que tiverem alguma participação, direta ou indireta, na 
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produção do bem ou do servIço. Esses elementos são as pessoas, 

equipamentos, métodos, informações, ambientes, etc". 

Diversos autores têm escrito trabalhos que descrevem a trajetória da Qualidade Total ao 

longo da História (Juran, 1993; Campos, 1992). É importante salientar que o homem é a 

figura principal de um Programa de Qualidade Total, deve ser sempre valorizado a fim de 

que fique sempre motivado a realizar cada vez mais tarefas de modo correto. 

Originária a partir dos trabalhos de Taylor, no início do século XX, tanto a Qualidade como 

a produtividade passaram a ser estudadas como ciência, auxiliando na forma de administrar 

as empresas. Com os estudos de Shewhart, pai do Controle Estatístico de Processos (CEP), 

a Qualidade passou à fase científica, transformando-se no controle da qualidade. 

Seguidores de Shewhart, como Juran e Deming são até hoje reverenciados pelas suas 

contribuições ao estudo da Qualidade. (Belluzzo & Macedo, 1993). 

Dos diferentes enfoques originados para a Qualidade Total, ongmaram-se três escolas 

distintas: americana, japonesa e européia. Segundo Belluzzo e Macedo (1993) essas escolas 

acham-se assim caracterizadas: 

a) Escola americana 

A abordagem da escola americana defende a idéia de que a qualidade não acontece por 

acaso, e sim por programa constituído de: planejamento de qualidade, controle da qualidade 

e aperfeiçoamento da qualidade, ou seja, nos princípios básicos da Trilogia de Juran. 

Essencialmente liderada por Juran, sofre ainda as influências do Taylorismo. A 

metodologia de Juran fundamenta-se na identificação dos problemas da organização e em 

sua solução através de metodologia adequada, formando a chamada Trilogia. O objetivo do 

planejamento da Qualidade é de fornecer, aos meios de produção, a capacidade de fazer 
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produtos que atendam às necessidades dos clientes. O controle de Qualidade evita que as 

coisas se tornem ainda piores, incluindo o "combate a incêndios". No aperfeiçoamento da 

qualidade, utilizam-se os desperdícios crônicos percebidos como oportunidades para 

aperfeiçoamentos e, assim, medidas são tomadas para aproveitá-los. 

b) Escola européia 

Tem por base a padronização estabelecida pela série de Normas ISO 9000, editada em 

1987, que se transformou em padrão de referência para a Qualidade. 

Fundada em Genebra, na Suíça, é responsável pelo conjunto de normas ISO 9000, que 

estabelece os requisitos mínimos para que a organização elabore um sistema de qualidade. 

Há três níveis de exigências, desde a ISO 9003, a mais branda, à ISO 9001, a mais rigorosa, 

conforme o grau de controle ou garantia de qualidade que a organização se propõe a 

oferecer aos seus clientes. As organizações que cumprem os requisitos podem se candidatar 

a receber um certificado de qualificação homologado por um órgão nacional ou 

internacional. 

c) Escola japonesa 

Baseada fundamentalmente nos princípios de Deming, nos métodos estatísticos e, 

sobretudo, no respeito ao empregado. Deming, por sua vez, está mais voltado para o lado 

humano (Soares, 1993) depositando grande confiança e respeito ao indivíduo na 

organização e promovendo a sua participação na Gestão pela Qualidade. Seus famosos 14 

pontos incluem, entre outros: aperfeiçoamento contínuo do produto ou serviço; treinamento 

aos empregados; liderança; participação dos empregados com sugestões, afastando o medo; 
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eliminação das barreiras entre as áreas administrativas e de "chão de fábrica" (Walton, 

1989). 

As seguintes ações estratégicas em gestão de recursos humanos colaboram para a 

consecução da Qualidade Total: 

• Inserção de recursos humanos na gestão estratégica dos negoclOs, 

exigindo de seus profissionais uma compreensão aprofundada dos 

negócios e capacidade de descentralização das decisões sobre atividades 

tradicionais para pessoal de linha das unidades de negócios; 

• Criação de um ambiente propício a mudanças e aprendizagem 

organizacional, como um dos pré-requisitos para a inovação 

organizacional e tecnológica. Ao invés de treinar para trabalhos 

repetitivos, a gestão de recursos humanos deve colaborar para um clima 

de permanente renovação organizacional; 

• Gestão da cultura organizacional, transformando a gestão de recursos 

humanos em mais um agente dos processos de mudança organizacional, 

pois antes de se mudar processos administrativos e métodos de trabalho, 

faz-se necessário mudar valores da organização em nível dos artefatos 

visíveis, em nível dos valores que governam comportamento das pessoas, 

ou ainda em nível dos pressupostos inconscientes (Fleury, 1990); 

• Constituição e fortalecimento do trabalho em eqUipe, objetivando a 

criação de uma visão global dos negócios em todos os processos de 

trabalho organizacionais, desde equipes em células de fabricação até as de 

engenharia simultânea e dos processos de negócios. 
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3.3.1 JURAN E DEMING 

A Gestão pela Qualidade foi um dos aspectos mais importantes e, certamente, o que 

exerceu mais forte impacto em diversos setores organizacionais. 

Segundo Sashkin e Kiser (1994) ela possui três alicerces importantes: o primeiro diz 

respeito às ferramentas e técnicas que as pessoas são treinadas a usar, o segundo concentra

se no cliente como foco, e o terceiro é a cultura da organização. Ela pode ser um facilitador 

na busca constante da satisfação do cliente através de um sistema integrado de ferramentas, 

técnicas e treinamento, o que envolve a melhoria contínua dos processos dentro da 

organização, fazendo com que os produtos e serviços sejam de alta qualidade. 

É impossível abordar o presente tema sem comentar sobre as contribuições dos grandes 

autores. comumente chamados de "gurus da qualidade". Juran e Deming foram os dois 

pioneiros do movimento da qualidade. Após já feitas algumas considerações breves sobre 

os mesmos, adiante se estuda cada autor mais minuciosamente. 

Juran define qualidade como constituída de duas formas diferentes: uma, é orientada pela 

entrada, e consiste daquelas características do produto que encontram as necessidades do 

cliente e desse modo produzem ganhos. Nesse sentido usual, a altíssima qualidade terá um 

custo maior. Outra forma da qualidade é a orientada pelo custo e consiste da liberdade das 

falhas e deficiências. Nesse sentido usual, a altíssima qualidade terá um custo menor. 

"Um dos significados de qualidade é desempenho do 

produto. Esse desempenho resulta das características 

do produto que proporcionam a satisfação com o 

produto que leva os clientes a comprá-lo. Outro 

Significado de qualidade é ausência de deficiências. As 

deficiências de um produto criam a insatiifação com o 
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produto, e isso leva os clientes a reclamarem. 

Satisfação com o produto e insatisfação com o produto 

não são opostos. Uma definição simples da qualidade é 

"adequação ao uso". (Juran, 1993). 

Juran aponta que o Gerenciamento para a Qualidade envolve três processos básicos 

gerenciais: 

• Planejamento da Qualidade: Identificar os clientes, determinar as suas 

necessidades, criar caracteristicas de produto que satisfaçam essas 

necessidades, criar os processos capazes de satisfazer essas necessidades 

e transferir a liderança desses processos para o nível operacional. 

• Controle da Qualidade: avaliar o nível de desempenho atual, comparar 

com os objetivos fixados, tomar medidas para reduzir a diferença entre o 

desempenho atual e o previsto. 

• Melhoria da Qualidade: Reconhecer as necessidades de melhoria, 

transformar as oportunidades de melhoria numa tarefa de todos os 

trabalhadores, criar um conselho de qualidade que selecione projetos de 

melhoria, promover a formação em qualidade, avaliar a progressão dos 

projetos, premiar as equipes vencedoras, publicar os resultados, rever os 

sistemas de recompensa para aumentar o nível de melhorias e incluir os 

objetivos de melhoria nos planos de negócio da empresa. 

A sua trilogia mostra como esses processos são inter-relacionados. Para chegar a esses três 

processos, baseou-se principalmente na prática de gestão financeira de uma organização. 

Dentro de cada processo, Juran estabeleceu etapas para a melhoria da Qualidade e que 

representam os fundamentos de sua filosofia. 
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Assim como Deming, Juran considera que a maioria dos problemas da Qualidade de uma 

organização é causada pelos seus dirigentes, e não os trabalhadores. A filosofia de Deming, 

para a melhoria da Qualidade nas organizações, consiste em idéias básicas originalmente 

ensinadas aos japoneses na década de 1950. Deming estabeleceu quatorze pontos, 

conhecidos como princípio de Deming, que representam os fundamentos de sua filosofia 

para alcançar a Qualidade. 

Estes pontos vêm evoluindo ao longo do tempo, no sentido de refletir a experiência 

adquirida desde a década de 1950, através do feedback das diversas situações surgidas nas 

organizações em que Deming prestava consultorias e como resultado de reflexões de 

estudos e discussões ocorridas nos diversos seminários de que tomou parte. 

Convém acrescentar a importância de se conhecer a evolução da filosofia de Deming, 

consubstanciada nos quatorze pontos, pois normalmente eles são apresentados às 

organizações em sua última versão. 

Os adeptos de Deming afirmam que as idéias básicas não foram modificadas durante 

muitos anos, mas à medida que a declaração da filosofia é modificada, tende a explicar 

melhor os conceitos envolvidos. 

A seguir são apresentados os quatorze pontos determinados por Deming em 1986: 

1. Criar constância de propósitos na melhoria contínua de produtos e 

servIços; 

2. Adoção da nova filosofia; 

3. Não depender da inspeção em massa; 
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4. Cessar a prática de avaliar as transações apenas com base nos preços; 

5. Melhorar continuamente o sistema de produção e serviços; 

6. Instituir o treinamento profissional do pessoal; 

7. Instituir a liderança; 

8. Eliminar o medo; 

9. Romper as barreiras entre os departamentos; 

10. Eliminar "slogans" e exortações para o pessoal; 

11. Eliminar quotas numéricas; 

12. Remover barreiras ao orgulho do trabalho bem realizado; 

13. Instituir um VlgOroSO programa de educação e reciclagens nos novos 

métodos; 

14. Planos de ação: agir no sentido de concretizar a transformação desejada. 

Segundo Juran e Deming, ao estabelecer e planejar a Gestão pela Qualidade, é necessário 

identificar projetos vitais com potencial para melhorar a qualificação dos serviços 

oferecidos. Este processo exige mais do que a aplicação de uma teoria de gestão: implica 
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um processo de mudança cultural da própria Organização. Toma-se necessário estar sempre 

atento ao nível de satisfação dos clientes internos e externos, pois, caso contrário, os 

resultados esperados não acontecem. 

A Gestão pela Qualidade acontece pela assimilação dos conceitos e pela mudança de 

paradigma na prestação de serviço. Ocorre, também, pelo domínio das ferramentas da 

qualidade que contêm o método por meio do qual se faz o gerenciamento. 
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CAPÍTULO IV 

A GESTÃO DE RH DIANTE DA GLOBALIZAÇÃO E NA GESTÃO PELA 

QUALIDADE TOTAL 

4.1 O PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO 

A década de 80 apresentou mudanças radicais e singulares, não apenas pelo reflexo da 

velocidade da informação presente nas várias dimensões da sociedade, mas principalmente 

pela integração dos mercados financeiros e o crescimento singular do comércio 

internacional, o que veio a se chamar de globalização. 

O processo de globalização é apontado por Forrester (1997) como avanço de uma nova 

lógica global das cadeias produtivas do capitalismo que reduz o número e aumenta o porte 

de grupos por setor, caracterizado atualmente por empresas transnacionais. Dupas (1998) 

afirma que a globalização, enquanto crescente interdependência entre todos os povos e 

economias, não se faz de forma homogênea ou igual em todas as partes. É mais forte em 

algumas partes e mais fraca em outras. 

A globalização é entendida por Vesentini (1999), como a crescente interdependência de 

todas as economias nacionais, de todas as nações do planeta, como se percebe com o 

crescimento constante do comércio e turismo internacionais. Atualmente, os preços e até a 

qualidade das mercadorias tendem a ser equivalentes em todo mundo, pois a concorrência 

toma-se cada vez mais mundial, ao invés de apenas nacional. 

Gonçalves (1999) sustenta a idéia de globalização como um fenômeno sócio-econômico. O 

autor disciplina que a globalização pode ser definida como a interação de três processos 
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distintos, que têm ocorrido ao longo dos últimos 20 anos, e que afetam as dimensões 

financeira, produtiva-real, comercial e tecnológica das relações econômicas internacionais. 

Estes processos são: a expansão extraordinária dos fluxos internacionais de bens, serviços e 

capitais; o acirramento da concorrência nos mercados internacionais; e a maior integração 

entre os sistemas econômicos nacionais. 

Não há possibilidade de tratar a globalização como um fenômeno único, em busca de "leis" 

que explicariam seu impacto sobre as economias nacionais genéricas, mesmo porque, 

vivemos em um mundo de desigualdades econômicas e sociais. O que se pode discutir, 

entretanto, são as mudanças que atingiram o mundo do trabalho frente à intensificação da 

competição internacional entre as empresas. A tecnologia, por exemplo, possibilitou 

alteração na produtividade das organizações que nunca foram imaginadas, impondo-se à 

dinâmica dos padrões de competição empresarial. 

No melO administrativo e empresarial, a globalização pode ser considerada como a 

integração da empresa com o mundo, e conseqüentemente, a integração do empregado com 

os interesses da empresa. O processo possibilita a busca de pontos comuns entre as relações 

citadas, não esquecendo o aperfeiçoamento contínuo e as leis que regem o mercado. A 

globalização também surge como opção para desenvolver novas parcerias e tecnologias. 

Sendo conseqüência das profundas e "violentas" mudanças nos ambientes externo e interno 

das organizações, todo este cenário têm causado profundo impacto no ambiente das 

empresas, constituindo um conjunto de fatores e vetores de pressão que as obrigam a buscar 

alternativas e novas oportunidades de negócios, o que exige um pleno exercício da 

criatividade, inovação, rapidez na tomada de decisão e da maximização de seus serviços e 

competências, entre outras coisas. 

A dinâmica competitiva existente torna cada vez maIS os recursos humanos o fator 

diferencial de competição e sucesso no mercado, seja na forma de capital intelectual, 
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tecnologia, prestação de serviços ou outra qualquer, que na sua essência tem origem e 

fundamento nas pessoas. 

A globalização interferiu em muitos aspectos da vida humana, impondo suas próprias 

regras, como a transformação de alguns tipos de produtos e serviços em commodities com 

preços globais, atuação e capacidades em nível mundial, agilidade no atendimento ao 

cliente e inovação tecnológica. 

o desafio competitivo que a globalização impõe no mundo atual é o de criar capacidades 

organizacionais globais como a de movimentar talentos, idéias e informação no mundo 

todo, de forma a gerar produtos e serviços competitivos, considerando a diversidade e 

especificidade local, o que demanda competências como flexibilidade e agilidade na 

atuação das empresas. 

Marquardt & Engel (1993) apud Kilimnik (1998) consideram que a era da globalização se 

caracteriza por um contexto empresarial inovador e altamente competitivo, que tem como 

indicadores os seguintes: 

• O aumento do comércio entre países, a formação de mercados regionais e 

uma maior circulação de capitais viabilizados pela redução de barreiras e 

tarifas; 

• A expansão de corporações competitivas, por melO de alianças 

estratégicas com empresas de países emergentes; 

• O surgimento de novas tecnologias gerencIaIS e aperfeiçoamento dos 

processos de produção; 
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• O grande desenvolvimento da tecnologia microeletrônica e das 

telecomunicações por meio de fibras óticas e satélites, que facilitam e 

reduzem os custos e aumentam a rapidez de circulação das informações. 

Nesse cenário, níveis de competição sem precedentes têm levado a uma nova análise das 

forças de vantagem competitiva das grandes corporações e o papel feito pelos recursos 

humanos tem se apresentado central nesse aspecto. As distintas capacidades das empresas 

fixam-se nos seus investimentos em fatores competitivos e refletem-se em termos de uma 

habilidade em recrutar, reter e motivar indivíduos criativos. O uso e a gerência eficiente dos 

recursos humanos é um aspecto crítico a ser considerado em qualquer negócio, seja ele 

nacional ou transnacional. 

Com a globalização, as organizações passam também a competir pelo recurso maIS 

importante de todos, o talento. O sucesso e o fracasso de uma organização depende de 

como as organizações selecionam, treinam e gerenciam seus empregados, segundo Bartlett 

e Ghoshal (1987) apud Kilimnik (1998). Assim, na medida em que as organizações lutam 

para se tomarem ou mesmo permanecerem competitivas, os planejadores estratégicos e os 

gerentes devem colaborar mais freqüentemente no desenho e desenvolvimento de 

estratégias que sejam ao mesmo tempo competitivas, responsáveis e compreensivas. 

Segundo Pucik et aI (1992) apud Kilimnik (1998), no atual ambiente de negócios, as 

tradicionais fontes de vantagens competitivas não conseguem mais dispor de uma posição 

sustentável. Baixos custos de produção, tecnologia ou acesso a capital têm se tomado 

condições necessárias para o sucesso, porém não suficientes. Além desses aspectos, as 

abordagens mais recentes acerca das estratégias para negócios globais focalizam nas 

competências, ativos invisíveis e capacidades organizacionais como fatores-chave que 

influenciam o sucesso a longo-prazo em mercados globais. Assim, percebe-se um novo 

interesse pelos recursos humanos como os principais fatores estratégicos para se alcançar 

uma posição competitiva numa empresa global. 
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o processo de globalização aproxima a função de recursos humanos do núcleo estratégico 

da empresa, e também muda o escopo e o conteúdo da gerência de RH. Antes, a seleção 

internacional era focalizada no teste de gerentes quanto a sua adaptabilidade transcultural. 

Contudo, atualmente, centra-se na identificação de gerentes capazes de uma rápida 

aprendizagem através das fronteiras. 

Anteriormente, o sistema internacional de recompensas enfatizava a coordenação e 

eqüidade de políticas salariais; hoje a preocupação é com a conformidade entre 

recompensas e as estratégias globais de negócios. O tradicional treinamento internacional 

centrava-se em conhecimento transcultural; hoje, a ênfase é desenvolver parcerias e equipes 

multiculturais. Mas, a principal mudança ocorrida é que hoje em dia a gerência de recursos 

humanos passou a ser uma função de cada gerente da empresa, que necessita se capacitar 

para tão importante responsabilidade. 

Para assegurar a vantagem competitiva no ambiente global, e conseqüentemente, prover 

valor aos negócios, os gerentes de uma empresa global, que agora também são gerentes de 

recursos humanos, devem se focalizar nas competências organizacionais específicas. 

Pode ser considerado que existem três competências particularmente importantes para uma 

firma global. A primeira é da aprendizagem organizacional, isto é, a habilidade para 

adquirir novas habilidades tecnológicas e de marketing por toda a organização. A segunda é 

a do melhoramento contínuo, ou seja, a habilidade da empresa continuamente melhorar os 

parâmetros de qualidade, custo e entrega de seus produtos e serviços. A terceira consiste na 

cultura competitiva, a habilidade em focalizar a energia das pessoas dentro da empresa na 

conquista de um lugar no mercado. (pucik et ai, 1992 apud Kilimnik, 1998). 

Frente ao aumento da complexidade e da aceleração na dinâmica das mudanças ambientais, 

há um novo ambiente empresarial, associado ao processo de globalização, que está 
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impondo desafios às organizações. Nesta fase de mudanças profundas, as empresas deverão 

estar atentas às novas estratégias que se fazem necessárias nesse novo ambiente. 

A qualidade total representa uma nova cultura a ser introduzida, exige a participação de 

todos, empregados e colaboradores sem exceção. Sabe-se que a excelência das 

organizações não ocorre somente devido à tecnologia empregada, dos recursos financeiros 

disponíveis, ou mesmo dos processos e métodos adotados pela empresa. A excelência é sim 

o resultado de políticas bem definidas e que tem como elemento fundamental para o 

sucesso organizacional o elemento humano tomando-o a essencialidade do processo 

produtivo. 

Os anos 90 exigiram do Brasil a transição para uma política de incentivo à competitividade 

industrial. Seguindo a tendência global, muito se tem investido na qualidade, tida como 

forma de reduzir custos e tempos de ciclo, incrementar vendas e aumentar a lucratividade 

de seus negócios. Segundo Juran (1993), a mudança para uma política de incentivo à 

competitividade centrada na qualidade significa adesão a princípios e programas de 

focalização no cliente, de melhoria contínua e de capacitação de recursos humanos, 

elementos estruturais de gerenciamento da qualidade. 

Muitas vezes desinteresse do nível gerencial, treinamento precário, sistema de remuneração 

inconsistente, descuido com a motivação, entre outros fatores são sintomas da pouca ênfase 

dada a políticas e programas de reposicionamento de cultura organizacional, de adoção de 

novas formas de gerenciamento e de aprendizagem organizacional (Tolovi, 1994). 
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4.2 GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL 

Atualmente, a gestão pela qualidade total envolve uma reflexão maior sobre os processos 

de adaptação e as condições do homem ao trabalho, englobando aspectos de 

responsabilidade social, ética, e, principalmente, a voltada para pessoas, ou seja, a 

qualidade de vida no trabalho. 

A gestão pela qualidade total, não se trata de uma teoria pura e simples. Ela poSSUI 

resultados práticos, observados nas inúmeras aplicações já realizadas em empresas 

industriais, comerciais (em menor escala), nas empresas de serviços e, mais raramente, em 

alguns serviços públicos. 

Dentro da gestão pela qualidade total, o objetivo do gerenciamento é fazer acontecer. 

Adicionar, realizar atividades através de pessoas, coordenar, manter o rumo, corrigir em 

tempo as distorções e principalmente capacitar e motivar a força produtiva, assegurando a 

máxima e melhor cooperação de todos, desta forma considerando a liderança a força 

propulsora mais importante na gestão pela qualidade total e é por meio dela que todas as 

intenções são materializadas em ações. 

Nesse contexto, é fundamental salientar ainda que o desempenho das pessoas nas 

organizações depende da coerência das atitudes gerenciais. Devendo, desta forma, existir 

uma total sincronia entre o compreender e o praticar a filosofia da qualidade. 

No conceito que surge com a qualidade total, a empresa é elevada a uma categoria mais 

nobre, que é entendida como uma realidade humana, com visão de longo prazo, com a 

missão de ajudar no crescimento de seu pessoal a partir da valorização do ser humano e sua 

conseqüente satisfação no trabalho. 
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Os programas de qualidade total são compostos por ferramentas, métodos, princípios que 

devem ser integrados em um plano de implementação coerente. Portanto, fala-se muito em 

investir em pessoas e melhorar o gerenciamento destas. 

Segundo Falconi (1992), a implantação de um sistema de gestão pela qualidade total é um 

processo essencialmente educacional para todas as pessoas da empresa. Leva tempo, mas 

tem uma contrapartida: cada ano investido nesse caminho é um ano ganho sobre os 

concorrentes, pois se quiserem atingir o mesmo patamar de desempenho, terão que vencer o 

mesmo caminho, com as mesmas dificuldades. "Não existem atalhos". 

Entende-se que a qualidade de um produto/serviço não é afetada somente pelo processo 

produtivo em si, mas por todas as tarefas da organização, como o planejamento estratégico 

da empresa, o departamento administrativo, o departamento de recursos humanos. Assim, a 

qualidade do processo produtivo foi substituída pelo conceito de gestão pela qualidade 

total. 

Com a gestão pela qualidade total, é possível perceber que um produto de qualidade não é 

só um produto livre de defeitos, mas sim um produto aprovado pelo cliente. Portanto, o 

conceito de qualidade, já discutido anteriormente, passa a incluir também a garantia de que 

as opiniões do cliente sejam conhecidas e consideradas. 

Esse conceito abrangente de qualidade, interligado à gestão administrativa, aplica-se tanto 

para a produção de mercadorias e bens de consumo como para serviços. A melhoria da 

qualidade do processo, e, conseqüentemente, do produto, resulta de uma gerência voltada 

para o objetivo da qualidade. Embora a idéia inicíal de gerência de qualidade buscar a 

excelência do processo, o conceito é mais geral e envolve toda a empresa em itens 

inesperados, tais como: limpeza, incentivo ao treinamento de funcionários e nível de 

informação da direção. 
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Uma gestão pela qualidade total deve considerar os seguintes fatores: 

• Os níveis mais altos da hierarquia da empresa devem exercer efetiva 

liderança e motivar a busca da qualidade; 

• A gerência deve ser altamente informada sobre seu desempenho e dos 

concorrentes, resultados de mudanças na gestão e tudo o que se relaciona 

com o andamento da empresa; 

• A empresa deve ter um planejamento estratégico para qualidade e 

desempenho de médio e longo prazos e que sejam de amplo 

conhecimento na empresa; 

• A gestão de recursos humanos da empresa deve prever planos de 

treinamento e atualização dos funcionários, bem como medições 

sistemáticas de qualidade, desempenho e satisfação de todas as pessoas da 

empresa; 

• A gestão pela qualidade do processo deve considerar desde a pesquisa de 

mercado para o lançamento de novos produtos, passando pelo processo de 

produção, de negócios, de serviços de apoio, até a verificação (ou 

modificação) da qualidade dos fornecedores, em cada um desses itens 

deve haver um controle sistematizado de qualidade; 

• A cada decisão da gerência que resulte em alguma alteração em qualquer 

parte do processo produtivo, deve existir uma comparação dos resultados 

esperados com aqueles obtidos. 
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• A gerência deve manter um permanente monitoramento da satisfação do 

cliente, através de pesquisas, canalS abertos de comunicação, 

compromissos assumidos e outros meios. 

Esses itens demonstram que a obtenção de um produto de qualidade vai além da avaliação 

das características intrínsecas do produto, que casualmente podem até ser ótimas, mas 

resultam de uma garantia de que todas as condições para que o produto seja ótimo sejam 

repetidas para cada item produzido. 

Um sistema de gerenciamento de qualidade total tem como princípios: 

• Satisfazer e superar as expectativas dos clientes através de produtos e 

serviços, onde todos os integrantes da organização participem e 

contribuam para a melhoria da qualidade de forma global. 

• Superar expectativas significa atender aos desejos básicos explicitados 

pelo usuário, mais aqueles que ele possui, mas não descobriu ainda. 

4.3 CONTROLE DA QUALIDADE TOTAL 

No controle da qualidade total, Rodrigues (2000) afirma que a qualidade implica em um 

trabalho em todas as etapas do processo produtivo, desde o projeto do produto até a pós

venda. O termo controle deve ser compreendido como uma herança de quando o assunto 

qualidade era restrito a uma atividade verificadora e dissociada da produção - a inspeção. 

Campos (1992) define o controle da qualidade total como sendo "o controle exercido por 

todas as pessoas para a satisfação das necessidades de todas as pessoas". Isso significa que 
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todos os setores da organização devem estar envolvidos no esforço pela qualidade, 

contribuindo tecnicamente. 

Segundo o mesmo autor, o Controle da Qualidade Total (TQC), bastante utilizado no 

Brasil, teve sua origem nas idéias americanas (Deming) introduzidas no Japão logo após a 

Segunda Guerra Mundial. O TQC, como praticado no Japão, é baseado na participação de 

todos os setores da empresa e de todos os empregados no estudo e condução do controle da 

Qualidade. Os trabalhos de Taylor, Shewhart, Maslow e Juran são considerados "matérias

primas" do TQC. 

A essência do TQC reside no Controle da Qualidade. O controle da qualidade total visa a 

busca da satisfação das necessidades das pessoas. O controle da qualidade significa o 

exercício do controle sobre as dimensões da qualidade. A meta fundamental deste controle 

é garantir a qualidade do produto para os seus clientes, sejam eles externos ou internos. De 

acordo com Campos (1992) "é deste objetivo que provém o famoso conceito: '0 próximo 

processo é o seu cliente". 

A base do controle de qualidade é o gerenciamento participativo, que fundamenta-se no 

exercício diário e consciente do controle da qualidade por todas as pessoas que trabalham 

dentro de uma empresa. O controle da qualidade é praticado através da participação 

dedicada e metódica de todos os setores e pessoas da organização, assumindo as 

responsabilidades sobre os resultados do seu processo, bem como a autoridade sobre o 

mesmo. 

Wood Jr. e Urdan (1994) definiram os princípios básicos do Controle da Qualidade Total: 

• Visão organizacional - a organização constitui-se de vários processos; 
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• Eliminação de barreiras, abandonando práticas gerenciais ultrapassadas; 

• Comunicação entre todos os setores da organização; 

• Avaliação contínua, para a manutenção do nível da qualidade; 

• Melhoria contínua (kaizen); 

• Relacionamentos cliente/fornecedor devem ser duradouros, de forma que 

ambas as partes saiam ganhando; 

• Empowerment do trabalhador; 

• Treinamento, para solução de problemas, utilização de ferramentas 

estatísticas simples e ainda de autodesenvolvimento. 

As dimensões que afetam a qualidade total, estabelecidas pelas organizações podem ser 

definidas como: qualidade, custo, entrega, moral e segurança. A qualidade é estabelecida 

pelas relações de satisfação entre clientes externo e interno, através de produtos ou serviços 

executados entre estes. Em relação aos custos, devem ser levados em consideração os 

custos intermediários, estabelecendo o preço pelo valor agregado ao produto ou serviço. A 

entrega tem a ver com as medidas das condições de entrega dos produtos ou serviços finais 

e intermediários de uma empresa. A abordagem motivacional das pessoas envolvidas na 

fabricação ou prestação de um serviço, também é de fundamental importância para a 

determinação da qualidade. Deve-se levar em conta o grau de segurança oferecido às 

pessoas envolvidas em todo processo produtivo, bem como pela responsabilidade civil 

devida pela empresa aos consumidores de seus produtos ou serviços. 
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Segundo Campos (1992), "diante de qualquer destes resultados (fins) que estejam fora do 

valor desejado, deve-se controlar (buscar as causas e, através da medida da qualidade total, 

os resultados). Este controle deve ser exercido por todas as pessoas da organização de 

forma harmônica (sistêmica) e metódica". Afinal, todos estes aspectos citados servem de 

paradigma para a seguridade do atingimento ou não da qualidade. 

4.4 GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL E RECURSOS HUMANOS 

Segundo Chiavenato (1999), a mudança, a modernização da organização se faz, sobretudo 

com as pessoas em primeiro lugar. O resto vem depois como conseqüência. A 

implementação de um programa de qualidade total nada mais é do que conseguir o sucesso 

da empresa, fazendo as coisas diferente. 

Disciplinando sobre os objetivos da área de Recursos Humanos, Albuquerque (1992) 

destaca: 

"0 ambiente empresarial tem se tornado crescentemente 

complexo. Convive-se, atualmente, com uma enorme 

variedade de organizações, responsáveis pela 

fabricação e/ou comercialização de produtos e 

prestação de serviços, que venham a satisfazer 

necessidades individuais e/ou coletivas. Ao mesmo 

tempo, a atuação destas organizações presta-se à 

execução de certos objetivos, os quais orientarão a 

formulação de suas políticas e estratégias. " 

A mesmIce, o conservadorismo do que foi sucesso no passado, o medo de mudar e 

principalmente a dicotomia existente entre a teoria e a prática no cumprimento dos 
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princípios e da nova mentalidade que a Qualidade Total ensina são aspectos considerados 

como inimigos da Qualidade. 

Na nova realidade econômica atual que se vive, as empresas, para enfrentar este mundo 

empresarial competitivo, estão tendo que ajustar suas práticas de gestão onde a qualidade, 

competitividade e excelência estarão presentes. Segundo Fleury (1997), alguns fatores 

políticos e de gestão organizacional conduzem os negócios a esta reestruturação, tais como: 

o processo de estabilização econômica, a política de abertura de mercado, a tendência 

mundial de busca da qualidade e da competitividade, e a adoção intensa de máquinas e 

equipamentos automatizados nos processos produtivos. 

o ser humano tem dificuldades no enquadramento nesta nova lógica de estrutura e valores 

proposta pela também nova conjuntura econômica. Segundo Chiavenato (1999), as políticas 

de RH variam de empresa para empresa, dependendo das necessidades e filosofia de 

atuação de cada organização. Elas se constituem em diretrizes fundamentais ou guias para 

ação, que "procuram condicionar o alcance dos objetivos e o desempenho das funções de 

pessoal". 

Lucena (1991) destaca que "as políticas procuram expressar de forma mais objetiva os 

principios e finalidades formulados pela missão. São portanto diretrizes definidas para 

assegurar a consistência dos propósitos dimensionados e a realização de suas 

expectativas". A autora reforça o caráter permanente das políticas neste contexto, e que 

estes estarão sempre presentes na formulação de qualquer iniciativa ou ação voltada para a 

Gestão de Recursos Humanos. 

Na visão moderna do gerenciamento da Qualidade as pessoas começam a entender mais o 

verdadeiro papel de cada um dentro dos macro-processos da empresa. Assim, vão 

adquirindo uma visão sobre o impacto de suas atividades em seus clientes internos e 

externos, aumentando a vantagem competitiva da empresa. 
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Houve, conforme Prada & Miguel (1999), uma mudança no grau de envolvimento, 

comprometimento, capacitação, treinamento, enfim, da valorização do ser humano. A nova 

versão da ISO 9000:2000 está possibilitando ampliar a visão de um sistema da Qualidade 

com responsabilidade maior de todos. 

Todas as mudanças geradas a partir de uma descentralização da qualidade provocam a 

necessidade de mudar a mentalidade das pessoas, e o departamento de Recursos Humanos é 

o responsável por essas mudanças. Gil (1994) destaca que o Gerente de Recursos Humanos, 

que até a algum tempo tinha poucas razões para se preocupar com as questões referentes à 

Gestão pela Qualidade, tomou-se um dos importantes atores nos programas dessa natureza. 

Conforme sustentam Lowery & Carpenter (2000), a dificuldade que surge na 

implementação da Gestão pela Qualidade Total é a pouca atenção às rotinas estabelecidas 

da gestão de Recursos Humanos. Os gestores acreditam que as questões de RH são as mais 

importantes a serem consideradas quando se levam em conta métodos para melhoria da 

qualidade. 

A aproximação entre RH e Qualidade é vista como uma tendência, já vivida por diversas 

corporações. De acordo com Martins (2001) "começa a existir uma completa integração 

entre as duas áreas onde o RH passa a ter um papel mais ativo". O RH passa a exercer 

maior importância na política de implantação de ações como objetivo de melhoria da 

qualidade dos processos produtivo e administrativo, seja em relação aos colaboradores, seja 

à alta administração e outras lideranças. 

A completa integração entre essas áreas exige investimento e empenho das equipes no 

intuito de se tomarem competitivas. Por algumas vezes, acabam cometendo erros que 

redundam em grandes perdas. Algumas organizações adotam técnicas gerenciais que estão 

na moda entre as empresas antes mesmo de ter assimilado elementos e conceitos básicos da 

Qualidade. 
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A capacidade das organizações em aperfeiçoarem seus produtos e servIços, e 

conseqüentemente, sua permanência e ascensão no mercado, está intimamente ligada à 

forma como elas administram os recursos tecnológicos e seus recursos humanos. 

No que diz respeito aos efeitos das novas práticas de gerenciamento, especialmente os 

Programas de Qualidade Total, nas políticas de pessoal das empresas brasileiras, Lima 

(1994) indica a existência de duas realidades diferentes: Existem algumas empresas que 

possuem os recursos necessários, conseguindo implantar este modelo de forma bastante 

satisfatória, enquanto que outras apenas conseguem, segundo a autora "um arremedo 

grotesco". 

Baseados em alguns modelos utilizados nas empresas mais rentáveis do 10 mundo, um 

grande número de empresários brasileiros passa a adotar em suas organizações novas 

modalidades de gerenciamento. 

Para uma boa Gestão pela Qualidade, devem ocorrer mudanças nas práticas de Recursos 

Humanos, de acordo com as mudanças no processo da qualidade da empresa. A seleção dos 

funcionários, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho e a remuneração 

(em termos de recompensas) estão dentre as principais áreas dentro do RH que devem ser o 

foco dessas mudanças, merecendo destaque. 

Diante dos desafios das empresas, no atual mercado competitivo, atrair talentos e manter 

um bom capital humano se mostra mais diferenciador do que o capital fisico ou até mesmo 

financeiro. Evidentemente, o homem é o elemento chave no processo de Gestão pela 

Qualidade (Soares, 1993). Da motivação e do comprometimento das pessoas vai depender o 

sucesso da sua aplicação prática. 

o desenvolvimento e o treinamento são as principais características dos processos de 

Gestão pela Qualidade. O processo eficaz de seleção de funcionários permite que a empresa 
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tenha, ao menos, pessoas com grande potencial e habilidades para desenvolver um bom 

trabalho de equipe. 

Além de munir os funcionários com conhecimentos e habilidades, será possível com o 

devido treinamento fazer com que hajam mudanças de comportamento, o que é 

imprescindível para um bom sistema da qualidade. 

Lowery & Carpenter (2000), destacam dois tipos de treinamento importantes: o de 

habilidades para o trabalho e o cruzado. "O treinamento de habilidades para o trabalho 

aumenta a qualidade do produto e a satisfação do funcionário, enquanto o cruzado é 

crucial para a organização porque faz com que os funcionários fiquem mais versáteis e 

flexíveis" . 

Como maneIra de avaliação do potencial humano, a avaliação de desempenho traz 

excelentes resultados para as empresas, podendo também indicar como cada funcionário 

pode contribuir de forma mais eficiente no intuito de aumentar a sua produtividade. 

Para as equipes, o incentivo pode se dar tanto de acordo com os planos de pagamento 

quanto na forma de reconhecimento público, expressando, assim, os aspectos mais 

motivacionais e fazendo parte do conceito de Qualidade Total. Muitas corporações estão 

passando a adotar novas formas de administração salarial, com remuneração variável, 

participação nos resultados, enfim, valorizando o trabalho em equipe. 

De acordo com a edição 721 da Revista Exame (2000), em reportagem com as melhores 

empresas para se trabalhar, um dos diferenciais mais evidentes e também comum às 

melhores empresas são as políticas eficientes de distribuição de beneficios, que refletem a 

relação especial entre a corporação e seus funcionários. Portanto, uma eventual união entre 

as áreas de Recursos Humanos e da Qualidade é considerada um processo natural nas 

empresas. 
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A importância assumida pela qualidade total como ferramenta estratégica na garantia da 

competitividade, coloca evidentemente a administração de RH na posição de adicionar 

valores aos produtos e serviços. 

Após um levantamento de situação acerca da interação entre estratégia organizacional e 

estratégia de Recursos Humanos, entre tantas divergências, Marucci e Tortato (2000) 

observam no seu trabalho alguns pontos comuns, tais como: a importância crescente dos 

Recursos Humanos como elemento de competitividade; a necessidade de coerência entre as 

diversas políticas e práticas de RH, a estratégia da organização e o ambiente; os resultados 

de RH não são mensuráveis financeiramente a curto prazo, mas emergem a longo prazo; e o 

comprometimento do indivíduo com a organização é requisito para a Gestão estratégica de 

Recursos Humanos. 

Não saberia ainda informar se a Gestão pela Qualidade deve ser liderada pela área de 

Recursos Humanos ou por outra área qualquer, mas, pelo que estudamos ate o presente, 

pode-se afirmar sem medo de errar que é fundamental para a corporação ter um único 

programa de qualidade que envolva todas as suas áreas. 

Segundo De Domênico (1996), a organização que criar uma área responsável apenas pela 

qualidade, deve entretanto fazer com que esta não atue de forma totalmente independente e 

sim de forma coordenada com a de Recursos Humanos, sendo, para tanto, necessário: 

• O redesenho da área de Recursos Humanos para que as suas próprias 

funções pratiquem o que está sendo ensinado sobre a Gestão pela 

Qualidade Total; 

• As práticas de Administração de Recursos Humanos devem ser instituídas 

de forma que dêem suporte à Gestão pela Qualidade Total e garantam a 

sua eficácia através da Organização. 
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o que fica mais evidente é que se trata de uma questão fundamentalmente de cultura e de 

conscientização. É necessária a aplicação do conhecimento e mensuração do seu retorno. 

Para tal, uma grande habilidade dos gestores é exigida como um todo. Sabendo que a 

implementação da Qualidade Total requer novas formas para a gestão dos Recursos 

Humanos, é necessário conduzir a organização de maneira a atingir os objetivos pré

determinados pela qualidade para o sucesso do empreendimento. 

CONCLUSÃO 

OS TRIBUNAIS SUPERIORES E A GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL 

A implementação de programas de Gestão pela Qualidade Total ainda engatinha no Poder 

Judiciário Federal. Não obstante o sucesso do PQSP - Programa da Qualidade no Serviço 

Público da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, os Tribunais insistem na 

busca pela obtenção de certificados emitidos por entidades verificadoras independentes, de 

forma isolada. 

Tal atitude revela, além de pouco alcance prático, a incapacidade do Poder Judiciário 

Federal de relacionar-se com os outros Poderes da Federação, ao menos no nível 

comparativo, deixando de identificar e imitar modelos de gestão de sucesso comprovado. 

Como se verificará na pesquisa adiante, muito há que se fazer para implementar com 

sucesso a mentalidade característica da Qualidade Total nos Órgãos Judiciários Superiores, 

vez que os modelos de gestão empregados estão de há muito superados. 

Praticamente sem exceção, a gestão dos Tribunais Superiores é baseado na divisão do 

trabalho e sua supervisão, dentro de estruturas rígidas e hierarquizadas, impedindo qualquer 

manifestação de criatividade, incremento da motivação e maximização da eficiência. 
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Fica evidente a falta de planejamento mesmo que a médio prazo, fruto da descontinuidade 

administrativa oriunda da freqüente mudança nos gestores administrativos. Apenas a título 

de exemplificação, no Superior Tribunal Militar, uma das 4 cortes superiores, ao longo de 7 

anos (1997-2004), passaram pela presidência da Corte 10 ministros. Cada um com o seu 

projeto pessoal de gestão e sua equipe de gerência. Ora, é impossível num modelo 

complexo como o da gestão de recursos públicos, obter eficiência com tamanha 

rotatividade. 

Freqüentemente observamos queIxas dos dirigentes de recursos humanos acerca da 

dificuldade de motivar seus funcionários e imbuí-los do espírito da busca da qualidade 

total. De modo geral estas queixas referem-se a falta de instrumentos tais como os 

existentes na iniciativa privada, que são as recompensas financeiras e de progressão na 

carreira. Discordamos desta posição e como se verá na adiante pesquisa, é da natureza do 

homem sentir-se bem com o trabalho bem realizado, assim, motivar seus funcionários é 

mais fácil do que parece, porém demanda persistência e criatividade da chefia, além claro 

dela mesma transparecer motivação. 

Fica claro, após tabulados os dados da pesquisa, que o Poder Judiciário demanda não 

somente uma reforma nos seus procedimentos judiciais, como já em curso no Congresso 

Nacional, mas também uma reforma administrativa que introduza novos modelos de gestão 

e trabalhe com a mudança da mentalidade dos gestores. Anos atrás era evidente o atraso do 

Poder Executivo em relação aos seus irmãos menores, Poderes Legislativo e Judiciário, no 

que diz respeito à gestão administrativa. Hoje esta equação inverteu-se no que toca ao 

Poder Judiciário, que ainda sustenta o modelo de gestão mais antiquado e ineficiente, 

ressalvadas algumas exceções caracterizadas por esforços pontuais de algumas Cortes. 
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PESQUISA 

o PROBLEMA 

A presente pesquisa utiliza-se da classificação proposta pela Prof' Sylvia Vergara, tratando

se, quanto aos fins, de uma pesquisa descritiva e explicativa, pois apresentada após os 

conceitos e características existentes sobre qualidade total. 

Podemos considerá-la descritiva vez que trabalha com as características de uma população, 

podendo estabelecer correlações entre variáveis, definindo também a natureza de tais 

correlações, sem se comprometer com a explicação dos fenômenos descritos (Vergara, 

2000). Pesquisas descritivas delineiam ou analisam as características de um fato ou 

fenômeno, avaliam os resultados de programas, ou isolam variáveis-chave ou principais, e 

são abordadas predominantemente de forma quantitativa (Lakatos, 1992). 

A pesquisa descritiva normalmente é delineada quanto aos meios através do levantamento 

(Gil, 1993; Dencker, 2000). Gil (1993) observa que, em alguns casos, a pesquisa descritiva 

se aproxima da explicativa, no momento em que o pesquisador procura determinar também 

o relacionamento entre os fatos. 

Também podemos considerá-la uma pesquisa explicativa, pois analisa um fenômeno na 

busca de esclarecê-lo, torná-lo compreensível ou justificá-lo (Vergara, 2000). Ao procurar 

identificar os fatores que determinam, ou contribuem para, a ocorrência dos fenômenos, 

baseiam-se no método experimental ou na observação, sendo normalmente utilizados como 

meios de pesquisa a experimentação e a pesquisa ex-post-facto (Gil, 1993; Dencker, 2000). 

o problema proposto no projeto da presente dissertação foi assim formulado: 
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Problema: Analisar até que ponto a maneira pela qual as pessoas se comportam, decidem, 

agem, trabalham e executam suas atividades depende das políticas e diretrizes das 

organizações a respeito de como lidar com as pessoas em suas atividades. 

A DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Quanto aos meios empregados, este trabalho discorre sobre um estudo de caso, na medida 

em que foram entrevistados integrantes das Secretarias de Recursos Humanos de três 

Tribunais Superiores (Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Militar e Tribunal 

Superior do Trabalho) constatando, através de questionários fechados, os parâmetros de 

qualidade total atingidos pela área de RH dos Tribunais, no sentir de seus servidores. 

Tal delimitação de objeto deve-se inicialmente à proposta inicial deste trabalho que discorre 

sobre recursos humanos e Gestão pela Qualidade Total. Porém, abordando um universo 

conhecido do presente autor, também servidor ligado à área de Recursos Humanos de um 

órgão do Poder Judiciário. 

Neste sentido, parece-nos que o envolvimento do pesquisador com o objeto da pesquisa 

exerce efeito positivo sobre o resultado da mesma, como descrito por Easterby-Smith, 

Thorpe e Lowe (I999) sobre a pesquisa de ação: Os fenômenos sociais não são estáticos -

mudam continuamente. Assim, a pesquisa de ação e o pesquisador são vistos como partes 

desse processo de mudança. As duas características a seguir normalmente fazem parte de 

projetos de pesquisa de ação: a) A crença em que a melhor maneira de se aprender a 

respeito de uma organização ou sistema social é tentando mudá-lo; portanto, este deve ser, 

até certo ponto, o objetivo do pesquisador de ação. b) A crença em que as pessoas com 

maior probabilidade de serem afetadas por essas mudanças, ou envolvidas na sua 

implantação, devem ser envolvidas o máximo possível no processo de pesquisa em si. 
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Prosseguem Easterby-Smith, Thorpe e Lowe (1999) sustentando que o envolvimento do 

pesquisador com o objeto da pesquisa deve atingir o estágio denominado indagação 

cooperativa, desenvolvido para pesquisar ações humanas mais no nível individual do que 

no organizacional. A indagação cooperativa adota como ponto de partida a idéia de que 

todas as pessoas têm a capacidade de se auto dirigir, de escolher como irão agir e dar 

significado às suas próprias experiências. 

o OBJETIVO 

Para a execução dos objetivos da pesquisa, foram distribuídos 220 questionários entre os 

servidores integrantes das Secretarias de Recursos Humanos do Superior Tribunal de 

Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar e as questões foram 

montadas de modo a procurar validar ou não a hipótese que consiste na utilização dos 

conceitos de Gestão pela Qualidade Total no âmbito das secretarias de recursos humanos 

dos Tribunais Superiores pesquisados. Ou seja: São políticas institucionais, adotadas no 

modelo gerencial desses órgãos as ferramentas oferecidas pelas modernas técnicas de 

Gestão pela Qualidade Total? Tais secretarias foram especialmente escolhidas, em 

primeiro, por lidarem diretamente com o objeto de estudo da presente dissertação, ou seja, 

Gestão de Recursos Humanos e pela Qualidade Total. Como dito anteriormente, fazem 

parte do universo profissional do ora dissertante. Também por consistirem, de modo geral, 

no órgão pioneiro na aplicação de técnicas de gestão de pessoas dentro do Poder Judiciário 

Federal. De modo geral, ao pretender aplicar-se qualquer moderna técnica de gestão de 

recursos humanos no Serviço Público, este trabalho inicia-se nos órgãos especializados na 

matéria, que são as Secretarias de Recursos Humanos. 

RESULTADOS OBTIDOS 

Para um total de 220 questionários distribuídos, foram recolhidos 152, constituindo-se um 

percentual de retorno da ordem de 69%, não obstante a ressalva feita no cabeçalho do 
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formulário de pesquisa que tratava-se de iniciativa de cunho puramente acadêmico, não 

guardando qualquer relação com as instituições a que o universo de pesquisados pertencem. 

De qualquer maneira, há que se considerar que alguns servidores não foram encontrados 

para devolução de questionários em virtude dos mais variados motivos, desde ausência por 

motivo de viagem profissional, licença para tratamento de saúde, férias e outros 

afastamentos. 

A análise do resultado da pesquisa é um esforço de sumarização dos dados coletados 

possibilitando fornecer uma resposta ao problema proposto. Portanto, interpretar os dados 

nada mais é do que tentar obter um significado nestas respostas, confrontando-as com o 

conhecimento já obtido por meio dos temas já expostos ao longo da dissertação. É como 

propõe Dencker (2000): 

"O objetivo da análise é reunir as observações de maneira coerente e organizada, de 

forma que seja possível responder ao problema de pesquisa. A interpretação busca dar um 

sentido mais amplo aos dados coletados, fazendo a ponte entre eles e o conhecimento 

existente. Todo o processo de pesquisa desenvolvido foi orientado para esse objetivo." 

E importante ressaltar que os órgãos pesquisados pertencem a organizações bastante 

peculiares, integrantes do Poder Judiciário, onde as estruturas burocráticas regem-se por 

princípios pouco sensíveis a mudanças e rigidamente estratificados. Tais observações são 

constatadas na análise do resultado, após cada questão: 

Questão 1 SEMPRE FREQÜENTEMENTE RARAMENTE NUNCA 

O conhecimento ' . 08 13 48 83 necessano 
para desenvolver sua atividade 
toma você alheio ao 5,26% 8,55% 31,58% 54,61% 
funcionamento dos outros 
setores? 
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Verifica-se que, na sua grande maioria, os servidores entendem que o bom desempenho de 

suas funções não implica e nem impede o conhecimento das demais atividades que 

compõem a estrutura do seu órgão. Este fato, evidentemente, é salutar para a organização, 

pois pode contar com eventual relocação de pessoal para atender a suas finalidades. O 

percentual de servidores que consideram-se isolados por força de suas atividades é 

relativamente pequeno. 

Trata-se aqui, evidentemente, da detecção da necessidade de treinamento, ou seja, estimular 

mudanças de comportamento funcional, dirigindo-as para a melhoria do desempenho 

organizacional. Ao lado desta necessidade de especializar o servidor, montando seu perfil 

de acordo com as necessidades do Tribunal, não se pode deixar de vislumbrar a influência 

das dimensões pessoais, das idiossincrasias nos planos de treinamentos, senão estaríamos 

considerando que as organizações correspondem a um instrumento mecânico, 

comprometida somente com resultados previsíveis. Por outro lado, centrar o objetivo do 

treinamento fundamentalmente na pessoa seria desvirtuar sua finalidade. A busca de um 

crescimento puramente individual não se justificaria nem mesmo do ponto de vista 

educativo, pois estaria retirando do homem sua possibilidade de realização num dos 

campos mais significativos para a formação de sua personalidade, isto é, o lado profissional 

de sua vida. (Leite, 2002) 

Questão 2 SEMPRE FREQÜENTEMENTE RARAMENTE NUNCA 

Você leva em consideração as 25 64 43 20 
necessidades do público 
externo para desenvolver sua 16,45% 42,11% 28,29% 13,15% 
atividade? 

Nesta questão surpreende o elevado número de servidores que nunca ou raramente levam 

em consideração as necessidades do público externo no desenvolvimento de suas 
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atividades. Somados ultrapassam 40 %, o que pode caracterizar desconhecimento dos 

objetivos do seu trabalho ou mesmo desídia. Em se tratando de órgãos de recursos humanos 

é pouco compreensível não saber identificar ou mesmo delimitar seu público externo. 

o mecanismo-chave para dar à Administração Pública uma orientação "de mercado" é ver 

o beneficiário dos serviços públicos como freguês ou consumidor. Dada a grande 

dificuldade de se desenvolver sistemas sofisticados de avaliação de resultados, viu-se que o 

nível de satisfação do consumidor poderia servir, em alguns casos, como indicador 

substituto e útil para avaliar o desempenho do Estado. (Beeton apud Kettl in Bresser 

Pereira e Spink, 1999). 

Questão 3 SEMPRE FREQÜENTEMENTE RARAMENTE NUNCA 

Você leva em consideração 22 59 48 23 
eventuais sugestões do público 
externo como subsídio para 14,47% 38,82% 31,58% 15,13% 
desenvolver sua atividade? 

Aqui, pequena variação percentual aumentando para 46 % o número de pesquisados que 

não dão capital importância ao público externo. Muitos são os fatores que podem levar a 

esta conduta. Nos afigura que a causa principal está ligada a excessiva "burocratização" das 

atividades, onde o servidor de um órgão público, uma vez empossado, recebe um "pacote" 

com as atividades que deve desempenhar e muitas vezes não procura desenvolver 

criticamente este trabalho e nem mesmo é estimulado para tal. Limita-se a repetir 

mecanicamente sua atividade, conforme foi orientado. 

Aqui, como na questão anterior, há um aspecto que deve ser considerado, que é justamente 

a preocupação quanto a quem é este público externo. Se podemos considerá-lo o 
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consumidor, enquanto beneficiário do serviço público ou como parceiros na provisão de 

serviços públicos, na diferenciação proposta por Kettl in Bresser Pereira e Spink, 1999. 

Parece-nos que esta última perspectiva melhor coaduna-se com a situação das Secretarias 

de Recursos Humanos dos Tribunais pesquisados, vez que não trabalham em contato direto 

com o cidadão-consumidor e sim no desenvolvimento e coordenação de políticas para o 

desenvolvimento de recursos humanos dentro do universo do funcionalismo público. 

Questão 4 SEMPRE FREQÜENTEMENTE RARAMENTE NUNCA 

Há evolução nos 23 27 63 39 
procedimentos adotados pelo 
seu setor? 15,13% 17,76% 41,45% 25,66% 

Verifica-se que o servidor da área de RH dos órgãos pesquisados ressente-se do baixo 

índice de inovação. A repetição mecânica das atividades profissionais, aliada a um baixo 

índice de rotatividade de tarefas dentro do ambiente de trabalho, geram a insatisfação aqui 

espelhada. Isso que estamos trabalhando com dados colhidos em setor especializado, 

portanto não foram contemplados os servidores que realizam atividades de serviços gerais e 

de baixa especialização, onde certamente este índice seria ainda maior. 

Como expôs Mintzberg (1995), são vários os autores, tais como Taylor, Fayol e Crozier 

que se preocuparam com a definição do comportamento na organização com a finalidade de 

reduzir sua variabilidade, podendo desta forma controlar e predizer os acontecimentos 

organizacionais. Desta forma, quanto mais padronizado for o comportamento funcional, 

mais burocrática torna-se a estrutura organizacional. No extremo oposto, ou seja, na 

ausência total de padronização, temos a organização totalmente flexível, baseada no 

ajustamento contínuo. Evidentemente, em se tratando de órgãos do Poder Judiciário, não há 

que se posicionar nos extremos mas na justa composição entre tarefas rotinizadas e 

padronizadas e na liberdade de iniciativa para que o servidor possa utilizar o conhecimento 
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acumulado para o desenvolvimento de novas formas de atender às necessidades do seu 

setor. 

Questão 5 SEMPRE FREQÜENTEMENTE RARAMENTE NUNCA 

V ocê se sente integrante de 30 23 61 38 
uma equipe de trabalho? 

19,73% 15,13% 40,13% 25% 

A falta da constituição de equipes de trabalho com objetivos definidos é aqui evidenciada. 

O isolamento funcional gera alto índice de insatisfação e, por conseqüência, de retrabalho. 

Nenhuma organização moderna, inserida num contexto de busca pela qualidade total, pode 

prescindir do trabalho em equipe. No passado, a empresa ou organização baseava-se nos 

princípios da divisão do trabalho e a sua supervisão. As limitações desse modelo 

provocaram o surgimento de um novo conceito organizacional, que consiste em substituir o 

trabalho individual, em partes e seqüencial, por trabalho em equipe. Há vantagens e 

desvantagens de se trabalhar em equipe, tais como: as equipes têm mais fontes de 

informação (vantagem); alguém pode dominar a discussão ou sobrecarregar-se de tarefas 

(desvantagem). As desvantagens podem e devem ser sanadas para não comprometer algo 

maior: o bem-comum. 

É inquestionável que a equipe é mais criativa. Uma vez que cada membro tem o seu ponto 

de vista sobre um determinado problema, a diferença entre os pontos de vista acarreta 

novas forças para obter soluções para o mesmo problema. O trabalho em equipe incrementa 

a aprendizagem. Os membros absorvem, uns com os outros, conceitos até então 

desconhecidos ou conhecidos, mas não apreendidos. Há que se mencionar também a 

satisfação das pessoas quando participam de um processo de decisão. As pessoas carecem 

de sentirem-se importantes, principalmente quando são ouvidas e eventualmente têm suas 

opiniões acatadas. Os membros da equipe aprendem mais sobre si próprios. A interação 
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com a eqUIpe permite ao indivíduo reavaliar seus pontos de vista, suas verdades, 

comportamento pessoal, levando-o questionar e mesmo modificar o seu estilo de 

comunicação (Cremasco, 2001). 

Indiscutivelmente estes órgãos de recursos humanos necessitam urgentemente de um 

trabalho de coordenação. 

Questão 6 SEMPRE FREQÜENTEMENTE RARAMENTE NUNCA 

E delegada a você autoridade 8 17 57 70 
para tomar decisões? 

5,26% 11,18% 37,50% 46,05% 

Este item é bastante sintomático quanto a realidade do servIço público em geral. Em 

confronto com as duas questões anteriores, forma um quadro bastante típico de 

desmotivação do servidor público. Fica evidente a necessidade premente de implementação 

de técnicas de gestão mais modernas, no intuito de arejar as estruturas rígidas e os métodos 

utilizados, visando obter maior produtividade com reflexos positivos também no ambiente 

de trabalho. 

É a aplicação do conceito: Deixe o administrador administrar! (Bresser Pereira e Spink, 

1999) Para tanto, precisam ter autoridade para fazê-lo. Não pode constituir-se em mera 

descentralização, que nada mais é do que redistribuir funções. Precisa ocorrer a 

transferência da capacidade decisória dos níveis superiores de chefia para os níveis 

subordinados. Porém o fundamental é encontrar o ponto de equilíbrio, da justa medida da 

delegação. Parece-nos que a delegação deve ser concedida na medida em que os 

mecanismos de controle de gestão são aperfeiçoados 
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Questão 7 SEMPRE FREQÜENTEMENTE RARAMENTE NUNCA 

O trabalho de outras pessoas 18 49 43 42 
depende do seu trabalho? 

11,84% 32,23% 28,28% 27,63% 

Esta questão tem que ser analisada em conjunto com as questões 5 e 8, pois trata 

especialmente do inter-relacionamento funcional. Aqui o quadro parece um pouco mais 

equilibrado, sendo que o servidor percebe que seu trabalho é parte de uma atividade mais 

abrangente. 

Questão 8 SEMPRE FREQÜENTEMENTE RARAMENTE NUNCA 

Você sente que as necessidades 23 51 57 21 
das outras seções influenciam o 
modo pelo qual você 15,l3% 33,55% 37,50% l3,81% 
desenvolve suas atividades? 

Chega a ser surpreendente o resultado dessa questão, considerando o alto índice de 

isolamento verificado na questão 5 acima. Percebe-se que há um claro senso de 

responsabilidade funcional, porém aparentemente de forma isolada, ou seja, 

individualmente o servidor percebe-se como necessário à atividade funcional, mas não tem 

a mesma percepção quanto ao trabalho em grupo. 

Questão 9 SEMPRE FREQÜENTEMENTE RARAMENTE NUNCA 

Você leva ao seu superior as 19 32 64 37 
expectativas e sugestões de 
outras seções? 12,50% 21,05% 42,10% 24,32% 
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É espantoso o alto índice de alheamento nesta questão. Percebe-se que, para mais de 60 % 

dos pesquisados, não existe uma perfeita noção de trabalho conjunto em busca de um 

objetivo comum que é o serviço adequadamente prestado ao público. 

o exemplo da postura adotada pela Administração Pública britânica para equacionar este 

problema parece ser esclarecedor. Para satisfação do seu "cliente", o governo britânico 

adotou 3 medidas, segundo Abrucio, apud Bresser Pereira e Spink, 1999: a 

descentralização administrativa, com uma significativa delegação de autoridade, tomando o 

serviço público mais próximo do consumidor. A implementação da competição entre os 

serviços, evitando o monopólio, fornecendo à população alternativa de escolha. E, por fim, 

a adoção de um modelo de extensão de relações contratuais, envolvendo o fornecimento de 

serviços públicos entre o setor público, setor privado e o voluntariado, bem como 

estabelecendo contratos de qualidade entre prestadores e consumidores de serviços. 

Questão 10 SEMPRE FREQÜENTEMENTE RARAMENTE NUNCA 

I A forma de trabalho do seu 29 61 35 27 
superior hierárquico determina 
o modo como você desenvolve 19,07% 40,13% 23,02% 17,76% 
sua atividade? 

Verifica-se que o servidor em muito retrata a disposição do chefe. Lideranças bem 

formadas e motivadoras das equipes de trabalho produziriam bons resultados nessas 

estruturas rigidamente "burocratizadas", pois quase 60 % dos entrevistados garantem que as 

atitudes da chefia influenciam diretamente o seu trabalho. 
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Nesta situação é primordial o papel do líder, que deve estimular a atividade de seus 

colaboradores. O chefe é responsável por fazer com que seus subordinados conscientizem

se e desenvolvam seu potencial. No dizer de Covey (I 998), dispomos de 4 tipos de 

inteligência: Intelectual, emocional, fisica e espiritual. O líder verdadeiro consegue 

equilibrar estas forças, perfeitamente distinguindo entre meramente administrar e liderar. O 

simples bom administrador é uma autoridade formal que cumpre sua atividade, tratando 

com urbanidade seu subordinado porém sem levar em consideração se o trabalho faz 

sentido para ele. A obediência baseia-se no medo e na recompensa. Já o líder exerce uma 

autoridade moral, dando sentido ao trabalho realizado e, com isso, provocando uma 

empolgação criativa e compromisso com os objetivos do setor, o que, aliado a capacidade 

mental e dinamismo do líder provoca um círculo virtuoso de atendimento dos objetivos da 

organização. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ação dos recursos humanos na busca pela qualidade tem sido de significativa importância 

e provavelmente continuará sendo assim. Sempre será necessária a presença do elemento 

humano para gerenciar o processo, mesmo que possam ser empregados recursos de 

automação para a organização do sistema e a utilização de dispositivos que visem operar 

procedimentos nas linhas de produção. Nenhum outro elemento do processo produtivo tem 

uma contribuição tão relevante para oferecer como o homem. O elemento humano é o 

recurso que exige o maior investimento, porém, no que se refere à contribuição para a 

qualidade, é ele quem determina o maior retorno. 

A ação da mão-de-obra representa a maIS relevante contribuição para a produção da 

qualidade. Por isso mesmo, tem sido conferida à parcela de todos os esforços desenvolvidos 

neste âmbito ao efetivo envolvimento da mão de obra na produção da qualidade. 

Diversos especialistas em administração de recursos humanos (tais como Chiavenato, 

Deming, Juran, entre outros) consideram o homem o centro das atenções, ou melhor, o 

ponto de partida para a mudança no clima organizacional. Para renovar a organização é 

imprescindível enfatizar a valorização do homem por meio de políticas de recursos 

humanos, o homem deve ser valorizado como pessoa e como profissional. Acredita-se que 

o indivíduo satisfeito com as condições, o tratamento que a organização oferece e com o 

trabalho que executa, irá desempenhá-lo com níveis crescentes de qualidade e eficiência. É 

preciso valorizar os recursos humanos das organizações, destacando sua criatividade, 

habilidades pessoais, autonomia, entre outros aspectos. 

Dentro do novo espírito de busca pela qualidade, administrar Recursos Humanos, em um 

enfoque tradicional, já não possibilita mais que sejam atingidos altos níveis de 

produtividade. Esta visão de Recursos Humanos já tem um caráter mais estratégico, não 

mais sendo visto, simplesmente como um centro de custos. 
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Esta concepção maIS estratégica de recursos humanos possibilita às políticas de RH 

passarem a serem traçadas dentro de um processo dinâmico de administração da 

organização humana, de forma a interagir com as expectativas do negócio da empresa. Isso 

abrange mais uma maior preocupação com o futuro, do que simplesmente mais um 

conjunto de técnicas que se somam às já existentes, embora essa abordagem sistêmica 

possa gerar a necessidade de serem criadas novas técnicas ou instrumentos de 

administração de pessoal. 

o grande desafio enfrentado hoje em dia pela área de Recursos Humanos consiste na busca 

da subordinação da visão técnica às novas exigências do ambiente empresarial, das 

mudanças do ambiente externo e das aspirações das pessoas na realização do trabalho. As 

políticas de Recursos Humanos deveriam expressar esta nova realidade, cuja função básica 

seria tentar integrar de forma sistêmica as várias especialidades técnicas ainda vigentes em 

Recursos Humanos. 

Juntamente com os novos desafios para a Gestão de Recursos Humanos, surge a 

necessidade de marcar uma outra dimensão na forma de trabalhar com os processos 

tradicionais de Administração de Recursos Humanos. Convive-se hoje com estratégias de 

Recursos Humanos onde a visão é mais política e social, menos burocrática e mais flexível, 

menos autoritária e mais negociadora. Tudo isto buscando atender às novas necessidades 

organizacionais do trabalho e dos empregados. 

Finalizando, as organizações precisam de gerentes e empregados com níveis de educação, 

formação e qualificação profissional cada vez maior, para serem competitivas. Assim, na 

nova concepção de organização competitiva, recursos humanos e tecnológicos, cada vez 

mais qualificados, têm que andar juntos, de forma a buscar uma seqüência de inovações, 

qualidade e produtividade. 
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