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QUADRO DE ANEXOS n

ÍNDICE RESUMO GERAL

VOLUME I
(Entre parênteses código de acesso via computador)

INTRODUÇÃO (TESEINI) - QUADRO INTRODUTÓRIO a xlv

CAP I - (TESEUM) - QUADRO TEÓRICO 1 a 185

CAP II - (TESEDOIS) - QUADRO DA PESQUISA 186 a 279

CAP III - (TESETREl) - QUADRO ESTATÍSTICO 280 a 363
(TESETRE2) 364 a "522

CAP IV - (TESEQUAT) - QUADRO DE CONCLUSÕES &
RECOMENDAÇÕES 523 a 556

QUADRO BIBLIOGRÁFICO (TESEBIBl) 557 a 600

QUADRO DE LMAGENS (TESEBIB2) 601 a 612

VOLUME II
(Entre parênteses código de acesso via computador)

1) ANEXOS GERAIS

INTRODUÇÃO - QUADRO DE ANEXOS (TESANEXO)

QUADRO DE ANEXOS GERAIS (1 a 24) (CAPANEXl a
CAPANE24)

a x

613 a 972

2) ANEXOS ESPECÍFICOS

QUADRO DE MAPAS-RESUMO (RESUTES1,2 e 3)

QUADRO DE CONTRIBUIÇÕES (QUACONTR)

973 a 1246

1247 a 1366

QUADRO DE ARTIGOS (QUARTIJO) 1367 a 1458
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-APRESENT AÇAO

A presente tese possui uma série de anexos que apoiam o texto; mas,
os documentos apresentados também serviram de suporte aos objetivos do autor neste trabalho,
e, em alguns momentos tornam-se fontes indispensáveis de consulta para o leitor.

Optamos em sub-dividir o presente QUADRO DE ANEXOS em
duas formas: 1) Os ANEXOS GERAIS e 2) Os ANEXOS ESPECÍFICOS, que recebendo nomes
próprios identificadores e que são apresentados, em sequência, com os seguintes títulos:

- QUADRO DE MAPAS - RESUMO
- QUADRO DE CONTRIBUIÇÕES
- QUADRO DE ARTIGOS DO AUTOR.

Na primeira forma, ANEXOS GERAIS, os mesmos são apresentados
conforme indicações no texto da tese (mativemos entre-parênteses a página onde o Anexo é citado).

Na segunda forma, ANEXOS ESPECÍFICOS, há uma explicação no
início de cada um deles, sobre o porque do mesmo, suas finalidades e a natureza do assunto.

Optamos também por manter a sequência da paginação, no presente
volume II para tomar mais fácil a localização das informações. Na capa de cada Anexo consta o
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ÍNDICE

QUADRO DE ANEXOS GERAIS 613

Anexos de 1 a 24 (CAPANEXl a CAPANEX9 e
CAPANEIO a CAPANE24) 618/972

. QUADRO DE ANEXOS ESPECÍFICOS 973

Quadro de Mapas-Resumo 973/1246

Quadro de Contribuições 1247/1366

Quadro de Artigos do Autor 1367/1458
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QUADRO DE ANEXOS GERAIS E ESPECÍFICOS

1) ANEXOS GERAIS

aI CAPÍTULO I - QUADRO TEÓRICO
(Código de acesso: CAPANEXl a 9 e CAPANElO a 24)

ANEXO 1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
(citado pg. 28)

ANEXO 2 MANUAL DE INTEGRAÇÃO
(citado pg. 49)

ANEXO 3 a 7 NORMAS EMPRESARIAIS E DE
RECURSOS HUMANOS
(citado pg. 49)

ANEXO 8 a 16 NORMAS FUNDAMENTAIS DE
O&M-I&S
(citado pg. 57)

ANEXO 17 ROTEIRO DE UM PLANO DIRETOR
DE INFORMÁTICA (Roteiro CONEI)

(citado pg. 67)
ANEXO 18 ROTEIRO DE UM PLANO DIRETOR

. DE RECURSOS HUMANOS (CAC)
(idem)

ANEXO 19 PROGRAMAS DE CURSOS DE
INFORMÁ TICA

(citado pg. 69)

b) CAPÍTULO /I - QUADRO da PESQUISA

618/650

651/667

anexo 3 -668/686
anexo 4 -687/695
anexo 5 -696/698
anexo 6 -699n02
anexo 7 -703n06

anexo 8-707n24
anexo 9 -725n33
anexo 1O-734n39
anexo 11-740/750
anexo 12-751n57
anexo 13-758/766
anexo 14-767n73
anexo 15-774n77
anexo 16-778/783

778/803

810/833

834/837

ANEXO 20 ROL DAS EMPRESAS CONVIDADAS 838/854
(citado pg. 207)

ANEXO 21 FAX DE ACOMPANHAMENTO 855/856
(citado pg. 205)

ANEXO 22 CARTA DE ENVIO DA PESQUISA 857/858
(citado pg. 207)

ANEXO 23 PASTA COM O QUESTIONÁRIO DA 859/878
PESQUISA

(citado pgs.195/207)
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çl CAPÍTULO lI! - QUADRO ESTATlSTlCO

ANEXO 24 A - CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

SOBRE OS PROCEDIMENTOS ESTATÍS-
TICOS UTILIZADOS PARA A ANÁLISE
FATORIAL(citado no cap IlI)
B - ROL PARCIAL DOS ESTUDOS E DOS
PROCEDIMENTOS ESTATÍSTICOS
UTILIZADOS PARA ANÁLISE DOS
DADOS

879/886

887/972
Fls 887 - BLOCO E - Ai - Relatório Geral da Pesquisa: SAUBEN (a 18 à 23)

SEG/SAUD OCUP (024 à 29)

Fls 888 - BLOCO F - Ae - Relatório Geral da Pesquisa .. REC/SEURECO (a 30 à 38)

TRE/DES/RECI (a 39 à 43)

Fls 889 - BLOCO G - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE

Relatório Geral da Pesquisa (017 à 33)

Fls 890 a 896 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (Ai)

e para o período" ATUAL"( 1980/1990) com índice de Explicação

da Variância Total de 81,9% para 22 FATORES (tis da pesquisa

de números 1,3, 4 e 5 do Bloco V e, tis da pesquisa de números

57,84 e 85 do Bloco 5.) Contém rol das variáveis e as questões

correspondentes, o EIGE·NVALUE e respectivo grático

Fls 897 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (Ai) e período

"ATUAL" com índice de Explicação da Variância Total de 70,7%

para 15 FATORES (tIs da pesquisa de número 62 do Bloco 5.)

Fls 898 a 905- SPSS - ANÁLISE FATORIAL para-o AMBIENTE EXTERNO(Ae) e para o

período "ATUAL" com índice de Explicação da Variãncia Total de 81,5%

para 22 FATORES (tis da pesquisa de números 1,3,4 e 5 do Bloco VII e,

tis da pesquisa de números 88,89, 97 e 98 do Bloco 7.). Contém

EIGENVALUE, PCT OF VAR e estudos adicionais sobre a HIERARCHICAL

CLUSTER ANALYSIS.

Fls 906 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO (Ae) e período

"ATUAL" com índice de Explicação da Variância Total de 69,3% para 15

FATORES(fls 50 do 810co 7)

Fls 907 a 910 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO eperíodo

"FUTURO" com índice de Explicação da Variância Total de 84,8% para 23

FATORES (tis da pesquisa de números 95,88,115 e 116 do 810co 4),

contendo EIGENVALUE, o estudo sobre o VARIMAX ROTATION e as

observações do autor da tese na análise das variáveis e questões, dentro

de cada Fator.
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Fls 911 a 913 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO e período

"FUTURO" com índice de Explicação da Variãncia Total de 82,9% para 22

FATORES (tis da pesquisa de números 43 e 44 do Bloco 2 e, fls da

pesquisa de número 7 do Bloco 11).

Fls 914 a 920 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO (Ae) para o'

período" ATUAL" com índice de Explicação da Variância Total de 67%

para 9 FATORES ESPECíFICOS para INFO (A) (fls da pesquisa de números

12 e 13 do Bloco 8), de 65,5% para 9 FATORES ESPECíFICOS para

ADM(C),( fls da pesquisa de números 29 a 32 do Bloco 8.) e de 62,8%

para 8 FATORES ESPECíFICOS para OPER (E) (11s49 do Bloco 8).

Fls 921 a 924 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO (Ae) para o

período "FUTURO" com índice de Explicação da Variância Total de 66,2%

para 9 FATORES ESPECíFICOS para INFO (B) (11s 46 e 49 do BI 1), de

65,1% para 8 FATORES ESPECíFICOS para ADM(D)(lls 63 do Bloco 1) e

de 63,5% para 8 FATORES ESPECíFICOS para OPER( F) (11s78 do Bloco 1).

Fls 925 à 930 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (AI) para o

periodo "FUTURO" com índice de Explicação da Variância Total de 64,4%

para 9 FATORES ESPECiFICaS para INFO (B) (11s6 e 7 do bloco 111),de

63,1 % para 8 FATORES ESPECíFICOS para ADM(D),(lls 16 do Bloco 111)e

de 64% para 9 FATORES ESPECíFICOS para OPER (E) (11s18 do Bloco 111).

Contém freqüência, percentagem e validade percentual em relação a cada

questão )(fls 5 e 28 do Bloco 3).

Fls 931 à 935 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (Ai) para o

período "ATUAL" com índice de Explicação da Variância Total de 64,9%

para 9 FATORES ESPECíFICOS para INFO (A) (fls 6 e 7 do Bloco VI),

de 68,8% para 10 FATORES ESPECíFICOS para ADM(C),(fls 13 do Bloco

VI) e de 62,7% para 8 FATORES ESPECíFICOS para OPER (E) (fls 20 e

21 do Bloco VI).

Fls 936 - SPSS - ANÁLISE DE FREOÜENCIA SIMPLES com estudo.de MEDIANA,

MODA, KURTOSIS, VARIÃNCIA, MINIMUM, etc., realizada para todas as

questões de todas as UNAN, com "VALlD CASES e MISSING CASES".

Fls 937 à 952 - TESTE DE WILCOXON - Estudos individuais para os ambientes e

períodos (Fls 937 à 942) e resultados obtidos no processamento

(Fls 943 à 952)

Fls 953 à 959 - TESTE DE KOLMOGOROF-SMIRNOV - Estudos para os ambientes e

períodos (Fls 953 à 956) e resultados obtidos no processamento

(Fls 957 a 959).

Fls 960 à 964 - TESTE DE FRIEDMAN e KENDALL - Estudos para os ambientes e

períodos (Fls 960 à 963) e resultado obtido no processamento (Fls 964).
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Fls 965 à 972 - TESTE DO CHI QUADRADO - DIFERENÇAS DE PERCEPÇÃO-

Estudos para ambientes, períodos, empresaspúblicas, privadas,

comerciais, serviços e industriais (Fls 965 à 968) e resultado obtido no

processamento ( Fls 969 à 972).

OBS.: Os Blocos mencionados encontram-se na Biblioteca
da Universidade São Judas Tadeu, onde podem ser consultados.

2) ANEXOS ESPECÍFICOS

QUADRO DE MAPAS-RESUMO 973

MAPA l-Introdução - Quadro Introdutório(RESUTES1) 973

MAPA 2-Cap I - Quadro Teórico (RESUTES1)

MAPA 3-Cap 11 - Quadro de Pesquisa (RESUTES1)

MAPA 4-Cap 111 - Quadro Estatistico (RESUTES2)

MAPA 5-Cap IV - Quadro de Conclusões &
Recomendações (RESUTES3)

a."-~r:2BQ r:2é.C,QlY.uus uisau:

973

1025

1 046

1217

1247

Artigo para a Revista de Administr~ão de Empresas -
RAE"da FGV

"A estatfstica aplicada à Pesquisa Social" 1249/1283

Artigo para a Revista de Administração da FEA-USP
"Modelo de 0&10-1& S para Integrar Rec. Hum. à rnformática" 1284/1337

Artigo para o Jornal da USJT
"Construção de uma Tese de Doutorado" 1338/1350

Artigo para o Jornal O Estado de Stio Paulo.
"Mudanças em Recrutamento & Seteçêo" 1351/1357

Artigo para o Jornal Folha de sso Paulo
"Novas hipóteses em Recrutamento & seteção. '135811366

QUADRO DE ARTIGOS DO AUTOR 1367

1979 - Agente de Mudanças (Fiel da Balança) - Boletim do CEAPG 1375

1980 -Tabu: Treinamento de Diretores e Gerentes - Boletim da ABTD 1376

1983 - Relações Industriais X Prestadoras de Serviço - Boletim da APERI 1378

1995 - O Executivo que virou desempregado - Boletim da PROSELCO 1380

1986 - Reagindo às Reformas - Lee lacocca e o Cruzado - Revista AdM/GM 1382

O Executivo. do cruzeiro ao cruzado - Jornal O Estado de S.Paulo 1384

Liderança: Estilos e realidade - Jornal O Estado de SEIo Paulo 1385

Planejamento, um contrato de riscos - Jornal O Estado de S.Paulo 1386

A linguagem do dia-a-dia empresarial - Jornal O Estado de S.Paulo 1387

Liderança, uma função de controle gerencial - Jornal O E_ S. Paulo 1388

A função gerencial do planejamento - Jornal O Estado de São Paulo 1389
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1987 - Tarefas do gerenciamento - Jornal O Estado de São Paulo 1391

Ética para jovens executivos - Jornal O Estado de São Paulo 1392

Sindicatos e empresas não sindicalizadas - Jornal O Estado de S P 1393

Vendas: . ouvir é o segredo' - Jornal O Estado de São Paulo 1395

Reorganizaçao empresarial - Jornal O Estado de São Paulo 1396

Mudanças organizacionais - Jornal O Estado de São Paulo 1398

O executivo e o stress gerencial - Jornal O estado de São Paulo 1400

CCO, fonte de soluções eficientes - Jornal O Estado de São Paulo 1401

A hora do executivo de mais de 40 - Jornal O Estado de São Paulo 1403

Desenvolvimento Gerencial - Jornal O Estado de São Paulo 1404

Decisões hoje e o futuro - Jornal O Estado de São Paulo· 1405

Reuniões e Situações - Jornal O Estado de São Paulo 1406

1988 - A busca do objetivo - Jornal O Estado de São Paulo 1407

Orçamento por não-financeiros - Jornal O Estado de São Paulo 1408

A relação produtividade - O & M - Jornal O Estado de São Paulo 1409

Vamos planejar a sua carreira - Boletim Informativo da COA0 1410

• íNDICE DE MATÉRIAS dos 16 ARTIGOS PUBLICADAS

NO BOLETIM ATX/COAD com íNDICE DE AUTORES 1413

1989 -Dinàrnica dos Formulários na Empresa - Jornal O Estado de São Paulo 1420

Como aumentar a participação - Jornal O Estado de São Paulo 1421

Os diversos tipos de gerentes - Jornal O Estado de São Paulo 1422

Tibor Simcsik: 90 será a década da Educação - Jornal GAZETA

ALTERNATIVA de sao José do Rio Preto 1423

Participação pela educação - Jornal O estado de São Paulo 1425

Avaliando os Resultados Empresariais-Boletim Informat. da COA0 1426

• íNDICE DE MATÉRIAS dos 13 ARTIGOS PUBLICADAS

NO BOLETIM ATX/COAD com íNDICE DE AUTORES 1429

1990 - A Administração não é milagre - Jornal O Estado de São Paulo 1434

A utopia deve ser buscada ... e alcançada - Boletim Intorrn. 10B 1435

Relatórios: como preparar - Boletim Informativo ATX da COA0 1437

• íNDICE DE MATÉRIAS dos 7 ARTIGOS PUBLICADAS

NO BOLETIM ATX/COAD com íNDICE DE AUTORES 1442

1991 -Particípação é tema de pesquisa - Jornal O Estado de São Paulo 1447

Plano Diretor revela RH no interior de SP - FOLHA DE SÃO PAULO 1449

Palavra de Profissional - Alunos fazem plano diretor de RH - OESP 1450

Palavra de Profissional - Mediação diminuirá conflitos - OESP 1451

Compromisso com a empresa - Boletim ADN/COAD 1452

1992 - Esqueceram que o treinamento existe - Jornal O Estado de São Paulo 1455

Uma ferramenta chamada análise - Jornal O Estado de São Paulo 1456

1993 - Ouando a secretária é fundamental - Jornal O estado de São Paulo 1458



QUADRO DE ANEXOS 618

ANEXO ~
PIESQ.UffSA f8fff8/LffOGRÁfFffCA

(PfS. 618 à 65Q)

COMENTÁRIOS: As 32 páginas seguintes foram pesquisadas
pelo Serviço de Documentação da F.G. V. e permitiu uma série de estudos para a
presente tese.

Como a bibliografia é extensa e os autores citados já constam do
Quadro Bibliográfico, estamos apresentando o presente anexo como um indicador
para futuros pesquisadores e leitores interessados no assunto.

São três pesquisas realizadas:

I) Sobre RECURSOS HUMANOS e SISTEMAS DE INFORMAÇÃO;
(fls 619 a 632)

11) Sobre AUTOMAÇÃO e implicações sociológicas, políticas e
organizacionais;· (fls 633 a 644)

·111)Sobre ROBOTIZAÇÃO NA INDÚSTRIA - Impacto Sócio-Econômico.
(fls 645 a 650).

Neste trabalho são citados LIVROS, PERiÓDICOS, "PAPERS" e
outras publicações avulsas, encontrados tanto na Biblioteca Karl A. Boedecker da
FGV de SP, RJ, no DAMPI e em alguns casos, em Bibliotecas no Exterior, quando
os artigos podem ser solicitados via fax/computador.

No total são 337 indicações.
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t r ,In o,;, f E'I~ e n c i a d e t e o:: n o 1 o 9 i a d e p a i o,;, 02S d e o:;' e 11'v' o 1 v i d os :;;1.o .:; o:::' m d e 0-

sEnvolvimEnto, ultrapassa amplamente as qUestoEs E pl'"oblEmas dE
ba1'3.I1(;o·,; d e P;3.~.1::3.mentoo:; 01.1 de ;3.0:;pecY::o°::' plllo-amente te c n i cos e 120::0"-
nomicos dE produçao. A Escolha dE dEtEl'"minada tEcnologia E sua
a p 1 i c a ç a () n o 13r o c E S S o cIE P r o d IJç a o d E b E'n S E d E S E r II i c o s t e r c..•.o
E'f E i tos sob I'"E a S E:"St I~ u t IJr as:; o c i a i S E C IJ1 t u r a i S c!a Na ç a o. D€

a c o I~d o c o m a o,;, 'c e c n i c ao<;, e 13I' o c e s o,;o ~~ ::30d o t ::l dos n a 1310-Cod 1010;doo 0:=0e I~ ::3.0:0
d (~t c r In i n a d ::3,s <'<0s d i I~(~t10-i :;o~0'2~~ d o o:: I~E' o,;,c i me 11t o e o:: o 11o m i c o: q1010;':0li) t I~ :;;1.b a"-
lhara e qUE'M ficara deSEmpregado; rEgioEs qUE irao prosperar E
q11e f i o::a I~a o E' o:;t a 9 11:aooi as, ~::te. P ub 1 i c ::30d o 11::30I~I~d=':} 'v' o 1 • i 4 , 11. ;:;::
i974.

13. . Mudanças ~o prOCESSO dE' proc!uçao E na ac!~inistraçao dE
emprEsas. In: • O papel estrategico da inova~ao tec-
n o l os i c a na a dm i n l s t r ac ao de empresas. S:::<oOP;301.11ü, o:;.d., p.i,~"-;20.

6 2 • 0 0 t . 6 I~2 :-)l p

Traz Bib1 iografia.

14. ROBOS tl'"arao dESEmprego, diz profEssor.
P ::3.1.110, P. e} 26 11ov , 1.982.

Folha de Sao Paulo, Sao

HEmErotEca/EmprEgO

E In E'11t r e v i o:;t a c o 11C02d i d a 11<305 (~d E d a N E: C P <Jol~:;3. f a 1 ::301'd o f u i: 1.11~o d ::30
informat ica no Brasil, o Professor YonEji Masuda, ESPEcial ista
em i 11fül~ ma.t i c a 013 in <3, sob I~e a P I' o 1 i fel~ :aoo;::~oo de 10-ob o s i 11t e 1 í s 02110-
tes 02 inteiramente al.1tomatizados que invadirao as fabricas, 025-
critorios E larES na dEcada dE 80.

i°.5.·)fIH)BOT r e vo l u t iOI1. Work Stud~1 p.7, ,jI.11. :t.?8:\.. (F/DAMPI/264.82).
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Di~MP I

• Co n s t a do t (2:<t O , qUE' a 2a. I~e v o lu I; :~.o Indu.:;t I'" i ~.1 j ::3. C he9 o 11•

I~':;simcomo a ia. s ub s t i t u i u a mao'-d(~'-obl'"ad i r e t a pc!/' m:~.';;jI.Lin:"i.'3
e os opel'"arios rebeleram-se, ameaçando destruir esses mecanis-
mos que aparentemente ameaavam seus empregos - existem hoje pes-
soas advogando a eliminaçao dos rabos pelos mesmos mot ivos. N~
real idade, tem-se observado em todos os paises que a introduçao
de robos resulta em maior e mais eficiente produ~ao a custos
me n or-os , ::1umentando as vendas e p,=-rmitindo que ma i oi- nl.111)(21'0de
pessoas sejam empregadas para exercer as tarefas que somente o
homem pode executar. Estas tarefas serao muito diferentes, e e
necessario que as pessoas recebam treinamento adequado, conforme
(2 mos ti' ad o n o ai' t i:=1o • • (I~esumo da fon t 12: Do o::umen t ::3.1;~-3.O .~, In fOI"-
ma.O; ao, j un , 1 '7':3:2) •

i 6. L E S R OB O T S in d 1.1 S t r i e I s d e I a I~e 9 i E I~e na 1.1 1 t •
(87):24-25, Mars 1979. Genie Industrie1,

AprEsenta um comEntaria de nivel tecnico sobre a robot izaçao no
processo de produo;ao da Renault.

l7. InBEIRO, Luis Salgado. Simposio conclui que falta politica. para
de·:;emPI'(=·::Jo.Folha de Sao Pa1llo, :3~J.o1'::3.1.110, p.40, 7 .i un . 1';;-:31.

HemEroteca/Emprego
o artigo aborda a necessidade de adoça0 de uma paI it ica eo::ono-
mica voltada para a criao;ao e manutençao de emprego, opiniao
comum ent,..-eopel'ar iO':;, i n du s t r i a i s e paI it i c os.• =30bl'12:~.::; C:~.I.l':;~.;I":;

que geram desemprego, varias categorias opinam e divergem. 8ar-
d E' 1 a :;3.p o n t ::3. a • n e c (=' s s i d ,.;I.d e UI' g en t e d e i Il) P I :~.nt a I;:~.o deu In a p o 1 i .._
t i c a i n du s t r ial e uma de empr(~go que i mp e c am a montaqem de fa"-
bl'i c a s au t oma t i zac as , onde compl.ltadcwes sub s t i t uam centenas d(=.operar io s ' •

i8. ------ __ • Sindicato mais cautEloso na luta contra 05 robos. Fo-
I h as d e S a o Pau lo, ~3a o Pau lo, P. 38 , 14m 'J.I'.1 ';0:3 :~~•

Hemeroteca/Empre9o
Apos o primeiro impacto causado pela perspectiva de robotizaçao
da industrial o sindicato dos Metalurgicos de Sae Bernardo rea-
giu e admit iu uma convivencia com os rabos, passando a uma posi-
c a o C1U t e los a d (~ 11.1t a r p E'1o c o n t r o 1e d a a I.L t oma t iZ a.;:~.o d e fo r Ina
a nao provocar demissoE"s. Defende a criaçao de um ergao pa,..-a
o:=-stl.ldal'as i mp l ic a c oe s t r ab a ll- i s t as da. mo d or-ri i zacao t e c n o lo c i c a ,

19.·*HOBOTS al'(=-pla::1ing new r o le s as thl2::1t ak e a h a n d on 01.11' <3.-rf<3.i,'s.Smithsoniam, 14(8):60-9, 1983.
USIS

20.*SEMINARIO INTERNACIONAL SOBHE INOVACAO E DESENVOLVIMENTO TECNOLO-
GICO NO SETOR INDUSTRIAL. Campinas, ago. 1982. Trabalhos apre-sentados.

Seminario real izado na Unicamp. Os trabalhos abordam o problema
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I e t i m d o OI EE S E I S a o P :::Fl1 o, 1: 1 2',·:3, m::).r. 1?::::;~.
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da i n ovac ao t ec n o l o s i c a na i udus t r i a , ,-;1:=3
'
.1115pl··eocl.1pam·-<:,(~· com

questoes que afetam diretamente 05 trabalhadores. O problema da
allt omac ao fo i ab OI' d a d o sob d i VI2I' sos an 9 1.11os nos ti' ab a 1 h os '3.IJI"·(:"-
sentados por Fabio S. Ekber, Luciano Coutinho Luiz Gonzaga
1312111.1220, Jose I~ i c ai' d o Tau i 112, JO':;e Ed 1.1::3.rd o C::3.':;'::'i o 1 ::3.t o e .Jose
Bonifacio do Amaral Filho.

21. ~;IU<, Le on ar d , ,; confusa d ist i n c ao cn t r e r ob o s ,;: h uman os , Jor-
nal do Brasil, I~io de Janeiro, p.3, 15 maio 1'7':33.

Hemeroteca/Empre90

Silk, do 'Thl2 New York Timl2s, fala dos papl2is e desl2rnPEnho dos
robos nas fabricas E da complexidade das questoes decorrentes da
s ub s t i t u i c ao dos op e r a r ios p.::1a·:; ma qu i u as au t oma t i za d as , ('1PI·-e···
5 E'n t a p a r t i c u 1 a r men t e o c a 5 o das i n d u 5 t r i eIS j a p o n ~~s as, 0:' s; p e c i .-
a l men t e d e uma d e l a s i n t e i r ame n t e au toma t i zad a , enfl~(~·nt::3.ndo PI·-O···
blemas de ordem sindical. Por outro lado, a Associaçao Gerencial
d o -,J ::3.P ::3.o f ::3.1a d (2 b ,;:n e f i c i o s t 1'-:,;1, 2 i d o s P (:' 1o ':::.InP ,~ e::;! o d (~. ,~o b CJ':; 11:J.

i n d u 5 t r i a •

• EIHb o r a a e v o 1 'j c a o t E C n o 1 o 9 i c a I' e p I' e 5 E n t a Ij mCI 5 e r i e a me a ç a a
diminljiçao do nivel de emprego em todos 05 setores de at ivida-
de, anal i s e feita pelo governo canadense sob r e pol it i c a sindicc\l
'em re Iacao a ~~arant ia no emprego constata que as c onvcn coes CCr-

l e t i va s n a cue le pais tem POljC::3.S c1::3.1.1·:='I.l1aI'(:fe~-ente':; :,:l. est::~.b i li····
cl a cl e d i a n t e d e i n o v a ç o e s t e c n o 1 o 9 i c as' ( e:-:t r c\ i d () de: 8 o 1 e t i n d e
A c t IJ a 1 i cIa d L a b o r a 1 ( OI T ) 1 n. i, i 98 i .

TAUILE, Jose Ricardo. Autom::lr;:ao e (des)(:,mpl'(::·::jo. Folha de Sao
Paulo, Sao Paulo, p.38, 28 fev. 1982.

Hemeroteca/EmpreQo

T':õ'ce ::3.l:]I.lIn::3.~:.C 011'::'i d e r ac oes s ob r e a e c on om i ::3.b r as i 112i 1'-:03.mod':~·I~Il::3.,
a pa~t ir da chamada Revoluçao Industrial para chegar ao equacio-
n a me n t o cIo 5 f a t o ,~esq u e a u me n t a m a p I' o d u t i v i cIa cI~~ s o c: i a 1 e c:::\Ij .-
sam d(:,s€mPI'(:'90.

24. . Automovel e (des)emprego.
10, p ; 4;~, 7 +ev , i 982.

Folha de Sao Paulo, Sao Pau-

I]s t 1'-:,:l.b~3.1h ad OI' 12S c ome c ::.•.m a i n c 111i I' 11a p =:3.1.1t <3.de 11e:=3 oc i ::3.';':0(;:"::· com
emp r e sa r i o s a qu es tao da au t oma t i zac ao , PI'eoc1.lp<3.dos com ::~. ·:;I.lb·;:.···
t i t u i c a o d as 'suas ::3.llt ig::3.·s Pu n c o es p eLas m::3.CjI.1il1::'<.s.

25. TEIXEIRA, Ariosto.
tem o desemprego.
i982.

Te c 11i c os ac h am in ev i ta v121 qUE' os I~ob os aume n ...
Gazeta Mercant i 1, Sao Palj 1 () 1 p , 1.0, 1.2 <:190.

Hemeroteca/Emprego

',~ c om i s s a o c,:-'spc,:-cial do governo qUE' vai e s t ud a r (J u s o dos r ob o s
nos serviços e na produçao industrial brasileira parece nao
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tEr duvidas: a robotizaçao sera invevitavel no futuro. Por ISSO
o pais precisaria definir, desde ja, uma estrategia para convi-
ver com Essa tecnologia·.

* Documento disponivel no DAMPI - Departamento de Apoio a Pequena e
M(~d ia Indllstr ia .- Av. Ni 10 Pec;anha, 50 .- Grupo 2609 .- CEP :20044

H i o d e .Jan e i 1'- o - R,J.

Aten~ao: Para aquisiçao de copia dos art i90S selecionados, encaminhar
o pedido com as Feferencias completas dos documentos dESEjados ao SE-
s I.L i n t e en d (-:-1'- (~'I;o: B i b 1 i ot ec a FGV /EAESP .- Ser v i ç o d e Doe ume n t <11; ::3.0 .- .-;'.1.
9 d 12 ..JI.L1 h o, :20:29 - CEP: 01313 - Sao Pau l o .- SI'.
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ANEXO 2
MANUAL de INTEGRAkÃO

(Pgs. 651 a 667)

COMENTÁRIOS: As 16 páginas seguintes representam o
trabalho de 16 (dezesseis) meses, onde através de uma gestão participativa, o
pesquisador e autor da tese entrevistou, na empresa, todos os níveis gerenciais, de
supervisão e de lideranças de grupos além de representantes do Sindicato dos
Metalúrgicos, antes da emissão do referido Manual de Integração.

Teve a oportunidade de visitar para pesquisar sobre o assunto,
aproximadamente 30 empresas que faziam parte da APARH (ex-APAP) e do
CEAPG (Centro de Estudos de Administração de Pessoal de Guarulhos e Zona
Norte); do primeiro era associado e no segundo, chegou a exercer cargo de
Diretoria, fato que facilitou a coleção, mencionada no texto da tese, de Manuais de
Recursos Humanos e semelhantes.

Pelo índice do Manual é possível observar a conotação pró-ativado
mesmo, com destaque para a política de administração de CONFLITOS (pg. 13 do
Manual), LAZER ( pg. 11). AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO integrado à OMPs (pg
8) e a estreita vinculação com a CLT (pg 29) bem como projetos de PLANOS DE

CARREIRA (pg 7).

Na época foi considerado nas duas associações mencionadas,
AVANÇADO, sendo enviado aos Gerentes de Recursos Humanos das empresas
que prestaram informações para a sua emissão.

Na presente tese, serve como apoio ao entendimento do Quadro
Teórico, principalmente no tratamento dos Recursos Humanos da empresa pelo
departamento de RH.
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VOCE E A USM

Ao receber este manual escrito para você, queremos transmitir as
boas vindas desta sociedade e de todos que formam a família USM.
Lendo o presente, Você terá uma idéia da empresa em que irá tra-
balhar, dos seus deveres para com a USM e dela para com Você,
pois com a sua admissão, fica estabelecido um contrato, onde Vo-
cê se compromete a dedicar seu tempo de trabalho, sua inteligên-
cia e sua iniciativa ao exercício de suas funções e a USM se com-
promete a recompensá-lo pelos serviços que Você lhe presta e
incumbe-se de promover meios pelos quais Você se sinta satisfei-
to no emprego.

A leitura deste folheto é muito importante para Você e será muito
útil durante a sua permanência na USM. Portanto, mantenha-o sem.
pre consigo.

Você deve considerar este in feio de trabalho como o primeiro de-
grau, e dependendo de seus esforços, desenvolvimentos e méritos,
ceda novo degrau vencido irá levá-lo a postos mais altos.
Felicidades, progresso e reallzações são os nossos votos.

OBJETIVO DA USM

A USM, reconhece e assume a sua responsabilidade perante a na-
ção brasileira e mantém, como um de seus principais objetivos,
o desejo de colaborar com o progresso do país.

Com o princípio de atender da melhor maneira todo seu público:
empregados, clientes, acionistas e fornecedores, a USM se esme-
ra na fabricação de produtos à altura de seu nome, em quantidade
sempre crescente e pelos menores preços, mantendo a sua quali-
dade tradicional de mais de meio século no Brasil.

Procura assim a USM, participar do programa de desenvolvimento
do Governo Brasileiro, contribuindo para o bem estar de todos os
habitantes do país.

DATAS EM NOSSA HISTÓRIA

1889 - Criação da United Shoe Machinery Company em Boston
USA. Em Birminghan, Inglaterra o Sr. George Tucker
iniciava a fabricação de peças metálicas estampadas.

1902 - Criada a United Shoe Machinery Company of South
América.

1903 - União entre George Tucker Eyelet Co. Ltd. e USM.

1907 - Chega ao Brasil o Primeiro Representante da USM.

1908 - Affonso Augusto Moreira Penna autoriza a USM a fun-
cionar no Brasil.

1909 - Nilo Peçanha revalida a autorização.
14/08/

1919 - A Junta Comercial arquiva os Estatutos e as Atas das
Assembléias de Constituição, dando existência legal
à nova empresa (Dia 14/08 é o aniversário). Estava
criada a Divisão Máquinas na USM/Brasil.

1939 - Aquisição de vasto terreno com inúmeras árvores e
gramados.

1943 - Transferência da Sede do Rio para São Paulo, para a
Rua do Gasômetro, 211.

1943 - Término da construção da Fábrica de Tachas e Pregos.
1949 - Término da construção do Edifício da Administração.
1969 - É oficializada a Divisão de Sistemas de Fixação na

USM/Brasil.

1971 - Alteração do Nome de Companhia United Shoe Machi-
nery do Brasil S.A. para USM do Brasil S.A. Indústria
e Comércio.

1975 É oficializada a Divisão Ouímica Bostik na USM/ Brasil.
1976 União entre a Emhart Corporation e a USM Corpora-

tion. É oficializada a Divisão -Farrel dentro da USM/
Brasil.

1978 - É ·oficializada a Divisão Administrativa na USM/Br:asil.
É alterada a denominação social para USM do Brasil
Indústria e Comércio Ltda.

A empresa internacionalmente mantém instalações em mais de 35
países com um total de aproximadamente 35.000 empregados.

3 4



NOSSA ATUALIDADE

~
tI:!
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(f)

DIVISA0 DIVISA0 DIVISA0 DIVISA0
SISTEMAS DIVISA0

extensão natural OUIMICA DE ADMINIS·
DE FARREL

BOSTlK MAOUINAS InATIVA FIXAÇAO
Novo Harnburqo. -_._----- ---

DC)[JOS DIMAO DIADM DSFIX DIFAR

Mais de 70 anos de participação no progresso brasileiro, permitem
à USM do Brasil orgulhar-se de ser uma das mais tradicionais e
sólidas empresas, em todos os setores que atua, seja financeiro,
produtivo, administrativo ou de vendas. Este fato permite afirmar
que a USM cresceu com o Brasil e continuará a seguir os destinos

do país.

Hoje no Brasil, além da fábrica em Bonsucesso,

do parque industrial do Tatuapé, temos filiais em

Franca e Rio de Janeiro, além de representações em todos os esta-

dos brasileiros.

Resumidamente as principais atividades das divisões são as seguin-

tes:

DIVISA0 MAQUINAS: Fabricação de materiais, máquinas e merca-

dorias para calçados; equipamentos de corte por prensa usados

em indústrias gerais; maquinários para os setores de vestuário,

construção, fixação, curtume, eletrônico e outros; componen-

tes de controle de movimentos.

DIVISA0 DE SISTEMAS DE FIXAÇAO: Fabricação de sistemas de

fixação, incluindo rebites; sistemas de soldas por crivos ou

pinos para construção, automotores e aplicações particulares.

Preparação de matrizes e moldes de componentes primários

para o setor automobilístico.

DIVISA0 QUrMICA BOSTIK: Fabricação de adesivos industriais, se-

lantes e vedantes para construção, embalagens, automotores,

acessórios e indústrias de calçados; colas, gomas e outros

itens de consumo doméstico.

DIVISA0 FARREL: Fabricação de equipamentos para processo de

borracha e plásticos; extrusoras de alumínio; máquinas e fer-

ramentas pesadas incluindo usinas, prensas, perfuradoras, moe-

doras, rolos de aço para indústria de papel. açúcar e em geral.

.Administrativamente e por linha de responsabilidade e autoridade,

a USM do Brasil está organizada conforme o gráfico a seguir:
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o QUE A USM OFERECE A VOC~

SALÁRIOS

A política de salários da USM do Brasil é dinâmica. Pesquisas de
mercado de mão-de-obra permitem uma posição competitiva, sob o
ponto de vista de oferta e procura, alcançando-se um equilíbrio
salarial externo e interno.

Você executará um trabalho que é avaliado segundo um plano de
descrição, análise e avaliação de cargos, cujo objetivo é colocar
cada função dentro de uma determinada faixa salarial.

O empregado, quando da sua admissão, recebe uma cópia da Des-
crição de seu Cargo, que lhe é fornecida pelo Setor de Pessoal. A
descrição do Cargo será a apresentação geral da função, e poderá
ser alterada ou modificada pelas exigências do serviço.

A empresa poderá dar aumentos salariais espontâneos de mérito
(considerado como adiantamento do dissídio coletivo) e por pro-
moção (não considerado como adiantamento do dissídio coletivo),
aos empregados com:

a - Mais de três (3) meses de firma
b - que não tenham suspensão
c - que não tenham sido aumentados há menos de três (3) me-

ses pelo mesmo motivo.

Será considerado aumento salarial por Promoção, aquele que ocorre
quando o empregado vem a ocupar outro cargo superior à atual (p,
ex.: de Ajudante A para Ajudante B; de Ajudante A para Operador
de Máquina A).

Será considerado aumento salarial por Mérito, aquele que ocorre
tendo em vista o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelo empre-
gado dentro de um carqo acima do esperado e que atende às ne-
cessidades gerais da empresa.

A empresa poderá dar aumentos salariais espontâneos e coletivos
(adiantamento do Dissídio Coletivo) em porcentagem a ser: sugeri-
da e fixada em relação ao custo de vida, pelo Depto. de Relações
Industriais e aprovado pela Direção, quando achar oportuno.

Todo empregado, já no segundo mês de trabalho, poderá requisitar
um vale de adiantamento salarial junto ao Setor Pessoal. Este vale
é pago até o dia 20.

O pagamento normal é realizado sempre entre os dias 29 e 31, ou
conforme legislação em vigor.
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (AD)

A Empresa mantém um sistema de Avaliação para Desenvolvimen-
to Profissional, em forma de questionários e entrevistas, que será
aplicado obrigatoriamente para cada empregado na data correspon-
dente ao 1.°, 2.°, etc. ano de admissão na Cia.

O Depto. de Relações Industriais é o coordenador da aplicação' do
sistema.

A Avaliação para Desenvolvimento Profissional visa atender as ne-
ceasidadcs de Integração, Treinamento, Promoções, Aumentos Sala-
riais e principalmente de fixar, seguir e analisar objetivos, além de
ser consultada para outras alterações da vída funcional e profis-
sional.

Através de seu desenvolvimento profis sional V. se capacita él ocupar
carqos de maior responsabilidade, candidatando-se, naturalmente,
3 maiores salários.

IMPORTANTE: Toda Avaliação de Desempenho é discutida entre a
chefia e o Avaliado.

~
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13.0 SALÁRIO

Os ernpreqados receberão o pagamento de 50% (cinquenta por cen-
to) do 13.U salário por ocasião da concessão de férias regulamen-
tares. Os empregados que contarem mais de 6 (seis) meses de
Empresa poderão solicitar o adiantamento da 1: parcela do 13.° sa-
lario em casos de:

a Doença comprovada na família ou do empregado.
b - Despesa anormal e obrigatória do empregado, perfeita-

mente justificável e cornprovável, e que não sejam gas-
tos pessoais.

Todos os casos serão analisados podendo ser ou não aprovados
pelo DER!.

A empresa por iniciativa própria poderá adiantar o pagnmento da
1." parcela do 13.0 Salário no momento que achar oportuno, e antes
cios prazos legais.

FICHA DE DISCIPLINA

Cada empregado possui uma Ficha de Disciplina anual que é utili-
zada em qualquer alteração profis sional que ocorra ou que venha
ocorrer, sendo atualizada semanalmente pelo Setor de Pessoal. Estas

m
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R~MIO DE ASSIDUIDADE . CART AO JÓIA

o período de 12 meses, V. pode ganhar 7 prêmios acumulados e
rescentes em dinheiro, se o seu cartão de ponto estiver assinado

não tiver rasuras e anotações de faltas, atrasos, esquecimento,
srnontaqem de batidas, saídas antecipadas, etc.
rs 7 meses para o prêmio de assiduidade são escolhidos por sor-
slo. O valor do prêmio é fixado anualmente pela Direção.

A empresa oferece a determinados setores uniformes gratuitamente.

a - O funcionário assinará um vale correspondente ao valor do uni-
forme, o qual servirá para seu uso próprio durante o seu perío-
do de trabalho, não devendo utilizá-lo, por exemplo, na suas
deslocações de sua residência à Cia. e vice-versa.

b - O empregado se comprometerá pela conservação, lavagem e
apresentação de seu uniforme de trabalho.

c - O uniforme ficará sob a guarda e responsabilidade do emprega-
do e este responderá pelos danos causados por negligência,
desleixo ou falta de cuidado.

d - O uniforme deverá ser devolvido em condições proporcionais
ao tempo de uso e limpo, quando o empregado se retirar ou
for demitido da Empresa. A não devolução implica num des-
conto no valor do uniforme.

e - Recebendo o uniforme, seu uso será obrigatório e o empre-
gado que não usá-lo, não poderá iniciar o serviço.

f - Todas as 2.·s feiras, o uniforme de trabalho deverá estar lim-
po, não sendo permitido o trabalho com o mesmo sujo e em
más condições de higiene. .'

9 Cada funcionário terá direito a dois uniformes de trabalho, de-
vendo quando da troca de um usado por outro novo, apresentar
e entregar o anterior.

11 O funcionário receberá os uniformes após o seu período de ex-
periência.

Desenvolvimento é responsabilidade do empregado, oportunidade é
responsabilidade da USM.

O seu chefe tem interesse em orientá-lo, treinando-o em seu traba-
lho para que você melhore sempre o seu desempenho. Ele procurará
encaminhá-lo para cursos internos e externos, que possam contribuir
para o seu desenvolvimento e aproveitamento em outros cargos de
maior responsabilidade. Demonstre suas qualidades e interesse em
aprender e deixe o resto com o supervisor.

Apresente os diplomas dos cursos que V. fez ao SePe para anota-
ção e arquivo no seu prontuário. É importante para o seu progresso
profissional.

ichas estão à disposição dos funcionários e das chefias para aná-
se e acompanhamento. Ela contém anotações de faltas, atrasos,
logios, advertências, suspensões, doença, acidente de trabalho, etc.

UNIFORMES

~ELHOR EMPREGADO DO ANO

ela Ficha de Disciplina serão escolhidos os candidatos para a elei-
ào do W melhor empregado do ano" ao qual será conferido um prê-
uo em dinheiro igual ao valor do salário.

I - Concorrerão ao prêmio acima, os empregados que reunirem
os seguintes requisitos.
a. não ter sofrido nenhuma sanção disciplinar, escrita ou

verbal, pessoal ou coletiva, durante o ano.
b. não registrar nehuma falta ou atraso injustificado duran-

te o ano.
c. demonstrar interesse e eficiência na execução de seu

trabalho.
d. respeitar as ordens de seus superiores hierárquicos.
e. ser bom colega de serviço.
f . ter mais de um ano de empresa.

11 - Todos os empregados que assinalam o Cartão de Ponto, se-
ja qual for a sua forma de pagamento ou condições de tra-
balho, concorrerão igualmente ao prêmio de que trata o pre-
sente item.

111 - O prêmio referido será concedido por mera liberalidade da
Empresa ao empregado que preencher os requisitos exigi-
dos, devidamente conferidos pela sua ficha disciplinar e
através de observações e informações durante o ano.

IV - A votação será realizada anualmente, no mês de Fevereiro,
e todos os empregados podem votar em um nome escolhido
da relação previamente publicada.

TREINAMENTO
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Visando completar o treinamento, a Empresa exige de cada empre-
gado que ele frequente e/ou ministre com interesse cursos, treina-
mentos, seminários e conferências, quando indicado, no Brasil ou
no exterior, aplicando no trabalho as noções aprendidas, visando
alcançar melhores índices de produtividade e satisfação profissional.
A USM oferece aos menores de 18 anos, após ,testes, a oportunidade
de frequentar os cursos de aprendizagem do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), em que a Empresa o matricular,
e participa ativamente do Programa de Formação Profissional Go-
vernamental.

ASSISUNCIA MÉDICA

{'l empresa mantém um serviço médico para os empregados e seus
dependentes. O empregado recebe instruções específicas sobre a
utilização do mesmo.

Somente são aceitos os atestados de faltas por doença emitidos pe-
la entidade médica em convênio com a empresa. '

O Setor de Pessoal tem os horários para o seu atendimento e de
seus familiares, e marcando com antecedência a consulta você es-
tará evitando filas, perda de tempo, e outros dissabores.

A USM mantém um ambulatório geral para atender os funcionários
em casos urgentes, e que atua também na orientação de saúde no
local de trabalho. Procure-o durante o seu tratamento (e afastamento
do serviço) para que possamos verificar as suas necessidades, se-
jam financeiras, de remédios, de atendimento e outras.

LAZER E CONFRATERNIZAÇÃO

A finalidade é oferecer corpo e mente saudáveis, através da prática
desportiva, bem como servir de meio de confraternização e aproxi-
mação entre todos os funcionários da USM.

Você poderá participar das promoções de lazer, nas diferentes ati-
vidades quer esportivas, recreativas, culturais e sociais.

A empresa reconhece, facilita e estimula a participação social e
esportiva dos seus funcionários, racionalmente desenvolvida, e, que
vise um maior bem estar dos mesmos.

A USM promove anualmente duas grandes festas de confraternização,
uma em agosto (aniversário da USM) e outra em dezembro (Natal I:
Entretanto ocorrem sempre outras confraternizações nas Divisões
e Departamentos. Participe.
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REFEiÇÃO

1 - A empresa mantém um restaurante modelo, contribuindo com
a metade do valor das despesas.
a. A frequência não é obrigatória, mas é necessário uma auto-

rização do Depto. de Relações Industriais para participar.
b. O almoço é servido às 11:00 hs .. e 12:00 hs., extendendo-se

até 11:45 hs. e 12:45 hs. respectivamente.
c. O funcionário que desejar frequentar o restaurante após a

autorização do DERI, deve adquirir antecipadamente a Car-
tela de Refeições no Caixa.

COMUNICAÇÕES

Quadro de Avisos: Nos seus intervalos de trabalho Você deve con-
sultar o quadro de avisos, para manter-se informado sobre assuntos
internos e externos que lhe possam interessar.
Muitas informações úteis sobre modificações levadas a efeito em
práticas já conhecidas são ali afixadas. Avisos e comunicações de
interesse Imediato para todos os empregados também aparecem
no quadro de avisos.

Jornal Interno: Você receberá mensalmente o jornal interno através
do qual a USM divulga notícias e informações que são de interesse
para todos os funcionários.

Leia a • USM em Notícias" e mantenha-se informado. Colabore
também.

COMUNICAÇÕES DIVERSAS

Além das informações no quadro de avisos ou publicadas no jornal
interno, circulares tratando de assuntos específicos são distribuí-
das regularmente, na Portaria ou diretamente pela sua chefia.
Mas você deve também comunicar sempre que ocorrer mudança de
estado civil, beneficiários, nascimento, óbitos, residência, conclu-
são de curso, etc., imediatamente ao Setor de Pessoal, a fim de ser
completada a sua ficha de registro individual para fins legais e con-
trole interno.

COMPENSAÇÃO DE DIAS

No final de cada ano o DERI elabora uma relação de feriados e fol-
gas para o ano seguinte e a comunicação é feita através do "USM em
Notícias" .
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As folgas ocorrerão entre os feriados que ocorram numa quinta ou
terça-feira e o sábado ou domingo. Assim automaticamente não ha-
verá trabalho na sexta-feira ou na segunda-feira.

Entretanto estas folgas serão compensadas em outros dias da se-
mana, com prorrogação do horário de trabalho ou com trabalho num
sábado.

NOSSO ENDEREÇO E TELEFONE

Os empregados poderão utilizar-se do endereço da empresa para cor-
respondência, e os telefones para recados urgentes. Recados tele-
fônicos quando recebidos serão anotados e colocados junto com o
Cartão de Ponto do empregado, e as cartas, colocadas no quadro es-
pecial, na Portaria. Cartas de ex-empregados serão devolvidas ao
correio.

Peça autorização ao seu supervisor e dirija-se ao Depto. de ReI. Inds.
que o autorizará a usar o telefone, pois todas as ligações exter-
nas devem ser completadas pela telefonista.

Ligações para outras localidades, que não a Capital de São Paulo,
serão debitadas ao empregado.

RECLAMAÇOES. E QUEM NAO TEM?

Se tiver alguma reclamação a fazer, faça-a a seu Supervisor que re-
presenta a USM. Entretanto, antes de reclamar, pondere demorada-
mente e verifique se de fato a reclamação tem procedência.

Agindo assim, evitará perda de tempo para você e para seu Super-
visor. Ao apresentar uma reclamação faça-a da maneira mais clara
e sincera possível.

Se julgar que a decisão de seu Supervisor não lhe faz justiça, peça-
lhe permissão para expor seu caso ao Gerente dele ou dirija-se ao
Departamento de Relações Industriais. Se sua reclamação for razoá-
vel, pode estar certo que será examinada com a consideração e
atenção necessárias.

LEMBRE-SE: Você será sempre atendido.

..

REGULAMENTO INTERNO
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A USM institui o presente Regulamento Interno contendo as regras
disciplinares que deverão reger as suas atividades no trabalho.
Este regulamento é fundamentado no contrato de trabalho que Você
assinou e o seu cumprimento criará boas condições de trabalho, fa-
cilitará a harmonia e entendimento entre Você, seus colegas e a
USM. além de contribuir para o seu progresso pessoal e profissional.
Todos os empregados da USM sem qualquer exceção, devem obser-
var rigorosamente o presente regulamento, que constitui matéria
disciplinar.

ADMISSÕES

Você poderá apresentar um amigo para trabalhar na USM. No entan-
to os seus parentes não poderão concorrer a uma vaga na empresa.
Exceção deverá ter a aprovação do Departamento de Relações In-
dustriais.
Readmissões serão estudadas a cada pedido, em particular.
Assiste à Empresa o direito de transferir o Empregado de acordo
com os interesses do serviço, tanto dentro do estabelecimento pa-
r" o qual foi admitido, como para outros estabelecimentos de sua
propriedade, dentro desta cidade ou em qualquer localidade, obser-
vados os preceitos legais.

INTEGRAÇAO
Visando identificar o novo empregado com as diretrizes, regulamen-
tos e ambiente da empresa, tornando-o uma parcela harmoniosa de
seu corpo social. após a admissão ocorrerão os seguintes proces-
sos de integração:
a - Na Empresa: ministrada pelo Departamento de Relações In-

dustriais - DER!.
b - No Local de Trabalho: pelo superior imediato do novo empre-

gado, sob orientação do Departamento de Relações Industriais.

LOCAL DE TRABALHO

_ No local de trabalho o empregado deve moderar ao rmrurno as
manifestações ~ seus credos políticos ou religiosos, bem como
deve evitar manter conversa. ou ocupar-se de afazeres ou leitu-
ras, estranhas aos serviços com colegas ou terceiros.



,
_ o Empregado deve permanecer em seu local de trabalho e só se

afastar dele por imperiosa necessidade de serviço. necessidade
fisiológica ou determinação superior. comunicando o seu afas-
tamento e o motivo do mesmo ao seu supervisor imediato. a fim
de que o mesmo conheça seu paradeiro.

_ Para circular ou angariar assinaturas em subscrições. abaixo as-
sinados. impressos ou documentos de qualquer natureza e para
qualquer fim. bem como promover a venda de objetos. rifas. bi-
lhetes. sorteios ou semelhantes. é necessário pedido por escrito
e autorização no documento do Departamento de Relações In-
dustriais.

É proibido a qualquer empregado servir-se de mensageiros (offl-
ce-boys l, ou aparelhos telefônicos para fins particulares. exce-
ção a casos urgentes. e ou autorizadas pelo Departamento de
Relações Industriais.

_ O empregado deve zelar pela boa conservação e limpeza do lo-
cai de trabalho. instalações. equipamentos e máquinas. e econo-
mia de materiais. comunicando ao seu supervisor imediato as
anormalidades verificadas.

_ O empregado ao deixar seu local de trabalho após o expediente
normal. deve guardar todos os papéis. documentos e objetos de
escritório. verificando o fechamento correto de sua mesa e ar-
quivos. se as máquinas elétricas estão desligadas e se for O
último. deixar as portas e janelas fechadas. desligando as luzes.

_ O empregado deve apresentar-se ao serviço decentemente tra-
jado. não devendo provocar atropelos. correrias. algazarras. gri-
tos ou assobios. nas ocasiões de marcação de ponto. casos de
perigo. incêndios. etc ...

_ Não é permitido trazer para o local de trabalho qualquer espé-
cie de bebida alcoólica ou fazer uso destas dentro da empresa
mesmo em intervalos de descanso. Em casos especiais é neces-
sário a prévia autorização do Departamento de Relações Indus-
triais.

CARTAO DE IDENTIFICAÇAO

Todo empregado recebe na admissão o seu cartão de identificação.
que sempre deve portar e exibir quando tiver acesso às dependên-
cias da Empresa ou quando for solicitado. sendo responsável por
sua preservação.
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A perda ou extravio do mesmo deverá ser comunicado Imediatamen-
te ao Setor de Pessoal. e o empregado que rasurar ou alterar o seu
ou de outrem. estará sujeito a punição disciplinar. A emissão da
2." via será imediata. sendo a Empresa reembolsada no valor esti-
pulado no recibo de entrega.

HORÁRIO E DURAÇAO DE TRABALHO

- O horário de trabalho estabelecido pela Empresa deve ser
RIGOROSAMENTE OBEDECIDO. Ele consta nos quadros de ho-
rário afixados nos locais de trabalho ou no Setor de Pessoal.

2 - O horário básico da Empresa é de 48 horas semanais. Mesmo
que tenha adotado ou venha a adotar horários reduzidos. ou
dispensa do trabalho aos sábados ou em qualquer outro dia
útil da semana. sempre serão considerados de caráter precá-
rio e um ato de mera liberalidade. podendo a Empresa resta-
belecer. a qualquer momento. se assim os interesses do ser-
viço exigirem. o horário ou período anterior.

:3 - Com as disposições e exceções legais. o empregado se obriga
a firmar com a Empresa. contrato de prorrogação de Horário
de Trabalho. até o máximo de 2 (duas) horas além do horário
normal.

4 - É considerado como início do Horário de Trabalho. a hora onde
o Empregado já deve estar no seu posto de serviço (anunciada
pela sirene). produzindo. e a hora final (anunciada da mesma
forma) deve assinalar sempre a sua presença ainda em seu lu-
gar. trabalhando.

5 - A USM se reserva o direito de alterar os horários de trabalho.
segundo o interesse do serviço e de acordo com as necessida-
des. tanto nas suas horas de entrada e saída. período de des-
canso e repouso semanal. dentro das normas legais vigen-
tes. bem como. transferir o empregado de um horário para ou-
tro. quer no período diurno. quer no período noturno.

6 - Nos estabelecimentos ou serviços. onde por lei ou autorização
expressa da autoridade competente. haja permissão de traba-
lho aos domingos e feriados. o empregado é obrigado a pres-
tar seus serviços nestes dias. sempre que a Empresa assim
determinar. observadas nestas hipóteses. as compensações
legais. 0'1
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HORA EXTRA b. Só o Setor de Pessoal deverá fazer anotações no cartão de
ponto. O empregado que rasurar (borrar, raspar, apagar,
remontar, etc.) as marcações ou deixar de marcar o cartão
antes da hora, está sujeito às penas disciplinares neste
regulamento enumeradas.

c. A dispensa da marcação de ponto, é atribuição privativa da
administração e será sempre concedida a título precário e
em nenhum caso exonera o empregado do dever de obser-
var rigorosamente o horário de trabalho.

Somente será permitido o trabalho em horas extraordinárias por
imperiosa necessidade de serviço, mediante autorização expressa
da Gerência por escrito, em impresso para tal fim, onde devem cons-
tar os nomes de todos os empregados requisitados, o serviço a ser
executado e a assinatura do respectivo supervisor, encarregado ou
mestre da seção. O pedido de Hora Extra deve ser diário.

A ausência do nome do empregado no rol dos autorizados a pres-
tarem serviço em H.E. resultará:

a - Não pagamento correspondente às horas trabalhadas.

b - Proibição da entrada do empregado na Empresa em dia ou fora
do expediente normal.

AUSENCIAS E ATRASOS

- Toda ausência à Empresa no período de trabalho deve ser co-
municada aos superiores.

a. Se a ausência for previsível, com um dia de antecedência.

b. Se for possível, no dia da ausência.

c. Após a ocorrência da ausência.

2 - O empregado é obrigado a justificar as faltas e atrasos ao ser-
viço.

Nas faltas e atrasos, além da marcação do ponto, será observado o
quadro abaixo:

a- Serão justificados COM REMUNERAÇAO, inclusive do Repou-
so, as ausências' determinadas por:

- Motivos previstos pelo art. 473 da CLT, ou seja:

Até 2 (dois) dias consecutivos em caso de falecimen-
to, de marido, mulher, pais ou avós, filhos e netos, ir-
mão ou pessoa que. declarada em sua Carteira Profis-
sional, viva sob sua dependência econômica.

Até 3 (três) dias consecutivos em virtude de casamento.

Por 1 (um) dia. em caso de nascimento de filho. no
decorrer da 1.· semana.

Por um dia em cada 12 (doze) meses de trabalho. em
caso de doação de sangue, devidamente comprovada.

Até 2 (dois) dias consecutivos ou não. para fins de
Alistamento Eleitoral, nos termos da respectiva lei.

REGISTRO DO PONTO

- Em cada conjunto de recintos de trabalho há um relógio de
ponto, destinado ao auto-registro de horas de entrada e saída
do pessoal.

2 A frequência no trabalho é controlada pelo relógio de ponto.

a. A marcação no relógio de ponto se iniciará 15 (quinze) mi-
nutos antes do início dos períodos de trabalho. .

b. A marcação no relógio de ponto terminará 15 (quinze) mi-
nutos após o encerramento dos períodos de trabalho.

c. O empregado após a marcação do ponto de saída terá 15
(quinze) minutos para sair das dependências da Cia.

d. o empregado terá 30 (trinta) minutos antes do início do
horário de trabalho. autorização para entrar na Empresa
para se trocar.

3 - Todo empregado é obrigado a assinar e marcar o seu próprio
cartão de ponto, pois o mesmo servirá de elemento básico e
único para cálculo dos salários. além de ser o documento ir-
recusável de prova de pontualidade e frequência.
a. A marcação do cartão de ponto de um empregado por ou-

tro, importará na imediata demissão de ambos, por justa
causa. O empregado que notar que seu cartão de ponto foi
marcado por outro deverá comunicar imediatamente o fato
ao seu supervisor e ao Setor de Pessoal.
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" - Nos demais casos expressamente previstos em lei (Con-
vocação para Juri, para a Justiça Eleitoral, assuntos le-
gais trabalhistas, alistamento militar, juramento à Ban-
deira) .

b= Nos casos seguintes, a empresa adotará os princípios da lei
em vigor.

- Maternidade ..parto" - Ganha 12 (doze) semanas conse-
cutivas e o Repouso.

- Maternidade ..aborto não criminoso" - Ganha 2 (duas)
semanas consecutivas e o Repouso.

- Assuntos legais particulares - Perde o dia e ganha o Re-
pouso.

- Calamidade pública - Ganha o dia e o repouso.

- Suspensão - Perde o dia e o repouso.

3 - A direção da Empresa se reserva o direito de apreciar e julgar
as justificações apresentadas pelos empregados, quando de
suas faltas e atrasos ao serviço, desde que devidamente com-
provadas por documentos.

4 - Será aplicada a tabela abaixo para descontos de faltas e atra-
sos para horistas e mensalistas.

a. Falta - número de horas ou dias que trabalharia se com-
parecesse normalmente.

b. Atraso - número de minutos efetivamente ausente, e que
trabalharia se comparecesse normalmente.

d. O controle acima será feito pelo cartão de ponto.

e. Esquecimento na marcação do ponto implica num desconto
de 30 minutos do salário hora.

f. Rebater o cartão de forma que a marcação fique ilegível,
implica em desconto de 30 minutos do salário hora.

Para a remuneração dos feriados será necessário que o em-
pregado tenha trabalhado integralmente na semana anterior
do feriado.

- Para efeito da remuneração dos feriados, a falta ou atraso
remunerado, será considerado como comparecimento.

6 - Não há compensação de faltas ou atrasos.
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7 - O empregado que, sem causa justificada, deixar de compare-
cer ao serviço por período de 30 dias consecutivos, será eli-
minado do quadro de funcionários por abandono de emprego,
sendo cancelado o seu registro, na forma da legislação em
vigor.

EXPERI~NCIA

Iodos os empregados serão submetidos a um período de experien-
cia, durante o qual serão avaliados pelos seus superiores. Exce-
ções deverão ter aprovação do DERI.

ARMARlO

c. TABELA:

Tolerância de até 10 minutos: 3 vezes por Cartão de Ponto
sem Descontos.

4 atrasos por Cartão de Ponto: Descontado t domingo.

Acima de 4 atrasos por Cartão de Ponto: Descontado 2
domingos e é advertido por escrito. Na reincidência é apli-
cada, suspensão de 1 (um) dia.

Três suspensões seguidas originam a dispensa por Justa
Causa.

Você, na dependência do seu cargo, poderá ter o seu arma rro nos
vestuários. Mas deverá dotá-lo de cadeado ou qualquer outro meio
de segurança, mantê-lo em perfeitas condições, nele guardando ape-
nas objetos de uso pessoal, permitindo inspeções dos superiores,
bem como a sua desinfecção e limpeza geral.

A Empresa não se responsabiliza por quaisquer objetos que venham
2 desaparecer, e você não pode guardar nesses armários, material
inflamável, ferramentas e instrumentos de medição, alimentos etc.
Uma cópia da chave você deve entregar ao Setor de Pessoal. Se
você deixar a USM deverá desocupar o armário, se não o fizer, após
10 dias da data de sua saída, a USM dará aos objetos que ali forem
encontrados o destino que julgar mais conveniente.
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RELAÇOES DE TRABALHO

É um dever social e profissional:

a - Observar sempre, e sem distinção, os prlncipios de respeito
à dignidade da pessoa humana, com relação aos superiores,
companheiros de trabalho e aos subordinados.

b - Observar os serviços que lhe forem determinados, desempe-
nhando-os com perícia, diligência e pontualidade, zelando pela
perfeita execução e o máximo rendimento, evitando desper-
dício de tempo e material.

c - Cumprir prontamente e com boa vontade as recomendações
superiores.

d - Ma~ter na_ vida ~ública, privada e funcional conduta irrepre-
enslvel. nao praticando atos lesivos à honra e contrários à
moral, bons costumes e higiene.

e - Levar no conhecimento do Supervisor do seu Setor e/ou à
Gerência do seu Departamento, todo e qualquer ato de deso-
nestidade eventualmente praticado pelos companheiros de ser-
viço, ou fatos desabonatórios à disciplina, higiene e seçuran-
ça do trabalho.

f - Acatar e observar rigorosamente todas as instruções de pro-
cedimento, circulares, ordens de serviço, resoluções, manu-
ais, memorandos ou instruções de seus superiores ou dos
órgãos fiscalizadores que disciplinam 03 serviços, a boa ar.
dem dos trabalhos e o funcionamento da companhia.

9 Perguntar aos superiores ou à pessoa por eles indicada as
instruções necessárias e os esclarecimentos para a interpre-
tação correta dos trabal hos.

h Não praticar atos de concorrência à Empresa empregadora,
seja qual for a forma ou modalidade usada.

- Prestar sempre a colaboração à empresa, aos companheiros
de trabalho, cultivando assim, o espírito de comunhão e mútua
fidelidade na realização dos serviços em prol dos, objetivos
pessoais e da Empresa.

- Zelar por qualquer objeto que lhe for confiado, ficando dire-
tamente responsável, tanto por extravio, dano ou inutilização,
provenientes de descuido, omissão ou negligência.

V. Abster-se do serviço de manutenção de máquinas que é pri-
vativo de determinados empregados e que não pode ser fei-
to por quem não estiver habilitado.

Não utilizar-se de sua função para a obtenção de vantagens
pessoais, ou receber, sob qualquer forma de pretexto, pre-
sentes ou dinheiro de pessoas que tenham ou pretendam ter
relações de negócios com a USM,. e se ocorrer de receber, co-
municar ao Depto. de Relações Industriais para análise e de-
cisão, de permanecer com o mesmo ou devolver.

m - Ser responsável pelo serviço que executa. confere ou dirige
e pelos valores ou informações confidenciais confiados a sua
guarda. Em caso de Inadvertência, erro ou dano, a sanção
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MATERIAIS E FERRAMENTAS DE TRABALHO

A USM fornece as ferramentas e os materiais de trabalho que você
necessita para melhor executá-lo. É DEVER do empregado, zelar
pelas ferramentas, móveis, veículos, utensílios ou qualquer outro
material utilizado em seu trabalho.

Você ao receber aparelhos ou ferramentas especiais, assinará um
recibo de posse e de responsabilidade.

O empregado que por erro ou qualquer outro motivo, inutilizar pe-
ças ou qualquer material, danificar instrumentos, equipamentos ou
máquinas de trabalho, deverá comunicar imediatamente ao seu su-
perior hierárquico o ocorrido devendo este, depois de apurada a
responsabilidade do empregado, comunicar, por escrito, ao Setor
de Pessoal a ocorrência e suas respectivas consequências para que
o fato seja levado ao conhecimento de quem de direito.

Caso seja constatada negligência ou falta de atenção do emprega-
do este ficará obrigado a indenizar a empresa no valor a ser ba-
seado, em princípio, no custo da mercadoria ou equipamento inuti-
lizado e será descontado de seu salário.

Deverá também ressarcir os danos causados a terceiros e mesmo
os prejuízos causados a outros empregados.

É proibido a qualquer funcionário retirar do recinto da empresa
objetos e ferramentas, documentos, máquinas ou ~uaisquer ~at~-
riais a ela pertencentes, sem autorização por escrito da Gerência
do Departamento respectivo e com aprovação da Gerência de Re-
lações Industriais, em formulário próprio.
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atingirá não só o responsável direto, mas também aqueles a
quem incumbirem deveres de conferência e fiscalização ime-
diata.

n - Devolver à Empresa quando de seu desligamento. todos os do-
cumentos, manuais, instruções de procedimento, mementos
e normas, além dos catálogos, mostruários, etc. sob pena de
ter suspenso qualquer pagamento, até o atendimento das de-
voluções.

11- Comunicar por si mesmo ou por outra pessoa. imediata-
mente, qualquer acidente de trabalho ocorrido na Empresa
ao Setor de Pessoal e encaminhar o acidentado à Enfermaria.
a fim de serem tomadas as providências necessárias.

111 Respeitar a autoridade funcional e acatar as ordens do guar-
da, do enfermeiro do trabalho. do inspetor de segurança.

IV Submeter-se a exame médico, geral ou especializado. vaci-
nações e tratamentos, sempre que o Departamento de Re-
lações Industriais para tanto o convocar.

V - Comparecer quando convocado à aulas ou reuniões de ins-
trução geral ou especializadas inclusive de prevenção de aci-
dentes ou combate ao fogo e às inundações.

VI Participar ativamente do SIPI (Segurança Interna de Preven-
ção de Incêndio). quando indicado.

VII - Alarme de Incêndio: Toque alternado de Sirene, várias vezes.

CIPA
A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, elabora programas
sobre Segurança e Proteção, de cunho educativo e preventivo, e a
execução dos mesmos deve ter a sua participação integral.

Você, além de respeitar os avisos de Segurança e Proteção, deve
participar e colaborar em seu favor e de seus colegas para eliminar
os riscos de acidentes de trabalho, respeitando e fazendo respeitar
as normas elementares de Proteção e Segurança no Trabalho, apre-
sentadas resumidamente a seguir:

- Cada empregado é obrigado a observar as regras de sequ-
rança, a fim de não causar prejuízo a si próprio ou aos seus
colegas de trabalho.
a - Deverão ser conservados limpos os corredores por

onde transita o pessoal, não podendo neles serem de-
positadosmateriais e nem executada qualquer opera-
ção de trabalho.

b - Deverão ser conservadas na devida ordem as banca-
das de trabalho, tendo o cuidado de 'não serem dei-
xados objetos contundentes salientes de modo que
possam causar acidentes às pessoas que por ali ve-
nham a transitar.

c - Usar óculos de proteção nos trabalhos, em' esmeris
portáteis ou de bancada. sob pena de suspensão auto-
mática no caso de acidente, e na reincidência a ser dis-
pensado com Justa Causa.

d - Usar luvas de proteção nos transportes de chapas e
materiais pesados.

e - Usar máscara e aventais de proteção no serviço de
gases e ácidos. .

f - Deixar livre o acesso aos extintores de incêndio.
g - Usar protetores auriculares, sob pena de suspensão

automática.

OUTROS DEVERES E RESPONSABILIDADES

1 - A bem da ordem e disciplina interna, fica terminantemente
proibido aos empregados, dentro das dependências da Empresa:
a - o porte de, armas, salvo pelos vigias se necessano.
b - a prática de atos ou gestos obscenos e o uso das pala-

vras de baixo calão.

c - assacar insultos. mesmo a título de brincadeira.
d - o uso de materiais. maquinários ou ferramentas da fir-

ma para fins particulares, salvo expressa autorização da
!)erência ou na ausência, do Departamento de Relações
Industriais - DERI.

e - fumar nos lugares proibidos, ou cuspir no assoalho ou
piso interno, ou através de portas ou janelas.

f - introduzir no recinto da Empresa. pessoas estranhas ao
serviço durante ou fora das horas de trabalho, sem pré-
via autorização da Gerência. do Departamento ou na au-
sência do Departamento de Relações Industriais.

g exercer comércio dentro das, dependências da Empresa
sem autorização escrita do DERI ou fazer empréstimos
a juros a companheiros de trabalho.

h - fazer propaganda escrita ou falada, de qualquer nature-
za sem autorização escrita do DERI.
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_ permanecer em lugares proibidos, dentro da fábrica. En-
tre e saia da USM através da portaria indicada e use as
vias de acesso ao trabalho, também indicadas.

_ entrar com pacotes no estabelecimento. Todo e qualquer
volume de que seja portador, na entrada deve ser dei-
xado na portaria e] ou saída deverá ser exibido na por-
taria, com a Autorização de Saída obtida no Setor de Pes-
soal. O Direito de Revista à qualquer empregado dentro
das dependências da USM, é um direito reservado e
próprio.

k - ficar além do tempo normal em demoras excessivas nos
recintos dos banheiros ou outros locais fora de sua
seção.
atender representantes de firmas das quais os empre-
gados tenham adquirido livros, apólices, ou assumirem
qualquer outro compromisso e terem dado o endereço
da USM para o pagamento das prestações (cobranças).
Entretanto poderão fazê-lo, ou no período de almoço, na
portaria, ou por intermédio da recepção, avisada previa-
mente, a quem deve ser entregue a quantia a ser paga
antecipadamente.

m _ Dar conhecimento à colegas e terceiros o valor do seu
salário e de outros funcionários caso ocasionalmente aLI
por força de seu cargo, tenha conhecimento deste. O
não cumprimento desse item sujeitará o empregado o
seu desligamento por Justa Causa.

n _ Prestar informações sobre a empresa ou receber noti-
ficações administrativas ou judiciais sem estar duvida-
mente autorizado, bem como, violar qualquer seqredo
profissional ou comercial da USM.

MEDIDAS DISCIPLINARES
1 _ As sanções disciplinares serão aplicadas de acordo com os

dispositivos legais da CLT e na forma ou condições por ela
instituída.

2 _ Os empregados que não observarem as disposições deste Re-
gulamento Interno ou deixarem de acatar as determinações
constantes dos manuais, ordens de serviços, e demais dis-
posições legais ou instruções de seus superiores. estarão su-
jeitos à sanções determinadas pela Empresa.
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3 - Os empregados estão sob a responsabilidade direta de seus
superiores imediatos, quanto ao cumprimento das disposições
deste regulamento, e indireta do Setor de Pessoal, para efeito
da efetivação das sanções, e do Departamento de Relações
Industriais para análise e conclusões nos casos em geral.

4 - Aos empregados faltosos serão aplicadas sanções disciplina-
res cuja finalidade prende-se única e exclusivamente a res-
guardar a estrutura disciplinar da Empresa e visam exclusi-
vamente fazer com que os empregados cumpram as suas obri-
gações funcionais.

5 As medidas disciplinares serão aplicadas pelo e no Setor de
Pessoal.
Para que a sanção ocorra, a Gerência do Departamento do
elemento faltoso, emite um memorando detalhado ao DERI,
descrevendo a falta, indicando testemunhas ( que não sejam
as chefias diretas) e conforme a gravidade, será aplicada a
medida disciplinar, obedecendo a seguinte seqüência:
a. Advertência escrita ou verbal para as faltas leves e pri-

márias.
b. Suspensões para as faltas graves ou reincidentes.
c. Dispensa sumária, para as faltas. graves com manifesta

violação deste Regulamento Interno ou legislação em vigor
(Justa Causa).

G - A chefia direta ou a Supervisão do elemento faltoso, deve
encaminhar o funcionário imediatamente ao SePe após qual-
quer fato que esteja sujeito a uma penalidade. Paralelamente
deve entrar em contato com a Gerência do seu Departamento
para as providências mencionadas no item anterior.

7 - Os empregados que concorrerem para a aplicação das medi-
das dlsciplinares. responderão perante a Administração da Em-
presa, pelo exercício abusivo da autoridade.

8 Todas as medidas disciplinares serão determinadas mediante
comunicação por escrito em, pelo menos, duas vias, das quais
uma será assinada pelo empregado e ficará arquivada na Em-
presa. sendo a outra entregue ao empregado.

9 As medidas disciplinares poderão ser, além de escritas ou
orais, pessoais ou coletivas.

10 - Em caso de roubo ou desaparecimento de objetos pessoais ou
da USM, será feita pelo Departamento de Relações Industriais
uma averiguação. inicialmente sigilosa, podendo tornar-se, pos-
terionnente, policial. e, esclarecido o fato, serão tomadas as
medidas previstas na legislação.
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VIGILANCIA E PORTARIA

Todos nós sabemos, mas poucos se lembram que cada um de nós,
funcionários da USMjBrasit. temos que zelar pelo patrimônio da
empresa. É por esse motivo que possuímos Porteiros e Vigias, traba-
lhando 24 horas por dia. Eles são empregados da USM tanto quanto
qualquer um de nós, mas têm principalmente a responsabilidade de
fiscalizar objetos e materiais, bem como empregados e não empre-
gados que entram e saem da empresa. .
Para evitar contratempos com os nossos Porteiros e Vigias, gosta-
ríamos que você seguisse as presentes orientações:

VOCt QUE MARCA CARTÃO DE PONTO:
ao chegar atrasado deve assinar a papeleta de atraso na portaria.
quando sair mais cedo, entregar na portaria a papeleta. de autori-
zação assinada por você e pelo seu Chefe.
se você faltar, procure o seu cartão de ponto na portaria, no pri-
meiro dia útil após a sua falta, e sempre que possível, anexe um
atestado ou comprovante na papeleta que você deverá preencher
na portaria.
ao portar pacotes, embrulhos, pastas e etc. obter autorização do
seu chefe, do Gerente do Depto. e do Gerente de Relações In-
dustriais.
na saída da Empresa, tocar o Detetor de Revista Pessoal obriga-
toriamente e quando soar o alarme, permitir a revista pessoal.
deve obter autorização por escrito, do seu Chefe para permanecer
na empresa fora do seu horário normal.

VOCt QUE TEM AUTORIZAÇÃO DO DERI PARA ESTACIONAR SEU
VEICULO NO PATEO DA elA. DEVE:

colocar no parabrisa de seu carro a etiqueta de identificação.
usar velocidade máxima de 10 Krn/hora dentro da empresa.
parar tanto na entrada como na saída, na portaria, para que o por-
tei ro possa reconhecê-lo.

VOCt QUE POSSUI AUTORIDADE PARA PERMITIR A ENTRADA OU
SAlDA DE PESSOAS NAO EMPREGADAS NA elA., DEVE:

comunicar por escrito. ao DERI, para que este possa dar a Portaria,
detalhes sobre a visita. para que esta possa recebê-Ia conve-·
nientemente.

Procedendo desta forma, estamos certos de que poderemos atendê-lo
como você merece.
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DISPOSIÇOES GERAIS

Os casos omissos do presente Regulamento Interno. serão resolvi-
dos pelo Departamento de Relações Industriais de acordo com a
Legislação vigente ou, na falta desta, pelos usos e costumes e prin-
cípios gerais de equidade, analogia ou possibilidades administrativas.
O presente Regulamento Interno deve ser obedecido e o seu não
cumprimento, caracterizará falta grave do empregado, que poderá
ser punido de acordo com a legislação vigente e nos critérios ado-
tados pela Administração da Empresa.

Todas as disposições deste Manual de Integração poderão ser alte-
radas - sem prévio aviso - obedecendo sempre a legislação vigente.

MUITO IMPORTANTE PARA VOCÊ E PARA NÓS

Você aqora faz parte da .•Família USM" e deve se esforçar por ele-
var cada vez mais alto o nome da USM do Brasil Ind. e Com. Ltda.,
zelando por ele e pelos produtos que ela fabrica.

O que você diz e como age em relação à USM de aqui por diante
é muito importante para as pessoas com as quais tem contato. Sua
opinião sobre a USM influencia o público e vai refletir diretamente
no seu próprio trabalho.

Lembre-se que seu progresso e bem-estar dependem do progresso
e do desenvolvimento da USM, que estão na dependência do traba-
lho que Você executa. Por essa razão a USM espera contar sempre
com sua vontade e colaboração.

Você deve tratar as pessoas com interesse e consideração e execu-
tar com cuidado e atenção o seu trabalho. para que não haja recla-
mações sobre os serviços da USM do Brasil.
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PARTICIPE. ATUE.

10
c:::t:-
t:J::o
O

t:J
tr:1

Não critique á USM junto a seus colegas, ou a outras pessoas, se-
jam elas conhecidas ou não. Se tiver alguma reclamação a fazer da
USM, faça-a diretamente ao seuSupervlsor: é responsabilidade dele
receber essas reclamações e respondê-Ias.

Ou procure, o seu Departamento de Relações Industriais, o departa-
mento que trata dos Recursos Humanos em geral e em particular de
você.



QUADRO DE ANEXOS 668

ANEXO 3
NORMAS EMPRESARIAIS IE DE

RECURSOS HUMANOS

(Pes· 668 à 686)

COMENTÁRIOS: Muitas das 18 páginas saçuintes são traduções
literárias do Grupo Machines BULL da França, com adaptações para a filial do
Brasil, associada ao Grupo GE (General Eletric) na área de Informática.(ver
Capítulo O, n. 0.05 página 4 de 5 - assinalado com traço vertical ao lado direito)

Outra páginas são criação total do autor, que atuando com RH
integrado a O&M, junto à direção do grupo GE-BULL, preparava as Normas para
emissão do Diretor Geral.

Percebe-se na mesma a Necessidade de Pol íticas (ver Capítulo 2, n.
2.02, pg. 2 de 33), a análise do SUBORNO, nos seus dois aspectos (idem, pg 9 de
33), sobre ÉTICA (idem, pg 14 de 33), a preocupação com o bem estar pessoal e
da nação, segurança e higiene ( idem, pg 20 e 21 de 33); procedi mentos para
viagem de executivos (idem, pg. 28 de 33); e, o estab ale cirne nto de
PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS através de MISSÃO e OBJETIVOS
PERMANENTES (ver, pgs 30 a 32); há também o interesse pela·COMUNIDADE e
MEIO-AMBIENTE (pgs 32 e 33).
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Atualmente a empresa pertence ao grupo ABC BULL.

Eram chamadas de NORMAS LEGAIS E JURíDICAS pelo seu
cunho obrigatório de LEI, inclusive devendo estar de acordo com as leis locais de
cada país, fato muito respeitado, tanto pela empresa anterior (USM) como pela
presente (CHB).

Estas Normas são apresentadas ao leitor como suporte ao Quadro
Teórico e, principalmente, como parte do processo de integração HOMEM X
COMPUTADOR, pois a empresa era e ainda é, tradicional neste mercado.
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as no raa s mcnc í o.ie.te s 11-3SSeS manuais, tendem com freqU8ncia a a.pli-
car as pOlíticas do grupo CED •.

1•.eieJa "C;:13 8ignifi C2., ne s t o manual, todas as cotnpa nh í a o ,

escrit6rio3 e departamento3 de grupo formado pela CODpacnie HOU~Y-
l-lELL 13:1L1, Soci€tÉÍ InduGtriello Ho neywe L'l Bu l I e por t od as as fir _-mas associadas, sob a mesma administraçao.
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11. E o93cncicl ~ue todos os produtos colcoa-
d o s no mercado sob a ;:l~~rc't."l..H01~;;Y!(:=:1L :E'J!..L s c jcm p:-ojcte"doc, p::'cduzi-

dos o forn~cido~ de tal fo~maque t:• ..,C"n"·'r'" uma p~otr.~;,·o co rrt.r-a ('1';'1-•.•....,w~~l-.. ;..L._ ..L \,.'~.. v •.: ....· •.• _ ••

r.o s , Efl 80S })ro:J.tl '.;os dove:n ta;r'.1J(~j ~;E:;r pz-oJ 07.édo2 )'1,>,,: .•:0. se r c:» us ad 08

cc:n sei~t.:ra!i.;:c., d e lr!;?,!1'::ir~o. t o r nr.r t.:,ll"i;::o o :V~!'J[~::>d e alt~i.·":: d a no cr.:

do
clientr:.

cora ~. ~;~~.--:~).)',':'""_:--._:,.7"'.. d o P~."ri)t,J_--"--,I •...•.__ ..••.•_.~ ..•....•.•.•__ ~ ..•.. _ .• _ ..•._

r'"L "! 'i (~t ('''' -'l" J~ -e- r, "~" ~.()-'-~_:,.::.....:..:. __ :._:..__.,---- .:..-:.:-::.:..-~_.

12. A SeZi.'.T2.!lça do Pr-o âuto tem e í.ô o SC:;,PTC uin
-~ssunto a T0ceber bastante ~onsidor~ç~o. E c03cj5vcl que se estcL~l~

ça u~a política for~21 que especifique 03 oLjotiv03 glo~nis, as r05-
- -ponsalr:i,liclodes, e as no rrnau rcl<~cion;:,.G.~~sc:>i':1's' obt c nç ao ele :p8.cJrou:, '-

do S"~l''T'a-''a 0.'0\,;t":..,, .4_ •.•.•')' Pr-oduto , 08 f'a torce quo contri bucm :para a nCC83SiClo.-

de do uma SCGu~nnçu adicionai icclui ri inttoduç~o c~da vez m~ior de
novo s produtos cada V0Z maí s corap.l cxou , e o r6.pido crascil.1cnto tccnQ.

16g1co. E desej~vDl ta~b~m uma ~nfase adicional, para atender as exi
cência:-;cada V0Z M~io2'CS do .púb l ã co quanto fi S'2.S}F'{ln:l~ ,1.J T-jO:l~l-t().

Considerando oa fatores L1cirr.a o a im:port2.22
cio. f'undame nt.a).da segurança COi:l0 um elemento no rma I da. qualidade do
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de r.ô c í o ,
fnnçoe~

re?re~~~t~nte OR diretor de U~ c~uro ou ~u~lqucr outro or;~
n i amo cor.e r-c i a I s s e m urna Presidente ou do Dirc-
tor Gej.'?l da

Ao Sé tal
d í da , os

(;0:;8(:-

1. Se a ~~s~a iy~ interferir, d cv ido
eias, ou c s t á contl-é::r:iéi"C:o o c.~.ê'8r;;1·.'é.;r;c(l dos er.:prE'.:'Ç;:2~s, ao eX81'Ccr<;!2i

8.S s u a s ocrjGé.:çõ~G nc r.r a ir ,

2. Se o rc;~ult~~~o ott.~.c,o 1:C:< 1;'11 Vé))c:r- sl~f5c:ic2

t l: r 8;rt t· c:r;:~v3 dFJ exJ.:+:1' i ê nc iú é'. ti q: ~i 1'j :i~ pc; 1o c:::-,p!'e~-:;-'~~lo ou U;J pr-ovei to

prestada pelo €mprcc~do, c,

<lue a flssociaçr:.o do C:1:procnd.o corn R. CH13 pOSEa BC:;: utiJ i?,acn rnri..'. fa\',~

recer qualqucr outra firma ou oTganizcçao n~ obtünç~odc capitol, du
fontes particulureci ou p~tlicns.

Nenbum emprcca~o d0vcr~ possuir nço6s ou qual-
quer outro tipo de investimento em qualquer outra firma ou organiza _- .

çno c0Dcrcial que seja CODco=rente ou fornecedora da CITB, sa isso iri-

terforlr 0'..1 de qu.:;.lquo~ ou t r-a forJ;u, se o pus er- ao d cs cupcnb o drs s o b r í.

gé:.çoe::; nOl'~;':J.is do crap rcgudo em suas funções. Com exc(~çUO de cc sos os-

p8ciais, ::J.. posse de açõo::; de s o ci.eúad en n,::;o terá co ne Id orado COL10 in-
convcni.-snt':l.
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~ento ou ou~ra v~nt~C~D qualqusr ~c ~~ fornscedor ou do tercAiro~ -
. t ,.. .. ,,~~1 ,,..... ~ r"'> ..• • 'T"" 1- ,,~em p.:lG·l 1)01' sua a sc. G e nc i a ou 1 L•. UE:l.C_.:.. em _ e . a.:(••o

qU?lq1l0l' 'tr;~w::,açãoCC,'!.1 a CrrE.
a unn ve nd a ou

Em tod oo 0[; outros C~iSOS, 03 crr,p1'0;~d08 dC-ve-

rno evjt~r quulquer Lltunç~o que venha a se opur ao dC~0DpenLo de
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curando Lnf o rrne ç oc s so b r e a firma. EnJ;.rctantc, !;~G QCVert.:i::c;·G ;;:nntcl'.

e~ rcl~c~Q a ~ossos, .

de ~rodu~~o, l~-
didas inco~p]eto~ e pr.diclos.

- as compró--s.
~

1'e1r19E;.0 nos pro blE.r:;~s ele
, '. 1.o r c e n pUD a ca ,

us açoús juridicn.s movi d a s pela e cor.t.r-a D.

-os atos do Conselho de !dmiListr~çao.
os co~unicfidos sobre novos produtos.
comunicados feitos pela i~prcn~a ~obre altc-

l'E.çaoce preços.
Por pr í nc Lp.í o , a Corrpanlri a Wl.O f'o r-ncc o ne nhuna

ir.forí1i!.:.ção scbre o r e s: 1tad o das vcnd an ele un der~rtat:ento ou de. unia

fili~l, sobre o CUDtO das instalaç;es ou de e~uip~~ento, sobrA prod~
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c,::> c Li cn t.c ,
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os se15rios totniG paGo3 por fir~a ou fili~}.

~ d t ?'~' ,_ C08pI"u. .c crrt;r,v3ou e~l.l.l ci.os ,

-_ pOl'cent3[;em de pr-cduçao cxpo r t ad a e ).iil);:'orté,-

dn.
_ crescimento pcrcenttial do morcado em geral,

do qual pnrticip&reos.

A responsabilidade pelo forneci~ento de infor-
maçoec nos nnalistas ficn~cciros, c a i~prensa e ~OD c!rculos finan-
ce í rc e , cel;e ao Ddr-e t.or Fá nanco Lr-o, de coraum a co r-d.o com o Diretor -
Prcoidcnte.
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fe~ido de S8çao~ n fim de obedcc~r a es~a regra.
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U;:;J<l fl.dmir,istroç8.o eficiente qual~to a hiCiC'i!C 8

S(;,'~,Ur2.D:;~ind.llstrié~l, é fo.vol';::v81a C!íB sob o po nto de \'i:::tacecnô:::L

co, bc:.icon.o r.ar-a s eus Ci::prccad02" Gob o po nto do v i c ta pe s soaL,

c, os c r í t ô r í oo c~d e 1,-,··~,-,,,~....b i Lid r.d c ~;;c- ,.. ••..,,,,c. .....\"'. - - ....• '- •..~l ·~-·(....-L!.J.. ..•.....•.•...•-....:,.•.... lÃ. _'-.J , .•.. ..;,;.

chefia ca C[E utiliz~ a assistQncin de pe8Go~1 competente.

no Lo ca I ele cc d a ~':~:-i~J. d a CEB, d c ve Lavo:

u,::c. p.:;;:~oo. dcsié;nêlCa OC.'i;:O rcsr:):I~r\'ol po La CCO::'clSr.s.Çf;O c p cLa cfcti-

ES~>8 trabnlho poda ser ou r:DO de te! .•po intc _
51'.:11, c.cpCl1dcnc3.o do téHi'..r::r.ho co loe;:;,l c da no.t.ur e za do tri"'..bn Lho TCé ..}j

z a d o no CWSIT'O.

A16~ de atribuir n responsabilidado pela.tiGi~
n« e SC[;"c:.T':'l;Ç'B industrial,. é imports.nte que cr,<la.f~bricL! adote ur-a

política por escrito e normas para completor essa politic~.

-Deve ficar bem clnro que as con1içoes ao hjci~
-ns :e se[r;rançn no local da f~brica devem ter a aprové'_çao do t;crent'3

e de seus v~rios chefes de departaQento.

DlfCUSt\'::J: "-r ..
L .• ::.; •...r..•.
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Ec ta po l Lt í ca se ap Lícn ao po ssoeI qU:l!1do',..-i.a..
j;..•r.d o por v i a hérea ou t s r i-es t r o, ti f~n, ele: :-\:'I.~t!:dI·a r0.:;~~biliG.::clc _

d e Clt~(! um Lc:der..tc rC!Jul te na p8rJ~1..de UTi: L"::Kl'O clEv;:-:clo ci;:-: rr.8r.:1:1'C.S-·

do. L:drEir:ii)tr'':::'Ç~o de "~i:lúnica uilicinc,c op~':r'<.!.C:'(>l:L1.

L, ~ó POUe:::"l() v í a ja r .!~l~tes no r:'{:;'. .i r.o .G.oi:~ r.:(:;

com dois de seus cSGist~ntcs i!::~;d.i~tos.

de

4. u~ Gerento Gsral de Filial, U~ Gcrc~tG

de seus cubordi~ados im~diutoo.

-tere.:;i ra , 1'00 c r ao V1ftj.?I' jUllt~G 1:0 ne s mo av í ao ou c<:\J:ro.

5. R~o s~o permitidas viuccns
de fpr:c.ioni2.ric3. Exccç;-cs a. e e s a 1'8g1'2" r:t:1c(J382ria~ ps i-a a a r'cunão o s

do Cb&llcngcr's Club, de~er~o ~cr aprovadas ps10 Gerente Geral da
COI.~p:;:nhi8 •

o uso de Bviocs fretados ~ percitiJo e devem
SOl' aprov,"-das pelo Gerente Geral <lo Departn.mcr.to uplicélr:d.o Z!.srestr1.
ç o e a nencioTJ1:'.dc.s a c í ma ,
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A f:iLJ de

desGnvolvi~e~tQ 8con8~~co ccr~l, a C~3 efetu~~~ S&&8 trans~çoe3 de -

r~var~ CL1 conta os

um G C rv í çocLi t: !::t~.S

08 intere~~cs legiti~o~ do

~ .
l; c:o TiC ~-:} L o

trutt::.:l0.0 E.I.S.I., ond e é ura ccnt r-íbuí r.t e ativo pa ra s

-ti~~ c a ccpecificaçno de todos 08 pro~utos e s8rviçc8 destinadou ~
a t c-nde i- as ne ces e idadea dos mer-ce.dos E.I.S.I.

A pr6pria atividade da CBn 6 levada a efeito -

d e s e nvo Lvcnô o c cxp Lo i-nr.do 20 Iil~l:.ir.,o ele s eus interesses U:::3 uí e tur«

e'luilibrada de:
- Uma r-edo muI ti-n['.cion:'.l de l·:~rkctir.b dcd íca-.

. -da n venda eficiente e n manutcnçno ~e umu linha complct~ de l~ui~a-
Gento ~o Processamento de Lados B.I.S.I. e serviços dentro dos tcr~~
tórios da CED.
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Oreraçõez à <;. rnanuf'a t.ur-a d cd í cad as a p!'o~uz Lr-

F,quipar-.€nt.ode Pr-o co sas me nt.o de Dl!.~~03 a cus t os e q~~;::,lid<,-~cccr::;:et.it~i
vos. _ ~

que dcverao ~or oferecidos pela li.J.S.l. em scu~ cercados.

J .O:,~,"'t.ivC'? G,~:'2.58-~.~-----_.~.--
A8SerSi..lJ·[jy- t: C:lb ....T.::: re n t.ab í.Lâ d ad e c s t âv e I e

~[;ticf[;tt_d,':-; c ura }-":_C10 •• 0:-,-,:8 O i!J\-c~tÍLl(;f!tú pro:porciú:)[.:..l ':':08. r i e co.,

in~rente8 ao nsg6cio.

Ao mesmo t er.j-o , obter una e vo l.uç.;o po c í th-é.t-

da Comj-anh í a em re1aç,í:'0 aos ob jet í.vos dentro do urn plano ele 10r.;-0 [:1

ce.n co o d cqUé:_:lO e o c o b je t í voc e p l auc s da II. r. S. I.

2. L~r·ketir.-:

Obter em eú.déi-setor da c.tividé~dEl de I-rcr1:e _

tine uma. taxo.do cre8cincnto iGualou maior do que a taxa do r.:erc:.a
do.

Oferecer no mcrc~do uma linha coerente de
s í s t eme o , mat c râa í e , s of't.var-es e serviços de infor~7inç'io.

Investigar e explorar nas oportunidades de
ncC6cio tais como an oferecidas atualmente pelo Ti~e-SherinG e pala
vendú deSoftwnrc e assintúr.cia técr.ica.
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t~cnolozi~s b~~ic~s

80:,viçC3 de i :1:torl:é.lçQo.

1\1~;:ldi s so , P:.I"..;:5cipóLrco:n C(J:~~c;!1cnts:; do

outros G~'0pOS
Ino pro jeto ejo:l f~ bTic[!.Ç2_0 de pz-o âu t,c;~

t es , in:: ti t'J.iÇC"-:3fi na nc e.ir-ac , f'or-necedo r-e s o pod 0108 rúlJJ,icos.

Para esse fim:
Garantir aos investidores U~ lucro corto e

Eatisfai;ól'io,
Respeitar seus compro~i~sos,
Fo rmcr- U7:F.l iil18Gcm mu I ti·-ne c í.o na I que po s sa

ser loc31mente uplic~da:
CO!1tribuindo para o desenvolvimento dos

países noa qu~is ela ex or-oa 2.8 ~;U2.n atividadec,
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Policy Le tte r s são a expressão escrita da política de
CHB e do Departamento de Marketing. De fi ne rn as
normas que devem ser aplicadas e respeitadas
através de todo o De pa r ta rn en to de Marketing, em sua
Sede e nas Filiais.

Toda Policy Letter, e rn iti da pelo Diretor Geral do
De par ta rn ento de Mar ke ting, implic a na obrigação de
todos os Diretorie s de Departamentos de Marke ting
de sua aplicação e da observância das normas nela
descritas.

Apenas o Diretor Geral do Depa.rtamento de Marketing
emite Po Ií cv Lette r s.

o Diretor de Pessoal Internacional é responsável
pela c oor denaç ão, emis são e difusão das Pol icy Le tte r s ,

12. Staff Letters

Stafí Letters sao a expressão escrita por meio das
quais as Organizaçõe s Funcionais da Sede do De pa r ta rne nto
de Ma r ke ting c omunicam aos Dir etore s de Departame ntos
de Marketing (Sede e Filiais) os métodos e meios de levar
a efeito as estrategias de CHB e do Departamento; são
também utilizadas para comunicar instruçõe s de natureza
geral e permanente.

As Stafí Letter s s ao emitidas pelas Or ganiza çõe s
Funcionais, de talhadas no Anexo 1, as quais se rao
res ponsá vei s pelo conteudo de suas Stafí Letter s.
Cada Staf f Letter pode ser assinada por seu redator;
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mas deve necessariamente levar a assinatura do
Diretor ou Responsável da Organização Funcional
que a emitiu, de acôrdo com a nota no Anexo 1.

2 - MEIOS DE COMPNICAÇÃO-------------------
As Policy Letters e as Staff Letters não substituem os
meios de comunicação já existentes na CHB.

Entretanto, normas e instruções permanentes devem
ser comunicadas por meio de Po l í cy Letters ou Staff
Letters, mesmo quando tais normas e instruções forem-originadas em outros Departamentos que na o o
Departamento de Marketing de CHB.

As Policy Letters são comunicadas em forma de projeto
a todos os membros do '!Comité de Direção" de Cn.i3,
de forma a r euní r suas ap r ovaç Scs ou ob sc rva çcc s ,
exceto quando um processo diferente de aprovação,
determinado pelo Di r e tor Geral de CHB, já estiver em
vigor. Uma vez emitidas, as di spo siçõe s das Policy
Letters do Departamento de Marketing devem ser
observadas pelos rnernbr o s de outros Departamentos de
CHB para tudo o que concerne suas relações com
membros do Departamento de Marketing, quer na Sede
ou nas Filiais.

As Policy Letters são um documento de natureza confi-
dencial, para uso exclusivo de funcionários da CHB (ou HIS).

A distribuição das Policy Letters e Stafí Letters é feita
pelos Serviços Gerais do Departamento de Marketing (DPI);
a distribuição das Staif Le tte r s sendo feita pelo emitente
em colaboração com os Serviços Gerais.
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A distribuição das Policy Letters é feita nominalmente,
sendo acusado o recebimento.

Na Sede de CHB, urna cópia de cada Policy Letter é
enviada a cada membro do "Corr..ité de Dire ção" da
Companhia.

Na Sede do Dep.i r ta rne nto de Marketing, uma cópia de
cada Policy Letter é enviada a cada um dos As se ssores
Diretos do Diretor Geral do Departamento.

Nas Filiais, uma cópia de cada Policy Letter é enviada
a cada Diretor Geral e para cada uma das seguintes
posições:

• Direção de Marke tirig
• Direção do Serviço de Manutenção

Dí r e ç áo F::1.~ic c í r a

• Direção do Pessoal

o Di r e tor de Pessoal de cada Filial é o interlocutor do
DPI, e suas responsabilidades com relação ao as sunto
são definidas pela Staff Letter DPI n9 15.

Caso necessário, outros destinatários além dos enumerados
'acima podem ser designados por escrito ao DPI pelos
Diretores. Em particular, os Diretores Gerais de
Departamentos outros que o Departamento de Marketing
são convidados a indicar,ao DPI as pessoas em seus
Departamentos que deveriam ser incluidas na lista de
di str ibuição.

4 - NUMERACOES, ATUALIZAÇOES, ARQUIVOS, etc.______ -.J! __ .• ~ _

As Policy Letters e Staff Le tte r s são emitidas em formulários
padrão do Departamento de Marketing (obtidos nos Serviços
Gerais, DPI).
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Policy Letters e Staíf Letters são sempre emitidas em ~
Francês e Inglês. n
A numeração das Policy Le t te r s é correlativa; ela é
mantida pelo DPI, o qual é igualmente r e sp ons ável pelo
arquivo, a emissão, a distribuição, os índices e as
atualizaçõe s , A numeração, o arq uivo, a e 111issão, os
índices c as atualizações das Staff Le tte r s são da
re sporrs abi l.id ade de cada Organização Funcional emitente,
a primeira Staff Letter indicando as regras próprias
da Organização Funcional e de s ignando seu r e sponsáve 1
Staíf Letter, a numeração utilizada, a distribuição
padrão afixada, a periodicidade de emis são dos índices
e atualizações. Contudo,' os Diretores Gerais de
Departamentos da CHB, os Diretores da Sede do Departa-
mento de Marketing e os Diretores Gerais da Rêde de
Marketing fazem par te obrigatória dos destinatários de
quàlquer Stnff Le tte r ,

Quando uma Policy Letter ou Staíf Le ttc r é atualizada,
a me sma numeração é utilizada, com a data da ernis são
anterior, que a nova edição substitui e/ou c ornple me nta ,

Os índices de Policy Letters e Staíf Letters indicam a
data de emissão do Último documento emitido, isto é,
a data de emissão corr~spondente ao doc urrie nto em
vigor.
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ANEXO 4
NORMAS EMPRESARIAIS E DE

RECURSOS HUMANOS

(Pgs. 687 a 695)

COMENTÁRIOS: As 8 páginas seguintes foram traduzidas pelo
autor, após a venda da USM para o grupo EMHART nos EUA e durante o processo
de implantação de um novo PLANEJAMENTO FILOSÓFICO.

Não há novidades na forma de apresentação do que era conhecido
como "Procedures", apenas o fato de que as mesmas regras aplicadas nos EUA
deveriam ser aplicadas nas "Subsidiary Companies" (ver File Code 15601 1 0001
fls 1 de 5, assinalado).

Como uma norma típica de RH, apresentamos na sua forma original
a que trata de "EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM" aplicada "on a worlwide
basis" na busca ou para "aid executives in realizing their full potencial (pg 2 de 5)'.\

Esta Norma está sendo apresentada como mais um exemplo da
introdução de OMIS nas empresas, via as multi nacionais que aqui se instalaram a
partir de 1950.

Como curiosidade, a empresa USM, que conforme o Manual de
Integração (Anexo 2) citado, atuava no Brasil desde o começo do século XX, tinha
uma série de Manuais e Normas de Recursos padronizada e em "atuação" já na
década de 1930, muitas das quais abandonadas pelo motivo da segunda grande
guerra e a implantação da CLT. Estes documentos estiveram nas mãos do autor da
tese quando estruturou o Manual de Integração da citada empresa.

, I
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1 OI 5 156 01 1 0001
. EHECT'IIt OAIE ~ V'S< S ISSUE [)A IEC)

• .
June 1977

POLICIES ANO PROCEOURES AUIHQRIZED 8Y

GENERAL President
SUBJECT ISSUING OR REVISING PJLICY AND 'uNGIO'"

PROCEDURE STATDfENTS MAnagement and Administrat10n

1. PURPJSE

An interpretative And 1nstruct1ve po11cy 1s needed to 1mplement the general
requirements for issuing and rev1sing statements of policy aDd procedure.

2. PJLICY

2.1 AlI issuances of policies and procedures throughout the Corporation are made
in compliaDce w1th the syetem outlined in this statement.

2.2 The terms "policy" and "procedure" are subject to varying t nterpret at t ons ,
LeveIs of policy statements are defined-briefly in the policy statements
below.

GENERAL PJLICIES are statements of general interest and applicability, and
also include those statements that are not of exclusive interest to a
single functional activity, oTganizational unit or position. They are
authorized by functional heads at Emhart Corporation headquarters. These
statements provide basic Corporate direction.on matters of general interest.

FUNCTIONAL PJLICIES are guide11nes for conduct primar1ly applicable to the
act1vitles or special purposes of one function and are normally flled in
their appropriate segment of the General Policies and Procedures Manual.
Thoae functions, like F1nance, requiring many pages of detailed policies
and procedures, although an integral part -of this system,of Policies and
Procedures, w111 be filed in a separate functional Policies and Procedures
Manual.

PR0CEDVP~S are statements that prescribe specific actioDS to be taken,
usually in sequence. Forms required to implement a procedure will usually
be described in the procedure.-

j.3 Filing instructions w1ll accompany transmittals of new and revised policies
and procedures.

2.4 The use of memorandas to document policies and procedures is inappropriate,
especially for continuing situatlons, Pollcy and procedure statements
printed on the standard format may be lss~ed when the subject is of 8uch
urgency that its publlcatloD cannot awolt combining w1th other statemeDts
in a regular updating transmlttal. A policy bear1ng a FILE CODE number
and an EFFECTlVE DATE 1s aD author1zed pol1cy aDd 18 to be 1mplemented
1n accordance w1th the APPLICABILITY and RESPONSIBILITIES sect1on.

3. APPLlCABILITY

Th1s Po11cy and Procedure 1a app11cable to alI act1vltles of the Corporat1on,
1Dcluding Subs1dlary Companies.
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4. RESPONSIBILITIES

The administrative control for written communication of Corporate policy and
general/functional policies and procedures is the responsibility of the Emhart
Corporation Chief FinanciaI Officer. The Corporate Controller's Department has
been ass í gned cent ral authori ty and responsibili ty for:

4.1 Conducting its activities in close cooperation with the Corporate function
heads who have fundamental responsibilities in generating statements of
policy and procedure.

4.2 Ascertaining that appropriate review of policy statements prior to issuance
are made with the Corporate function heads and the Presidents of Emhart
Industries, Inc. and USM Corporation.

4.3 Maintaining an integrated system of policy and procedure communication
throughout the Corporation.

4.4 Maintaining approved format standards.

4.5 Processing, reviewing and administratively controlling statements of policy
and procedure.

4.6 Assigning alI state~ents to appropriate sections of the Policies and Pro-
cedures Manual.

4.7 Maintaining a comprehensive table of contents by function, alphabetical
index to alI statements, and a policy and procedure reference source.

5. PROCEDU RE

5.1 The following standards are prescribed to assist those responsible for
initiating, reviewing or performing other actions regarding policies and
procedures.

The page format of each policy and procedure statement is standardized.
The pages of this statement indicate the prescribed standard.

FILING roDE

a. A ten-digit code is used to identify every statement that is issued.
AlI statements on the same subject at any leveI employ the same
functional and sequential number.

xxx
Functional

Category

xx
Sequential

Number

X
Filing
Manual

xxxx
Issuing
Location
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GENERAL 3 OI 5 156 01 1 0001
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PROCEDURE STATEMENTS Ju1y 1978 June 1977

5.1.2.2 The first (three-digit) se r í es identifies the functional
category involved, the sub-function and the prime topic.

Functional categories within which statements are filed are
prescribed as follows:

1. Hanagement and Administratioo
2. Finance
3. Legal
4. Iodustrial Relations
5. Researcb aod Eogineeriog
6. Harketing
7. Haoufacturing
8. Procuremeot

The secood aod third digits ideotify the sub-functions and
prime topics which are the basis for organization of content
of a11 manua ls ,

5.1.2.3 The second (two-digit) series is t.he "numbe r" assigned to
each statement in sequence. If a statemeot is revised, the
same sequential oumber is used.

5.1.2.4 The sixth digit represeots tbe manual in which the policy
will be published: "1" reprêsenting the General Manual and
"2" the Finance Manual.

5.1.2.5 The last (four-digit) series ideotifies the issuing location
at which a statement is authorized.

5.1.3 ORGANlZATION.OF CONTENT OF STATEMENT - In most instances, content
sbould be organized uoder the following beadings and sequences.
Special circumstances may require use of additional headings sucb as
"Definitions", "Related Policies and Procedures", and "Exhibits", or
fewer beadings for procedural supplements by divisions and subs í d-
iaries.

( PURPOSE - problems, goals to be satisfied
POLICY - summary of Corporation's policy
APPLICABILITY - Embart organizations
RESPONSIBILITIES - fuoctional and operating responsibilities
DEFINITIONS - wbere required
PROCEDURE - details, usually in cbronological order by

performing fuoction
RELATED PROCEDURES - where required
EXHIBITS (FORl1S, CHARTS) - where required

Subjects are carefully establisbed and key words are used in brief
titles to describe entire statements. Discussions on more .tban one
subject are separated into logically identifiable statements appro-
priately numbered. Sections are numbered in sequence . Identifica-
tion of partia 1 changes to statements are noted by use of vertical
1ines next to tbe changed sections.
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-5.2 Procedures for initiating, reviewing, approving and publishing statements of

policy and procedure are prescribed below:

5.2.2 FUNCTIONAL POLICIES ANTI PROCEDURES are
direction of the Corporate function normally processed under the

head concerned, as follows:

Policies and Procedures are initiated by Corporate function heads who recom-
mend topics for consideration based on the needs of the Corporation for such
policies. Suggestions for topics or revisions may be made to function heads
by staff or operating executives through the normal organizational channels.

5.2.1 GENERAL POLICIES ANTI PROCEDURES are processed as follows:

5.2.1.1. Statements based on recommendations are prepared utilizing
the assistance of functional counterparts throughout the
Co rporat í on . At the direction of the Corporate function
head , and after review by operating subsidiary Pres í dents
and the Chief FinanciaI Of f í cer , drafts are forwarded to
designated operating personnel for review and comment .

.Unless otherwise indicated, forty-five days are allowed for
this review, and comments are forwarded to the Adminis-
trative Systems Section of the Corporate Controller's
Department. It should be recognized that certa in policies
and procedures may require immediate issuance as a result of
law enactment or accounting requirements and accordingly, no
review period will be afforded.

5.2.1.2 The Administrative Systems Section of the Corporate Control-
ler' s Department is responsible for reviewing all comments
received with the responsible Corporate function head.

5.2.1.3 After appropriate discussion and identification of any
changes required, and after review by the operating subsid-
iary Presidents, the Chief Financial Officer approves
pub Iicat í on - as authorized by the Corporate function head
primarily concerned.

5.2.1.4 Substanti ve revisions to draft General Policies and Proce-
dures are. processed in the same manner as original draft
statements.

5.2.1.5 A request for a deviation from a policy or procedure is
directed to the Corporate funct.íon head authorizing its
publication for approval in accordance with the Schedule of
Authori ties.

5.2.2.1 Statements based on recommendations are prepared utilizing
the assistance of functional counterparts throughout the
Corporation. The proposed statements are forwarded to the
Corporate Controller's Department to be reviewed for
conformance to the prescribed standards and other adminis-
trative requirements.

Vertical line indicates revision.
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February 1979
POLICIES AND PROCEDURES AuTHOALZED BY

GENERAL Vice President-Administration
SUBJECT: EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM FuNCTION

Human Resources

1. PURPOSE
This policy states the procedural requirements for implementing the Emhart
Executive Development Program as approved by the Board of Dí rect.ors .

2. POLICY
Management ensures the continuity of performance of the management function by
providing the means for a continuous succession of trained, fully qualified
executives. The Corporation provides the p~oper atmosphere and means to
encourage and stimulate executive self development. The Executive Development
Statement approved by the Board of Directors is attached as Exhibit A.

3. APPLICABILITY

This policy is applicable to aH units of Emhart Corporation on a worldwide
basis.

( 4. RESPONSIBILITY

4.1 The fundamental respous Ib í Líty for deve Lop í ng group executives is a line
function. Senior line management will, therefore, assign high priority to
this activity within their respective organizations.

4.2 The Corporate Executive Development Committee establishes, recommends or
approves specific programs pertaining to executive development, monitors the
general operations, of these development programs, consults and reviews with
appropriate executives the operation and results of programs wit.hin their
operations.

4.3 The administrat.ion and coordinat.ion of t.his program is assigned to the
Director Executive Development, Corporate Human Resources Department.

5. PROCEDURE

5.1 Regular meetings of the Corporate Executive Development Committee are held
on the Friday following the Board of Directors' meeting for the months of
March, June, September and December. Special meetings may be called by the
Committee Chairman.

5.2 The Secretary will send out advance notice and an agenda as directed by the
Committee Chairman. He will also keep minutes of the meetings and distri-
bute them to each Committee member.
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5.3 The Committee membership consista of:

Chairm.an
Secretary
Piembers

Chairman and President
Director - Executive Development
Vice President - Administration
Vice President - Finance"
Vice President and General Counsel
Vice President - Human Resources
President - Emhart Industries, Inc.
President - USPi Corporation

5.4 Development programs are established to aid executives in realizing their
fuH potential, identifying their strengths and weaknesses and preparing
them for advancement.

5.5 Certain programs and related policies are approved by the Corporate
Executive Development Committee. These include but are not necessarily
limited to:

5.5.1 the timing of key management replacement needs.

5.5,2 the identification of 1ikely short or long-range candidates for key
management positions.

5.5.3 the conducting of periodic appraisals of performance and potential.

5.5.4 the development of selected individuaIs" through job rotation, outside
schooling or special work assigoments.

5.5.5 the employment and training of college graduates and other training
programs.

5.6 The Corporate committee will monitor the overall operations of the program
including:

5.6.1 a continuing inventory of current management skills.

5.6.2 an appraisal of current personnel potential in order to assess
individual executive strengths, weaknesses, readiness for advance-
ment, future performance potential and development needs.

5.6.3 an analysis of present and future" organization needs identifying the
number and kind of management positions, both existing and
anticipated, which are required to achieve overall objectives.

5.7 The committee will review with Group Presidents and Corporate function heads
the operation and resulta of the executive development program within their
organization and, when appropriate, may include unit chief executive
officers in the review.

693
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5.2.2.2 At the direction of the Corporate function head, and after
review by operating subsidiary Presidents and the Chief
FinanciaI Officer, drafts are forwarded to designated oper-
ating personnel for review and corrunent. Unless otherwise
indicated, forty-five days are allowed for this review and
corrunentsare forwarded to the Administrative Systems Section
of the Corporate Controller' s Department.

5.2.2.3 The Administrative Systems Section of the Corporate Cori-
troller's Department is responsible for reviewing alI
corrunents received with the responsible Corporate function
head.

5.2.2.4 After appropriate discussion and identification of any
changes required, and after review by the operating subsid-
iary Presidents, the Chief FinanciaI Officer approves
publication - as authorized by the Corporate function head
primarily concerned.

5.2.2.5 The Corporate Controller's Department publishes and distrib-
utes alI functional policies and procedures.

5.2.2.6 Substantive revisions to draft functiona1 policies and pro-
cedures are processed in the same manner as original draft
statements.

5.2.2.7 A request for a·.deviation from a policy or procedure is
directed to the Corporate function head authorizing its
publication for approvalin accordance with the Schedule of
Authorities.

5.2.3 LOCAL OPERATING·POLICIES ANO PROCEDURES. are processed as fo11ows:

5.2.3.1 Using standards and procedures established by this policy, a
draft of the proposed statement prepared by the operating
unit is forwarded to the Administrative Systems Section of
the Corporate Controller's Department for classification and
assignrnent of filing code.

5.2.3.2 The Administrative Systems Section assures "functional
review" of statements by the Corporate function head con-
cerned to assure consistency with overall objectives.
Comments and recommendatiôns received from the Corporate
function head are returned to the issuing location.

5.2.3.3 After authorization by the Corporate function head and the
assignrnent of filing code, the draft is returned to the
local organization. The location publishes and distributes
the authorized statement. Two copies of each sLatement
published are forwarded to the Administrative Systems
Section of the Corporate Controller's Department.

Vertical line indicates revision.
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POLICIES ANO PROCEOURES P.t.Gt FILE COCE

GENERAL 3 CF 4 460 01 1 0001
SUBJECT: EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM EfFECTM OotITE I'E \I1SES lSSUE OotIliO

February 1979

Exhibit A
Page 1 of 2

EMHART EXECUTlVE DEVELOPHENT PROGRAH

"A ba s í c responsibility of management is to ensure the continuity of performance
of management functions by providing the company with a continuous succession of
t ra í ned , fully qualified executives. In recognition of this responsibility, t.he
Board of Directors of Emhart Corporation approves the establishment of the Emhart
Executive Development ProgrlUl. This program ia intended to (1) provide qualified
executives a8 needed at each organizational leveI and (2) assist alI executivel in
developing and utilizing their full capabilities.

It is recognized that in the long ruo a11 development is self-development and
that individual development is individual growth and cannot be forced. However, the
company a180 recognizes that it has a specific obligation to provi de the proper
atmosphere and tools which will encourage and stimulate such development and growth.

In order to achieve these objectiver., the program establishes a framework for
analyzing the quantity and quality of present management resources and matching these
resources against present and future needs. The result is an indication of the gaps,
both present and future, that must be filled. Specific development programs
(including outside recruiting, where necessary) are then established to provide the
management needed.

The program has several interrelated elements:

Inventory of Current Personnel Potential
continuing cumulative skills profile
organization.

to establish a
of the management

Appraisal of Cqrrent Personnel Potential - to assess individual
executive strengths, deficiencies, readiness for advancement,
future performance potential and development needs.

Analysis of Present and Future Organization Needs - to identify
the number and kinds of management pcs í t í ons, both existing and
anticipated, which are required to achie~e company objectives.

Eatablisbment of Development Programs to help individual
executives realize their full potential by capi talizing on
strengtM, overcoming deficiencies and preparing them for
advancement.
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ANEXO 5
NORMAS EMPRESARIAIS E DE

RECURSOS HUMANOS

(P~s, 696 ª 698)

COMENTÁRIOS: As 2 páginas seguintes desenvolvem a idéia de
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO através do estabelecimento de METAS e da
ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE AÇÃO.

Este anexo é colocado como um MODELO SIMPLIFICADO DE
INTEGRAÇÃO DE RH À INFORMÁTICA, pois estabelece linhas gerais de
procedimentos, permitindo que a criatividade, a inovação e até o "intrapreneur"
tenham condições de apresentarem propostas para o COMITÊ DE TECNOLOGIA
(ver local assinalado - traço na lateral esquerda).

Outro fato interessante nesta Instrução Normativa é a proposta de
integração, de interrelacionamento e de transação entre as Divisões de uma
empresa e o seu Departamento de Tecnologia e Informática, mas sem exigências
"descabicas" dos implantadores do computador. A linguagem é simples e bem
próxima ao usuário final (por exemplo: meta, cronograma, objetivo, definição de
recursos, etc.).

Cumpre observar a citação do "Comitê de Tecnologia" grupo de
trabalho que auxilia a integração COMPUTADOR X USUÁRIO.
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------------------------------INSTRUCÃO NORMATIVA -No 002/88------------------------------
Público Intrrno

METAS
•

ASSUNTO
ESTABELECER CRITÉRIOS E PROCESSOS PARA A FORKALIZAtKO DE KETAS PARA CADA DIVISKO E SUA POSTERIOR AVALIAt!O

OBJETIVO
Criar uma sistemática para a elabora~ão do conjunto das

-metas do Departamento de Tecnologia e Informática_

CONCEITOS BÁSICOS
~As metas das Divis5es devem representar no seu nível de

detalhe as metas do Departamento_

_Uma meta
planejamento -anu a I
Lnf o r m á t a c a

somente é oficial se
ou de revisão, pelo

aprovada,
Diretor de

na reunião
Tecnologia

de
e

Toda meta pode ser revista trimestralmente e, se modificada
deve ser submetida a nova apreciação para sua oficialização

Uma meta deve representar um objetivo passivel de obtenção
pela Divisão, deve ter na sua definição uma descrlção dos recursos
necessarlOS para sua obtenção e ter explicita a sua forma de
avalia~ão

lUARTAtUrrO oc rrDlOLOGIA E IIf"~ÁTICA
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INSTRUC~O NORMATIVA -No 002/88------------------------------
PIib lico Inhrno

PROCEDIMENTOS
l-NO ESTABELECIMENTO DE HETAS
.Até o décimo quinto di~ útil do mês de Janeiro as Gerências

devem estabelecer em conjunto com a sua equipe de funcionários as
metas para o ano em vigor .

.Até a terceira semana
reunlao de planejamento anual,
oficializadas as metas .

do mês de Janeiro é realizada
na qual seão apresentadaS

a
e

.0 conjunto de metas é enviado à Divisão de Servlços e
Controles para condensação e despacho para o Comitê de Tecnologia,o
qual pode ou não referendar o conjunto de metas Na hlpótese de
algumas metas não serem referendadas ou assuntos serem incluldos como
metas o processo retorna a Gerência para reformulação de suas metas e
posterior retorno ao Comitê

.Após a referendação cada Gerêncla recebe um documento com
as suas metas para o ano em questão.

2-NA REAVALIAC~O DAS METAS
.Nos meses de Harço, Junho e Setembro as Gerências em função

do transcorrido no trlmestre podem reavallar suas metas .
.As reavaliações devem ser elaboradas na primeira semana do

mês e aprovadas junto a Diretoria na segu~da semana
.A Divisão de Serviços e Controles deve receber as

reavaliaçõesat~ a terceira semana do mês e de posse delas, emitir um novo conjunto
de metas a ser submetido ao Comitê de Tecnologia

3-ELABORAC~0 DO PLANO DE AC~O
.De posse do conjunto de metas aprovadas, cada Divisão deve

elaborar um Plano de Ação para o seu atingimento.
O Plano de Ação ~ composto por cronogramas de trabalho com

pra20S para cada uma das atividades que compoe cada uma das metas

\, 4-AVALIAC~0 DO CUMPRIMENTO DAS METAS
.0 cumprlmento das metas é avaliado mensalmente através do

acompanhamento dos cronogramas de trabalho anexos ao Plano de Ação de
cada Divisão .

.Na primeira semana do mês de Janeiro o conjunto de metas de
cada Divisão é avaliado pela Diretoria, determinando o que foi
atingldo e de que forma .

.A avaliação do cumprimento das metas subsidia o documento
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ANEXO 6

NORMAS EMPRESARIAIS E DE
RECURSOS HUMANOS

(P~s! 699 à 7Q2)

COMENTÁRIOS: Nas próximas 3 páginas encontramos a
opção"Manual" empregado no lugar de "Norma", mas o resultado é o mesmo.

O assunto envolve Recursos Humanos e as Operações Técnicas, que
podem caracterizar-se como prestação de serviços através de computadores ou
semelhantes.

O destaque fica para a "ÉTICA",. assunto que as normas e manuais
começam a tratar com mais assiduidade. Envolve deste a definição até as normas
relativas ao exercício da profissão.

Outra caracteristica é a conduta perante os clientes, e, com
detalhes das situações onde podem ocorrer tentativas de "suborno" ou mesmo a
obtenção de vantagens, inclusive profissionais.

Esta norma é apresentada com a finalidade de destacar o
COMPORTAMENTAL dentro de situações 'altamente TÉCNICAS.



QUADRO DE ANEXOS 70 O

MANUAL DE OPERACOES TECNICAS
1 OJT 89

II. DEVERES PROFISSIONAIS
M:)P-11/2

1. ETICA PROFISSIONAL
o peS50al tecnlCo, pela natureZé dO traOalho que faz, estã em estreito
contato com Cl ientes e com o pessoal oestes, tendO granoe responsaoll idade
ae cumprir rigorosamente as regras de conouta profiSSional, aorangldas
pelos 5ervlços que prestamos (a~inlstração, Cienclas contãOe,s, direito,
economia, engenharia, PSiCologia etc.)
Espera-se que todO memoro dO qUadrO tecnlCO conheça integralmente as regras
de conduta profi5Sional constantes deste Manual e dOS Cõdlgos de Etica dos
Aaministradores, AovogadOS, Contadores, Economistas e Engenheiros, que se
encontram em nossas 8iOl í o t ec as .

2. NORMAS RELATIVAS AO EXERCrCIO DA PROFISSAO
A indicação oe um profiSSIonal para aetermlnado traOalho pressupoe que
ele estã apto a efetuã-Io. A aaeauada execução oe qualquer traoalho,
dentro da melhor tecnica, deve ser um oOJetivo impl iCito de cada
profissional ( )
A Firma mantem ã OiSPOSiÇão oe seus profiSSionais, nas 8iOl iotecas,
EstudOS Setoriais que devem ser consultadoS a cada novo traoalho.
Dedicação total deve ser api icada a tooo e qualquer traoalho, seja qual for
seu grau oe importãncia.
sempre tr-aca Ineroe em EQJ IPE '.e iesc requer reece ito ã n ier arcu ia
func iona J, ã O i9n idade ce cada um dOS cema iS rrerror ce co grupo, e
observãncia de absoluta lealdade.

3. CONDUTA NOS ESCRITOR/OS DOS CL/ENTES
São as seguintes as regras ele coneluta a serem ooservaelas quandO traoalhamos
nos Clientes:

3.1 Evitar conversas de carãter pessoal, emOora se recomende uma
atituele COrelial para com o pessoal elo Cl iente.

3.2 Via de regra, discutir com o pessoal 00 CI iente apenas os
assuntos pertinentes a seus respectivos setores e níveiS de
responsaoil ielaele.

3.3 JamaiS comentar com o pessoal do Cliente assuntos pessoaiS, ou
;nfp',.. •.•,.,c C ") +:31 ('~mn o v a t or- ~e eua r~uneracão. cue ~
ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL.

3.4 EVitar comentãrios ou criticas sOOre o traoalho, os honorãrios ou
outras ~aracteri~tlcas ae nossos concorrentes.
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MANUAL DE OPERACOES TECNICAS
1 CVT 89

II. DEVERES PROFISSIONAIS
M)P-II/3

3.5 Ter CUidadO espeCial em não di~cutlr falhas (lU Idlos~lncraslas dO
pessoal dO Cl iente, a não ~er de maneira formal quanoo estiver no
escopo de nosso trabalho.

3.6 .rama r e tratar ae assuntes co Cl .en t e em elevadores, restaurantes
OU outros locaiS P~bl ICOS.

3.7 Não di SCU t Ir cr oo I emas r e I a t ivos ·a cr ocec imen tos, cue s tOes
têcn,cas e assuntos controversos na presença ae pessoal ao
C I ien te ,sem que eles tennam '5 Ico c r ecu t r cos previamente com o
Supervisor, Gerente e Diretor encarregaelo da conta dO Cl iente e
com a Comissão ele Contabll idaele e AUelltoria, 5e aSSim for
consideradO necessãrlo pelo Diretor.

3.8 :Jão compr ar ce ç I Ien tes senso ce I os preços norma Is cobr aoos de
5eu próprio ~2ssoal.
Não tomar dinheiro emprestadO dO Cl iente nem pedir-lhe que

~ desconte cheqUes.
~ 3.10 Não ~ol iCltar ao Cl iente eloaçoes para fins filantrópiCOS.

3.11 Se o CI iente, ocaSionalmente, oferecer brindes, somente aceitar
os que não sejam em dinheiro, e cUJO valor não ultrapasse o valor
equivalente a cem dólares norte-americanos (convertidOS ao câmbiO
oficial). A oferta de brindes de valor superior a esse deve ser
,mediatamente comunicada ao Diretor, Gerente ou Supervisor dO

3.9

trabalho.
3.12 O Cl iente depOSita em nós a sua confiança e somente a ele elevemos

satisfação SObre o resultado elO trabalhO. Nunca, jamal~, comentar
com terceiros não autorizadOS pelo Cl iente acerca de trabalho que
foi executado. Isto ~e aPI ica espeCialmente ã Imprensa, em
palestras ou em cursos. Qualquer referéncla a casos práticos deve
ser feita omitindo-se sempre o nome do Cl iente.

3.13 Espera-se dOS prOfisSionais { -o,":"" '~, {tjiscrição sempre e,
qUando acompanham os Cl ientes em bares, restaurantes ou locaiS de
entretenimento, dentro ou fora da Cidade, extrema SObriedade é
reccrrenoaca no consumo de t)ebIdas a ICOó I i cas .

3.14 O profiSSional que recebe oferta de emprego de um Cl iente CJ
L...:~:. t='8€Vediscutir a questão imediat~nte como Diretor
encarregadO dO trabalho, ou com O Gerente de RH de sua DiViSão.

3.15 Os profisSionais dO qUadro técnico não devem procurar emprego nos
Cl ientes. Se o profiSSional desejar um cargo fora da área de
auditoria ou consultoria, a Firma pOderá aJUdá-lO.
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MANUAL DE OPERAQO€S TECNICAS
1 cvr 89

II. DEVERES PROFISSIONAIS
t-eP-1 1/4

3.16 No caso de um funCionãrio dO Cl iente sol icitar emprego cJ( "o" •. ) o fato deve ser Imediatamente comc u cacc ao encarregaoo
dO traOalho ou ao Diretor da DiviSão.

3.17 Nennuma comunicação, seja carta, proposta, telex ou fax, deve ser
dirigida a Cl iente sem o conhecimento co Gerente ou Diretor
encarregado do trabalho. NO caso da a~Séncia de amboS,
Obrigatoriamente serã consultado o Diretor alternativo dO prOjeto
ou outro Diretor.

3.18 A correspondéncia qUt envolva qUalquer tipo de qUestão técnlca.sõ
pOde ser aSSinaca por responsãvel técnico, assim qual ificado ~C )

4. EXPANSAO DA CARTEIRA DE CLIENTES

Estimula'OOS t oocs os cror í es tona rs a apresentar novos c: .enres ( .) e
a expandir os serviços prestaaos aos Cl ientes Jã eXistentes. Esses
eSforços, que devem ser mantidos nos I imites da ética, serão devidamente
reconnec icoe , no Sistema de aval i açêo de oeeerncenno.
DevidO ãs restriçOes existentes nos CõdigOS de ética de algumas das
profissOes onde atuamos (notadamente na aUditoria), ainda não nos é
possível fazer propaganda nem util izar algumas técnicas de marKeting
bastante util izadas na ãrea de outros serviços.
Por essa razão, entre as formas maiS importantes e efetivas de aumentar a
nossa carteira de Cl ientes, estão a capaCidade técnica, a postura de nossos
profiSSionais, o grau de expOSição ã comunidade empresarial e profissional,
e nosso relaCionamento externo.
A participação efetiva e constante dO pessoal técnico, sobretudo a part~r
do momento em que passa a ocupar funcoes de supervisão, escrevendo artigos
técnicos, no meio universitãrio, em organiZaçOes de classe e aesociaçOes
empresariais, é considerada de' importãncia vital para a expans~) aa nossa
carteira de Cl ientes.

5. DISCUSSOES CQ'1 CLIENTES
Qualquer discussão Significativa com Cl ientes ou pedidos de OPinião sobre
assuntos importantes que envolvam um parecer técnico da Firma, devem ser
imeOiatamente levados ao conhecimento do Diretor encarregadO do trabalho, aquem caberã deCidir como agir.
No trato diãrio com o Cl iente, o profiSSional poae ser tentado a fazer
recomendaçoes, comentãrios ou observacOes a respeito do pessoal do Cliente,
de sua organiZação, do seu desempenho ou de seus Sistemas. Comentãrios
desse tipo devem ser feitos tão-somente com o executivo do Cl iente que
contratou (,.-:0.1. ~» ou que fOi ces r snaoo para accmcannar nosso treoe tnc •
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ANEXO 7
NORMAS EMPRESARIAIS E DE

RECURSOS HUMANOS

(Pes. 703 a 706)

COMENTÁRIOS: As próximas 3 páginas apresentam ao leitor e pesquisador

interessado o procedimento "SISTÊMICO", isto é, a busca da entrada, processamento e

saída de dados.

Permite compreender a visão weberiana de empresa, pois ela determina O

QUE FAZER, como bem ilustra o texto assinalado.

A RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA é perseguida através do

processo de comunicação, com a visão pró-ativa e generalist a (ver letra B. Objetivos).

Desenvolve também a idéia de MANUAL INTERDEPARTAMENTAL e

define o que vem a ser SISTEMAS & MÉTODOS, integrando ORGANIZAÇÃO &

INFORMAÇÃO, no conjunto OMIS (assinalado no texto).

Procura também incutir o uso do Manual e de suas Normas através de

formas participativas e de troca de idéias.

Na presente tese, é um indicador das emissões situacionais ou contigenciais,

visando integrar RH à INFO de uma maneira mais SISTÊMICA.

~.I
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1 N T E R D E P A R T A M E N T A L
INTER - DEPARTAMENTAL PROCEDURE

EMISSÃO
N9 / DJ:...3SUBST.

NO~S INTERDEPARTAMENTAIS
_____ o -

I. F INAU DADE
Esta norma define o objetivo e conceito de norma Interdepartamental e expll~ co
mo ela pode ser obtida. Conceitua manual de normas InterdepartamentaIs, dellml~
ta seu conteúdo e determIna seu controle. DetermIna, ainda, as responsabilidades
dos usuirlos. .

11. NORKAS INTERDEPARTAMENTAIS
A. Conce ito

Norma Interdepartamental é o conjunto de procedimentos escritos, cronologtca
mente ordenados, que distribui as responsabilidades a cada um dos departame;
tos envolvidos na execução de uma determinada tarefa. . -
O relacionamento de uma norma com outra (ou outras) e com as políticas da Em
presa é observado para evItar orientações contraditórias.
As normas formam um. conJunto Integrado de tal fonma que uma norma se comple-
menta com outra e o conjunto delas abrange todos os sistemas da empresa.
Por ser Interdepartamental, não é elaborada para tarefas cuja execução total
ocorre em um único Departamento.
As Normas InterdepartamentaIs são aprovadas pelo Diretor Controlador e pelo
Diretor Gerente, e constituem-se em regulamento oficiai da Companhia.

B. Objetivos
1. Distribuir, de forma organizada, as responsabilidades a serem cumpridas

pelas diversas Dreas envolvidas nas operações. A norma determina o que
fazer. O como executar cada tarefa deve ser objeto do ~nual Operacional
de cada DrH.

2. Raclonalizar o fluxo de documentos para acelerar o cOTluntca~ão Interde-
partamental e obter um desempenho organizado e ~is ·econômico.

3. Permitir que cada responsável por uma determinada operaçio~ conheça toda
a operaç~o tanto quanto a parte que executa dentro dela.

~. Servir para treinamento de novos empregados.
C. Solicitação de novas normas ou revisão de normas existentes

A elaboração de normas novas ou a revisio de normas existentes pode ser soli
citada por qualquer empregado da administração (supervisores, gerentes gerais
ou diretores). As solicitações devem ser feitas através do formulirio "Soli-
citação de Estudos" (Anexo 1). Esse formulário pode ser retirado na Divisão
dE Auditoria e Sistemas t Métodos.
O requl s ltan te deve descrever o problema que está encontrando cer· eut ros de-
partamento!. e comenta r resumi damente discussões que teve con-.os mesmo!..
Se o requisitante souber a redu~io de custo envolvida ou o melhoramento ope-
roclonal,deve Indicar no espaço apropriado. Deve também Indicar todos os de·
partomentos envolvidos e s~ eles estio cientes do pedido e das alterações de
procedimentos solicitadas.

1.'1. tlESPONSABI LI DADES DE SI STEAAS & ~rTODOS ~O DESHlVOLVH4ENTO or t.lOkMAS

I. Estabelecer o critério de prioridades para a elaboração ou revisÃo de normas,
conforme as necessidades globais da Companhia.



IN! E R D E P A R ! A M E N ! A L
INTER - DEPARTAMENTAL PROCEDURE

705

•

QUADRO DE ANEXOS

N O R M A
NQ EMISSÃO -

SUBS!. ......•• '

2. Efetuar o levantamento de Informações Junto (,Dreas ~ra conhecer que parcelo··,
de uma determInada tarefa é executada em cada area.
Submeter Ã análIse das áreas as propostas de normas ou revIsões.
EmItir Normas Interdepartan~ntal,.
EmItir as versões ~ Inglês das normas. sempre que necessórlo.

l.
•••
5·
6. Dlstrlbulras normas ou revIsões emitidas a todos os possuIdores de Manual de

Normas InterdepartamentaIs.
Atualizar. semestralmente. o fndlce das normas exIstentes.
AssistIr as áreas na Implantação das normas emitIdas.
Esclarecer dúvidas na interpretação das nonmas emitidas.

7.
8.
9.

IV. MANUAL DE NORMAS INTERDEPARTAMENTAIS
A. Conceito

o manual de Normas Interdepartamentais é a pasta onde é mantido o conjunto de

normas emi tIdas.
8. Conteúdo

I. Há normas que interessarr.apenas a um grupo de departamentos nelas envolvi
do. Assim. o esquema de distribuição de normas prevê a distribulião de c~
pias apenas a tais departamentos de acordo com os seguIntes crlterlos: .:
o) O departamento executa algumas das responsabilIdades previstas na n~

ma .
b) o departamento não executa quaIsquer das responsabIlidades previstls

na norma. mas tem um envolvimento Indireto na operação global.
A norma é especifica e sem o envolvimento direto ou Indireto do de~~
tamento. mas lhe Interessa como Informação.
Normas de Interesse geral para toda a companhia. (Ex.: "Uso de Aut~
ve ls Particulares a Serviço da Companhia •••·tlDesllgamento de Errçre9a·~
dos", etc.) •.

c)

d)

2.
: !

Qualquer manual, emborl não contenha todas os normas deve conter o fndlc
Geral de Normas Interdepartamentais atual izado. Ele informa ao usuário}!
quais os assuntos regulamentados por normas.Observe sempre as Instruções contidas no final desse fndice para garlnti
a otualização de seu manual.
Exemplares em Inglês são mantidos no manual quando a existência ou frc·',
quência de pessoal estrangeiro na área o fizer necessário.

t. Controle

3.

I. Sistemas' Métodos possui urr,controle individual de cada área Indicando
quais normas uma determinada área possui.Esse controle assegura o envio de avisos de csncelDmentos. substitulçõ~
de pág t nas. Ddendos etc •• referentes cs normas eont Idas no manual deU'.orei.

2. No fornecimento de manuals devem ser observados os seguintes pontos:
D) Deve existir apenas um manual em coda departamento cujo Dtuallzaçio

é normalmente. mantida pela respectiva secretária.
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•O R li A I N T E R D E P A R T A li E N T A L
INTER - DEPARTAMENTAL PROCEDURE

~ N9
IEMISSÃO

NQ.3 D~

b) Quando u~ divisão/seção ,Ituar-se longe da Grei de localIzaçÃo do de
partamento. eSSD dIvisão/seção poderD. também possuIr um manual cO;
normasq~e lhe Interessam conforme critérios estabelecidos nas III fnel'lSi
do Item-!.l acima. A secretária dessa divisão/seçÃo lerá responsável
por mãnter e atualizar o manual.

3. Exemplares avulsos (fora do Manual de Nonmas) podem ser envIados dlretamen
te ao empreg-ado quando a operação regulamentada pela nonna exlgf-lo. -

V. RESPONSABILIDADES DaS USU~RIOS
1. fornecer todos os detalhes do trabalho que é objeto da norma.
2. Analisar cuidadosamente a proposta inicial da norma e dar sugestões e soluções

com clareza.
3· Trocar Idéias com O pessoal da área sobre a proposta de nonma, principalmente

.com aqueles que assumirão as responsabilidades nela atrlbuldas.
Circular, entre os empregados da Divisão ou Seção. toda norma nova, revIsão dE
norma ou aviso de cancelamento, antes de sua inclusão no Manual de Normas.
Manter o Manual de Normas atualizado, efetuando os substltuiiões e Inclusões
das normas emitidas e removendo as canceladas. (Vide instruçoes no fhrldo in-.
dice).
Manter o Manual de Normas em local de fácil acesso a todos os empregados de
Departamento que necessitem consultá-lo.

~ ~.
S.

., ..

,

APROVADO:
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ANEXO 8
NORMAS FUNDAMENTAiS DE

(P~St 707 ª 724)

COMENTÁRIOS: As próximas 17 páginas representam a metodologia

empregada na integração do indivíduo com o equipamento. Particularmente, consideramos

uma das normas bem elaborada, enfocando o assunto COMUNICAÇÃO como base de todo

o processo participativo, pró-ativo e sistêmico.

Neste anexo convém ressaltar as Definições (fls 2 a 5 de 20); a estrutura ou

conteúdo de cada documento (fls 7 a 10); a redação (fls 11 e 12) e os anexos.

Na presente tese o presente anexo serve como MODELO de uma norma

introdutória de OMIS na empresa. por apresentar padrões e parâmetros de comportamento,
principalmente.

707

i
t
t
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MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS ~OL.HAS OE

A 20
OATAL S ,07, 87

ASSUNTO CLASSIFICAÇÃO:

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO NORMATIVA E INFORMATIVA (SCNI)
~ ~ -J

OBSERVAÇÃO:

~D_I_S_T_R_18_U_IÇ_~_~_. L_I_S_T_A__"_A_" e__'_'B_'_' J
r

- OBJETIVOS

1.1 - Permitir que as deliberações da D'ir e t or i e d:: empr e s e , referentes ::5 açoes
administrativas, sejam f or mal iz ed as e informadas, através de po l i t ic a s e
diretrizes. aos niveis competentes.

1.2 - Determinar a estrutura de organizaç~o geral ou parcial e suas respectivas
responsabilidades e "atribuiç~es b~5icas.

1.3 - Assegurar a uniformizaç~o dos métodos de trabalho desenvolvidos pelos
~rg~os executantes de atividades técnicas.

1.4 - Garantir a qualidade e o controle de atividades especificas IIlediar:te pa-
drões determinados.

1.5 - Pe rm i t I r o estabelecimento das caracteristicas de materiais e euu i pene n t o s
utilizados pela empresa.

1.6 I\ssegurar que os procedimentos administrativos sejam de s envo lv ido s . de
acordo COIl1 as po l Í t ic e s e diretrizes estabelecidas pela empr e so .

1.7 - Formalizar" e informar aos õrg~os execut an t e s Zf unc ionar t o s , rie ;;:'.';;-1

clara e padronizada, os procedimentos da eunr e s e , possibi I i t anrlo r!r>selll-
penha com maior efici~ncia e controle mais eficaz.

1.8 - Possibilitar a divu1gaç~o ou alteraç~o de orientações gerais aos funcio-
nários. de c ar a t e r exc l u s ivament.e informativo.

2 - ItlSTRurlErnOS rlOl~f.1rdIVOS ( Definições)

- são os í ns t ruuren t os formais, utilizados pela eurpr e s a , de s c r i t os n sr-gllir.
para oficializar po l lt í c as e procedimentos aos seus órgãos/funcic)IIillios.

2.1 - Norma

Conjunto de regras para a realização ou ava l iaç ao de uma IlIeta p<;,,~dri(,,:
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- - r FC~HA,I SUBSTITUI

A , OLHA

- r CLAS51F ICAÇ;'O

j
H.o c} H.o

PRO-AAF-Sor·1-001 DATA DATA

j 151 I 1117 187
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-----..Jr·
1.i-:

['i'------------------------------------------------------~.r

2.1.1 - politicas e Diretrizes
Conjunto de objetivos/indicações que estabelece um prnqr am.i d.· ,l~ ,)0 n-condicionam a sua execuçao.

2.1.2 - Organização
Definição, obrigações, responsabilidades e posiçao hierárqlJica dos
orgaos da empresa, de acordo com os critérios administrativos e de
departamentalização básica.

2.1.3 - Técnica
Conjunto de determinações para a execução de atividades especificas,
de forma padronizada e em ordem cronológica, atraves de técnicas ajus-.
tadas, fixando as condições exigiveis para DS materiais e equipa~entos,
tomando por base normas internas, externas, nacionais ou internacionais

2.2 - Procedimentos
Conjunto de instruções que determina como as atividades especificas devem
ser executadas, de forma padronizada e de acordo com as normas de pollticas
e diretrizes / técnicas em vigor.

A

~
~
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~
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"
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2.2.1 - Geral
Procedimentos para atividade de âmbito geral ou especificos para exe-
cução de atividade de Relações Industriais e Garantia de Qualidade, sob
a responsabilidade,da area Superintendente.

2.2.2 - Planejamento e Gestão
Procedimentos espectficos para a execução de atividade especifica,sob
a responsabilidade, da area de Planejam~nto e Gestão.

2.2.3 - Administrativo e Financeiro
Procedimentos espectficos para a execução de atividade especifica,
sob a responsabilidade, da area Administrativa e Financeira.

2.2.4 - Comercial
Procedimentos especificas para a execução de atividade especifica.
sob a responsabilidade, da area Comercial.

2.2.5 - Industrial
Procedimentos especificas para a execução de atividade especifica. sob

a responsabilidade, da area Industrial.

:~
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r SU9ST,TU' í ~OLI-"D4 lA FeL"'''r PRO- r\7tr~sf,~j~cn ""
I , ~ H.e .J...- " , I, , ~ÂTA. :... to i ~ I

.I l J 15 07 I 871I ~

r~--------------------------------------------------------------------

Instrumento utilizado para solicitar ou fornecer' infor'!Ii)~I-)('-;' ''''f '?s,,))'ias
para o de s empenho dos trabalhos, entre matriz/filiais/órgi3us/IIJI" iU'IÁ,'ios

2.3 - Instrução de Serviço

Conjunto de instruções que permita a opar ac t one l iz ac ao rir ;" j-;id .•dp<;

especificas a serem seguidas para a execução dos s e rv í c o s . ;) ,,;.,"p) illl"'"1l() d
um determinado órgão, quando o instrumento" procedimento" 11,1/\ rl1f" t n-

talmente suficiente e esclarecedor.

3 - INSTRUMENTOS INFORMATIVOS
são os instrumentos formais, utilizados pela eupr e s a , de sr r i t o s ;\ <,/>u'lir.
para informar ou esclarecer aos órgãos/funcionários, no alii[litc' lljl:J! ou
parcial,de assuntos de caráter geral/interno.

3.1 - Circular

Instrumento utilizado para estabelecer ou a lt er er oriellta~('Ps int e r n a s
aos funcionários, bem COI1\O d ivu l qar fatos ou not lc ie s de II.d,)lr·l·1 er"il:~rJ

de interesse geral da empresa ou de um deterllt1nadJ área/0"J''i",

3.2 - ~'etnorando

4 - FORf·IULÁRIOS

4.1 - Instrumentos Normativos

4.1.1 - As normas, procedimentos e instruções de serviço, quando de sua ela-
boração, devem utilizar o modelo" Hanua l de tlormas e Pr oce d imen t o s "
cod. SOM -001 ( anexo 1) para a-página inicial ( independente do
inqice) e cód. SOM-002 (anexo 2),para as páginas subsequentes.

4.1.2 - A norma técnica, procedimentos e instruç-ão de serviço ut i 1 iz am a
•• I nstrução de Preenchimento" cod , SOI·l-003 (anexo 3) para di vu I gar
a maneira correta de preencher os campos de um fonllulãrio quando
envolvido na normalização de determinado assunto.

4.2 - Instrumentos Informativos

4.2.1 - Circular
Quando de sua elaboração, deve ser utilizado o modelo" Cil"cular"
cód. GER-OOl ( anexo 4)
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5.1.3 - Corresponrle à " Ordem numérica sequencial", de
enisseo do i nstrurento , a partir de 001, por natureza e por gr-upJ ---1

, I,
t

,..~lITUI
y- lI ~ol •...•.05

;

"'\
A fOLHA

(PRO-~~~ ~B~-1JOl N,o {= No

~I C>ATA CAiA
.J

l j b l.,.i / c;; I
( I I ( ,/

•
4.2.2 - Memorando

Quando da necessidade de sua utilização, optar pelo 1111),lr,I() "lil,tlll)).IIJlln"

tód. GER-002 ( anexo 5) formato A4 ( 21,0 em x 29.~ cm l , elll CcJSOS flue
exijam espaço considerável para mensagem/solicitaçao ( IIPI-t;llllllll) (111

para fornecimento de informação ( resposta); em ou t r o s riIS(JC, uti I i7Jr'

o modo GER-003 ( anexo 6) formato A5 ( 14,8 em x 21,0 (li!).

5 - CLASSIFICAÇÃO

- A classificação será inserida ao instrumento normat ivo Z'i nf cru.e t ivo 3;JÓS
a sua aprov2çao final.

5.1 - Normas
,n, n, - ~,:~:.\ - ti! ; rI

- I • 4
5 . 1 . 1 - Corresponde a "Abreviatura" do instrufi1ento

I
utilizado .-

5. 1.2 Corresponde - "'Sigla área" responsável- a da

5.1 A - Abreviaturas dos instrumentos:

- Norma de Po l it ic as e Diretrizes -PO
- Norma de Organização - tlO
- Norma Técnica - rn

5 ~1 .5 Siglas das -- areas: -
- Diretoria Superintendente
- Diretoria Administrativa e Financeira
- Diretoria Industrial
- Diretoria Comercial
- Diretoria de Planejamento e Gestão

- ASP
- AP.,F
- AIT
- I\cr~
- APG

f
3t.
1r
i

f
l
~,~--------------------------------------------------' ~
",

.*

i~','
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r SUBSTITUI í 'OLMA 1AFOLHA 06r CLA5~iF,CAÇÃO
,

lpRO-A~r-SG~-OOl I \ ".0 ~,..,
<

I l DATA

I
~·Â IA

87115 } 07}..Á ./

5.2 - Procedimentos
PP-O - t.: F\ - Mf\- rHlrl

1
.

5.2.1 - corresponde a "Abreviatura do
. instrumento -procedimentos"

5.2.2 - Corresponde à "Sigla da área" responsável ---l

5.2.3 - Corresponde à "Sigla 'do órgão" predominan-
te nos procedimentos descritos

5.2.4 - Corresponde à "Ordem numérica sequencial"
de emissão de procedimentos, a partir de
001

-5.2.5 - As siglas dos orgaos mencionados no
no anexo 7.

5.3 - Instrução de Serviço'

item 5.2.3. estao relacionadas

5.3.1 - Cor respcnde à "Abrevi atura do instrumento
-instrução de serviço" .

5.3.2 - Corresponde à " Sigla do órgão", resronsávp1
.pelas instruções descritas I
Corresponde à "Ordem numérica sequencial" de
emissao de instrução de serviço, a partir de
001.

5.4 - Circular

5.3.3

:\[\1, - lI! III - ti

1 _.J 15.4.1 - Corresponde à " Sigla da área" responsá~el------.J
5.4.2 - Corresponde à "Ordem numérica sequencial"

de emissão de circular, a partir de 001. ------
5.4.3 - Corresponde ao "último digito do Ano" da

emissao ------------------ --
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r SUBSTITUI

.~'
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~_~.o ~_H_.o ~~
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I -' "- . \...I 1

'-________ 1

r
S.5 - t·1elllorando

5.5.1 - Este instrumento recebe classificação e controle, a criterio de
seu emitente.

5.6 - Competência
5.6 ..1 - A r:lassificação e o respec t í vo controle dos instrumentos normativos,

após aprovação forma1,estão soh a responsabilidade da Seçao de Orga-
nizaç~o e M~todos ( O & M ).

S.6.c - As circulares são classificadas e controladas atraves da secretaria
da Área Administrativa e Financeira.

6 conteúdo)ESTRUTURA

6.1 - Instrumentos Normativos
As Normas, dependendo da natureza, variam com relaç~o a sua estrutura.

6.1.1 - Po lit ic as e Diretrizes (PD)
6.1.1.1 - Índice

Lista organizada, com a indicação das paginas, para facilitar
a localização dos cap{tulos/ {tens descr~tos na pollticas e
diretrizes.

6.1.1.2 - Objetivais
Descritã a finalidade do assunto, objeto de normalizaç~o.

6.1.1.3 - Definição/ões
Se necessário, quando haja palavra
to normativo, que seja desconhecido
terpretação ao usuario.

ou termo, cunt idu PIII ins t rumen
ou possa causar d~vida de in-

;

6.1.1.4 - Disposições Gerais I)
Se necessário, quando exige divulgação de referência ou detenllina-i
ção especifica, imprescindivel à normalização do assunto. i'

6.1.1.5 - Po lit ic as e Diretrizes Ilr
~

Descritas e agrupadas, por função espec{fica, referentes ao
assunto, objeto de normalização. ~.
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Lista organizada, com indicação das paginas para facilitar a lo-
calização dos capitulas/itens descritos na norma técnica .

6.1.1.6 - Anexo/s
Modelo de documento que julgue necessario a cOlllpl(~III1'I1I.".", ".1
normalização do assunto e ao perfeito ent end iureu lo d,. 1I'.1I:.liu.

6.1.2 - Norma de Organização (NO)
6.1.2.1 - Indice

Lista organizada, com indicação das pjginas, para facilitar a
localização dos capitulos/itens descritos na norma de organização.

6.1.2.2 - Objetivo/s
Descrita a finalidade do assunto, objeto de normalização.

6.1.2.3 - Disposições Gerais
Se necessário, quando exige divulgação de referencia GU determi-
nação especlfica, imprescindlvel ã normalização do assunto.

6.1.2.4 - Organograma
Repr e sent ada graficamente a estrutura organi z ac iona 1. i:bj,:>~ode
norlllalização.

6.1.3 - Norma Técnica ( NT)
6.1.3.1 - Índice

.6.1.3.2 - ObjetivaIs
Descrita a finalidade do assunto, objeto de ncrll;aliução.

6.1.3.3 - Definição/ões
Se necessário, quando haja palavra ou termo, cont ido el!l instrumen-
to normativo, que seja desconhecido ou possa causar dGvida de in-
terpretação ao usuário.

6.1.3.4 - Disposições Gerais
Se necessãrio, quando exige divulgação de refer~fl(ia nu dr>tenlli-

nação especifica, imprescindivel à normalização do a ssuut o .
6.1.3.5 - Procedimentos

Descritos e agrupados, por' ~rgão ou funcionário envolvido, ell1
em ordem cronológica, para o desenvolvimento de ativil.J.vJ~stécni-
cas, objeto de normalizacão.



QUADRO DE ANEXOS 715

SUBSTIT\,;I í 'O •.HA IA , OLHA
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6.1.3.6 - Instrução de fotmulário

Se necessário, quando haja determinação de I1rf>f>nchi,IlPII!f) de for-
mulário. durante o desenvolvimento de atividades lécllicJs.

6.1.3.7 - Anexols

Modelo de documento que julgue necessário a cO;IIplPIIIPrIL,l!~,~() da
normalização do assunto e ao perfeito entendi'"enlo uu u suar io .

6.1.4 - Procedimentos ( PRO)

6.1 ~4.1 - Indice

Lista organizada. com indicaç~o das paginas, para f~ri litar a
local ização dos capitulos/itens descritos nos pr uc e.l ill;~'llos

6.1.4.2 - Objetivols

Descrita a fi na 1; dade do assunto, obje to de norma 1 iz aç ão.

Definição/ões

Se necessário, quando haja palavra ou termo, contido elll instru-
mento normativo, que seja desconhecido ou possa causar dúvida
de interpretaçã~ ao usuário.

6. 1 • 4 • 4 - Oi s po 5 iç õe s G.er a is

6.1.4.3

Se necessário, quando 'exige divulgação de referência ou ,jelerlni-
nação especifica. imprescindlvel à normalização do assunto.

6.1.4.5 - Procedimentos

Descritos e agrupados, por orgao ou funcionário envo l v ido , em
ordém cronológica, tendo como base as politicas e diretrizes
aprovadas, para o desenvolvimento de atividades administrativas,
objeto de normalização.

6.1.4.6 - Instrução de

Se necessário, quando haja determinação de pr e ench í men t o de
formulário, durante o desenvo1vimento de atividades achn in i s t r a-
Uvas.

6.1.4.7 - Anexols . .
Modelo de documento que julgue necessário ã cOn1[Jlelllentação da

.. _~?r~lIali~ação do assunto e ao .perfeito en t end iman t o do u s uar io .

c I
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6.1.4.8 - Fluxograma.
Se necessário, quando exige visualização, para me llrnr eu t eud i-
mento do usuário, do trâmite dos formulários envolvidos 1Ii)

sistemática, objeto de normalização.
6.1.5 -Instrução de Serviço (15)

6.1.5.1 - Obedece a rresma metodologia aplicada ao " Procediment.os"
(exceto fluxograma), embora seja u t tl izad a soinent e p ar a norma-o
l í z ar atividades administrativas especificas de UHI órgi1o.

6.2 - Instrumentos Informativos
6.2.1 - C'í rcu l ar

O conteúdo da circular é determinado de acordo com as necessidades
que o assunto requeira.

6.2.2 - Memorando
.A critério do emitente.

7 - CAPiTULO (Subdivis6es

- Capitulo
1.1 - Titulo

1 . 1 • 1 r : 1tem
- Detalhamento do item

1 • 1 • 1 • 1 - Sub item
- Detalhamento do subitem

8 - O II\GRAr·1AçÃO

8.1 - Inicie o titulo do capitulo. após 2 em do contorno da folha !'('In l edo
esquerdo.

8.2 - Regule "espaço 2", quando da passagem do.capltulo para titulo
8.3 Regule" espaço 2", quando da passagem do titulo para r t ein

8.4 Regule" espaço 1,5", quando da. passagem de item para; t eiu
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8.5 - Regule" espaço 1", quando da passagem de item para det\lII'd"p',JI'1 - e s-
pectivo.

8.6 - Regule" espaço 1,5", quando da p as s açem de de t a l h ameut o <)" i I ":11 1',11 J

subitem

8.7 - Regule" espaço 1", quando da passagem de sub i t em para uet"liJ,l;"PIJto
respectivo.

8.8 - Regule" espaço 2,5", quando da pas s açem de termino de t i t u l o per e inicio
de outro titulo.

8.9 - Regule" espaço 3", quando da passagem de termino de c ap i tu !o p or o inicio
de outro capitulo.

8.10- Regule" espaçoZ", acima e abaixo de nota expressiva ( quando rl~cess~ria)

8.11- ~eg~le "espaço 3", quando da passagem do término dos procedilli'2!lt o s de \1111

orgao executor para inicio de out r o órgão executor

8.12- A elaboração de lndice deve obedecer aos me sruo s critérios, acilJ:a !::encio-
nados~

9 - REDAÇÃO

9.1 - O assunto ( nome) divulpado, pelo instrumento normativo,· deve ser sucinto
quanto O permita sua ~lareza.

9.2 - Usar, sempre que posslvel, frases curtas facilitando seu perfeito enten-
dimento.

9.3.- As frases que comp;em o texto de um instruminto devem ser orrlen~~J~ PIO
ordem direta ( sujeito - obj~to diretd- .advérbio - abjeto indireto).

9.4 Enlpregar somente palavra/termo de uso correto e sentido pr2ciso, evi-
tando sentido dúbio.

9.5 - Os capitulas são dispostos em letras nai us cu l e s e os titulas ap>?IIJS às
letras iniciais; os dois devem ser grifados.

9.6 - Na descrição do objetivo/s o verbo é utilizado no 'i nf in i t i v o

9.7 - No texto de urn instrumento as referências a outros itens de v eu: s e r r e du-
zidas a um 1II1nimo inevitável.

9.8 - Os numer o s , no texto de um instrumento, sao escritos:

g.n.l - por extenso - quando correspondem a Ullli1 c ont o çem OI) 1l1111lCrilÇJO

( duas vias •.. cinco funcionários; trinta dias)

;

f ,
j: ~I.f

J
i

871.J

;, !
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1 ,

11 !

~
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9.8.2 - em a1gari smo - quando des ignam elementos numerados ou uma sequenc ia
(anexo 4; item 8.5.1; 2~ via)
quando exprimem valores ou fórmulas, sejam IIUllleros
inteiros, decimais, fracionários ou comp lexo s .

9.9 -A descrição dos procedimentos de cada órgão/funcionário é iniciada sempr e
em nova pagina, mantendo a mesma numeração .para os t~tulos.

9.8.3 - em algarismo

9.10- Os procedimentos devem ser descritos de forma clara e sucinta, em sefjuen-
cia cronológica de aconteciniento, obedecendo as politicas e diretrizes
aprovadas.

iniciais, intermediárias9.11- Os procedimentos são agrupados por suas funcões
e finais), facilitando seu entendimento.

9.12- Na descrição dos procedimentos o verbo é utilizado na 3~ pessoa do presen-
te do indicativo.

~9.13 - As notas expressivas sao utilizadas para:
9.13.1 - Apresentar particularidades ou alternativas inerentes 20 esrecificado
9. 13.2 Apr esent er c r t t er ios ou ori entações qe ra is , neces S C11'1 (1 c; ,1(1 I-r r f P. i lo

entendimento, pe lo usuârio,do conteúdo da d ivu loar an .

9.14- O formulário envolvido em um procedimento, já detalhado elllou t r o instru-
mento, .deve ser apenas referenciado, através de sua or iqern ( c lost i f ica-
ção cio inst.rulllento),evitando dup1icidade de detalhamento.

0,

9.15- Os anexos têm numeração sequencial, em algarismos arábicos. cUllfol-lllea
ordem em que apJrecem no texto.

9.16- Os instrumentos normativos permitem agregar quantos 8ne:--GSf orenr uece ssa-
rios, para seu perfeito entendimento.

9.17- O Formulário elaborado em frente e verso deve ser reduzido e do.uons tr ado
numa mesma página, desde que 1egivel.

9.,18- O formulário apresentado em um instrumento, ob r iqa t or iament e . deve ser
acompanhado de instrução de formulário respectiva

-'811
J



1U-I\J'IWVAÇÃO

I I
I Instrumentos I
I I
I Po l l t ic as e Diretrizes I
I I
I I
I I
I I
I I
I 'norma de Organização I
I I
I I
I I
I I
I llorrna Técnica I
I I
I Procedimentos 1
I I
I I
I I
I . ,
I I, Instrução de Serviço I
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11- ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

QUADRO DE ANEXOS
719

Assinatura/s

Diretor Superintendentel
e I

Diretor Adm.Financeiro I,
I

-areas

ou
Diretor respo~s~vel

Diretor Superintendente'
I

-areas

I - -Diretor Adm.Financeiro ,orgao/s e sper i r í c
Diretor responsável I~--------------------------~
Diretor responsável I - - e s pec i t i.lorgao/s

responsável I -Diretor areos
I

I ou
lóraão/s e spsc i f ir-,·

I
I

Gerente responsável lórgão especifico
, I

I -Oire~or Superintendente I areas
Diretores I ou
elementos credenciados lórgão/s especÍriclJ

11.1 - A elaboração dos instrumentos normativos é da competéncia da Seçao de
Organização e M~todos juntamente com ~s áreas/órgãos envolvidos na nor-
malização.

11.2 - A circular, instrumento informativo, é e laborad a pelas áreas/departamen-
tos da empresa.

11.3 - A d ist r tbu í ç ao dos exemplares t ant o normativos coino inf ormo t í vos , couuet e
à secretaria da Área Administrativa e Financeira.

12- ARQUIVAMENTO
- -.12.1 - Os exemplares dos instrumentos normativos distribuidos aos orgaos,

devem ser arquivados, por natureza e classificação em pasta especi-
fica denominada " ~lanua1 de Normas e Procedimentos".

13- COrlTROLE E MANUTENÇÃO

'. !
;;. j

\

- -13.1 - O controle e a manut enç ao do " Sistema de Cornun lc aç ao tlo rme t iva e lnt or-
.a.. ..: •• _ '1.= :-- L.! 1 1. ..J _ -' __ -. •• _, A' _.! .. _ .-J _ t- __ : _ .J _ rv "_ ..: : _~ _ J': L _.-J __
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_-------:---, A F O~"A ,15
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Manual de Normas e Procedimentos B.
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ANEXO

( Formato A4 )
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QUADRO DE ANEXOS

r SUBSTITUIIA.< C lH A • 1;r C~A~~"'CIA.C·O 1 \..~.-
~-_R_O_-_AA_F_-_S_U_j'l_-O_O_J __ 1 (-O-IA.T-IA.,----l-------~J!

_ O:, 1;7

- /

INSTRUÇAO DE FORMULARIO

PREENCHIMENTO
.B~O ••,ÁV[l ••• "'OC[O'WrNro

Ar~EXO 3

( Formato A4 )

['---__ l~~_l'---_~

"'\

I
I

. f



QUADRO DE ANEXOS 722

r SUBS111UI

Ao FOLHA

I\.. Il,:;~N;

PRO-AAF -SO(.1-0Ul
OATA ~~ ~~ I
15/~

,,

CIRCULAR O
----------,;' ... ----------~

c..··-----)( J
OIU' ,.,611

(~:.=...V.,~Io~~~~~~~~~~~J

ANEXO 4

( Formato A4)

~--------------------------------- J
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SUBSTITUI 'OlH" J
---.:::.~:_C_:' ,",_.A ---::-- _"_0_1_9 _

[•••.._;;_A_T..:..A_...:..._t~

ClASSIF,CAC.i.O

Fí\O-;,;'F -5ú:'\-001~-------------'

ANEXO 5 Formato A4

ANEXO 6 Formato· AS

r\/lEMOR.A.f\JOO INTERNO

\ •••• o '"

00 ~R ----I
~------------------------------------------------------------

~------~--------~------~----------------------------.-----_.
Y'SIO

RlSPQSTA~----------------------,..---,- .. ---- .._-_.

~--------------:-------:----------_ .._ .._--
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QUADRO DE ANEXOS 724

SUBDIVISÕES

DIRETORIAS I

Aspl
AAFI
APGI
AITI
ACMI

I
I
I

DRII .
DIFI
DGOI
D~IKI
DCMI
DDBI

I
I
I

Desenv. e Nacionaliz. VDNI
Produ~ão VPRI
Manut. Meios ~e Prod. VMPI

VPDI
VCGI
VCTI
VFC I
VFNI
VFSI
VCLI
VSTI

I
I
I

Fabricação Matriz 8FMI
Nacionalizaç~o PEM BNPI
Gest~o Coml.e SIstemat 8GMI

·Gestão Indl.PEM-PEL-KI BGII
Produtividade I ePDI

Superintendente
Adm. Financeira
Planejo e Gestão
Industrial
Comercial

DEPARTAHENTOS

Relações Industriais
Informática
Garantia de Qualidadel
Marketing I
Comercial .1
Distribuição I

I
IDIVISÕES

Centro Proc. Dados
Co~trole de Gestão
Contabilidade Geral
Finanças
Filiais Norte

Fil ial s Sul Export.
Canal í s
Sistemas

r~~'OLH~ 1
_P_R_O_:_~_AA_~~_I~_'~_;_~,_:~_o_o_l~1~í_;_~_/O_~_1~_;_8-"J

ANEXO 7

SIGLAS DOS ORGÃOS

SEÇÕES

Compras Matri z SCP j
Montagem LCI-D,CA2-DI SMAI
rb,tagan LCI-f,CV1,m1 I 5MB I
M:ntag:JilLRl-O,LA1.LA2l3! SMC I
Inrort êtÇ iJ Prog. de Prod. I S!P I
Compras C.R.V I SCV!
FerrarentariaUlQvos Prod) I SFP I
Desenvolvimento PEL ! SDPI
Produtos Div. 3 I SPAI
PrOQutos Div 2/1 I SPBI
Vendas PEL I svpl
Centro de Distrib. I scol
Promotoria I SPRI
Projetes e Fabricaçãol SPF I
Assistência TÉcnica I SATI
Planejamento PEM I SPMi
Planejõmento PEL-K I SPLI
PCP - PEL -K I sppl
Contadoria I SCTI
Fisca·l/Rec./Exped. I SFI I
Anãl Ise de Custos I SAU 1
Contas ã Receber I SCRI
Organização e Método$ SOMI
Servi ços Internos I SS! I
Administração c.R.vl SAvl
Serviços Gerais I SSGI
Admlnlst. Salários I SAsl
Pessoal C.R.V I spvl
Serviço Médico I SSMI
Engenharia e Orço I SEO:
Centro Proc.Dados I SPDI
Operação I sopl
~ Evol.Prcd.lrdais. I SEP I
Administração Técnlc. SAci
Laborat. de Materiali SLAI
Ccntrole ~lld.Peças I SQC I

Controle Qualido Prro.rtos SOl'
Cortrole OJalid.Matriz sor~

SETORES

Pra~~ç~0 PEL prr
!nsp.Peças Comri.Febr ic edcs l rrr
XCr-x32-x~C-XAL I r·'
Contatos I p. I

~loldageln I r::';
Es t er.p ar i a I rr r I
Ce na l í s ( Produçãel í;'1
Projeto ( tiovos Pre,dutc,r.' ,,:;
E 1e t ro Erosão !'~L
Automação f;[, r
M~todos e Processos FEL ~Mr
tlacionaliz. (aneli, r:,;r
Manutenção de 1·:;;'-1'.1;"'\<' 1.:·;f·1

Ferrê"·ent2ria (~~'~,,:.::. ·1 i': i,

Projeto (Prad. AtU3is) Frn
Manute'ição
Propaganda
Formação
Análise rle

e r:étcdc:;s r'l",., .

V€'ndas

I Fltj
I pnl
I PA'I
I
I
I
I
I
I
I
I
!

Vendas Internas
Faturamento
Almoxarifado
Projetos
Engenharia e Orçamentos
Planejamento
Fabricaç~o
Métodos
Seguimentos QuatitatlvoS
Ativo fixo
Custo~ Matriz
Contas ã Pagar-Tesouraria

RY I.

RFT
F.AX
rp.J
REO

Plll
P":,f}



QUADRO DE ANEXOS 726

I K P C NORMAS DO SERMAT.
G 1 INSTRUCÕES REFERENTES -AS NORMAS

INDICE GERAL

1. FINALIDADES DAS NORMAS

2. .•.
SUA IMPORTANCIA

3. -
'.:' ATUALIZAÇAO

4. -
t DISTRIBUIÇAO .

ANEXOS:

-A- PROTOCOLO DE DISTRIBUIÇAO DE NORMAS

-B~ RELAÇAO DAS NORMAS DO SERMAT

folha O O de 03
emisslo: 111/85

/
lubstllul n.
de /



QUADRO DE ANEXOS 727

DO SERMAT folha O I de 03
emissAo: I I 1/85

I
substitui n.
de I

I K P C NORMAS
INSTRUÇOES REFERENTES AS NORMASG 1

1. FINALIDADES DAS NORMAS

- Servir como guia de referência sobre PORQUE, O QUE e COMO deve ser
feito o trabalho;

- Eliminar consultas repetitivas e desnecessárias sobre a forma de
atuar ou gerenciar um trabalho;

- Padronizar terminologia e operações, para garantir harmonia entre
as diversas ações e setores;

- Fixar responsabilidades e limites da delegação de autoridade;

- Faci 1 itar o treinamento dos funcionários;

- Permitir aos Chefes, avaliação da carga de trabalho e apreciação de
resu 1tados;

-- Conferir autoridade as açoes.
- Faci litar a releitura permanente.

2. SUA IMPORTANCIA

2.1. As Normas sio o resumo da experiência de longos anos dos nossos
colaboradores e consultores independentes.

-Constituem acervo da Empresa, por conseguinte, nao podem: ser
transmitidas a terceiros~ copiadas (p.e. xerox) ou transcritas'
sem autorização prévia.

2.2. O Chefe do Setor se responsabiliza;

- pela leitura e conhecimento, por seus subordinados, das Nor-
mas afetas ao seu serviço e pela obtenção do visto dos mesmos
no verso das páginas lidas.-

- pela execução dos serviços de sua area de acordo com as Nor-
mas.

- pela guarda da pasta de Normas em local de fácil acesso a to-
dos os funcionários do Setor.

- pela devolução da Norma (ou parte) obsoleta, sempre que rece-
ber nova edição.



QUADRO DE ANEXOS 728

folha 02 de 03
emlsslo: I I 1/85I K P C NORMAS SERMATDO

/
substitui fi.
de

2.3. Além das Normas, existem trabalhos de apoio didático que sao cha-
mados:

Conselhos: sao pareceres de consenso de equipe de como convem exe
cutar certos serviços com responsabilidade e eficiência.
Manual de Operação de Sistemas: SAC e SAS.

3. ATU~L1 ZAÇÃO

3.1. Nenhuma modificação ao método de .trabalho preconizado pela Norma,
pode ser levada a efeito sem prévia autorização superior por es-
crito.

3.2. Todavia, as propostas para modificação de Normas (para simplificar
ou melhorar os serviços) são recebidas com apreço. Sugestões apro-
veitadas são louvadas e levadas em consideração para uma eventual
gratificação, conforme a originalidade, economia proporcionada,
etc., ao exclusivo critério da Direção.
Assim sendo, sempre que alguma modificação for julgada necessária,
serão obedecidos os seguintes critérios:
a) O Setor interessado deverá encaminhar sua (s) sugestão (ões)

por ~scrito i NTC que., ap6s anilise com os tnter~ssados, sub-
'meterá ã aprovação do DM.

b) Modificações sujeitas a aprovação na pritica, a critério do GM
poderão s~r introduzidas por um período experimental, através
de Memorando.
Após eliminação de dúvidas de aplicação e a eventuais ajustes,
estas modificações são editadas oficialmente e distribuída~

,através de inserção ou substituição de página da Norma respec-
tiva.

4. DISTRIBUiÇÃO

4.1. As Normas são aprovadas para distribuição, pelo Diretor do Mate-
rial mediante rubrica (canto inferior esquerdo) em todas as pági-
nas e di tadas •



QUADRO DE ANEXOS
725

ANEXO 9
NORMAS FUNDAMENTAIS DE

(Pgso 725 à 733)

COMENTÁRIOS: As próximas 8 páginas contém um complemento do
anexo anterior, isto é, explicita a FINALIDADE DAS NORMAS, sua IMPORTÂNCIA e
DISTRIBUIÇÃO.

Pela primeira vez, apresentamos uma relação de NORMAS GERAIS e
ESPECÍFICAS( por exemplo: Compras, Suprimentos, etc) e ESPECIAIS.

O empregado, através de propostas para modificar as Normas, poderá
participar ativamente da administração, recebendo prêmio, conforme a originalidade,
economia proporcionada e oportunidade da mesma (fls 02 de 03).

Apresentamos este anexo pela sua visão generalista de empresa e pela
facilidade de leitura de seu texto.



QUADRO DE ANEXOS 729

NORMAS SERMAT II folha 03 de 03
emisslo: 111/85DOI K P C

INSTRUCÕES REFERENTfS AS NORMAS /
substitui n.
de /

G 1

4.2. O NTC, encarregado da confecção das Normas:

- mantém em arquivo resumo e todo material resultante das propos-
tas de Normas, inclusive documentos de anuência dos envolvidos.

- distribui todas as Normas e possíveis alterações com protocolo
(Vide Anexo A).

- faz a montagem inicial da pasta de Normas para cada Setor.
- arquiva e controla os protocolos de recebimento.

4.3. Cada Departamento do SERMAT recebe um conjunto completo das Nor-
mas existentes (Vide Anexo B).
Cada Seção recebe as Normas referente a sua area de atuação.
Devem ser remetidas Normas específicas a outras Gerências envol-
vidas no processo.
Eventualmente, com autorização do GM, podem ser fornecidas cópias
extras de Normas específicas, porem com o carimbo: "Não sujeita a
atual ização".



- QUADRO DE ANEXOS 730

I K P C NORMAS DO SERMAT folha O) de 01
emlss50: 111/85

G 1 INSTRUCÕES REFERENTES AS NORMAS /
substüul fi.

ANEXO A PROTOCOLO DE DISTRIBUICÃO DE NORMAS de /

o

SERMAT ( )

NORMA:

EDIÇÃO: PÃGINAS:

Orgão I Dcs tina tãrio Quanto Assinatura Dataexemplares

o

;

,,

DEVOLVER ESTE PROTOCOLO A NTC. ANEXANDO A NORMA OU PARTE SUBSTITUIDAo



G 5 = ESPECIFICAÇ~O/CAOASTRO DO ARTIGO - apresenta os estudos para es- ~'b

colha de artigo mais adequado e levantamento de todas as informa- 3 li
-s

CP O = AO NOSSO AMIGO FORNECEDOR - livrete que resume os procedimentos
de Compras, destinado a facilitar e estreitar as relações entre ~
fornecedores e o SERMAT.

QUADRO DE ANEXOS 731

folha O 1 de 03
emissão: I I 1/86I K PC NORMAS DO SERMAT

~_G_1 I- __ I_N_S_TR_u_ç_n_ES_REFERENTESAS NORMAS substitui fi. 01/04

ANEXO B RELACAO DAS NORMAS DO SERMAT de 1XI 85----~------~~--------------------------------~------~----~
1. NORMAS GERAIS (Prefixo~)

G 1 = INSTRUCOES REFERENTES AS NORMAS - orienta sobre a finalidade e
importância das normas, bem como, os procedimentos de atualiza-
çio e distribuiçid.

G 2 = O SERVIÇO DO MATERIAL (SERMAT) - apresenta a estrutura adminis-
trativa do SERMAT, funções e responsabilidades, englobando ~ti-

-ca dos profissionais desta area.

G 3 = DEFINIÇAO E ABREVIAÇAO DE TERMOS - glossário dos termos, abre-
viações, conceitos e/ou fõrmulas utilizadas na execução das ati-
vidades que regem o SERMAT.

G 4 = CODIFICAÇ~O DO MATERIAL - define os criterios para classificação
e codificação dos materiais adquiridos pela Empresa, incluindo
Lista dos Grupos e Classes de Materiais.

ções referentes aos materiais.

G 6 = CORRESPONOrNCIA E ARQUIVAMENTO NO SERMAT - determina os procedi-
mentos· para emissão, recep~ão, acompanhamento e arquivamento da
correspondência no SERMAT.

2. NORMAS DE COMPRAS. (Prefixo CP)

CP 1 = COMPRAS - descreve as operaçoes e procedimentos do Comprador em ,relação a Requisição de Compra, Concorrência, Julgamento de Or-
çamentos, Negociação, Pedido de Compra, Compras Pecul iares, Se-
guimento de Compra e Entrada do Material.

CP 2 = CADASTRO DO FORNECEDOR E SUA AVALIACAO - orienta sobre as condi-
çoes e procedimentos para cadastramento dos fornecedores, bem co-
mo, define os crit~rios para avaliação por parte do SERMAT.

4
!

,
°.0 ~
i'

j

i

, I;

MAT 1 = MANUAL DO SAC - contem os mõdulos e rotinas disponlveis no Siste-' ~t~~



QUADRO DE ANEXOS 732

I K PC NORMAS DO SERMAT folha 02 de 03
emissão: I I 1/86

substitui fi. 02/04
de IX/85

G 1 INSTRUÇOES REFERENTES AS NOR~AS~--------'r---------------
ANEXO B RELAÇAO DAS NORMAS DO SERMAT

3. CONSELHOS DE COMPRAS (Prefixo CCP)

CCP 1 = CONSELHOS PARA NEGOCIAÇAO - descreve os fatores comerciais e
psicológicos que influenciam a "arte de negociar".

CCP 2 = CONSELHOS ,PARA COMPRAS IMPORTANTES E COMPLEXAS - descreve e
orienta os procedimentos especificos que o tomprador pode uti-
lizar ao se defrontar com compras complexas' e importantes.

CCP 3 = CONSELHOS PARA PESQUISA DE AQUISICAO - apresenta os procedimen-
tos a serem adotados para análise de mercado, bem como, para
elaboração, análise e encerramento de pesquisas.

4. NORMAS DE SUPRIMENTOS (Prefixo Sul

SU O = AO NOSSO AMIGO USU~RIO DO MATERIAL - caderno regulamentando o
relacionamento entre o Usuário e o SERMAT, contendo esclareci-
mentos sobre como requisitar materiais e resumo dos "Mandamen-
tos de Economi a IKPC" .

SU 1 = PROGRAMACAO - define a polltica e procedimentos de gestão de
"estoque adotados pela Empresa, bem como, a assistência e coor-

denação entre Usuários e Compras.

SU 2 = RECEPÇAO -'descreve as operações e procedimentos adotados no re-
cebimento de mercadorias em nossas fábricas, incluindo roteiros
de verificações qualitativas, quantitativas e administrativ~s.

SU 4 = ALMOXARIFADO - orienta sobre a guarda e conservação dos mate-
riais no estoque e define os procedimentos de entrega aosUsuá-
rios.

MAT 2 = MANUAL DO SAS - contem os módulos e rotinas disponlveis no Sis-
tema de Administração de Suprimentos (PED).



QUADRO DE ANEXOS
folha 03 de 03
emissão: I I 1/86NORMAS DO, K PC SERMAT -..----:;;G'__ I-_-..:IL!..:N!.d,S..!.JTR~U:!.1cLC..[:..\L!:.;ES:L.l:R....•'E.L....FI.JER.l.I.E.uN..J...TIowESol-L;lA...t..S...I.N.u.Ou...RuMAu...S"'- j subst itui n. O 3 e 04

ANEXO B RELAÇ~O DAS NORMAS DO SERMAT de IX /85

5. CONSELHOS DE SUPRIMENTOS (Prefixo CSU)

CSU , = CONSELHOS PARA INSPEÇ~O QUALITATIVA -- orienta sobre os métodos
e instrumentos de aferição, utilizados para análise da qualida-
de dos materiais recebidos.

CSU 2 = CONSELHOS PARA INSPEC~O QUANTITATIVA - orienta sobre métodos e
instrumentos de medição, utilizados para conferência e confir-
mação das quantidades dos materiais recebidos.

CSU 3 = CONSELHOS PARA REAPROVEITAMENTO - define os critérios para ven-
da ou reaproveitamento dos materiais fora de uso ou considerados
obsoletos.

CSU 4 = CONSELHOS PARA MANIPULAC~O E ARRtmAC~O DO r<1ATERIAL NO AU':O\API-
FADO - descreve os criterios a serem adotados nos almoxarifados,
tornando-os funcionais e seguros.

6. NORMAS ESPECIAIS (Prefixo E)

E 1 = NORMAS, TREINAMENTO E CONTROLE - orienta sobre o conteGdo das
normas como instrumento de conhecimento, treinamento e aco~pa-
nhamento das tarefas executadas no SERMAT.

E 2 = O SERVIÇO DE IMPORTAÇAO - indica os trâmites necessários para
aquisição de materiais no exterior, b~m como, das mercadorias
na alfandega para desembaraço.

E 3 = SISTEMAS E EXPEDIENTE - descreve as operaçoes e procedimentos
adotados para auxiliar os Usuários do Sistema SAC e SAS a sa-
nar dificuldades, incluindo a elaboração e atualização de pro-
gramas e manuais.

E 4 = RELATORIO DO SERMAT - orienta sobre a forma de tratamento dos
dados estatlsticos e informações gerais, para a elaboração do
Relatório Mensal das Seções, Departamentos e Gerência, permi-
tindo a avaliação de movimentos, desempenho e orodutividade do
SERMAT.

E 5 = AN~LISE DE VALOR - descreve os metodos a serem aplicados para
Análise de Valor.

E 6 = RECEPÇ~O E ALMOXARIFADO SEDE - orienta sobre a recepçao, guarda
e conservação dos ma t er í a is nn pc::tnnllo o ,4,...+~~~ "

733
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QUADRO DE ANEXOS 734

ANEXO 10
NORMAS FUNDAMENTAIS DE

(Pgs. 734 a 739)

COMENT ÁRIOS: As próximas 5 páginas tratam de um MANUAL DE

ORGANIZAÇÃO voltado à emissão de Normas.

Encontramos as orientações para elaborar o mesmo, bem como da forma

que deve ser apresentado, sob o título de Diretrizes (fls O 1 de 05). Apesar da data de sua

emissão, 1982, não perdeu sua validade quando enuncia o roteiro: FINALIDADE,

AMPLITUDE, DIRETRIZES, ROTINAS, FLUXOGRAMA e FORMULÁRIOS

ENVOL VIDOS.

Outro aspecto da presente NORMA é sua visão dinâmica de mudanças,

propondo-se a "Orientar aos usuários quanto da emissão/alteração das instruções".

Trazemos para o corpo da tese o presente Anexo, como complemento dos

anteriores, principalmentepelo estilo "leve"do analista de OMIS emitir tal documento.
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Manual de Organização FOH
instrucao no

1.1. 01 de OS

QUADRO DE ANEXOS
emitido por

titulo NORMAS PARA ELABORAÇAO DE INSTRUÇOES DO MANUAL DE ORGANIZAÇAO

L" FINAL! DADE
1.1. Padronizar e uniformizar a apresentação das instruções do Manual de Organiz!

çao.

1.2. Orientar aos usuários quando da emissão/alteração das instruções, conformee~
tabelece a instrução 1.3., ELABORAÇAO/ALTERAÇAO DE I~STRUÇOES DE PROCEDIMEN-
TOS.

2. MP LI TUDE
Esta instrução abrange a Sto.Amaro, Diaderra e os CACo

3. DIRETRIZES
3.1. A apresentação das instruções obedecerá a seguinte ordem'dos seus itens pri~

ci pai s

3.1.1. FINALI DADE
a) Este item é obrigatório constar em toda e qualquer instrução

c) Os indicados receberão cópia da instrução mesmo que nao sejam
suidores do Manual de Orqanização.

b) nele serão descri tos os ob je tivos do assunto em questão, que moti-
varam a criação da instrução.

3. 1.2. AMPLI TU DE
a) Este item é obrigatório constar em toda e qualquer instrução.
b) Nele serão indicadas as siglas das pessoas ou setores, ou departa-

mentos, que estão envolvidos nos procedioentos da instrução.

d.d.l r1I' 1"111·.·.11\

04.08.82



QUADRO DE ANEXOS 736
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Preenche o PEDIDO DE PASSAGEM (Anexo 1). em 2 vias
e colhe aprovação conforme item 3.1.
Entrega o PEDIDO a FEAX. se na Matriz ou CAC-SAO; a
PFA na Divisão Industrial, ou a OGA"se nos outros
CACo

NORMAS PARA E LABORAÇJ!.oDE INSTRUÇOES DO MANUAL DE ORGAN IZAÇM

3.1.3. DIRETRIZES
a) Este item é obrigatório constar em toda e qualquer instrução.
b) Nele serão cla renen te definidas todas as normas e regras básicas

que orientam no desenvolvimento da instrução.
,
J 3.1.~. ROTINAS

a) Este item refere-se a parte prática da instrução, onde constam as
descrições de procedimentos (rotinas).

b) As descrições de procedimentos devem ser separadas por função, vi
sando facilitar a consulta. indicando-se a esquerda a sigla da pe.!.
soa ou do setor envolvido no processo e. a direi ta. a descrição do
p roced imen to.

c) Cada passo da descrição do procedimento deve ser destacado em pa-
rágrafo prõpri o.

d) Os nomes dos formulários envolvidos devem aparecer destacados em
letras maiúsculas.

e) Exemplo de descrição de procedimentos:

Emi tente

}

FEAX, PFA
ou OGA

I ~""O

Verifica se o funcionário não tem débito pendente de
PED IDO an terior •
Confere o PEDIDO e coloca seu visto. e efetua o pa-
gamento do adiantamento.
Lança os dados no mapa de CONTROLE DE ADIANTAMENTOS
(Anexo 4) e devolve a 2a. via ao emitente e entrega

ao PEPS. se for na Matri z .
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Manual de Organização
emtlido por Instrução nO pagina

FOM 1.1. 03 de 05

titulo NORMAS PARA ELABORAÇAO DE INSTRUÇOES DO MANUAL DE ORGANIZAÇAO

Emi ten te Entrega a 2a. via do PEDIDO a FS, PS ou OGA para as
providências de compra de passagem e, se solicitada,
a reserva de Hotel.

FS, PF ou
OGA

Providencia reserva de hotel e passagem, se solicit~
das, e arquiva o PEDIDO para seus controles.

3.1.5. FLUXOGRAMA

a} Ele existirá quando FOH e/ou emitente julgarem necessário, pa-
ra faci litar o entendimento da instrução, e terá o seguinte tex
to ._" O fluxograma que faz parte desta instrução, mostrará de
maneira esquemática a sequência dos procedimentos, colaborando
para proporcionar uma visão geral do que foi anteriormente ex -
plicado nas descrições.
Servirá para uma consulta rápida por parte de um participante /
usuário, em caso de dúvida, sem ter que se recorrer à lei tura
da descrição, o que seria mais demorado 11

"

).

"

b) O fluxograma final será elaborado por FOH em formulário próprio
para ser i'ncorporado à instrução (o usuário pode preparar um
rascunho do fluxograma, quando o julgar útil).

c) A interpretação da lei tura do fluxograma está descrita na ins -
trução 1.4., TtCNICAS DE FLUXOGRAMA.

a) Este item é obrigatório constar em toda instrução que faça refe
rência a algum formulário.

3.1.6. FORMULARIOS E~VOLVIDOS

b) Nele os formulários serao enumerados na mesma ordem em que fo-
ram cita os no desenvolvimento da instrução.

I '. ~o,J.\J.tl[
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Manual de Organização 1.1.
emlrldo por mstrucáo n" pagln"

04 de 05FOH

~ titulo

NORMAS·PARA ELABORAÇÃODE INSTRUÇOES DO MANUAL DE ORGANIZAÇ~O

c) Todos os formulários ali enumerados serao apresentados corro anexo

na Instrução.

d) Estes anexos serao colocados um em cada folha, sempre na página

frontal do formulário HANUAL DE ORGANIZAÇÃO, modo 0-002.

e) Em cada folha de anexo constará uma cópia do formulário na forma

reduzida, e mais as informações:- "NOHE, MODELO, DIHENSOES e EHIS

SM (quantidade de vias e destinatários para aquela instrução)".

f) Estes anexos serao sempre preparados por FOH, para serem incorpo-

rados a instrução.

g) Além de formulários, os anexos podem ser modelos de relatórios, ~

delos de cartas, gráficos, etc ••. , envolvidos na instrução.

3.1.7. CONSIDERAÇOESGERAIS

a) Ele existirá quando FOH e/ou emitente o julgarem necessário, quer

para algum esc'arecime~to que ~ão se enquadre em nenhum dos outros

itens, quer para ressaltar algum ponto da própria instrução.

3.2. As Instruções do Hanual de Organização serao datilografadas nos formulários

padronizados rrod. 0-002 e 0-003 (frente e verso respectivamente), -e impres -

sas em off-set no rrod. 0-001. Estes 3 (três) modelos tem o mesmo nome, HA-

NUAL DE ORGANIZAÇÃO, e nao estão anexos porque é o mesrro utilizado para a im

pressão desta instrução.

3.3. Os itens e sub-itens das instruções terão numeraçao decimal, ou seja, 11 I.,

1.1., 1.1.1.," e assim sucessivamente, servindo de exemplo esta própria ins-

trução.

No caso de exi sti rem mui tos sub-i tens, que gerem uma numeraçao mui to extensa

(ex.:- 3.2.1.1.), poderão se]: usadas letras (A,B,C, a,b,c,> para melhor i den
: -

ti fi cá-los.

./""

)
J

04.08.82



QUADRO DE ANEXOS 739

Manual de Organizacão, 05 de 05
Instrução nO paginaemitido por

ululo

FOM 1.1.

NORMS PARA ELABORAÇAO DE 1NSTRUÇOES DO MANUAL DE ORGAN 1ZAÇAO

3:4. A distribuição das instruções será feita pelo departarrento emitente.
Após a distribuição, as sobras serão enviadas para FOM.

.,
-~

3.5. Periodicamente, mais ou rrenos a cada seis rres~s, dependendo da quantidade de
instruções emitidas, será distribuído um novo fNDICE GERAL atualizado, a to-
dos os portadores de Manual de Organização.

3.6. Quando um portador do 1'1.0. veri ficar pelo TNDICE GERAL, que o seu Manual não
está completo, solicita cópia(s) a FOM.

3.7. Toda distribuição de instrução será acompanhada de uma CI. onde diz se é
uma nova instrução ou uma substituição (parcial ou total), e qual a providê~t.
cia a ser tomada com a instrução substituída.

3.8. Esta instrução servirá como modelo padrão, no que se refere a datilografia, ••
espacejarrento, tipo de esfera, etc

NOTA:- Nenhuma instrução poderá ser
emitida e distribuída semvis
tos e assinaturas de "D".

. .
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ANEXO 11
NORMAS /FUNDAMENTAIS DE

(Pgs. 740 à 750)

COMENTÁRIOS: As próximas 10 páginas tratam, como assunto específico
desta tese, da integração de O&M com os processos de ANÁLISE DE SISTEMAS, através
da assessoria, racionalização, desenvolvimento e documentação de sistemas.

E' a passagem de O&M para OMIS, através de CONCEITOS básicos (pg. 2),
CRITÉRIOS envolvendo metodologia e controle (pg. 3) e, principalmente, algumas definições
fundamentais para a área de COMPUTAÇÃO ou de MICROINFORMÁ TICA, como é
chamado na Norma (Anexo 01-2/8).

O grande interesse pode estar, para a presente tese, nas definições de como
a empresa percebe o Centro de Informações (CIs), os USU ÁRIOS (RHs) e a atuação dos
Grupos de Trabalho ..

A outra face da presente norma está dedicada a TREINAMENTO e
DESENVOL VIMENTO de APLICAÇÕES, isto é, o puro processo integrativo de RH à
INFO.

Por fim,' a norma apresenta uma Descrição da Função de O&M, onde
destacamos que o indivíduo deve "Participar do desenvolvimento do PDI (Plano Diretor de
Informática).", e, em seguida, encontramos um padrão de Organograma.



-Definir padr5es E mptodolo91a de trabalho para atlvldadEs
\
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NORHA OPERACIONAL
ICódigo
I AD07

IEDissão
\ 2i/02/9:

!Página

Sistema
Organizaç~o E Hétodos

ISubstitui
1

OBJETIVO

-Estabelecer crit~rios E procedimentos para orlcntar as at:v:ca~~

., '

------------------------------------------------------------------------

I
I1------------------------------------------------_._-- _
IAHPLITUDE
I
I

REFERÊNCIA

-Todas as Normas Operacionais Vigentes.

------------------------------------------------------------------------
Vigência IAprova~ão

Harço/9i I---------------------1
Elabora~ão I

O&H I
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NORMA OPERACIONAL 1I1ssao
21/02/91

agl.na
2------------------------------------------------------------------------

Sistella !Substitui. I
Organiza~io e M~todos I ,

------------------------------------------------------------------------i
CONCEITOS I

I

Organiza~ão e Hitodos
-~ uma atividade voltada para assEssoria empresarial, que tem como fun-

ç~o principal a racionaliza~~o de processos e a criaç~o ae ~istemas,
pr~ticos E funcionais, formalizados atrav~s de instrumentos normativos,
~€ orientam as políticas e os procedimentos adotados pela ~mprEsa.
b u s c a n d o a 1- a c i o ri a 1 i d a d E.', c f i c i Ê li C i "t. , P 1- o d u ti'.' i d a de, q Ll:;:\.::.c: <:\ L E , C o In~'E-
titividade e lucratividade no seu mErcado de atuação.

Instrumento Norcativo
-~ toda informa~~o oficial interna veiculada

n o 1-IT!'':l.':; , P o 1 í 'c i c C1. s • d i1- e t 1- i Z E S, C 1- it oi: 1- io s , P 1-o c e d iInE n t c:·", , '1- I~':'q u. i ;;7'./n ;~.n t: Ci':' •
Estrutura organlzacional. níveis de autoridade c rEsPOnSaD!!:ca~E. des-
c 1- i c ã o d I:;:' f une o e ~:; e o Llt I" a ':; i n .;:-o 1- /TIa c (Je ~Oi (J o ~.~fi n E' 1-!J .

Norca Operacional
_. lei Co i n ~,.t ,-LlmE n t C) n O r !TIc\t 1 ..•' O q II E: f O r /TIc\ 1 :i. Z c\ , n C C E: 5 .::;::\ 1- 1 a fTIE· n t e , c::- ., t é: '1- 1 CJ·3

( P o 1i t i c ~.',:; E' d i r e t 1-i :2:c·:;) e, e v E.'n t Ll;3.1me n t (~J C o n c '2 i t o '5., 1-c:'3~)':J :i:;; ;;l.!J i 1 i Ga c e .::
E procedimentos para orientar os uSLl~rios sobre ~ ~arma corrEta dE uti-
ii ;;?: a c ~i(J e c x e c u c ~{o dos p r o C .e':;',Oi o s / .,:;i s t E' Ina ·,c· '':..' >< i .::;'ce n te .::; n ::;l. EInP r e:.,:,;::~.

Hanual de Organiza~ão

'-'É, o í n s t r ume n t o n or ma t í.vo composto d e O·I-9;;:\n()CJr·afTI;:\~;e l:'E:scl-i'r;;".)G:··::: C€:.' r~'un-'
C:OE":; que +o r m a l a z a m a [stl-utl.ll-3. Orq;::~.niz'':l.ciun2,1 da F~/HDr-e·,;;<:•..

-05 Organogramas formalizam os órgios ofiCIais da EmprEsa e SEUS respec-
tivos ocupantes (p,-incip.al r e s o on s é ve l de cada Ó1-gz~:O) J d i v i d i d oe por"
níVEis, COfTIsubordinaç~o funcional c hier~rquica, alim das respectivas
siglas.

-As Descriç6es de Funç:5cs formalizam as Çunç5es de cada orgao qUE comp5e:
a Es t 1- u t U 1- a 01- 9 a n i z a c i Ó n a l .



ta da OS, devidamEnte organizada.
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NORHA OPERACIONAL
ICódigo
I ~'ID07

IEmissão
21/02/9i

IPágina

------------------------------------------------------------------------,

I------------------------------------------------------------------------1
Sistema

Organizaçio e Hitodos
ISubstitui
I

CRITÉRIOS

Hetodologia e Controle

~As solicitaç5es de trabalhos a Organizaçâo € Métodos devem ser
P :,;\r <3. P r o p i c i a r um h ís t Ó r i c o d o i:: r ~-\:)<3."l :-',u .

-A~ solicitaç5Es devem
carga d~ trabalhos Já

ser analisadas c priorizadas,

- Um c\ ..•.E Z j LIS t i f j. C ,:1c! ZI ·c; C c'l U t o r ::.z ~\d ~;:-,' c\ "'; sol i c: i t ,,;ç ó e ~, ("J E n 0\' D ~;

d f..' './ te: rn '"i e r' i 11':=, f..' f' i d d, ',", n o P 1 ,':l;. c::: o:j 02 d 0:: '; e:n \' (J 1 \; i InC~li t o , (J c:' ::3, C 0:::' )- C o C i.J In
ridadc estabelecida,

_. T o d J-'I t r ~':\b c~1 h c ~:'~...::.E" r' d c ·s c·n (.J o 1. \J 2.c: (J !:~.t~1 ~\ ::.~r c ::".\Cl t:· \,J ';":' ~:~ (.~. r" 1_. ct L ...::t ":>'C r ::\C: () ("I ~::;I t c m:~:c d o:ô: C o f) t: \""(J 'i f;:' (j c' T '1- :)'::i 2. 1 :1 o ';:' c P (J .::; 'c:; l!. ~~f' P :,:\':~';~:::\ d C' CJ )- ci C~In (j ,,::' '; t-.' r '/ ]. ç: o

: - To d ::.\~ Cl.. =:. C. t :;:\t:. ~ ::; c:c c; c-s e r: '.•J O !\."1 mE: ~-;t ::) cl !:;:' u In t f" :;;~fj ~i1 :1 o c;c \/ E !~: E":::.t ~.!.";"

,_: -, ,"- "

"_i _ •••.•

-Os problemas, ln~orma~ocs c fatos relevantes
t "I o t r' a u :,;1,I :"ó ':::' e 1"11 c!c '::;cn v o I'.'i m€ n t (J (j e ',/':::li! '::; 0:': r
.. E s t u d o d o F' ,- o j c +~o ", q Ll C ·F<OIZ ;:, a 1- t f:~ d <0\ P <:\ s t :c~,

- T (J das' a '3 E' t ~:l.p ~-:\';:; c! C:: (j ;:.~'~::.;~ri ..../ o 1 \,-'i Ir!c' 1'1t () (J '2' u. m t r 3. iJ :'::1. 'i ;",c c ':::.' C)(.:;'/; C C· ....•.•f::' m ';;;.!::~:q u i 'i"

os critérios estabelecidos nesta norma, As cxccç5cs devem ser Ciscut:-
d 3. '::; c o In o ,;;u p c r \' :1. ',:; O)"' ,/,:= h e + ,;::,

-Tendo ~m VIsta a ~lcxibilidadc da lTletodologia de traDal\o, "
c (J n d u z i \- os P r o 'j '::"i:: o':::' +' i,:: :::1, :,;', .:: r :i. t É r :1.CJ oj U ::3.ri :CI. 1 i',; 'i= ::;1" P (J r C:'IY; .::: :"', c:,;.,
~; C r P r e v i a mE.'n t c ti i ':;c Ll t i d <:', c: o ITI o S u p C \- 1 0"(' ]. 111C c: :~ z:\ 'c u '

c. ,:c.'

-Os levantamentos devem,
de fluxogramas c toda a

sempre que neccss~rlO, ser documentados atrav~s
cIo c u mE' n t a c ~\o ::_u p o \- t c d e v c s e r ê, r qui '/<:", c;;:1. n ~\ p c\<:; -,

-Na mEdida do possível, todo trabalho passível de documEntaç~o para o
II ~3Llá ,- i o d E v E "::> e r f o r In3. 1 i z a d (J a t r 3. V é ':~d 1:2 I~o 1- m:3. f]P (2r' a c:i o n D.'i. (:',,;; c >< c (.~.ç ::5 17.::' '::;.

dEvem ser justificadas-e aprovadas pela supcrvis~o/chefia dE O&M,

Assessoria Organizacional

-Todos os usu~rios podEm solicitar trabalhos de Assessoria ~ Divis~o de
Sistemas e MÉtodos,

-Os trabalhos de assEssoria dE'VEm SEr conduzidos dE forma a conciliar as
necessidades e desejos do usu~rio aos princípios E' necessidades da Em-
presa, SEm prejuízo dos princípios b~sicos de administraç~o,
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NORHA OPERACIONAL
1I1ssao
2i/02/9i

aglna

------------------------------------------------------------------------
Si st ema

Organizaç~o e M~todos
ISubstitui

-------------------------------------------------------------------------t
ICRITéRIOS Ii

-Todo trabalho dE assessoria deVE ser acompanhado d~ r~cl0na;122~20.
p r ;2C e d i á o d '"2 U In D. ,,1.n ;oi1 i s e c r í t i c a da .:;;.i t u a c :-;D ]. ri :i. .::: 1 al C: C o :-1 c 1U.1 U i.J C CJ n: ..
':;;Ll9 E ~;tão d e me d idas que c o n t \-ib u a m p a \-a mel h o 1-,,~r' o f 1 u x o o per' ,,'o c: _ U i'i ,,\ • • :

os custos, a produtividade, a qualidade e a lu.:::rativicaCc do
procEsso/sistema objeto.

-o produto final de um trabal~o dE assessorla devE ser. necessariamente.
:;,. ',~o 1u c; a o d os P \- o b 112 m<:l. s a p \- C S e ri t a d os P e 1o U.S Ll :::í. r i ü.. q 1..1. C P u:~':,' C):J :.\ :~•. c' ::J e····
rar doculnentac;~o específica em forma de Instrumentu NormatIvo

-Todo trabalho de assessoria deve
rIOS sobre os pontos importantes
,j os

observados e· os trabalhos

Norma Operacional

-A Norma Operacional deVE ser aprovada pela Diretori~

.i. !, •.. ::'.

E' d i r e t '1- i z c':;) c c: o n c ,:;: i t os , r C 'õ; P o n s z.~b :L 1 1 C :3.J c ',:; ::.~. P ':- (J ::: c (~ l. ITIC: r: !: CJ ';: q !..'.::~ or r (-::. :: ....

tam o sistema por Ela documentado.

-- A i'i o r In <":\ íJ P 12\- a c i o li a 1 D Ü d E C o n t e r a i n d :':'"'i.. '::.' 1"11f o r :ri :? d '=:. an (.:.:>( u .: •
p o <;; d e i n f o r' ITIa ç: o E s r' E' 1 c '.' ,,\n t c~; a o E n t E.' n ci i !TIE.'n to. c U!TI p:' l me :1 t U

Ijos P 1- (':.'C e i t os que f (J r ITI:.:.~.1 i ;;~:d.. ( I~n E:.' >< o ::. .... P :':\9 .::;. 'L ,.~. i3;'

:~o d !:J ':,~. (J .~ ,"', ....

-SemprE que o fluxo oPEracional de um prOCEssu ~nvolvEl- o ~rc~nc~im~nto
d c u IH d e t (.~\-mi n a d (j f o r' mu "1,.~.\- i o, a r' E'::' P ,;;:c t :~v ."\ In'::; t; r u ç iiC) C: '::': :::. r C· c: :1 c;', ::.D: c:· n i:: ::::'
de Formulário dEVE acompanhar a Norma OPEracional. (Anexo - Das~ ~ 0

.'~ \I.: ,

,~Os padr6es estéticos E ortogr~ficos, bem como o estilo de rcdaç~o
modelo de Norma Operacional que faz parte desta 2m forma de anexos ..
vem ser rigorosamente obedEcidos, tendo em vista a uniformidade e
d ron í z a c ão dos nossos a n s t r ume n t o c n o r ma t Ivo s .

co
de····;
p Z:\-;

,

-As Normas Operacionais são divulgadas através de' pastas
trE9u~S aos dlr~tor~5, gerentes e chefes de secâo.

i
!

-A produc;ão de Norma OPEracional, bem como de quaisquer outros instru-I
mentos normativos oficiais para as Empresas do Grupo Schae~flcr c com-li
PEt~ncia exclusiva de Organiza~ão e Métodos. As Exceç6es devem ser tra-,
tadas junto ~ Gerência da Divis~o de SistEmas e Métodos. I

I
E:specí·ricas en-i. I

I

-Cabe a cada chEfe divulgar as informa~5es normativas em vigor aos
subordinados envolvidos diretamente nos respectivos processos.

s e u s

-SEmprE que divulgar uma nova Norma Operacional formalizando um prOCESSO
de relativa complexidade, O&M deve ministrar treinamento ESPECífico pa-
ra os usuirios diretamente envolvidos.
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IEmissao :Pagina
2 i / 0~~: : ~ ._1------------------------------------------------------- I

Sistema ISubst i tui !
Organiza~~o E H~todos I I

------------------------------------------------------------------------,

NORHA OPERACIONAL
ICodigo
I AD07

CRITÉRIOS

Hanual dE Organiza~ão

-o Hanuê\l de
c i a l rne nt e a

Organizaç~o ~ o instrumento
Estrutura Organizacional da

-.
n 01- ma ti '.'0
Empr'Es<:-\ .

qus' u';:

-Os Organogramas formalizam os 6rg~os o~ic:ais da Empresa c SELlS res~cc-
t 1 "1 (]::; o C u P a n t c '=.; ( p r i n c i paI 1- e s p o n ';;;i v € 1 a e c Z:\(] "... ó r 9 ::Í. D ;, s C::. '.. :;. I.c 1 c c::; õ:' U',

nlVE1S, com sLlbordinaç~o funcional i2 hierirouica. a!0m das rcspcct~v2~
.~i 9 1 a s . ( A n c::·>-; (J J .- P ,':\g. i).

-'As Descriç5es de Funç5Es formalizam
<:lo E·;;t1-UtU1-'3. DI-':jZl.i·l:L2:ac:i.on'.l.l. «(lne>(D :3

_I ._
L: \:::

-Toda mOdificaç5o (inclus~o.
zacional dEve ser aorovada

e x c llt<.:;:~o c
,P01- rna 1 men t '2

_. I~'IS ~,o 1 1 c: i t cl ç o E:"S d E:" lTIo cJi f j C c\ ç ~~Co c!,,~ ':: .:;t 1- U t LI... ".,
e li c a m :i. nh a das à D i 'v' i .::;3: o c e S i <; t t:.' m :,~~.:~ C :1Éi: o~o·:;.
Interna. at~ 30 dE novembro dE cada ano

C: C·

·i -,';' _

ciadas em conjunto pelas divis5es
F:t: 1 :3.ç ()e S I n d li.::::,t 1- i ::'~.l'~ I:':: S ub rnc t :~(12. .::;

s o l i c i t an t c s .
à :~.!.o \- (J 1-,/ a t:';': :~~ o d ::";\.

c-

-Os organogramas atualizados dEvem SEr c: i v u 1 g a d o '.:; c, P c\ 1- t ::.r -I ...L\::.' - -r:•• -.•..' '_\

_. (1 E' 1 c\ b 01- c\ c ~ o , ~'l1t c- i- cl c;: ~~ Ü c d i. ...' u 1 CJ ~\ i~::~\o d d !::: ~; t 1- !..l!: Ll ~.. :,'.\ ,~:,1- ~:.1Z'. n ::.:..::,.,~c ...u :·,c'. '. .. ;:'_. -:
c:lC1.1 ou cOlTlplct,,).} ri: C OITIP o:::t fi'n(: 1:). da D·i\ •.'::'<;:,:~\'::o do:::' ~~:i.·:::'·:::O::':IlI::'·o.·::; .::. !·~':::.'~u'.::u"

-o Manual de Organi2a~~o t di'.'ulgadu atra'.'~s de pastd cSPCCi~lC pn~rc-
9 U E a o s d i r c t o 1- e .,:. e 9 E 1- e n t e s (d i v i ~;ã o c:.' ;~.1- C a). O .::; c h r:.: f 12 .:; c>;:.' <,;o:C·'';:::';.Co r o::"c·:;·-·
bEm apenas os organogramas ESPEcíficos da divis~o ~ qual pertencclTl.
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NORHA OPERACIONAL
ICódigo
I AD07

IElllissão
I 21/02/91

!Anexo
I 01-2/8.~-----------------------------------------------------------------------ISubstitui

I
Sistella

Organiza~io e H~todos------------------------------------------------------------------------
NORHA OPERACIONAL - CONCEITOS

NOR"A OPERACIONAL
'Código
, AD18

IECli".60 IPDginD 1
I 12111/98 I 2

I
SiGterClD 'Sub.titui I"icroinforCllitica , ADi8tt der 81/16/88------------------------------------------------------------------------

ICONCEITOS

IHDrdwDr~
;-Conjunto for_ado por Qáquinas d~ proc~ssa_ento de dados ~/ou pelos ~le-
I .~ntos qu~ as constituem ~ por aáquinas op~ratrizes acopladas a Qlcro-i

computador

!Software
-ConJunto de programas, Métodos, proc~dilllentos, r~gras e documentacão

I r~lacionados ao funcl0naaento ~ aan~jo d~ um sist~.a d~ dados I

IHoaologatio
,-Anállse, aprova,ão e oficlallzacão de UIII software ou hardware, segulda
! d~ autoriza,io para uso na Elllpr~sa

l"ainfraCl~
-ColIIPutador de grande porte instalado ~IIISist~mas e "étodos

!-Trabalho·d~s~nvolvido ~IIIlIIicrocoDPutador, utilizando software hoaologa- ~
do.

IDi.querter
i-DiSCO f~ito d~ Clat~rial fleKív~l (taabéa cha.ado d~! utilizado pDra araazenaa~nto d~ dados ou inforaa,ões.

disco
I

fle)(íVel),;

I
IPcrriflÍrico
I-P~,a d~ hardwar~ que pod~ s~r Dcrescentada ao coaputador co.o iapr~sso-Ira, Clodea, plotter, DNC eroutrDs.
,

GUS
,-Grupo d~ U.uDrios Schaeffler.
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NORHA OPERACIONAL
ICódigo
I AD07

IAnexo
I e1-3/8

IEmissão
I 21/02/91------------------------------------------------------------------------Sistecil .

Or9aniza~ão E HÉtodos
ISubstitui
I---------------------------------------~--------------------------------

NORMA OPERACIONAL - RESPONSABILIDADES

NOR"A OPERACIONAL ICódigo
I ADi8

IEoh~iio IPágina 1
I 12/11/9' I 3---------------------------------------

ISi~tcroa . ISub~titui I
"icroinforaática I AD18ee d~ 01/e6/88------------------------------------------------------------------------

IRESPONSABILIDADES

IC~ntro d~ Inforaa~õ~s

-Hinistrar cursos int~rnos para os softwar~s e hardwares ho~ologados pe-, Ia E~p r esa _ I
' I

l-Dar suport~ t~cnlCO aos usuárlOS de mlcroco~putadores_
I
i-P~squisar o .~rcado de microinformática vlsando aanter a EMPresa atua-;llzada nesse r.~o tecnológlCO

iUsuários

'-Zelar p~los softwares ~ hardwares que estão sob sua responsabilidade
I-Hanter a confiabilidade e confidencial idade das infor~acões armazenadas
I nos equipa.entos sob sua atuação

I-U~il1zar apenas os melOS de mlcroinfor~átlca homologados e para apllca-
coes que visem os obJetivos da Empresa.

I

-ParticlPar de todas as reuniões do GUS.

i-Coordenar o cadastraaento de todos os aplicativos utilizados em seu se-! t or .

I-fazer a interface entre o seu setor e o Centro de Inforaacões, no
I tange ao cuapriaento das orientacões estabelecidas pelo Centro de

foro.cões, para"a correta utilizacio dos softwares e hardwares ho~olo-,gados.

que;
ln-

747

,i., ~:
~" ~
,t ~

T

. ..,
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. .~.

------------------------------------------------------------------------NORHA OPERACIONAL ICódiso
I AD07

IAnexo
,I 01-4/8

IEcissão
I 21/02/91

,;{-"Sisteca
";c.;, Organ í z ac ão e MÉt odosV.i-

ISubstitui
I------------------------------------------------------------------------

NORHA OPERACIONAL - CRITÉRIOS

NOR"A OPERACIONAL ICodi,o
I ADie IEaiaaio IPaginD

I 12/11/98 I 5------------------------------------------------------------------------SiatcraD
"icroinforaaticD ISub.t itui

I AD1e" der 01/16/99------------------------------------------------------------------------
CRITáRIOS

I
jTrerinea~nto

'-O treina~ento interno sobre softwares de microinformática ho~ologados é
: ~o~tado e mlnlstrado eKclusivamente pelo Centro de Informac5es,

:-0 treina~ento externo sobre os softwares de .lcroinforaátlca deve ser,'
i coord~nado pelo Tr~lnaaento, co. aprovacio do Centro de Inforaac5es,
'-As chefias deve. inscrever'nos cursos ~inistrados pelo Centro de Infor-

.ac5es somente os funclonárlOs que realmente forem utillzar o software
l-Quando o obj~tivo for ap~nas o de dar u~a no,io geral ao funcionário,~

contatar o Centro de Inforaacões, para que este programe uma apresenta-
I ,ia do software desejado,

-o número aá~iao de participantes por curso é de oito pessoas,
-Cada setor tem direito a uma vaga por curso, que ser~ distribuída con-

forme dlsponlbilldade e medlante prévla anállse do Trelnamento com as
I respectivas chefIas,

-A participa,io no curso de Introdu(io à Hicrolnformática é pre-requisi-to para os outros cursos,

i-A conclusão dos cursos bDSicos de lotus 1-2-3 e DBASE IV, seguida de:
teste de avaliacio com aproveitamento mínimo de 78 X, é pré-requislto
para os cursos d~ lotus 1-2-3 Avancado e DBASE IV Prograaado, respecti-/valllente,

!-É prOibida a r~produ,io das apostilas referent~s aos cursos de aicroin-
I foraática, E~eaplar~s cr~tras dever~ ser sollcitados ao Centro de Infor-I aacões,
i
iDaaernvolvioento der Aplicecõ ••
I _

I-Ea casos especiais, o Centro d~ Infora.cões
I .olicitadas p~lo usu~rio, a~dfanter prDZOS e
I dos,

pode desenvolY~r aplica,ões
condicões pr~-estabeleci-

I
l-Os u.uários d~ aicrocoaputadores, após tr~inaaento adequado, dev~m

r

.envolver .uas próprias aplicacões,

-Soaent~ utilizar os .oftwares hoaologados e instelados pelo Centroi Inforaacõ.s,
I ,

:-Antes de desenvolver uaa aplicacio o usuDrio dev~ verificar,
rerpresentante de sua Drea no GUS, .~ já eKlst~ uoa apIicaciocadastrada,

d~_1
I

r
dei

/

, IJunto...ao
.I!aelh~nte

i

~
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NORHA OPERACIONAL
ICódigo
I AD07

IEmissão
I 21/02/91

IAnexo
I 03-2/2

----------------------------------------
Sisteca

Organizaç~o e M~todos
ISubstitui
I------------------------------------------------------------------------

HANUAL DE ORGANIZACÃO - DESCRI CÃO DE FUNCÃO

DE8CRIÇ~O DE FUHÇ~O
Sigla da Unidad

I cso

I
DRnoaina~ão da Un idad~ I

ORGAHIZAC~O E 11m TODOS______________________________________________________ ------------ 1

IHív~1 de Unidade IOrganograaa IEaissio IDescr.Anterior

I~~~~;~~i~-~~-;~~~i~-::::~~~:-~-~~:~~~~-------~-:~~~~~--~----------------i
- Planejar, organizar e controlar as atividades de 0&11 atravis de diag-

nósticos e proposição de alternativas,

i_ Propor normas e procrdiaentos para racionalizaçio de métodos e proces-
sos industriais e administrativos da Empresa.

!- Dar suporte ao levanta~ento/definição de sistemas a mecanizaI", apoian-
do a área de Desenvolvimento de Sistemas.

Elaborar e/ou divulgar nor~as, procedimentos e instruções, bem como
manter toda a documentação voltada para esses itens.

- Elaborar, rever, alterar e controlar todos os formul~rios da Empresa

- Dar toda a assist~ncia necessária para a realização das ativIdades de
l1icrofiImagem.

Responder pelo trelnamento dos sistemas junto aos usu~rios finalS

I~ Atender a Empresa no tocante aos Serviços Gerais e Gráfica.

Participar do desenvolvimento do PDI (Plano Diretor de lnform~tica).

i- Manter a motivação do grupo e o dinamismo na área.

,- Elaborar plano de treina~ento da área. be~ como manter o desenvolvi-
mento dos profissionais em nível tecnológico adequado.
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NORHA OPERACIONAL ICódigo
I AD07

IEllissio
, 21/02/91

IAnexo
I 03-1/2

.- -'~~----------------------------------------------------------------------
sistema
""0'- 9an i z ac ão E MÉt od os

k" "-~----------------------------------------------------------------------
'Substitui,

MANUAL DE ORGANIZAC~O - ORGANOGRAHA

t _. -

IE

~I' ~I
J(l[lt; nrr &ll!IMI\11 I I J(!i[)t.. !!,' !loomI'IS

zs. :-,; I i = J( CNc:

Ol-i!
11 l!t [PI:I[. fAI I!

Cl:1lIlIl. L
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ANEXO 12
NORMAS FUNDAMENTAIS DE

o & M =1 & S

(Pgs. 751 a 757)

COMENT ÁRIOS: As próximas 6 páginas apreciam uma das normas do

SISTEMA DE NORMAS VILLARES, isto é, aquela que trata do "Procedimento para a

Modificação de Normas".

Este assunto já tinha sido abordado superficialmente alguns anexos atrás e

agora é identificado nos seus mínimos procedimentos, como por exemplo, O CAMPO DE

APLICAÇÃO e a DESCRIÇÃO DETALHADA DOS PROCEDIMENTOS.

Esta norma é acompanhada de um fluxo especial de movimentação de

formulário, onde é possível detectar perdas de tempo , tempos inúteis e outros detalhes

oper acionais.

A presente norma é trazida para o texto tendo em vista ser cotejada com as

demais.
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• ( r, :-"-.L ::- ~ r» .- ,- '" O•..•. _.:...J •• ~ _ .•..~~\

1. C2.J:::?I'/O

Esta ~~or.:ia Geral cb j e t í va e s t aoe Le ce r os p r o c ed.í r-e n t.o s a s e r e.:
SOC1U;,.lO~na ~o,.l;c;""""c;o,.l"" t.ôd a s as '.Tor~::.- r.erai~ e r_:-:~_-r:-2r_'o__ ~'-~:;, .... \,....l_~.L._.:....~c... 1.... __ 1..,.;.--..:> :. .••• :4-4'::' J ...•_ __. _

n a í s CO Siste2a de .io r r.a s Villares.

2. C.:":l?O

:ior.:-.2.s 7.2 C.;; ,]4 e ..., J
I • _

Na descriç~o dos prccedi~e:1tos para a rodificac~o de
ra-o edo t ad a s as sec ui "+-0- ;o'.-.,...o~.~ar;:::"''''''(,.- ~ ,:::, -:;\"..,..-.;.J. __ ':' _....J.-_~_ ·-:v_.....I.

.-r-..,....--.:l-_'v _ ,::)

p~o - I~.::;!"~3S0 :Jara » r o cos t a c.e :~or:--::a.

?C~ - Ficha de Contr61e de ~or~a

CCI Centro de Con tr ô Le de :lor1a (::;er21 ou O?eracional, con -
forme a area e~ que se situe o e~itente)

Ap r e s e n ta= s e I a sc~uir a, descric.5o dos nrocedi2entos.~ '::, -

3.1. O eru ter.t e da :~or:"'1a, ou po r sua cesigr:acão, o e Ler.en t o enc a r
reçado de redigi-la, prspara a ~inuta inicial da nodi~~caç~o
parcial ou total"da ~orra utilizando'o Pro.

Obs. Sõ;:-cnte o e::-i te!1 te de ur.a :lor:-1a Doce r-o d; f i cá -la. ::e::ais
ir:ter2SS3.::'CS ';;:1 r.o di f í car t.:..-a ~;cr.-.a ::e'/er~o r er-e t e r S'..1-

gestão ao e:-::ite!1te da :Jcrr:1a original.

No cabeçalho do PRO deverão ser preenchidos, nesta ocasiao,
os seguintes dados:

a) Titulo da ~orna;

b) Data da proposta ce modificação;

c} Sigla do órg~o emi ten te da ~loIT.1ai .1 .
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d) ~u~eracâo s2quencial de f51~a; S2 a rc~ificacão f5r =aroi-
al, as fêE"::lsco ?='.J c:.~ :cocificacã:o c:=·.'-=;-!r ecece r n\..:.--:,~r=--
cao ic.ê:-,t:icaàs f ô Lh a s c a ~:orr1a o r i q í.n a L,

3.2. ::ac:afôl~'.3 e
'''':'''-::as te ri s =0

logo abaixo co ca~ecal~o o ~~itent2
(*) seo ui do d e ·...:.;-a C:iS s ec u í n t.es

fraSeS:

I / "e::: .... / . . .. .... ,
talic3.ce c:a ::or:caj

C~3nc.o a ~odificacão nao incl~i a :'0-

b)
.... / .
t ''':i :2c..

"

3.3. ca :-:-:odificc.c3:osolicita ao

ai r-e,=rCQUZ ~ - .xerogra:lc3~ente e re~ete o original
ao e17,':'t.e n t e •

b) 2\rqui."!aesta co-eri di ajor;a 1:

a) Sigla ~o 6r~~o CO redator da ~inuta inicial de ~. _o -
~.C:;'.l.!:~c a c ao

b) ::)ata
c) Visto co redator

3. 4 . E;:i se t ra t ar.do de :codi:fic~c3:o c.e :J-::r~ac u jo e xar-e po r
6rcãcs tenha sido obri~at6~io cru3.nco c.e sca e~iss~o, o e~iten
te Jcre~ara t.an t as cóoia~ co P?O -C!l1antos s e j am os ô rc âc s c ue
irão ~xar.ünar a run ut a inicial d e r.odificação.

o u t r o s

,\ Dr·ODcsta c.e ~.odificacão ce'-'eob ri c a t ó ri er e r.t.eser exa!':",inac.a
por to-:::'osos orca os G'...!ee :<a~l:1a r::.;:'\a c:>rooosta ca :Jo r:--aorie i-
nal.
O emitente anota na FC:1, ao re~eter as cópias do PRO:
a) a sigla de cada dos - - irá exa!"',inar minutauri orgaos que a

inicial de modificação.
b) a cata de r e rte s s a ca rií.n u t a a cada. c xami n ado r .
Obs. A crit~rio do eDitente, a PRO cle modificacâo poderâ se~

re~etida também a óraão ou órcrãos que nâo'tenham partiC~
J J • 1 oUpado do e xame da tro rma o r í o í.na L, Em tal caso, a Slg a

siglas c.êsses outros órgâos deverão constar da .rCI.

/

;..
.1

(
;
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3.5. Ao rec~l~er a cépia ca ??O co~e~tada, o e~ite~te a?~e3ent2~â
a FC; a cada e xarni n e do r ?ara q ue êste Ln d i q ue , no Lc ca L :-:-.3.r-
cado e xar.e :

a) a data da devolução

b ) o visto do c xam.í.na do r

3 . 6. :::m s e t r Zlt ~:1 c~Q r::e ~.o G. i ::i c:a c~o d~ ~:c rri 2. G '1 e te:-.:-t a. ;]:: 5 .5 a -=.~ ~G r
exa~e, o e~itente pre~3.~a ~ ~inut3 finai de rociflcaç~a de
::or~a, co r r í q í ndo o ?~O c.a. ru nut a Lni c í aL ou ·?:--e?2.r3;:.=':) :J.C-T

/()

?~o.

3.7. O c:-:ü t e n te ::::-2:-:-2 ':e ao CC;:

a) :-!o~.a , _ .• - ,.--
".-". ---

inicial 2 tô~a.s a.s -::é·::i:3.S co

c ) a rei an o t a da e
no local ~2rcado e~itente: a sigla do 5rsão e~ite~te, a
data da re~essa ao cc~ e o visto do e~itente.

e n o rr.es r.o r.ur.e r o
com a ~cdi~i=ac~o
:icr::-ía., êl~ ·=~·,,··2:-2
t r í bu.í cEo ? • cc n Q

rá r e ce c e r.

3.8. O CCI e :.ça'71i na a do c ur-e ntacão r-e ce b.í. da do e2i ten te,
. ., . ""-prevlsto e~ suas atrlcu~çces.

con fo rrte

Se a C:cc1..lJ:"e:1tac3onão s2.tisfazer ~s condicões de pre~a!"o e
eru s s âo esta::;eí(~cidas no Sistera ce :Jor:-:as, o CCI d evo Lve t.a
do o material ao :::-:-,ite~te, junta:-:-.ente CO:-:l :~e:-:-.orand'..l.;'":1c:-:?licã
tivo, sustando a s s í n a erru s s ao da ~Tor:-::a.

Quando a do cume n tação es ti ve r adequada, o CC~ p r ov í de nc í. a:

a) a anotação, no P~O que conté~ a ~inuta final de sosifica-
ção da ~loIT1a, do código de iden ti ficação da :ror~a, que c:=.
ve ser antecedido po r' 1..1.'":1asterisco (*) indicativo de r.,cei
ficação. -

b) a datilorrra:':ia final da :ror:-:-a, utiliza:lco o ~:()q cu ~,~triz
para ispressão, indicando: códigó (antecedido ?or ~~ as~~
risco), data de emissão da modi ficacão da .to rma , sigla co
órgão e~itente, n9 de fôlhas e títúlo da norma. ./ .
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~UADRO DE ANEXOS
P?,Gc:::::n: ~:;':'O ? ..•.~:>_:; A
'10 IP C",::,O ~':" "(',7)""~
!'. D _ I .-. '"'".-. u~ ., ~. ,-':..-.:::>

Obs. o códiso da nova ~Tor:-:-Iaserá serrore o :-:-.e3:-:-:0 da ::C:::7:.a,
que ela ~odifica. l\.ltera-se sõ~er.t2 a d3.:3.r-=> 0:;,';';:'-

s~o, que passa a ser a data da e~iss~o da ~odifica-
çao-

3. 9 . o CCJ 3:?reser.ta ao er-.ite:1teo original datilcg!:'afac:o c u a .I.·~.·

ma t r í 7 "';::-;, ;-"''''-=--;0 ~r;;l' '~a j un t an..e n t e ("'(;...." a rri nut a ::'-~l•. : _J.. .•. _ ::' __ .....•...•... ~.:.....)•. _::>:::l:,...... '; ', ~ . - -- •. - - _-. •••...••.

,..:: _-- .-.,-.- O·";)'-==-c a "'..).1- •. ,3. ~,-=:-,-a o::.;:-,r, '/_-;:::.0.

,
i~

c - , . ,~,,-o1.:1a~O oricir:alG,'o r do i ~::~>'"; ar..• ,-_ _ _ .•. 1 i. _ _ _ _ I

p r e 5 3,3.~.

I '1\
...; •••• 'J •

a re~='=c.'~,::~() (c~ ; ~ .-,"1 i----·r~s'::::::'-) ::'2_ , ,~:.J __ ~ ..•... :' cu

de vias 3~ficientes ::Ja!:'3.at2:1~2!:'~2:-1 r. '..2--. e r o t o t a l
t !:i::: ~..:':'r:: ~::' i::-= te :::7.i :1 2 G :3.

cor:t rô íe e in for::-.ação
:;::elo2:-iter:te
aV21i.2cas ?elo

3 .li. :3. ca.c.a . ..,. ..1:1ClC2-:1:::

Oos. va a s C3. :1C r r.a um :-,2:-'.C r a;-:'c1.l.":'.

a ~odificac~o 3e~~osor co~ detal~e3 s6~r~

3.12. O CC! ern.i s s o r arquiva:

a) o PRO inicial (ninuta inicial ~e r-c d í f í cac Eo da ::oC",a)
)

c}

se tiver havido exar-e: as cópias do ??'J 2.r.()t':od:;l.~::~l.~=:~~o·t
e xam.í n ador es e o P?D fLna I (rií.nuta final de .., .~ - '---',Co i,
da ::oI7.1a) I

.'\~lE ou, se a ::Or71,a f o í, i~ -f
~
ti-

b)

O NOR original e resoectivos
pressa, as 8atrizes

d) A FC~ correspondente
e) vias (cópias ou iDpressos)

forr-.ação.
~SL:;C;::O DS .~;E::-:OS

da :lorD,a, para consulta e

4 .

4.1. Fluxograma dos procedimentos para a modificac~o de Nor~as.



Descrição
o

Or q á o s

Emitente EXdllil!

Solicita ao CCN il FCN da Norma Original

ep r oduz a rc.~ e env.ia a o r I q í n a I a o emitente

repara a minuta inicial de mod í Lí caç âo u t í Lí
ando a pr\() c FCI~

ua nd o sujei ta a e xamc , prep,1r.:l cópias elo Plm

anota na FC~

~ -er rc t e rHO !''-Ira cada o r qao que examinou éJ. Pl{()

a IJorma o r í q í na I

Verifica, opina e devolve o PRO

'r e pa r a min u ta fina 1 do PHO e (j nota na FCU.
.nv í a PHO c FCN ao CCN

~xamina a documen t açâo , Se não es ti ver eon forme,
Ie vo Ive

Providencia correçoes e devolve ao CCN

Q-I----

o

Emissor CCl~ :::: ':1 o,
t'l L ' ru., c~ ;;;, J :.>: ~
c) n =(il (.1 Õ t:

') v tr
o 'U )~
trJ :1 ~ ~; ~.- (,J

tr..... ,I'

O I:J :>c
(:~ ,) C
I • ') 0) r;
,I' U
lfl I--i '\:l

''1 ~u
H o
() ():: .. 11()U
) 'j 1-1
o I

r--
I

I r --
------------------~t_-------------+--~i----I-------------- ------.:=---I----~------_t_-----~II

~)

Providencia ua ti Loq r af í a fina 1 no IJOH.

Anota côd í no p r c c c d í d o de a s t c r Lu co



Emissor ~eccbcd~

---~+t' -.j

_s_a__e d_e_v_O__l_v_c__a__o__C_C_I_~ ~ ~---- __ ----_+ __--------_+---- __----~
Ô

DESCRIÇl\O Emitente: EXdme

Cirg.1o CCN

mete ao emitente

ovldencla reproduç?o

ovidencia m~morando explicativo

s tribui cóp í as da l+o rma e Nemorando a todos
orgaos e d~mais CC~

DCITI<.lis .•...
I-'

CCU lO
C.. ''1 ~

t:1 t-1 o
"-"fI c: ::o
'-1 ;....: o
o (,
(j) (.) t:J

, ~J trl
CJ 'l1 fll

lrJ ::1 r.
~',U ~I~

:< ~l.~ trl
:><:() u O';J

,
O,'- Cf).. O Ul

~ U
Ul H "CJ

trJ :.v
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ANEXO 13
NORMAS FUNDAMENTAIS DE

(Pgs 758 a 766)

COMENT ÁRIOS: As próximas 8 páginas tratam da apresentação de um
Manual de Normas, como assunto complementar desta tese, sob o ponto de vista de conceitos
gerais e diretrizes sobre as operações da empresa Golden Cross.

Desde DEFINIÇÕES até SIGLÁRIO, envolvendo O&M, Sistemas e
Planejamento de Informática, mostra-se o referido documento completo como MODELO
para MUDANÇAS através da integração RH/INFO com o apoio de OMIS.

"E' vedada a contratação de qualquer tipo de serviço, de que trata este
instrumento, sem a participação da Área de Informática, através do formulário SS.", torna
bem clara a posição de INFO na empresa e sua influência nos atos administrativos (código 303,
página 01).

Cabe também e sempre à área de INFOAA1ÁTICA "informar os recursos a
serem alocados ao projeto bem como previsão", conforme código 303. O 1 página 02, num
outro ponto de destaque da influência desta área na empresa.
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rv1ANUAL DE NORMAS

Apresenra-ão

. "

o i\1a11UJI ele Narinas é um instrumcnto cuja principal finalidade é de auxiliar CJS óIg50s da Ernpre-. ;

sa 110 dr::.;cnvolvilllClllo de SU{\S atividades . Assim sendo, a responsabilidado qlJ,lfltO (la conteúdo ~

desse instrumento é de todas as pessoas que dele se utilizarn. Logicamente, II GOLDEN cnoss,
s

dispõe ck um órqâo para adrninis nar o Manual de Normas, mas as inf orrnacõcs sobre as evolucõcs ]

e nccess id~ldes di' apor í ci ÇOiJl11CJl t os das opernçõcs devem ser cana Iizadas para qo.l~ o O ES I1\1possa. \

al1;1Ii~;Í-r;1;;f! I"illlllt~r SC11IJJreatualizndo o referido Manual.

pad: Jo adotado, o qU;JI é mais si,l[r:1 ico.

No pl oscnte Manual 11;)0 estão inchuríos todos os instrumentos normativos da Empresa, sendo que,,:
.~ j

qU;IIHln isso ocorrer cluve ser COII':IJll;,uo o Manual Adminisu ativo. Nesse (;(1:;0, Ó impor tantc s:v"~

Iieut.n que todas as normas sr.r Jo revistas e editadas para iuclusào no IlOVO Manual, utilizando O.,:.
iJ ~

"f~' ;~."i~
~É impor tant e observar que o Manual ora apresentado, é composto de Normas c Instrucões de Ser-~ ,1

viços, sendo que.nus Normas são estabelecidos os conceitos gerais c diretrizes sobre as operações]
..,

de 11m ruo do geral. Nas Instruções de Serviço s50 fixados os procedimentos para execução das
f cr idas opcrucões.

Mantenha o seu M311ual atualizado c facilite o acesso de todo pessoal JS inforrnaçôes do mesmo.\ .~

Quanto mais [19SS0élS conhecer'em as operações da Empresa melhor será o seu funcionamento, be- •

neficianuo todos aqueles que lutam pela GOLDEN CROSS_
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r" -, I

"~tlGolden Cross
g a &\\'11."(1& LIIIU"'CIVlUl Ol UUU(

L ....J L NORMA
J

001

u )11111.1-

Vlg"UCI.

01.06.88rccur·lU:lQS N()EMi\Tl \,'('S E DE OHCNIf U,ç!O 00

I - OBJETIVO

Estabelecer diretrizes b2sicas pura a emissão, nprovaçao e divul~ação do~ docu~

mentos nornativos e de organizuç~o das atividades operativas da Empresa.
II - Q)NCElTOS

2. 1 - MANUAL DE NORMASE lliSTP.U';<JE.SDE SEPVrÇü
~"

~ o inStrumento que regularrenta a dinâmica actrtinistrativa .da Empresa, estrutu~

rado por área de atuaçâo, Será ccrrposto pelo seguinte~ docurrentos:
N)RMA

f: o docurcnto oue estabelece políticas e diretrizes referentes 'aos siSte-.
mas administrativos da Emnresa.

2. 1.2 - INSfRU;;:,O:() DE SErVIço

f: o instrurno.nto ,originário ou não de uma NoIT.la,que det.a.lheda cs proced.írnen-

tos e dernaís duelos necessár íos à operacionalização dos sistemas administrati

2.1.1

vos da Einpresa.

2. 2 - l'INllilL CE f'OP!·tUJMro
f: c' instnmento que estaJ:elece as diretrizes bás.ícas de padrão, emissão e ar

guivi"'mento dos docurront.os ut í.I Lzados nas InstrüçÕes de Serviço.
2.3 - l>WlL1ALDE Or.GllNIZf\ÇÃO

t; o instrurTento des t ínado a divulgar as diretrizes de or í.entaçâo para o funci~

namcnto da Empresu fornalizill~o e divul9ando sua estrutura organizacio~~l, de-

finindo as r'el acôas hierárquicas e responsabilid~des funcionais de seus orgaos.
Será corrposto pelos seouí.rrtcs nódulos s

2. 3. 1 - SIGIJi.Iuo

f: a relação de siglas voltadus a identificar, de fo~ abreviada, a nomencla
tura dos órgãos estruturais.

2.3.2 - ORGANOGRAMA

f: a representação gráfica do relacionamento hierárquico e funcional dos ór-
gãos estruturais.

2. 3.3 - N)RMA DE ESTRurURA

f: o documento destinado a fornecer as finalidades dos órgãos e suas atribui-
cêes bàs Lcas ,

2 • 4 - l>ll\NUl\L to USU/iRIO

tI; o documento que contém t.odas as informações necessárias à ut í l í.zaçâo de sis-

temas de processêlInento de duelos, contemo inclusive o zesurro dos produtos ori-
ginários do respectivo sist~~.
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111 DIRLYfPJZES

3. 1 DlSTIUnUlçJ\o

3.1.1 A distribuição de documentos normatiVos deve ser feita a nível mínimo de De

par tznnento , de acordo com a ut í l í.zaçâo que lhes é dada pelas areas da Dnpre-
sa.

3.1.2 - A solicitação de qualquer ~1anual mencionado nesta NOIT1adeverá .ser

« ,

acOl11-
parJ12da de justificativa, por escrito, do titular do órgão usuário.

3.2 - UTILIZi\Ç!,O

3.2.1 - A inserção ou substi tu í cêo de docur.entos dos ~1anuais deverii ser efetivada ine

diat~'ênte a entrega destes documentos ao órgão usuário, sendo necessária a

di vulcr<:1çSoaos C'lllpregéldosenvoívídos" com as at.rv í.dades re:JU1élf:l(;ntadas.

3.2.2 - Na h í pót e so de divergências entre det.ermínaçôes de docurrerrtos distintos; pre-
va l ecor âo as de cmí ssâo rnaí s recente.

3.2.3 - N50 será pennitic1u a reprc:duçSo de documentos normat ívos para const í.tu í câo de I ..
aryui vos independentes ou f inal idades serrcJhantes.

IV N?ROVl\Ç'f.O E DIVULGl\ÇJ\O

4.1 As NoIT.la.Sserão -aprovadas pelas Diretorias referentes a cada área de at.uacâo.

4.2 As Instruçees de Serviços serao aprovadas peJas Superintendências das áreas de
atuação .

• 3 - Os titulares dos Orqé10Susuár íos das Normas e 1nstruçÕ2s .de Serviço,
divulgar a todos os seus subordinados .

•4 - Os MaTlll<l.is do. NOIT.1,lSe Irishruçôas de Serviço, Formuliirios, Orqanizaçãoe Usua. ~
rio serfic editados, atualizados e divulgados pelo Departarrento de Sistemas e
Métodos.

deveriio

Original assinado por:



QUADRO DE ANEXOS 762

'si: t;U!.\!i~11\,;'O~~S
r... G &\\1\".\"& "'H~ ••a(.U".l Dl ~.\.JI

L- .J I

, "

Estabelecer procedimentos, proposiç5o, elaboraç~o, arrovação e divul9ação dos doeu

rrcntos normativos e de or0anizaç~~j Empresa.

II - Pff:CillIHENIDS

2. 1 - 1':OFJ·1Ae/ou INSI'RuçrO DE SERVIço

6ro'\o SOLICITAf\;TI:

2. 1• 1 - Eli'l.OOrapropos í câo de Norma e/ou Instruç?o de Serviço, emite SOLICITN;,"'ODE SE!:

VIços l\ INFOP:.tÂTIC.A- SSI em 3 vias e anexa Norma/Instrução de Serviço propos ta ,

2.1.2 - Envia as 3 vias junto com a tbrrna e/ou IJ1Strução de Serviço proposta a Super~

tendência de Informática.

SUP[RnrIP.:nDX:IA m: IXFOPHJ'iTlCA

2.1.3 - ncccbe do ()r?5o Solicitante as 3 vias da SSI e Norma e/ou Instrução de Serviço

propost.a , r'ea l í.zz- procedimentos próprios de Avaliação da Solicitação, solicita

a Sistemas' e Hétcx:ios estimativa de prazo e/ou custo para desenvolvimento da 50-

I

INSTRUçAo l-E SEItVIÇO

001 . 01
'v~UI)~-''-OI ----- I dll •• ,jv 00

01.06.88.

OBJETIW

2 • .1.4

SIS'111·11\SE Hf.1000S

Lí.c í t.acâo.

Rca.l í.za prcccd.ímentos próprios para estimativa de prazo e/ou custo, encaminha as I
infQl1i1.JçtK~spara Pl<ll1C'j.:lJrcntode Lnformát.Ica e arquiva Norma e/ou Instrução de

Serviço até aprovação do (Ícgiio S:üicitante.

PLN-IEJN1FNl'ODE INfOru·1ÁTICl\

2.1.5 - Recebe informaçõcs de prazo e/ou custo de Sist~~s e Métodos, reaiza

mentos próprios.

2.1.6 - Envia as 3 vias da SSI para aprovação das estimativas pelo 6rgão SJlicitanbe.

óRGÃoSJLICITANTE

2.1.7 - Recebe as 3 vias da SSI de Planejarrento de Infonnática, realiza

tos próprios para aprovação das estimativas.

2.1.8 - Obtém aprovação, enCaMinha:

1 via ao órg50 que aprovou

• 1 via para Planejarrento de Infom'?,tica

via ao arquivo

PU\NI~JN1ENl'ODE INFORHATICl\
2.1.9 - Recebe 1 via da SS!, realiza procediIrentos próprios, emite ORDEJ1DE SERVIço

procedimen-

OS em 2 vias, encaminhar
1 v i.a a SistClIIêlS e Hétodos

1 via ao arquivo
SI SrENl\.S E Hf:rocos

[
I
I

2.1.10 - Recebe 1 via da OS, retira Nonna e/ou Instrução de Serviço do arquivo, eIabora

minuta enviando junto com a Norma e/ou Instrução de Serviço propos+a a (s) S~

rintendência(s} e/ou Diretoria(s) da área(s) envolvida(s) para aprovaçao.
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Original assinado por:
I
I

. 1'.-

IXX:'1...E'1ENIDS NOI<'''1r"'\TI\'OS E DE ORGANIZAçAO
I

SUPr::RINTENDÊNCIA(S)e/ou,DlRE1úRI;([)
" .

HE'Ccbe (TIl) de', Sisterncls e r.1étodos ,minutâ e Norma' e/ouI'~strução de Scrv,iço

pos+a , enal í.sando , aprovando ou nâo , devol.vendo dentro do pr~za s61i;Íta~o.
. . -. .

SI~rro1l\S, E HLlO00S -; ,

2.~:12 - Rocebe da(s) Super í.nt.cndenc i.a Is l e/ou Dire~or'ia(s) mínut a ianal í sada e:

. TransCreve conforme a rre tcdo l cq í.a a Norma' e/ou Instiuç50 de
I -

aprovada e reraet.e a (5) Diretoria (s) para assinatura;

2.1.11

Conunica ao (rgão S'Jlicitante através de ~1I o cancelamento pela (~)
ria (s) da l\oDna e/ou Lnstrruçâo de Serviço proposta cem cópia, da minuta .. t. : .. .' r~

I 2.1.13 _ D'i.st.r ibuí, Norma e/ou Iriat.r'uçâo de Serviço aos nrgãos envolvidos in~trui!'lqoa::

Lí zacâo no H:.'1l1ualde Nonnas e Irist.ruçâo de Serviço, zet í.rando quando
•so, a NODTh."1 e/ou Lnst.rucâo de Serviço cancelada.

6RC~O SOLICITi\NTE
2.1.14 - HC'Cl='re Norma e/ou Instrução de Serviço assinada pela (s) Diretoria (s) ,

, .
o r-lanlléll de NOrTI'LlS e Lns t.ruçôe s de Serviço e, divulga aos errpreqados subordi ",'

, '.dos.

2.2 - ORG1\NCXIWL7\

SISTElIASE Hf1.DOOS

'. "

I •

2.2. 1 - El.abor a oroancqr arna cem base nas Normas de Estruturas em vigor e colhe

Óio da Suporin lC'lldência o/ou Diretoria envolvida.

2.2.2 - Pr ov i.denc.i.a rcprcducâo do orçancqrarna e distribui cópias aos orgaos

6nG1\os usuxruos
2.2.3

,-

RcceCe ele Sislcmas e t--iélooos cópia do orqanoqrrvna , divulga aos empregados e,

, clui 11) r'lc:llll101de Orgill1i.zaçiio, retirando quando for o caso, o orqanoqr arra
I

lCldo. "

..
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I - OBJE1'l\D

Estabelecer critérios básicos para processamento das sol í.cLt.açôes de

Inforrrk~tica e outros serviços.

Ir - DIREfRIZES

2.1 - SERVIçoDE BlCHJINU1\

2:1.1 - f; vedada a contratação de qualque=rt ípo de serviço, de qu~_trata este instru-.
I

nont,o, sem <I par t ic ípaç.io da f..rea de Engenharié1, "través do formul.âr ío ~LICIT~I'
çlo, devidamente aprovado.

2.1.2 - Para todo e qualquer serviço a ser executado , sor e (>Jniti~o formulário ORDrn DEI

SERVIÇOcorrespondente, que deverá ser atestado pelo solicitante, após o atend~1

mento. 1\ cada SOLICIT1\ÇÃODE SERVIÇO-SScOrreS[DIX!Cr~, obrigatoriamente, urra ou

Engenharia,

mais ORDEJ1. DE SERVIÇO-OS..
2.1.3 - Pequenos serviços de manutençâo, nos locais onde nao haja serviço próprio de a-

tendiJTento, podem ser executados por prestadora de serviço rred.í.ante

conforme l'brma de Poderes Inten1OS.

2. 1.4 - Purê) as loca] j dadcs da Dnpresa onde exista serv j co próprio de manutenção, as

lkitaçÕcs devem ser efetuadas através do formul ár ío SS.

2.1.5 - Os Departarrcntos , Fdl Lai s e Hospitais dever âo soljcitaros serviços

nesta Normae obter as autorizaçÕeS neceasár í as , observando-se ainda:

I

50'
-I. I

referidosj. I

••-Ia

li Supcr í.nt.cndênc í a de ldrninistraç50/Diretoria h1ministrativa autor í zarâ a

a de En~cru1ill:iaa elaborar estudos preliminarcs e projeto final do serviço,

provardo sua cxccucâo conforme Norma de Podere:. Internos;

l) J\rea de Enqenharí.a deverá analisar e aprovar suo cxecuçao ou .fornecimento

de material,' alén de autorizar serviços de manutencâo de acordo com as Normas
em viqor na Empresa.

2.2 - SERVIÇOSDE llIfORMÂTICA

2.2.1 - f; vedada a cont rat.açâo de qualquer tipo de serviço, de que" trata este instrumen I
-1

to, sem a participação da "rea de Informática, at ravés do formulário S8.

2.2.2 - 1\s solicitaçÕeS serãe analisadas pela fi.rea de Informática, verificando-se a dis I
~I

I

j
con- i

I
. .

ponibilidade de recursos para ~u atendimento, bem corrovcus'tos e beneficios

serem obtidos. A partir dessa avaliação, otrrux,lho poderá ser priorizado,

forme plano estrat~ico da Empresa.

2.2.3 - l\s soâ Lc í tecôes para desenvolvimento de atividi1c1es sob a rosponsabí l íôade
I

da :

ke<:l de Inforrn5tica, scrfio aterrlidas pelos orejâos COIlp?tcntes de acordo com
prioridades estabelecidas para a Area, observardo-se a orclcmde receb:iJrento

as I'

das:
I

I
. 4 - Os uSu2rjos dos Serviços de Iriforrra t.Lca serr-o Iriforrn ado s 'das es t irn t' I .

'" .-"0:2\ 1.vas pre~

solicitaçÕeS .

fllinélres (:0 l:cse~~'oJ v iment.o dos t rabal.hos , Inc l us íve pr azos para cone I usáo ,

do de SllCl rcsponsol» 1j dado él aprovaçfio dessas .estimativas.
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INSTRUÇ/,O [)= SERVIÇO

SOLIClT.".Ç;.oDE SI:HVIÇOS
Subltdl.:l

II - PFCX:EDIr-lDTID5

2.1 - S)LICI1'j"ÇÃODE SF.RVIÇODE ENGENILnRIA

ORGlO.SOLICIT1~'TE
2 •.1.1 - ContLlcta a l\rea de Engenharia, solicita or í.ent.açâo sobre o so rv í ço a ser reali-

zado e emite o formul ár ío SOI.rCITllçlDDE SERVIÇO-55,em :J (três) vias, obtendo I

I OBJE'l'IVU
Est accl.ccer procedimentos para proccasanento das sol icitaç6es de serviços c.e Ence-

, !
Irular ié1, Infonnática e outros serviços.

as aprovaçóe s necess2.rias.

2.1.2 - Enc2Ininha'as 1Y e 2~ VÚ1S da 55 a fuea de Enoenhar ia e arqu íva a 3~ via.

ME,". DE El'<CQ:l~\RIÀ

2.1.3 Pece1X! as 1<;1 e 2Q vias da 55 do Org20 Solicitante, atribuindo nurrero de referên :

cia, anota-o na 55 C: -,

Àvalia a 55 quanto II corpet.ônc.í.a , porrnerxires técnicos e viabilidade de

mcntor'

Det.a.llra 1'0 verso da 5S os ponTY'J101'eStôcn.ícos , r.ocs íve í.s ef o í.tos em

sorv í ços , rr-cur sos , arens envolvidos e v iab i 1 i7.,11\(10o' at.ond í.ment.o:

Estima CUSLO:=, e prazos parà execucâo do serviço,. observando as areas

cas envolvidas;

atendi I
-I'. I

outros (

I;

técni- I

Hegistra parecer técnico e cst írrat ívos de prazo e custos nas 2 (duas) vias da

55;

Encarni.nha a 1~ via da 55 ao Orgão Solicitante para aprovaçao das estimativas; F
Mexa os cálculos para estimativas de cus Los Q 2~1 via da 55 e. a arquiva até o' .

recebirrento da 1~ via.

oRGlD SOLICITM'l'C b
2.1.4 - Recebe a 19 v í a da SS da Ârea de En<;renharia, retira 3~ via da 5S do arquivo, v~i.

rifica a proposta apresentada, efetua reo í.st.ro nas vias da 55, obtém as aprova~;~

.çÕes .de sua Superinterrlência ou Diretoria e: I.'
Encaminha a 1~ via da S5 à. 5uperinterdência de l\clministr_ação;

Arquiva a 3~via da 55 em ord0~ numérica;
• Encaminha a 1~ via .da 55 à f-..rea de En:;enharia, caso rejeite as estim:ltivas p~~

ra execução do serviço.
SUPffilNl'ENI)Li.x:IADE lIIJMINlSl'Rl\çlo

2.1.5 - Recebeu a 1~ via da SS do Orgào Solicitante, providencia sua aprovaçao e a

minha à Àrea de Engenharia.

I ~

2

2. :

2.2
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DI;' El\X~r:.:;'ÍlU\H IA . -

Recebe a 19 via da SS da Superinterrlel)Cia' de Adrninistração e se aprovada procede:

. Retira a 2~ via da SS do arquivo, elabora projeto .final, constando de orçuI1lento

deta1hi:ldo, cronograma e demais procedírnentos requeridos pe Io rtípo de serv í.co,

. Anexa ao projeto final a 1~ via da SS e colhe aprovação. da Superinterdêrcia de
Adininistração;

El irni.na a 2~ via da SS e os cálculos para estiJnativa de custos.

Recebe a 1~ viu dil SS elo Orqiío Solicitante, caso as estimativas de custos tenham

sido rejeitadas, com justificativa de rejeição, retira do arquivo a 29 via da S~
eliminêllldo-a e arquivamo a 1~ via da SS.

DE r.;r-.r,rn/1l\J U A

Dnite o f.orinul.âr í.o OPD1J1DE Sf':.RVIÇI-OS,em 3 (três) vias, com baso no projeto a-

provado e providencia a cxecucôo do serviço a 1~ e 2~ via da os.
l\rquiva a 19 via ela SS junto com a 39 via da OS, por Org5.o Solicitante e nurre.ro
scquenc.in l ,

Procedo anotaçÕes nus 1Q e 29 vias da SS a medida que o serv í.ço for sendo execu-
t.ado ,

Registra nas duas viQS da os o inicio e o término do serviço, recurso de m5o-de-
obrn (' nuleriêds ur.í l í zodos , quando da concl.usêo do sorv.í.co ,

Obtém ateste, do solicitante nas 19 e ?-~vias da OS e arquiva a 1<;I via da 5s
junt.o com a 19 v j él da OS, e.l imí.nando a 3~ via.

0/3S.: - O reSJ.X)ns5vcl pela execução do serviço manterá em arquivo a 2~ via da OS

e prcparêu~5 para a 1\rea de Erlgenhuria relatório quinzenal de atenc1in:e.n-
tos ef'ct.uados .

SOLICrl';\[\TfE

Efetua verificaçõcs, no sentido de que a execuçao do serviço seja realizada ele a

cordo CO"I as cspoci f i.caçôes , e atesta sua conclusão nas 1.~ e 2~ vias da OS. "

SOLIC1TAçJ\O DE SERVIÇO DE INFORl'IÁTlCA

EbL1CITl\l'\;TE

- Bnite o formulário Solicitaç~o de Serviçe-SS, em 3 (tres) vias, obtendo às apro-
vaçÕes necessárias. .
Encaminha as19 e 2~ vias da SS à l\rea de Inforrn.3.tica e arquiva a 39 via.

DE INFOR~ lÁTICl\

.2.3 Reoebc 1<;1e 2'i' v í.as da SS e procede anâl í.se preliminar;

Jnf orma O!, r ocur sos a serem aJocac1os ao projeto bem corro previsão.

Co]he assjnatura e encamiru1aa SS ao Orgão Solicitante.
SOl ,ICI'I'N! fE

.2.6 - Recebe 19 e 2'i1 v in da SS, devidamente aprovadas pelo orgão executante, anal isa

prev í sâo de execução concedendo de acordo ou não.
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ANEXO 14
NORMAS FUNDAMENTAIS DE

(Pgs. 767 a 773)

COMENTÁRIOS: As próximas 6 páginas tratam de mais uma Norma

Primária ou Fundamental de OMIS, com o destaque para o item 3.2 - CONSIDERAÇÕES.

Assinalamos com uma barra vertical o item A que indica a existência do

"Comitê Diretor de SISTEMAS" criador de POLÍTICAS empresariais ou administrativas.

No item B seguinte, verificamos que um Departameto de O&M

responsabiliz.a-se pela emissão e manutenção das Circulares Normativas (nome que recebem

as Normas). No item 3.3.2 na letra C este mesmo departamento responsabiliza-se pela

reprodução e distribuição das INFORMAÇÕES. Temos assim o conjunto O'Ml S formado

como sustentáculo do comportamental humano na empresa.

Este anexo é apresentado como um MODELO simples, objetivo e que reune

em poucas páginas e de forma direta, as regras para a integração de RH à INFO através de

OMIS.



QUADRO DE ANEXOS 768

N~ DATA DE EMISSÃO

001

CÓDIGO REVISÃO

CIRCULAR NORMATIVA ASS.

1
TiTULO CIRCULAR NORMATIVA - POLITICAS
ÓHGÃO nESPONSAVEL

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACAO E MfTODOS

SUi·1J'\RIO PAG

1. OBJETIVO ' ~ 02/00

2. AREA DE APLICAÇAO : 02/00

3. DISPOSrcDES GER.AIS 02/00

3.1 - DEFINIÇDES 02/00

3.2 - CONSIDERAÇDES 03/00

3.2.1 - QUANTO A EMISSAO E MANUTENÇAO ..........•..... 03/00

3.2.2 - QUANTO A APROVAÇAO ~ 04 /00

3.2.3 - QUANTO A DISTRIBUIÇAO ~ 04 /00

3.3 .:. RESPONSAB I L IDADES ......................•............... '05 /00

3.3.1 - DO (jRGAO RESPONSJ'\VEL. 05/00

3.3.2 - DO DEPARTAMENTO DE ORGANIZACAO E MrTODOS ..... 05/00

3.3.3 - DOS (jRGAOS ENVOLVlbos 05/00
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0011

CÓDIGO REVISÃO

CIRCULAR NORMATIVA ASS. ATV. N~ DATA DE EMISSÃO

TiTULO . CIRCULAR NORMATIVA - POLITICAS
ÓRGÃO RESPONSAVEL

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇAO E METO DOS

1. OBJETIVO

Estabelecer as pollticas que norteiam a publicaçâo de cirtular normativa.

2. ~REA DE APLICAÇAO

Toda a empresa.

3. DISPOSrçOES GERAIS

3.1 - DEFINIÇOES

3.1.1 CIRCULAR NORMATIVA·
Denominação do documento oficial para o estabelecimento de
pollticas e/ou procedimentos da empresa.

3.1.2 - MINUTA DE CIRCULAR NORMATIVA
Apresentação completa da circular normativa, sujeita a al-
terações.

3.1.3 - MANUAL ADMINISTRATIVO
Denominação da pasta onde deverã ser arquivado o conjunto
de circulares normativas emitidas.

3.1.4 - MANUTENÇAO DE CIRCULAR NORMATIVA
Ato ou efeito de atualizar a circular normativa, .por
acrescimo~ supressão ou simples modificação de partes do
texto ou de seu todo.

3.1.5 - ORGAO
Denominação generica atribuida as unidades constitutivas
da estrutura organizacional da empresa.

3.1.6 - ORGAO RESPONSÃVEL POR CIRCULAR NORMATIVA
Denominação atribuida a um órgâo interessado na emissão e
publicação de uma circular normativa.

't ~.
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----'~~
IHORASA)

CÓDIGO

DATA DE EMISSÃOCIRCULAR NORMATIVA

REVISÃO

TITUtO

, cr RCULAR NORMATI VA
ÓRGÃO RESPONSAVEL

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇ~O E MrTODOS

3.1.7 - POLfTICA
Estabe 1eci mento "00 QUEII deve ser fei to, por determi nação
de níveis hierãrquicos superiores, para 'atendimento dos
objetivos da organização.

3.1.8 - PROCEDIMENTO
Determinação de como executar um conjunto de operações a
fim de atender o estabelecido pelas políticas.

3.1.9 - MANUTENÇ~O DO MANUAL ADMINISTRATIVO
ftto rle incluir e/ou excluir circular normativa ou partes

-l2sta, no manual administrativo.

3.2.- CONSIDERAÇUES

3.2.1 - QUANTO A EMISS~O E ~~NUTENÇ~O

X A - Toda a circular normativa referente a procedim~ntos,
deverá estar fundamentada em política jã aprovada
pelo Comit~ Diretor de Si~temas.

B Ao Departamento de Organização e Metodos caberá a
emissão e manutenção de uma circular normativa, por
solicitação do órgão responsável pela mesma.

c - Qualquer órgão da empresa poderã solicitar a
emissão de uma circular normativa.

O ~ Qualquer órgão da empresa poderã solicitar a alte-
ração ou cancelamento de uma circular normativa, ao
órgão responsãvel pela mesma.
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CÓDIGO REVISÃO

CIRCULAR NORMATIVA ASS. AN. N~ DATA DE EMISSÃO

0011
TiTULO

CIRCULAR NORj·iATIVA - POL1TICAS
ÓRGÃO RESPONSAVEl

DEPARTAMENTO DE ORGANIZAÇ~O E MfTODOS

3.2.2 - QUANTO A APROVAÇAO

yA - A circular normativa referente d politica sera aprova-
da pelo Comitê Diretor de Sistemas, o qual definirá
sua distribuição.

-B - A circular normativa referente a procedimentos sera
aprovada pelo Departamento de Organização e M~todos e
pelo Orgão responsável pela mesma, o qual definirá sua
distribuição.

3.2.3 - QUANTO A DISTRIBUIÇAO

A - Ao Departamento de Organização e M~todos caberá a dis-
tribuição das circulares normativas,at~ o nivel de ge-

\ '

/ rência de Departamento. C6pias adicionais poderão ser
solicitadas ao Departamento de Organização e M~todos)
ficando sua distribuição sob rosponsabilidade do õr-
'gão solicitante.

B As Diretorias deverão receber uma c6pia de todas as I

circulares normativas.

c - Somente o Departamento de Organização e M~todos poderã
reproduzir total ou parcialmente uma circular normati-
va.

o - Caberâ ao Departamento de Organização e M~todos a alt~
ração na distribuição da circular normativa, por soli-
citação de qualquer Drgão d~ empresa.
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IDm...[H-O....R A'-S-A...•I
1 001

PAG.

05/00
CÓDIGO REVISÃO

CIRCULAR NORMATIVA· ASS. ATV. N~ DATA DE EMISSÃO

CIRCULAR NORMATIVA - POL1TICAS
ÓRGÃO RESPONSÁVEL

DEPARTAr-1ENTO DE ORGANIZAÇ~O E ~lt:TODOS

3.3 - RESPONSABILIDADES

3.3.1 - DO ORGAO RESPONSÃVEL PELA CIRCULAR NORMATIVA

Esclarecimento de duvida a respeito da circular normativa a
qualquer órgão que o solicite.

3.3.2 - DO DEPART N1ENTO DE ORGAN IZAÇAO E Mt:TODOS

A - Elaboração da circular normativa.

B . C Iãssifi.cação e codifi cação das circul ares normativas.

C - Controle e distribuição das circulares normativas.

D - Arquivamento dos documentos originais e comprobatórios
de aprovação.

E - Orientação sobre a utilização do manual administrativo.

3.3.3 - DOS ORGAOS ENVOLVIDOS

A - Divulgação da circular normativa entre os funcionãrios
de sua ãrea de competência.

B - Garantia do cumprimento do que determina a circular nor
mativa em sua ãrea de competência.

c - Manutenção do manual administrativo em seu poder.
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.APROVAÇÃO E DISTRmUrcÃO DE CIRCULAR NOR~1J\TrVA

APRO'IAÇ7:0

DE DEPARTAHDUO DE ORGANIZAÇÃO E Hf.:roros
FAP..A DATA

N2
28-11-86

REF. CIRCULAR NORPATIVA

-Enc.3minh~m()sa circular abaixo descrita pL\ra aprovaçao:

C6DIGO PAR..'\REVISÃOFOLHATIPO

01/00 a 39/001. 03. 001 EMISSP.OPROCEDUfSNTOS

DEPTO DE C&H

DISTRII3UIÇií.O

DE DEPARTAHENTO DE ORGANIZAÇÃO E HÉTODOS

PARA DATA
N2 ,

REF.

r
Objetivando ãtu~lizar o manual administrativo em seu poder,
encaminhamos a circular normativa acima descrita.

773

l/I
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ANEXO 15
NORMAS FUNDAMENTAIS DE

(Pgs. 774 a 777)

COMENT ÁRIOS: As próximas 3 páginas acompanham o estabelecimento

'de critérios normativos sobre a Estrutura e Edição do Manual de Normas e Procedimentos

- MNP e das circulares em um grande Banco, prestador de serviços.

O leitor interessado pode comparar com as demais instituições apresentadas,

verificando ao final, que a mesma linha de conduta atinge as 3 formas de empresas, isto é.

comércio, indústria e serviços.

Cabe destacar, e está assinalado no text>, os aspectos ccnfidencialidade e

segurança, fatores que cerceiam a distribuição das INFORMAÇÕES, fato que pode prejudicar

as atividades bancárias, com retardamento no atendimento aos clientes, gerando insatisfações,

fato que a INFO.R1--1ÁTICA poderá suplantar.

Este anexo éõ.presentado como complemento aos demais ..
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ESTRUTURA DO SISTEMA

INSTRUÇOES CIRCULARES 01 11.12.85

P~,na
01

01 Subl1ltui P~ína d,
03.0 .84DISPOSIÇOES GERAIS

1. OBJETIVO O objetivo ~este tItulo é estabelecer os critérios
normativoo Dobre a Eotrutura e a edição do Manual ~e Normas e
Procedimentos MNP e das circulareo contenoo in~truções de
serviçoo e informaçõeo, definindo aa responsabili~ad~8 sobre a
emissio, controle e ~lotribuiçio.

2. DOCUMENTOS CIRCULARES O sistema de divulgação
internas, instruções de serviços e de matérias
compõem-se dos seguintes instrumentos 'circulares:

das normas
informativas

a) Manual de Normas e Procedimentos - MNP

b) Carta Circular - CC

4. CARTA CIRCULAR A Carta Circular destina-se à divulgação de
circunstâncias

c) Circular Arrecadação - CAR

d) Circular de Atualização - CAT

3. MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS MNP - O MNP tem por finalidade
bÁsica a consoli~ação de todas as normas de serviços e operações
e dos objetivos e diretrizes das empresas que compõem o Grupo
Bancocidade, sendo distribuldo às Unidades que dele devam fazer
uso.

matéria de carÁter meramente informativo e em
especiais de normas sobre serviços e operações.

5. CIRCULAR ARRECADAÇXO A tircular Arrecadação destina-~e i
divulgação de instruções oriundas de poderes públicos, autarquias
e entidades privadas relacionadas com a prestação de serviços de
arrecadação de tributos, do recebimento de taxas, contribuições,
carn~s e aisemelhados etc, serviços estes amparados por conv~nios
especIficos.

7. o MNP e as
não devendo
total ou
transmitirem
terceiros.

Circulares são de propriedade do Grupo Bancocidade,
o conteúdo dos mesmos ser divulgado externamente,

parcialmente, e ainda vedado aos funcionários
quaisquer informações sobre o referido conteúdo a

6. CIRCULAR DE ATUALIZAÇXO A Circular de Atualização CAT
destina-se ao encaminhamento de alterações procedidas no MNP.

8. DETALHAMENTO DOS DOCUMENTOS CIRCULARES - Nos subtltulos seguintes
DÃO aborda~os, com maiores detalheo, cada um dos documentoS
circulares acima mencionados.

9. COMPETtNCIA PARA EDIÇXO - A edição de qualquer dos documentoS
circulares focalizados somente poderá ser promovida através da
DivisÃo ~e Normas e Procedimentos - DINOP, ·obedecida a disciplina
ditada neste Capitulo.

10. REPRODUÇ~O DE DOCUMENTOS CIRCULARES - Toda e qualquer reprodução
de documentos circulares aqui previstos só poderá ser feita pela
Divisão de Normas e Procedimentos - DINOP ou com autorização
expressa daquela Unidade.
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01 11.12.85
P~ina

DIt.

ESTRUTURA DO SISTEMA 01 2

DISPOSIÇOES GERAIS 01
Substitui Pági". di

12.09.84

1 1 • CANCELAMENTO - As Cartas Circulares e as Circulares Arrecadaçio
deverio ser inutilizadas, de imediato, em todas as
Na eventual necessidade de consultar um assunto

cancelado, recorrer à DINOP.

canceladas
unida1es.

12. DISTRIBUIÇ~O As AGtNCIAS - As Cartas Circulares e as Circulares
Arrecadação serão remetidas às Agências, em duas vias, sendo uma
aos cuidados do Gerente Geral e a outra aos cuidados do Gerente
Administrativo, cabendo a estes Administradores, sem a reproduçio
daqueles documentos por meio de xerox ou de outros meios, fazer
com que as normas e informaç5es neles contidas atinjam plenamente
os objetivos.

13. RESPONSABILIDADE NA AUStNCIA DOS TITULARES - Nas ausências do
Ger~nte Geral e Gerente Administrativo da Agência por motivo de
férias ou licença, a responsabilidade referida no item anterior
se estendera aos Administradores substitutos.

14. PROTOCOLO MENSAL - O protocolo mensal das Cartas Circulares e
Circulares Arrecadação ser~ firmado nas Agências, pelos
Administradores citados no item 12. No Anexo 1 deste subt!tulo é
apresentado o formulário CIBAN 24/008 - Protocolo Mensal de
Documentos Circulares Expedidos.

15. ASSINATURAS DAS INSTRUÇOES CIRCULARES - As instruções circulares
aqui previstas serão assinadas obedecidos os seguintes critérios:

a) MNP ~ Os acréscimos, sugestões e alterações de matérias deste
normativo· serão previamente aprovados pela Diretoria da Area
Proponente, excetuando-se apenas as atualizações de caráter
rotineiro determinadas pelas autoridades competentes que
incluam matérias já disciplinadas no MNP.

As folhas do MNP serão vista das pelo responsável pela DINOP e
pelo Diretor Adjunto de Organização.

b) CARTAS CIRCULARES E CIRCULARES ARRECADAÇ~O - Estes normativos
serão firmados obedecidos os seguintes critérios:

I Pelo menos por um Diretor, obrigatoriamente, que poderá
ser o da Area cuja matéria esteja contida na
divulgação, quando o assunto envolver polltica
operacional, polltica da organização, diretrizes e
alterações da estrutura organizacional.

A outra assinatura poderá ser dada por outro Diretor ou
Administrador que detenha o cargo de Diretor Adjunto.

11 Pelo Diretor Adjunto de Organização e por outro
Administrador que detenha o cargo de Diretor Adjunto,

uando o assunto envolver rotinas de serviços,
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INSTRUÇOES CIRCULARES o ,
lia 11

Página

16. OUTRAS ASSINATURAS - Não obstante a disciplina estabelecida no
item anterior, os documentos circulares poderão ser firmados pelo
Diretor ou Diretor Adjunto que solicitar a divulgação da matéria,
transitando o processo, todavia, pela Diretoria Adjunta de
Organização, para fins de controle da expedição do normativo.

ESTRUTURA DO SISTEMA 01

17. ASSINATURA NO CASO DE APROVAÇ~O PRtVIA DE MINUTA - Nos casos em
que a ~rea solicitante pelo seu Admi~istrador mais categorizado
houver aprovado formalmente a minuta do texto a ser divulgado,
poderá ser adotado o critério estabelecido no item 15, letra b,
inciso lI, visando a agilização do processo.
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ANEXO 16
NORMAS FUNDAMENTAIS DE

(Pgs. 778 a 782)

COMENTÁRIOS: As próximas 4 páginas tratam de um outro enfoque da
função de OMIS na empresa, ou seja, há um departamento que trata das ROTINAS &

:MÉTODOS.

Pela prrrneira vez encontramos mencionado o fator "DINMlICA" do
.Manual de Normas, o que exigiu um item em separado para tratar de Revisões, Complementos
e Apêndices.

Como Norma Fundamental, o documento apresentado em anexo destaca-se
pela simplicidade, apesar da complexidade administrativa da empresa.

Este anexo 16, encerra o grupo de 14 NORMAS DE OMIS e RH .
•.apresentadas neste trabalho como suporte ao processo de integração de RH à INFO. Pelos
;14 exemplos, podemos concluir que muitas normas operacionais deverão ser emitidas
:i.yisando facilitar este processo, principalmente normas que tornem realidade os projetos

. ,contidos nos Planos Diretores, tanto de INFORMÁTICA como de RECURSOS HUMANOS,
~.~t· .
;'I.~:j;..comoverificaremos a seguir.
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M/~I\jUAL DE ORGANIZAÇAO
!lU8ISTITUI / /

QUADRO DE ANEXOS

DATA / /

NORMAS RELATIVAS AO MANUAL DE ORGANIZAÇ~O

OBJETIVOS

a) Cabe aos titulares das unidades administrati";ls da Em-

A finalidâde dessas instruções é de estabelecer normas disciplina-
res e de padronizaçio, de forma a fixar uma ~nicadiretriz de tra-
balho nas tarefas relativas ao Manual de Organizaçio.

ALTERAÇÔES DO MANUAL DE ORGANIZAÇÃO

1. Solicitaçio de Estudos ou Apresentação de Sugestões

presa, nivel minimo de Gerente/Superintendente de Divisi~
a preparaçao de solicitações de estudos ou apresentaçao
de sugestões, para criaçao ou ex t i n ç a o de unidades, co-
mlssoes e grupos de trabalhos e/ou para alterações ~o Ma
nual de Organização.

b) As solicitações de estudos ou apresentaç~o de sugestoes
deverão sempre ser encaminhados a Rotinas e Mitodos,atr~
vis da cadeia de comando estabelecida.

c) Cabe a Rotinas e Mitodos, desenvolver os estudos solici-
tados ou analisar as sugestoes apresentadas, emitindo p~
recer conclusivo ou preparando a proposta final a ser
submetida ã Diretoria, d~ conformidade com as normas e

procedí:::cntos em vigor.

I
1
i

I
I,
1
i
I

d) É d C' - .C'OT'":[lC't'211C1.aexclusiva da Diretoria a &pruv~çao de
toda ~ ~ll~lquer modifíca0~o n~ estrutur3 org2niz3Cional_
d a C o l!~? 2. n 11i a •

ATUALIZA(t.o

1 . É de c 01', P c: tê n c ia ti e R o tinas e N (2 to dos, ex ecu ta r to das e q u a i~
quer
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I:
!

I
I,

r-- /':-.~t:·"" DATA / / 'OUIA

-.~. I MANUAL DE ORGANIZAÇAO.•..•• JJ. -. ~U8ISTITUI / / ,.OL.HA
CornpO"~IO Bro,ila.,,,, CSe ["".1"10

NORMAS RELATIVAS AO MANUAL DE ORGANIZAÇÃO

a) Revisões

2. Dada a dinâmica do Manual de Organização, indispensavel se tor
na a execução de alterações perõdicas por meio de reV1soes,com
plementos e apêndices.

Quando houver necessidade de alterar parcialmente urna se-
çao, as paginas afetadas pela alteração serão substitui -
das pelas novas.

b) Complementos

Serão emitidos. em casos de neces~idade de adicionar se-
ções ao Manual.

c) Apêndices

Utiliza-se para incluir materiais adicionais ao Manual
.tais como: organogramas, graficos, outros .

CONTROLES

1• A distribuição dos Manuais e das alterações processadas,
de competência de Rotinas e M~todos.

-sera

2. Os orgaos autorizados a receberem os Manuais -sao:

Presidência
Diretoria Comercial
Diretoria Financeira
Diretoria Industrial
Assessoria da Diretoria
Gerência Comercial
Gerência Indu~trial
Gerência Financeira
Gerência Administrativa
Departamento de Relações Industriais
Superintendência Fabrica
Administração Fabrica



QUADRO DE ANEXOS

DATA I /

-
ORGANIZAÇAOOErvlANUAL

/ /~U"15TITUI

NORMAS RELATIVAS AO MANUAL DE ORGANIZAÇÃO

3. Cada detentor do Manual e responsavel pelo mesmo.

Os Manuais nao poder~o ser transferidos de um orgao para ou-
tro ou de um funcionario para outro.

4 . Os Manuais nao dever~o ser divulgados, em hip6tese alguma p~
ra fora da Companhia.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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(':;.?11 MANUAL,.: :/
C.,,,,,po,..P\.~ ~,Q,it."o de [""'-""0

DATA I I

-
DE ORGANIZAÇAO

5ual5TITUI I I

FORMAÇÃq DE SIGLAS

1. A"utilizaç~o de siglas V1sa facilitar a "identificaç~o dos or-
gaos, o estabelecimento de centros de custos e relações inter
na s .

2 . Sua f o rm a ç ~ o o b e d e c e a'os se gui n t e s c r i te r i os:

a) As siglas sao formadas por letras maiúsculas;

b) As letras sao extraidas dos nomes das areas;

c) As siglas sao formadas pelo prefixo do orgao na
quia e sufixo da inicial do nome da area.

hierar-

sÃO PAULO

Diretor Presidente DP
DI
DC
DF
DA
AD
GI
GC
GF
GA
RI

"CUEATÃO

SF
se
AF
EG
tB
MT

Diretor Industrial
Diretor Comercial
Diretor Financeiro
Diretor Administrativo
Assessoria da Diretoria
Gerênte Industrial
Gerênte Comercial
Gerênte Financeiro
Gerênte Administrativo
Relações Industriais

Superintendencia
Segurança
Administraç~o
Engenharia
Laborarõrio
Manlltenç~o
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ANEXO 17
ROTEIRO DE UM PLANO

DiRETOR DE iNFORMÁ riCA
(Rofeóro CONtEi)

(Pgs. 783 à 808)

COMENT ÁRIOS: As proxrmas 25 páginas tratam de um Roteiro na

preparação de um Plano Diretor de Informática, como mencionado no texto da tese.

E' chamado de Roteiro CONEI, pOIS foi emitido pelo CONSELHO
ESTADUAL DE INFORMÁTICA da SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA
ADMINISTRAÇÃO do GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Trabalho voltado para a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que também foi
analisada nesta tese, o documento mostra-se atual na sua forma, pois apresenta o chamado
"Conteúdo Mínimo dos Planos Diretores de Informática -PDI", tendo sido elaborado a
partir das diretrizes e formulários divulgados pela SEI - Secretaria Especial de Informática.

O presente anexo 17 apresenta todo o· seu roteiro baseado em
FORMULÁRIOS, facilmente trabalhados através de Banco de Dados via computador, com
destaque para os formulários 4,5,6 e 7 (assinalados com traços verticais) que correlacionam
as atividades de Recursos Humanos com o de Informática, de forma detalhada e intensa.

Há um formulário específico, de número 10 para o Desenvolvimento dos
Recursos Humanos, com destaque para as atividades de treinamento e aperfeiçoamento em

INFORMÁTICA.

Na presente tese, este anexo é fundamental para o acompanhamento da
teoria na prática ( ou vice-versa, conforme o foco e interesse do leitor ).
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULOSECRETARIA DOS XEGóCIOS DA ADHIXISTRAÇAOCONSELHO ESTADUAL DE INrORHÂTICA
C O X E I

ROTEIRO PRRR ELRBORRÇ~O DE

r o t p di" "li n

FI' J~ r-. 1".1O D T R E "1"O I~ D E

T t'.JrClRMAT I Cfl

.•.

•

--------.
Tombo __.-ºO~~-~ O I
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VoJum ...._----------
Clas! ._ºg~.'1).l1:~'4-,'
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..
CONSELHO ESTADUAL DE IXFORHATICA - CONEI

TiTULO I - APRESENTAÇAO

TíTULO II - ROTEIRO PARA ELABORAÇAO DE PDI

CAPíTULO I - INTRODUÇAO

1. Id0ntificaç~o do Orgjo/Entidade
2. D0scriç~o e hist6rico do Org~o/Entidade
3. Diretrizes de Governo envolvendo o Org~o/Entida-.

de
4. Diretrizes estratégicas do Org~o/Entidade
5. Info7'OIações e dados do? uso ou interesse do C;o-

ueT'no
6. Orçamento e receita global do

orçamento de informática
Org~o/Entidade e

CAPiTULO 11 - SITUAÇAO ATUAL DA AREA DE IXFORHATICA
1•. Introduç~o - Hist6rico Evolutivo e Tend~nciais
2. ~strutura organizacional da área de informática
3. Aplicaç5es em operaç~o
4. Eq u i p ame n t o s - "Ha rdu ar e " utilizados
5. "Soft.ware" Básico e de Suporte/Apoio
6. R~:ursos Humanos
7. Recursos ri~anceiro5
8. Diagn6stico e Avaliaç~o da ~rea

CAPíTULO 111. - PLAHO DIRETOR DE SISTEMAS DE IHFORMAÇAO
PDSI
1. Novas diretrizes para a área de informát.ica
2. Justificativas e amplitude dos principais

mas
3. ApliciçSes em fase d~ implementaç~o e a de5en~

t.lO l\.Ier•
4. Metodologias a serem utilizadas



QUADRO DE ANEXOS 786

CONSELHO ESTADUAL DE INfORKÃTICA - CONEI

CAPiTULO IV - PLANO DIRETOR DE RECURSOS PARA INfORKATIZAÇAO
PDRI
1. Equipaml?ntos
2. "Softl •.lclr'E-"Básico E- dE- Suporte/ApoiD
3. Estrutura Organizacional
4. Recursos Humanos
5. Trt?inaml?nto
6. Estimativas de Recursos Financeiros

6.1. Equipamentos
6.2. "Soft.war",," Básico I? dI? Suporlo:·/Apoio
6.3. R""cursos Humanos
6.4. Instala~5~s f1sicas

CAPiTULO V - CONTROLE DE PROCESSU.E AUTOKAÇXO
1. Situaç~o Atual

1.1. Histórico I?volutil..1oe tendências
1.2. Relaç~o dos aplicativos em operaç~o
1•3. r. qui p anIl?n t os ti t. i li z a do s
1 • 4. " So f t lo' ar I?" a p I io: a til)os, b ás ic o s e d e f;LI P o r -

te/Apoio .
1.5. Rl?cursos Humanos
1.6. Recursos Financl?iros
1.7. Diagnóstico I? avaliaç~o

2. Situaç~o Proposta
3. RE-cursos Previstos

CAPiTULO VI - SJSTEKÃTICA DE ACOKPANHAKEXTO

TiTULO III - INSTRUÇOES DE PREENCHIKENTO DOS fORKUlÃRIOS

TiTULO IV - ANEXOS
Formulário 1
Fo r nlu 1sr i o 2

F o r OI u 1ár io 3

F'or-mu Lár Lo 4
F'or-mu lár ío 5
F'or-mu lár ia '6

I

F'or-mu l ár I o 7
Fnrmulário 8
F'or-mu Lár do 9
F'or-mu Lár-Lo 10

• Identificaç~o do Org~o/Entidade
Descriç~o E- hist6rico do Org~o/en-
tidade
Introduç~o - Histórico evolutil..1o e
t el1 dên.:i a s
Relaç~o das aplicaç5t?5
Relaç~o dos equipamentos
Rl?laç~o dos "softt.Jarl?" b ás íc o e d,:;.
apoio

• Recursos humanos
• Diagn6stico 9 avaliaç~o da ár.a
• Análise da situaç~o proposta

Desenvolvimento de Recursos Huma-
nos

Formulário 11/1 Custos Globais
Formulário 11/2 • Continuaç~o: Custos Globais
Tabela 1 de Classificaç~o de Aplicaç5es e

outros "Softw<H'e"
Tabela 2 Unidades de Capacidade/Velocidade.



787
QUADRO DE ANEXOS
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TiTULO I - APRESENTAÇ~O:

Conforffie a deliberaçjo n2. 02/88 de 21/09/88. publicad~ em
05/10/88 o Conselho Estadual de Inforffiàtica - CONEI, exercen-
do cOffipet~ncia definida no inciso 62. do artigo 8Q. e artigo * •

.$"14 do decreto nQ 27575 de 11.11.87, estabeleceu o conte~d9;
miniffio dos Planos Diretores de Inforffiàtica - PDr - indispen-~ t
sàveis à apreciaç~o e aprovaç~o, pelo CONEI, de propostas p~-
peclficas definidas ou redefinidas nesses docuffientos.

o presente roteiro, visando facilitar a elabor~ç~o
trabalhos nos Org~os/Entidades Estaduais e agilizar ns traba-
lhos de apreciaç~o pelo CONEI. foi elaborado a partir das di-
retrizes e forffiulàrios anteriormente estudados. rlefinidos,~ ~
publicados e amplamente divulgados pela Secretaria Especia].Q~
de Informàtica - SEr da Secretaria da Ci~ncia e Tecnologia do,i
(io\,Jernor.::·,jeT'al,para uso obri'3atório na impl1T'taçilD de ':'qui-,
pament05, beffiCOffiOpara a elaboraç~o obrigat6ria de Plano5~~ ~
Diretores de Informática, pela Administraç~o P~blica r~dpral.l, f

Os Org~os/Entidades que njo informaram os dados
vos a este capftulo deverjo providenciar a sua
ç~o e encaminhà~los ao CONEI •.

r'e li'lU~
e labor"':;

TiTULO 11 - ROTEIRO PARA ELABORAÇXO DE PDI

O P DI. e 5 li a~;; a tua I i z a çõe 5 , de \)e r à se r or '.~a n i z a do e
denado seguindo a sequ~ncia do roteiro determinado
cap:l.tulos I a VI. No que se refere ao horizonte de
n ".~j i3 !TIe ri to, o p r i me ir o an o deu e 5 e r a p re se ri t a dD .:: o m mai 5.
detalhes (planejamento tático), utilizando-se os formuiJ
Iàr' i os 4, 5. 6, 7, 11/ 1 E' 11/2 • .

A abordageffi da área de Controle de Processos e Automaç~
de\.Ier:~ser €'specificada no Capit.ulo V - COI~TROLI: DF.:
CESSOS E AUTOMAÇAO d€'st~ Roteiro.

o CONEI aceitará PDI(s) ~ atu~lizaç~0(3es) elaborado(sJ
por computador desdE? qu~ os dados a informar 5~jam for~
/TIa t ados de n t r o dos p adrõe s e s tr i tos de f in idos e /TI t udíJ::
os For mu l ár Lo s deste rot e í r o ,
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CAPíTULO
IHTRODUÇAO

1. Identitica~ao do Or~ao/Entidade.
fORMUláRIO 1

- fornecer informaç;es. para credenciamento junto ao
CONEI visando facilidade de cOffiunicaç~o entre n
ffieSffiOe os Org~os e Entidades da Administraç~o Cen-
tralizada e Desceritralizada.

- Deverá ser enviado seffipre que houver atualizaç~o do
F'DI.

2. Descri~ao e histórico do Orgao/Entidade.
rOR~IUláR IO 2
Ser~o inclu1dos os seguintes itens:

de s c r i ç ao, h i s t ó r i c D d a En t i da d ';o , t i p o de n e 'Jó': i o r

serviços executados e p~blico atendido pela Entida-
de.

- estrutura organizacional e posiç~o do setor de in-
f o r fir f:\ t i c a n a e s t r u t u r a •

3. Diretrizes de Governo envolvendo
conforme o Arti~o 2Q.
nQ 02 de 05/10/88

o Orgao/Entidade,
da Delibera~ao

fORMUláRIO 2

4. Diretrizes Estratlgicas do Orgao/Entidade.
fORMULÁRIO 2
Informar as ~ir~trize5 estratégicas do Org~o/Entidade
para o per10dq plan~jado, enfatizando:

- expans~o do vo Iume atual de serviços;

- novas áreas de atuaç~o a sereffi implementadas~

racionalizaçao dos serviços atuais;

- ffielhoria de at!?ndimento ao p~blico.

-5-
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5. ·fornecer intorQaç6es e dados de uso ou de interesse
do Governo (respeitada a le~islaçao ea vi~or).

rORMUL~RIO 2

- Destacar separadamente as informaç5es comumente
fornecidas aos demais órg~os do Governo no exercí-
cio comum das atividades de cada Org~o/Entidade,
daqLlelas que necessita receber, bem como as que po-
derá fornecer adicionalmente.

6. OrçaDento ou receita ~lobal, do Or~ao/Entidade e os
·valores de intor.Atica, quando houver.

rORMUL~RIO 2

- comentar a representatividade da informática fazen-
do um comparativo entre a receita do ano anterior
com dispéndio de informática do mesmo ano e orça-
mento global com o orçamento de informática no
exerc1cio vigente.

CAPiTULO 11.
SITUAÇAO ATUAL

1. Introduçao (Histórico Evolutivo e Tend@ncias).
rORMUL~RIO 3

Deve ser descrita a forma como a informática se
sere e auxilia nas funç5es do Org~o/E~tidade e
ficuldades encontradas ao seu des~nvolvimerito.

2. Estrutura Or~anizacional da Ârea de Intor.Atica.

rORMUL~RIO j

- Organograma
- Atribuiç3es
- Diretrizes da ~rea
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3. Relaçao das Aplica~6es em Operaçao.
rOfmUL~R I[) -4

- Relaçao dos aplicatúJos do (]r''3a(]/Entidad,:~por'
de equipamento e abrangidas pelo PDI.

tipo

- As aplicaç6es nao convencionais, como por
a c o mp a n ha "'en t o e a vai i a ç an de dE' s o?", P E'n ho ,
de escrit6rio, etc., também deuerao ser
neste +or-mu Lár-í o ,

ex elT.plo;
au t orn a ç an
abordadas

4. Equipamentos Utilizados.
rORt'HJLpRI O 5

- R e 1.a '::i o n ar, e m f o I h a s se p a r a das, o p a r que c o ITI P u t a -
cional instalado, ativo ou nao.

- rornecer. em formato livre. o esquema gráfico da
c on f iqu r a ç éo e suas jnt.O;:'J'J.i.·.::Jaç:(.~I::'s(inclui.,-- topolo-
gia da rede local e/ou remota. quando houver).

5. "Sott"are" Básico e de Suporte/Apoio.
f'ORMUL~RIO 6

- R.~:,lacionar os "software" básicos e de suporte/i~pClio
dispon1ueis na(s) instalaç:aoC6es>.

6. Recursos HUDanos
rORMUL~RIO 7

- Relacionar o efetivo de pessoal que se encontra
trabalhand~ na área e total de funcionários do Or-
'3âo/Entiddd~.

7. Recursos finanoeiros
rORMUL~RIOS 11/1 e 11/2
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8. Diagnóstico e Avalia~ao da Area, referentes a:
rORHUL.~RIO 8

- Estrutura funcional
- Ap licat ;\IOS

.- E qui p a me n tos
-- " S o f t. wa re " toá s í c o e de A p o io
- Instalaç5es risicas
- N 1 !.I1? 1. de S,:."r I} i ç o
- Análise do Prp.vis~o contra o Realizado do PDI antl?-

r i o 7' ou"', n, a ri d a me n t D •

CAPiTULO 111.
PLANO DIRETOR DE SISTEMAS DE IMrORMAçAO PROPOSTO PDSI

1. Novas diretrizes para a área de informática
rOR~1UL~rn a 9

2. Justificativas e descriç~es da aMplitude (objetivos)
dos principais sisteaas a desenvolver.
rORHUL~r,IO 9

3. Aplicaç~es em fase de implementaçao e a desenvolver:
- Clas5ificaç~0: por tipo de equipamento;
- Prioridade d~ cada aplicaç~o;

- atos: Usar escala de O a 100 onde O é a prioridade
mais important~ e urgente.

rOF~HUL~R10 4

- Cronogram~ Geral de Implantaç~o.
,

rORHUL~Rla 9

4. Metodologias a sereD utilizadas
rormato livre que deverá ser um anexo ao PDI.
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CAPiTULO IV.
PLANO DIRETOR DE RECURSOS PREVISTOS PARA A INrORKATIZAÇ~O
- PDRI

1. Equipamentos:
rORMUL~RIO 5

Relacionar todos os equipamentos.

1.1.rornecer, em fo~mato liure, o esquema gráfico da
configuraç~o ~ suas interligaç3es (incluir topo-
logia da rede local e/ou remota. quando houupr >.

2. "Software" Básico e de Suporte/Apoio.
rDRHUL~RIO 6

Relacionar todos os "softwarp".

3. Estrutura Or~anjzacional.
rORHUL~RIO 3

Incluir os nouos setores e/cu nouas atribuiçges.

4. Recursos Huaanos adicionais.
rORMUL~RIO 7

5. TreinaDento.
rORMUL~RIO )0

•
6. Estinativas de Recursos financeiros.

rORHUL~RIOS 11/1 E 11/2

6 • 1 • Equi panle nt o

-9-
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6 •2. "S o f t lo/ a r P. " B à s i c o P. d ,? S U P or t t? / A p o io

6.3. Rp.cursos Humanos:

._.Trl?inaml?nto

- Adicional de novas contrataç51?s para o p~rio- J
Jdo I

- Serviços de tl?rcp.iros

6.4. Instalaç5es r~sicas.

•

CAPíTULO V.
CONTROLE DE PROCESSOS DE AUTOKAÇAO - CP-A

Utilizar 05 mesmos formulários definidos nos capitulos 2,~
3 I? 4, acrescentando no titulo de cada formulário a ex-
pr,::.ssao "CP-A".

1. Situaçao Atual.

1.1. Descrevl?r a forma como o Controle dI? Procl?ssos e
AutolTlaçao - CP-A se insE're e aux i lia nas funcões
do Orgao/Entidadl? P. dificuldadl?s encontradas par~
o seu desenvolvimento.

rOF\HULQRIO 3

1.2. Relaçao dos Aplicativos I?m Opl?raçao.

rORMULQRIO 4

Relacionar os aplicativos.

1.3. Equipam~ntos utilizados •

ror,MULQR I O 5

Relacionar os equipamentos instalados, ativos ou nao.

1 • 4. " S o f t wa r e " Ap I i c a t i t) o, B à s i c o e de S u p o r t P. / A po io
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T'DRMUlÁRIO 6

[Ie s c r""e \.1 0::' r os" so ft w ar o? S" E'm uso e m c a d a
s e j a m I? I""s ,je iH' ma 7.e n a "I '::' n t o p ':'T' "I a n ""n t 0::' () 11

equipamento,
t"""lporàr'io.

1.5. Recursos Humanos.

Relacionar os funcionários alocados t?m CP-A.
Q li a n t o a o s c a mP o s O8 a 1 1. - \.1a lo l' t?S P E'" o::: "" fi lu ,:)i (~
da participaç~b - r""petir os ualores da situaç~'
atual - Capitulo 2.

1.6. r':ecursos financeiros.

fORMULÁRIOS 11/1 E 11/2

Preencher os campos que se aplicaram para Contro-
le de Processos e Automaç~o - CP-A.

1.7. Diagn6stico e Aualiaç~o.

fOF~MUlÁR IO

Seguir as mesmas inst~uç5es no item 2.8. e acrt?s-
centar os comentários que julgar necessários,
identificando-os em Itens adicionais.

2. Situaçio Proposti.

Seguir as mesmas instruç5es do Capitulo 3.

3. Recursos Previstos •
.•.

S t?'.3 u ir a s m I?s!TI.as in s t r u ç õ e s d o C a p itu lo 4 n

fa. _11_
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CAP iTULO. V I.
SISTEHRTICA DE ACOMPANHAMENTO

As ~odificaç6~s no POI d~ver~o s~r efetuadas atualizan-
do-s~ os capitulos correspondentes. Enca~int)à-las ao CO-
NEI obedec~ndo as regras definidas na Delib0raç~o nQ.
02/88 de 05/10/88 ao longo do p~riodo plan~jado.

Se~pr~ que o CONEI alterar o presente roteiro, as ~odjfi-
caç5es efetuadas ser~o ~o~unicadas aos Org~os/Entidades
que dever~o atualizar o seu POI e enca~inhà-las ao CONEI.

TiTULO III - INSTRUÇ~ES GERAIS PARA PREEXCHIMÉXTO DOS fORMULRRIOS

fORMULRRIO 1 - IDEXTlflCAÇAO DO óRGAO/EHTIDADE

F'F"E E~ICII IM EN TO

01 ORGAO/ENTIDADE: NOME OU RAZAO SOCIAL POR EXTEN-SO.
02 SETOR DE ATUAÇAO DO óRGAO/EHTIDADE

Identificar o vinculo co~ a administraç~o p~-
blica Estadual e o no~e da Secretaria de Estado
a que estiver vinculado.

03 ENDEREÇO DO óRGAO/ENTIDADE
Preencher todos os campos .por extenso com in-
formaç5es completas.

04 COXTATOS DO óRGAO/ENTIDADE
O~finir o nome de dois representantes, citando
cargos, telefones, ramais, telex efax.

"
05 tTENS QUE INTEGRAM ESTE PDI

Assinalar com "X" todos os itens que
F'DI; informar no quadro "outros"
"CP-A", quando existirem f or mu Lér ro s
lo? de Pr acessos e Aut OITlaç ao.

inte'.3ralTlo
o códi90

de Contro-
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06 ASSINATURA E DADOS DOS RESPOHSAVEIS .
Subscrever a declaraç~o contida neste campo,
preenchendo os subcampos de local/data/nome do
representante legal/cargo e respectiva assina-
tura.

fORMUlARIO 2 - DESCRIÇXO E HISTóRICO

CAMPO

01 A 04 Preencher de acordo com o definido no formulário.
r

fORMATO lIVRE

Utilizar-se o formulário sempre que definido n05 diversos
passos do Roteiro para Elaboraçio de PDI.
fORMUlARIO 3 - HISTóRICO EVOLUTIVO, TEHDtHCIAS E ESTRUTURA

ORGAHIZACIOHAl

CAMPO'
02 a 05 Preencher conforme o definido no formulário.

fORMATO LIVRE

Usar este formulário duas vezes: uma para descreve~ a 5i-
tuaç~o atual definida no CAPITULO 2p e outra para descre-
ver a situaç~o planejada definida no CAPITULO 4 do Plano
Diretor de Recursos para Informatizaç~o - PDRlp do Roteiro
para Elaboraç:~o .de F'DIp colocando um "X" no campo 1
(ATUAL/PLANEJADO).

•
fORMULARIO 4 - RtlAÇXO DAS APLICAÇ~ES

CAMPO

01 Colocar um "X" no quadro eEl operaçio quando ()
mulàrio descrever a situaç~o atual - Capitulo 2.

Colocar o primeiro ano de abrangência do PDI no
~uadro planejado para 19 .•••
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Colocar o ~ltimo ano do horizonte de planejamento
englobado pelo PDI (de no m1nimo 3 (três) anos no
quadro planejado para 19 •.•• , sendo que este for-
mulàrio deverà englobar 05 dados de todo o per1odo
planejado ~ exceç~o do primeiro ano.

02 a 04 Preencher conforme definido no formulàrio.

05 LOCAL DA INSTALAÇ~O

Sempre que o Org~o/Entidade possuir mais de uma ~
instalaç~o, preencher um CONJUNTO DE rORMUL~RIOS 1

para cada local~

Nos casos de utilizaç~o de prestadoras de serui- ~
ços, preencher sempre de comufu acordo com esta en-
tidade, indicando a localizaç~o da instalaç~o.

06 Indicar' a página no total de pà·;linas deste !:;ubt.i-"
tulo.

07 Campo Classificaç~o. Infor~ar c6digo definido na
Tabela 1.

08 Nome do sistema (N~o utilizar siglas).

09 Indicar a modalidade de processamento a saber:
Batch = BH; Time-sharing = T8; Real-time = RT; Re-
mote-job-entry = RJE.

10 Indicar ou estimar (quando 5ituaç~o planejada) o
volume mais significativo de dados (registros 16-
gicos) processados pelos sistemas ex: folha de pa-
gaThento = quantidade de funcionários; contabili~a-
de = q u an t id ade d e Ia nç a Irl en tos. E s se 1.1 o 1tJ !fie de \..lP
ser a média processada na periodicidade de execu-
ç~o do sistema, indicada no campo 15.

11 Indicar ou estimar (quando situaç~o planejada)
mem6ria real (~m MB) exigida pelo maior program
do sistema.

12 Indicar ou estimar (quando situaç~o planejada)
esp a ÇO !?Ol di sco (!?nl MB) ocup ada pe los ar qui I,IOS d
5 i5 tem a· que de I) o? m p o? r ma ne ce r d isp on 11)e i 5 S i !fi tJ .H à•n e anlE'nt!?

13 Indicar ou estimar (quando situaç~o planejada)
n~mero médio de linhas impressas nos relat6rio.
emitidos pelo sistema.

14 Indicar ou estimar (quando situaç~o planejada)
quantidade máxiIDa de unidades de fita magnétic
~xigida simultAneamente pelo sistema.
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15 Informar ou estimar (quando situaç~o planejada o
t(:'mpo médio dE' CF'U (en, m í nu t o s ) 9asto para uma
execuç~o do sistema.

16 Informar a periodicidade de execuç~o do sistema,
conforme si9las abaixo:

D - [Ii àr ia-
S = S,,'manaI
Q = Quinzenal
H - Mensa I-
B - Bimestral-
T - Tr ilTlestraI-
SE - Senlestra I-
A - Anua I-
E = r:\)ent lJ a I

17 Informar, quando for o caso, o turno ou turnos de
eXE'cuçao do sistema (1, 2, 3, 4, 5):

1 - Manha
2 - lOar.j.:;.
3 - Hoi t.o?
4 - Madru']ada
5 - r:xecuç~o F'era..ano?nto?

18 Se o procE'ssamehto for em Batch, informar ou E'sti-
mar (quando s í t u ac eo planejada) o total de "ho-
r a s ._.sal a" m e n s a "1nlE'n t E' C o n su nlÍdas p e los i stem a.

19 Tipo de equipamE'nto, por exemplo:

Grande porte, pequeno porte, microcomputador, etc.

20 Informar a quantidade de do?pend§ncias
o caso) de emp~esas, org~os/entidades
que utilizam o sisto?ma.

(quando for
ou clientes

21 Informar o mês e ano de implantaçao do sistema.

OBSERVAÇAO:
1. No caso do? várias instalac;5E's, deve ser preen-

chido'um formulário separado para cada instala-
çao, -ou seja, os sistt?mas em opl?rac;ao nas con-
figurac;5es de equipamentos especificadas no
formulário 5. Quando o sistema é operado nor-
nlalmen te enl ma is de unIa con f i'3lir a ç ao, o? le d':;'l.le
ser relacionado em cada formulário 4. corres-
pondente. Este- procl?dimento n ao será o á Ltdo
quando um sistema for processado excepcional-
mentI? em mai9 de uma configurac;ao; nesta hip6-
tesl?, relacionar o sistema somo?nte na configu-
raçao mais comumente utilizada.
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2. Usar este formulário para as aplicações em op,:.-
raç~o. Para aplicaç5es em fase de ilTlpl,:.m,:.ntaç~o
e a desenvolver, preencher o maior n~mero de
campos poss1vel.

IfORMUlARIO 5 - RElAÇAO DE EQUIPAMENTOS

CAMPO

01 co I oc ar u ITr"X" n O q u ad r o a tua 1 qu an d o o f o r mui ár io
desG'E·\.Jer a s í t u a ç éo atual.

Colocar o primeiro ano de abrangéncia do PDI no
quadro planejado para 19__ "

Colocar o ~ltimo ano do horizonte de planejamento
englobado pelo PDI (de no ITIlnimo ~ (tr~s) anos)
no quadro planejado para 19__ , sendo que este for-
mulàrio deverá englobar os dados de todo o periodo
planejado à exceç~o do primeiro ano.

Colocar UlTr"X" no quadro a 1ibera-r quando o forlT,u-
làrio descrever os equipamentos a liberar.

02 a 04 Preench,:.r conforme descrito no formulário.

05

06

07

08/09

10

11

Local da instalaç~o.

S,:.mpr,:.que o Org~o/Entidad,:. possui~
instalaç~o, pre~nch~r um conjunto
para cada local de instalaç~o.

mais de uma
de f ot-mu Lár Lo s

-Nos casos de utilizaç~o de prestadoras de servi-
ços, preencher sempre de comum acordo com essa en-
tidade, indicando a localizaç~o da instalaç~o.

Identificar a página no total de páginas deste
subt1tulo •

•Identificar o fabricante do equipamento relaciona-
do na linha.

Informar TIPO/MODELO do equipamento (identificaç~o
adotada p~lo fabricante>.

Escrever o nOlTledo equipamento. Ex. C.P.U, Unidade
de Disco, IIT,pressora, ""tc. >

Informar a capacidade/velocidade conforme
2, DE UNIDADES DE CAPACIDADE/VELOCIDADE (v.
An""xos).

TABELA
IV
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12 In+or mar- o tipo dE' a q u í s í ç éo , a saber: 'T" = rorn~~-'-
c í do pela F'ROItESF'; "A" = Alu'3l1el; "L." - L.easin'3;
"C" = Compra; "[I" = Iroaç ao ] "B" = Ut.ilizac;:ao em ,'e-
':::li"ledE' "Bloc~;-tirne"; "CC" = CeSSa0 ""OI co",odetto;
"O" = Out.ros.

13 Informar a quantidadE' dE' unidadE's.

14 Informar a data da instalaç:ao dos equipamentos.

rORKULt'lR 10 b - "SOrTWARE" MS ICO E DE SUPORTEI APO IO ~

CAMPO
01 Colocar um "X" no quadro atual quando o formulário

descrE'ver a situac;:ao atual •.

Colocar o primeiro ano de abran'3@ncia do PDI no
quadro planejado para 19 __ "

Colocar o ~lt.imo ano do horizonte de planejamento
englobado pelo F'ItI(de no ~1nimo 3 (tr~s) anos) no
quadro planejado para 19 __ , sendo que est.E' formulá
rio deverá englobar os dados de todo o per1odo pla-
nejado ~ exceç:ao do p~irneiro ano.

02 a 04 F'reencher conforme descrito no formulário.

05 No campo Cate'3oria deverá ser informado o seguinte:

F'a r a "s o f tw ar I?" C a das tr ado n a S.EI, in f o,'oI ar a c i:l t. e -
goria em que I?ste tenha sido cadastrado, de acordo
com informac;:ao do pr6prio fornecedor, e conforme o
Decreto federal·no •• 96036~ de 12.05.88, descrit.o
abaixo:

I - Ca t.'e'30ri a 1: os desentJo Lv í dos no Pa 1s por
pl?sspas riaturais aqui residentes e domicilia-
das, ou por empresas naturais;

11 Categoria 2: os desenvolvidos por cooperac;:ao
entre empresa nacional e nao-nacional, com
projeto aprovado pela SEI;

111 - Categoria 3: os desenvolvidos por ~lTIpresa
nao-nacional, cuja tecnolqgia e direitos de
comercializac;:ao, no Pais, tenham sido trans-
feridos a empresas nacionais, consoante ato
ou contrato apropriado, averbado no INPI;
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IV - CatO:"30ria 4: os desenl.Joll)idllS no Pais por em-
presa n~o-nacional;

V Cate'30ria 5: os des~nvolvidos por empresa
n an-r n ac í on a L, cujos dí r e í t o s ele CCHIII::'i"cÍi1Li.7.i't-

çao, no Pais, tenham sido concedidos a empr@-
s a s n ac í on a í s ;

.VI - Cat.e'3oria 6: os que n~o se enqlladrarem nas
categorias anteriores.

-06 Campo Classificaç~o - Informar o c6di'30 definido na
Tabela 1 (1.1. IV Anexos).

07 De n o ITIÍ n a ç ~ o do" so f t.wa r e" •

08 8i'3103 do "software". Ver obs. na Tabela 1.

09 Nome do fornecedor. Ver obs. na Tabela 1.

10 No campo rorma d~ Obtenç~o - Deverá ser informado
de acordo com uma das formas de obtençao abaixo:

p. Fornecido pela PRODESP
A. Alu'311el
L. Leasin'3
C. Comp r a
[I. Iio a ç ao
CC. CeS5~0 em comodato
Ct. Cessa0 de uso
r. F'erlTiuta
O. Outros

11 Informar o n~mero de c6pias por forma de obtençao.

rORHULARIO 7 - RECURSOS HUKAHOS ~

CAMPO ..
o 1 C o lo c a rum "X " n o \jjlJa d r o a tua I q u a n d o o fo r mu 1. ár i o de 5c r e _.

ver a situaç~o atual.

Colocar o primeiro ano de abran'3!ncia do PDI no quadro pla-
nejado para 19 __ •

Colocar o ~ltimo ano do horizonte de planejamento ~n'310bado
pelo PDI (de no m1nimo 3 (três) anos) no quadrb planejado
para 19 ,sendo que este formulário deverá en'3lobar os da-
dos de i~ao o periodo planejado ~ exceç~o do primeiro ano.

02 a 04 Preencher conforme descrito no formulário.
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05 Total de funcionários da area de informática, por especia-
lidade.

06 Total de funcionários do Org~o/Entidade.

07 Destacar do n~mero total de funcionários do Org~o/Entidade
aqueles que atuam na área de microinformática.

Calcular e informar os percentuais apurados.

OBSERVAÇAO:

1. CD - Centro de Desenvolvimento;

2. CI = Centro de InformaçSes;

3. Na situaç~o planejada, a quantidade total de funcioná-
rios deverá ser a somat6ria do acréscimo planejado mais
o atual. No campo de total de Or~~o/Entidade estimar o
seu crescimento.

4. ~reas de atuaç~o:

ADMINISTRATIVA - baixo uso de CPU e. alta atividade de
equipamentos de entrada/salda.

CIENTtfICA - atividade caracterizada principalmente pelo
uso intenso de CPU e baixa atividade de eqlli-
pamentos de entrada/salda.

CONTROLE DE PROCESSOS - caracterizado pelo uso de equip~-
mentos dedicados a controle de
processos •

.rORMULÂRIO 8 - DIAGHóSTICO E AVALIAÇAO DA ÂREA

01 a 04 Preencher conforme p definido no formulário

FORMATO LIVRE

Utilizar o formulário sempre que definido nos diversos p~ssos do
Roteiro para Elaboraç~o do PDI.
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rORMULÁRIO 9 - DEfIXIÇAO DA SITUAÇXO PROPOSTA

CAMPO
01 a 04 Pre~ncher conforme o definido no formtJlàrio.

rORMATO LIVRE

Uti"lizar o formulário sempre que definido nos diversos passos do
Roteiro para Elaboraç~o do PDI, iniciando o seu preenchimento com
as informaç5es detalhadas referentes ao lQ ano de planejamento.

fORMULÁRIO 10 - DESÊNVOLVIMEXTO DE RECURSOS HUMANOS

CAMPO
01 a 03 Preencher conforme definido no formulário.

04 No campo Tipo de Atividade de~Je ser informado um dos c6di-
90S ~baixo:

1. Curso
2. S~minário/Con9r~sso
3. Pale~tra
4. Outros.

05 No campo D~nominaç~o deverá ser descrita, da forma mais ex-
plicativa poss1vel, a atividade desenvolvida.

06 No campo Interno/Externo deverá ser informado se a ativida-
de é Interna: I ou Externa: E.

07 No campo NR de Participantes deverá ser informado o n~mero
de participantes ~e cada atividade •

•08 No campo Periodo e Local de Realizaç~o deverá ser informado
o per10do/duraç~o e local da realizaç~o de cada atividad~.

80
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Neste formulário dever~o ser informados, de acordo com o
Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos da organi7a-
ç~o, as atividades de treinamento e aperfeiçoampnto em
informática, nas quais tenha havido participaç~o de fun-
cionários, independentemente de seu setor de atuaç~o.

RHULÁRIO 11/1 E 11/2 - DISPtXDIOS GLOBAIS

co locar o p r' ime iro ano de abran'3~nc ia do PIrI no q 1.1 adr' o
planejado para 19__ 0

Colocar o ~ltimo ano do horizonte de planejamento englo-
bado pelo PIrI (de no minimo 3 (trªs anos) no quadro pla-
nejado para 19__ , sendo que este formulário det.Jeráen'310-
bar os dados de todo o periodo planejado.

a 04 Preencher conforme definido no formulário. Demais campos
conforme instruç5es abaixo:

e 06 Do formulário 11/1 e

08 do formulário 11/2 - Deverá conter a quantificaç~o dos
'3astos com a atividade de informática, de acordo com cada
1t ';:'m do liispênd io (E qui pame ntos, "Soft IaJ are", Se r' t.JÍ. ç os do=.-
To=.-rceiros,Outros e Pessoal), ror ma de Obtenç~o (rorneci-
do pela PRODESP, Compra, Aluguel/Leasing e Cess~o de Uso)
e Origem do rorne~edor (Nacional ou Estrangeira).

Os disp~ndios globais, em cada um dos itens previstos,
deuer~o ser obtidos através da convers~o dos valores em
BTN do m~s em qu~ a despesa tenha sido realizada. O valor
total será, portanto, a soma dos valores em BTN de janei-
ro a dE'zenlbro, no caso da s í t u aç ao atuli; e os d í sp ênd i os
globais abrangidos, no horizonte planejado •..

•.

-21-
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No campo forma de Obtenç~o os valores deuer~o
madas separadamente, de acordo com uma das
p r o?o í s tas :

S ,=. r i n f o r -
mo d a I :i d a d,::.s

- para Equipamentos:

• compra

a lu·.;}uel/leasin'.;}

- para "Software":

aluguel/cess~o de uso

1'-10 campo Origerr, do fornecedor dE".Ier·~\oso?r inf01'rh':ldo5r~;,::.-
paradamente, os disp!ndios efetuados com empresas de ori-
g,::.mnacional e de origem estrangeira, conforme definiç5es
apresentadas na Lei nl. 7232 de 29.10.84 que estabelece
os principios, objetivos e diretrizes da Politica Nacio-
nal de Informática.
No campo Categoria os valores deuer~o ser informados se-
paradamento?, de acordo com as definiç5,::.s de categorias Ir
IIr III, IV, V e VI descritas na in5truç~o de preenchi-
mo?nto do formulário 6.

No caso dos disr~ndios com pessoal os valores deuer~o so?r
In+or-nra do s separadarr,ento?, de a cordo com as áreas de at u a-:
ç ao:

- Administrativa
- Cio?ntifica
- Controle de Processos e Automaç~o

Outros.

No caso de "Outros Disp!ndios", o?stes do?\)er~o so:'ro?spo?ci-
ficados de acordo com o item de despesa efetuada. Por'
exo?mplo: Material de Consumo, Publicaç5es Técnicas, Ins-
talaç5es Flsicas, etc.

OBSERVAÇXO: ,

o Orgao/Entidade.deverá informar separadamo?nte os disp~n-
dios com a PRODESP
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c a mpo c La s s í r í c a s ac del.Jeràs.;.rí n+or-mado , para c a da "Software",
dos c6digos da tabela abaixo:

IflBIJ=-~_º~_C'=-€l_~SIrIÇ.f!çAODE AF'LICAÇôES E OUTFWS "SOfTWARE"

SOfTWARE BASICO

AqUo?le quo? controla a opo?raçao dó cOlTlput.adoro? seus periféricos,
proporcionando a alocaç~o, otimizaç~o e maior facilidado? na ut.ili-
zaç~o dos recursos computacionais.

01
02

Inrur Ir ICAÇA0

Sisto?ma Operacional
Compilador

CóDIGO

03
04

IDENT Ir r CAÇ,~O

Interpr.;.tador
Outros

SOfTWARE DE SUPORTE/APOIO

Programa destinado a auxiliar o do?senvolvimento e manutenç~o de
sistemas aplicativos, bem como otimizar os recursos de informát.ica
dispon1veis.

IDENTlfICAÇfiO

Geradores de Aplicaç:5es
Apoio àProgramaç~o
Classificadores e Inter-
cs lador es
Comunicaç~o de Dados
Contabilizadores e Con-
troladores de Desempenho
e Uso dI? Máquina
Conversores de Lin~uagem
Dicionário de Dados
Emuladores de "hardwarp."
Entrada de Dados
Geradorl?s de Dados para
testes
Geradores de Gráficos e
plot.adores

21 Geradores de Relat6rios

12

13
14

15
16
17
18
19

20

CóDIGO

22

23

24

25
~6
27
28
29
30

-23- __

IDEI-tTIr ICAÇA0

Gerenciadores de Bancos de
Dados
Gerenciadores de Progra-
mo t e.:a
Monitores de Teleproces-
samento

Monitores de t.empo
compartilhado
Monitores de Spool
Suporte à Programaç~D
Tratamento de Arquivos
Utilitários Diversos
Outros
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SOfTWARE DE APLICAÇAO ADKIXISTRATIVA

t:. aqu"" 1"" d.?dicado á apuraçao d.;:.ro?sultados para a 9""stao adrrrinis-
trativa, financ""iro, op""7'aciona 1, ""tc.

CóDI60 Innn I f I CAÇA0 - CóDIGO .IDENTlfICAÇAO

41 A c a d ~ !TIi o:a 50 F'a t.r i ITIo n i a 1
42 Bancária 51 Pessoal
43 Con t áb i 1 ~r:> r'roduç: ao' .. ~
44 Custos 53 51?curitária
45 faturalTl.;:.nto 54 5.;:.r I} i ç o s F'úb 1 i '::05
46 rinanc""ira 55 Tr I bit t êr: i a
47 Hospitalar 56 Vendas
48 Mat.;:.riais 57 Out.ros
49 OrçalTl""nt ár ia

SOfTWARE DE APLICAÇAO TECNICO-CIENTIfICA

t aquo?l"" dl?di.=ado à apuraçao d.;:. resultados .;:.rrrár""as do .con h"".=i fTl~'n-to t é cn i co
""

cil?nt1fico.

CóDIGO IDENTlfICAÇAO CóDIGO IDENTlfICAÇAO

61 Arquitetura e Artl?s 68 Ml?dicina t? B'i o Loq i a
62 Ci~ncias Huma n s s I? 50- 69 F'AC - Projetos Assisti-- o:iais dos por Corrrputador
63 Econorrria 70 F'l?squisa Opl?raci.ona 1
64 Educaçao 71 Rl?conhl?cirrrl?nto de F'a-
65 En'3""nhar ia drõ""s I? F'ro c ••.s s ams-n t.o d.;:.
66 Estat1stica IlTIa'3.;:.ns
67 Matl?lTIática ••• física 72 SilTlULs ç ao ••• ITIodl? 1a '3':'1JI.•. 73 Outros
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SOfTWARE DE APLICAÇXO INDUSTRIAL

t aquele destinado á apuraç~o de resultado em tempo realr voltado
ao controle de processos industriais, ou monitoraç~o de serviços
técnicos.

CóDIGO I DENT I f I CAÇA0
.

CóDIGO I Dr."IT I f I CAÇ,,\O

86 fAC-fabrfcaç~o Assistida
por Computador

87 Registro de Eventos
88 Robotizaç~o
89 Test.e Dia'3nóst í c;o Aut.omát í co
90 Outros

81 Aquisiç~o de Dados
82 Controle Digital Direto
83 Controle Numérico
84 Controle Programável
85 Controle Supervisivo

OBSERVAÇXO:
Usar somente para o formulário 6:

No campo Sigla d~verá ser informada a sigla usual de identificaç~o
do "Softt..Iare"-Pr'oduto.

No campo fornecedor deverá ser informada ~ sigla que identifica a
instituiç~o responsável pelo fornecimento e manutenç~o do "Softwa-
re" e n ão , necessarialTlentt?, a t nst í t u í ç eo que o d.?senl)ol\.Jt?u.-

"

•
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ANEXO 1/8
ROTEIRO DE UM PLANO
DIRETOR DE RECURSOS

HUMANOS
(Pgs. 809 À 832)

COMENTÁRIOS: As próximas 23 páginas tratam de um Roteiro

um Plano Diretor de Recursos Humanos na prática, como mencionado no corpo da tes

envolvendo as UNAN estudadas.

Temos o enfoque das 4 UNAN analisadas através de um Plano Di

detalhado, para períodos fixos (mês, trimestre e semestre), envolvendo ESTRATÉGICAS

AÇÕES (Táticas e Operações) e RECURSOS HUMANOS e TECNOLÓGICOS necessário

Traça objetivos buscando desenvolver sistemas para transmissão

dados por' teleprocessamento até controle de frequência através de relógios com

magnético. Apregoa. a necessidade de terminais de vídeo, micro-computador, softw
específico, etc., etc ..

Neste PDRHu encontramos a estratégia de dar "TREINAMEN

dos Analistas de Desenvolvimento para que acompanhem a evolução da Inform

podendo assim dar mais condições de trabalho aos usuários; Treinar usuários de mie

computador, para que façam o uso correto do mesmo."

Apresentamos este Roteiro, como um dos mais completos e simp
PDRHu e que atinge as finalidade integrativas de RH à INFO.
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PLANO DIRETOR DO DADRH
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QUADRO DE ANEXOS
811

DADRH-SEÇÃO DE PREVIDtNCIA PRIVADA

JANEIRO/91

META
Atendc~
T~abalho

mudanças impostas pela nova legislaç~o do Ministé~io do
P~evidência Social. A Sec~Etaria Nacional de
Social E ComplEmenta~, 6rg~o do ~efErido Ministério
fiscal iza as at ividades das Entidades Çtchadas de
complemEnta~, mudou toda a Estrutura do Plano de

configuraç~o de todos os rElatórios mensaiS,

PrEvidência
qUE rEgula E
previdência
Contas e a
trimEstrais e balancetes.

o prazo legal para implantaçio dessas alte~aç~es é 07/Fev/91, data
em qljE dEve~á SE~ apresentado o primeiro relatório mensal nos
novos moldes, uma VEZ qUE o prazo mensal para entrEga dESSES
relatórios e ati o quinto dia ~t il do ~ês SUbSEqUEntE ao mês de
competência. ESSES relat6rios deVEm SEr apresentados SNPSC do
MTPS, ao Banco Central do Brasil, Comiss~o dE Valores Mobil iários
e ABRAPP.

AÇõES
Alterar todos os programas do módulo Contábil
IntEgrado dE Previdgncia Privada·.

do ·Sistema

PRIMEIRO TRIMESTRE/91

META
Integra~, sistemat icamente, todos os módulos do Sistema Integrado
dE Previd@ncia Privada. O referido sistema foi dEsenvOlvido para
util izaçio do tipo ·mono-usuário·, uma VEZ qUE a nossa rede de
micros foi instalada no final dE 1990.

AÇõES
Adaptar todos os programas do Sistema pa~a vt il izaç50
·multi-usuário·.

do ti?o

RECURSOS NECESsARIOS
com a INBRAS INFORMATICAFirmar contrato

BRASILEIRA LTDA.



DE ANEXOS 812

PRIMEIRO SEMESTRE/91

META
Implantat'" as altEt'"a!;õEs qUE d e c cr r er âo d a n;Ddific:",.ç.:~·;C)d o s Pl::\no:".
d E 8 E n c f fc io s e d c C Ij '3 t E io da P Ir E' v id t~n c ic\ ::3o c ic\ I r C on f O ir 1";"1(7: m ;:\n d ::~ ,:\

Const itui!;~o FEderal.

AÇõES
REvisao gEral do Plano Atuarial da
8cneffcios c dE Custeio. Em funç~()
nECEssidadES da ot'"9anizaç~o E
Ent:dêlGE.

C A C _..P P. E n 9 1 c.b c' n d CJ '~':::' P '1 ::1n C) 5 d E

das novas rEgrêls lc9ais. das
dêls reservas matEmát icas da

ri Ij d c\n c a d o '::; ? r o ~J f' ê\ mas cIo i'~Ó d 1.11 () d E D i::: n E f r c i 0<:;

fr:.·:·itapi::l;::..dE PrEvidência Privada.
nl'-asi1eira t.t d a ,

RECURSOS NECESsARIOS
volumE das altet'"açõEs ado

Ir E C t:: s s i t a r E' m D <; da i n s tal a.Ç. ;7; o d 15: Iria i s i.11H m i c Ir C! 1 a:::·0:::: t- .::\o:: D P 1~~.d o
re d e a t ua I ,

c o n t Ir ê, to' d e m a n Ij t e n Ç. a o c o m a In b Ir ás I. n f D r l'ti á t I C :,'<. i::: Ir ê\::;· i '1 C i I" ê\ l.. t d c\ •

A dePEndEr dopot'"t~/9randE'za das mudanças, o Atuário podErá vir a
cobrar um adicional s mensalidadEs contratuais.



QUADRO DE ANEXOS

SEÇÃO DE BENEFIcIOS

OBJETIVO
o sistema dE controlE das at ividades dEsEnvolvidas no

RestaurantE do conju~to 1487.

META
rielhorar os procEdimentos prat icados na
9f.:nE.rOS a l j men t Lc i os .

. . .-'
<:\ q IJI ~; I ç: c'. D con t r o lc

ESTRATÉGIA
ReEst~uturar o setor, visando a eficácia dE seus cont~olcs ~
p r o c ed i m e n tos PY-c,t i cados.

AÇõES
E 5 t r IJt 111'- a r E

c\ 1 i mc n t r c i os,
clF f i ;"1 i r ::;\ !J o 1 r t i c a

C'l.t r a v {-';;d a i rnp'l <õ\ntC\ç:~-;:O
<:iC! i.l i ~; i ç: ~;o cI~':'

pl':'.ni lh,,\iYIEn<,;,':-..l.
~:if~n E' r ,)'-::.

(t)

RedEfinir dicts e hor~rios pa~a atendimEnto dE fornEcedDrcs. (2)

Imp1antar sistEma mEcanizado dE controle dE entrada E sarda dE
mET c a d 01-- i a s , (3)

QUANDO SER~ FEITO
(1) JanEiro E Fevereiro/91;
(2) Mar~o e Abril/91;
(3) Maio E Du t ub r o z v í , •

RECURSOS NECESS~RIOS
DeSEnvolvimEnto de sistema adEqlJado Em conjunto com o setor Gest50
E Conty-oles GerEnciais com IJSO de tErminal.

REsponsáVEis pe1a Execuç50:

(1)
(3 )

E (~,:) L.ilian E

L i 1 i a n , T c r- E i:a
TerEza;
E Flávio.

813
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RO DE ANEXOS 814

OBJETIVO
ApErfEi~oar o conjunto de
REstaurantE do conjunto 1.487.

at ividaclEs dESEnvolvidas PElo

META
Ampl iar os sErviços colocados a
atrav[s do sErvimento dE dEsjEjum E

disposiç~o dos funcionários,
suco/refrigErante.

ESTRAT~GIA
G ç.. r a n t ir o r E f o 1--ç o n a a 1 imE n t ,,'(ç: ~\ o d u r .:'\n t E o~; E r r c;d c· 0: rli q 1.1 õ::": o
funcionário Esta á disposiç~o da Organizaçâo, visando 9arant Ir sua
p r o d u t i v i d a d e,

AÇõES
FaZEr lEvantamento das alternat ivas ExistentEs no mercado.

DE f in ir p Co P 1.1 1 ct ç: :~~o 1.1 !;1.1á Ir i;:\7 C 1.1 :::- t O E: f O r m <:\ ,je d i s t r ib 1_1 iç ~:C) •

QUANDO SERA FEITO
JanEiro a Junho/91 -- DC:;JE.JUM

Julho a DEzembro/91 REFRIGERANTE/SUCO

. RECURSO NECESSARIOS
-Aquisiçgo de Equipamentos dE cozinha.

RESPONSAvEIS PELA EXECUÇÃO
L..iliC\n, TEI~Eza E Roseli.



QUADRO DE ANEXOS

OBJETIVO
T o r n ,,\r a C D "1e fi i ct d E F É r ias d E C a r a 9 IJ <:\ t c\ t U b a c\ u t G _..-::;IJ f i c: i é.c n t te •

META
~~ I_I mE n t a r a u til iz a c ã o d a C o 1 Ô n ia .

ESTRATÉGIA
REEstruturar a ãrEa de reSErva, visando a Efic~cia dos controles E
divulgação dE vagas.

fi I~o Ino c :~o cl E E V E fi t0'5 (T o r li e ios 7 R E IJ n i"o f..: s , C o n 'v' e n Ç. 'ó· c~: )

AÇõES
Estruturar e definir fo~mas de divu19aç~o de vagas;

Definir tab21a dE preços E descontos~

E 1 ;:-,b C) r a ç ~ o cIE P <3. C o t c s t u r r s t i c os ;

Parcelamento das Estadias.

QUANDO SER~ FEITO
,.J,:\n E i r 0/9 i
ColUnié\~

Serão montados folhEtos e cartazEs de divulgaç~o da

Março, Abril e Maio - Ser~o concedidos dEscontos qUE variam dE 20%
a '.50%;

A partir dE Març:o/9i, parcelamento das deSPEsas.

RECURSOS NECESS~RIOS

De·::,erlvolvimento ele +o lh c t o s e c ar t a x c s de d i v u l ç a c a o e

Desenvo1ver, em conjunto com o Gestão e Controle Gerenciais, forma
de desconto Em folha dos parcelamentos das estadias.

RESPONS~VEIS PELA EXECUÇÃO

815



DE ANEXOS 816

OBJETIVO
ApErfEiçoar o sistEma dE valE transporte.

META
CEntral izar no GEst~o E ControlE GErEnciais dados referente a valE
t Ir <:to n '';p O r t 2 d a C o o P E r <..•. t iv a {i :::1r r co "1c\ d r::: C o t i~.. '::1"1\ 9.:?: ;r :õ\ 1 •

ESTRATÉGIA
Cr:::ntroaliz,":\r° todas as
Eficácia do controlE dE

j n f o r m<;\ Ç. °0 E" :: n o
inforomaçõr:::s.

b i:\ n c: D d I~·~ d :).c: () ::. 7

° ,v 1 -:;;. (:1. i", G li c\

AÇõES
ti "1i mE n t a r o t) a n c o d E' cIc\d o s d a D IA - rid 1.1b c sUl J T

t o t a 1 s er a 1 cL" Coc:,psTat i v s. (191'" r c o l c\ d e CClt i <:<0.

adiciona~do-os ao

D D ~ IJ ri! E n t ::=t r a o p ç i:'. o (J 1.1 !.Ol 3: o P E 1 o '.~a 1 E t Ir ;? n ,c, P O Ir i::.:=- (~Lo .::. oi:°1.1: ! (~ ; o r·1 [. r i O 'c;o
rEcérn-adm i t i d os ,

QUANDO SER~ FEITO

F E'v'cr Eo: i r ()

RECURSOS NECESS~RIOS

F'ormulário d e OPç:OES ou nâo PElo v a l e t r an s p o r t e ,

RESPONS~VEIS PELA EXECUÇÃO
AngElo E AndErson.



QUADRO DE ANEXOS
SEÇAO DE CONTROLES E PAGAMENTO

OBJETIVO
Implantar uma nova Folha
f 1 i::;:;': i b i 1 i d a d ,;o:. E'm t E Ir mos d E

LEgislaç~o 2m vigor.

ele ?<:t.galrlE'nto·,
m a nuc en c ao , no

a :-11E·::; m Ç\ t c r-~::\ (::.:\ : <;:.

d i z r E::·p '::::i t (J'

META
Trabalhar integrado com os demais setores do_ DEPartamento de
AdministraÇ.~o E DESEnvolvimento dE Recursos Humanos, faci1 itando a
comunicaç~o entre os mEsmos, nos casos em que houver nEcE5si~adc
dE rEEmiss~o de hollErith.

ESTRATÉGIA
r-~E E3 t Ir IJ t u r a r .-s E i n t E r n a me n t: t::. d e f o Ir nl a c\ Fi () LI E r <'I t e ,I c~tO-:Ir p i-- D ri t a f"!: 1::-:n t: c
OS diversos setores de atuaç~o da CAC, Em todos aS~Ectns dE
r- o t i n <":\ .:;; d e F o 1 h ::?\ d c P ;:\;j <'"I i!": E ri t o , c o m r-.!" p i (j E :.: ,3. 9 i 1 I .: r. d ;:. t' i .. · ·i: ::'_

mElhor qual id ad e po<=.~:;rvEl.

AÇõES
:=; E r á d F: '::.E n '.' D 1 v i d () r o t i ri a .::.' v; E\ u n -- 1 i n E· P E\ 1- ê\ C E\ d ê\ ,::.E t: o r j o C .c-,p t o
q IJ e f: .::.t i\...C Ir 1 i9 ,,\cl D d ir- e t '0\mE n t E C o m o p r C) c e <::.:::.o d E f e c h a mc n t: o d c\
Folha dE PagamEnto.

Cada setor responderá pElas informaç~Es prestadas para
da Folha de Pagamento.

O QUE SER~ FEITO
I n i c i a 1 1"(12 n t to:· r f ~\f"- C mO :; 11 m f ':.::c h ê\ f(1e n t o
visando El iminar problemas futuros
i mp 1 '-i n t C\ c S; C] •

paralElo ao processo
. .1 ._
U ,.;1.

COMO.
Logo após o fEchamento da atual Folha dE Pagamento, irEmos pEgar
todas inf()rmaç~Es ocorridas com a m~sma E pr-ocessa-Ias na Folha dE
Pagamento nova.

Em seguida, chEcaremos
ocorram disparidadE,

todos os valorES com as ci IJ <:'t. S FoI h ;.•.s ,
p r ov i d é n c i a s detomarEmos

para qUE nao ocorra nas prÓximas Emiss~es paralElas.

n o v a Folha Em funcionamento t~o logo tEnhamos
Encontrados nas parale1as real izadas.

CC] 1 OC <:"11'"E·mDS a

~;anados todos OS p r o b Le ma a

RECURSOS
Hum a nos -- e':;t ,",\r- c mD s <:l. t c n d E n d o E S t ê\ n o v c\ a t iv ili c\ cI E

atual quadro existEnte.
com o

MATERIAIS - NEnhum

TECNOL~GICOS - NEnhum

817



OBJETIVO QUADRO DE ANEXOS 818

Lmc l an t ar UIH s i s t e m a pal~a Elaboração do r e c o l h i me n t o d e Encargos
(I.lx, I.N.S.S., F.G.T.3., PIS E Con t r I b , tlssistr::.nci;"",I) onde
todas informaç3Es sErictm Extraidas com baSE na Folha dE Pagto.
q 1,1E S E r' a i mp '1 a n t a d a •

META
"rabalhar com uma unica baSE de dados, ou SEja, a imagEm real da
da Folha dE Pagto.

ESTRATÉGIA
Com uma
sobrE o

unica basE dE dados,
contabil, 'Evitando

EstarEmos rEflEt indo a rEalidade
~-\S '5 i m r f u t U r ;~,s d i '.,/\-::',~9 e n c i <'\ S 01.1

pend0ncias conlabEis.

ACõES
SErã dESEnvolvido diVErsos rElctt6rios E rotinas ON-LINE
t: i o o d e r e c o lh i m en t o

pc\1" a cada
i n f o rm a c oe s

t i Fio d E' r e c o 1 h i ll'Ie n t o t € r E mo s t o c! :,:.,S, P .i:', I' t i C '..1. '1 ,,\ 1'- i d 7,',. c! E S E

n (:::c e '::;s á r i c\ s p ;,,,-r' a c h E: 9 Cir 1';1o s a o p t" Co Ce=:;, '=:;, o f i n ;~~,1 d o rI! e:o; rn o u

o QUE SERA FEITO
InicialmentE, fCircmos um prOCESSO paralElo ao existentE,
di::" t E' C t ;::\Ir ct 1 :'3 1,1fll:::i i r 1'-E ::.:J U '1 ,,;\ r i d ;:i c: C n

v i :::,('\n do

COMO
'f ~;O 1 O 9 O E f E t i 'v' t-: a d c\t :~-i. d e um cIe t ~':~-m i n a cIo r- E c D 1 h i In e n 'c o, t':'~,t ("\r c' mo s
trabalhando com prévias, no sentido dE conferir p re9ulCi~izar o
qUE SE for nEcEss~riD, com isso, na data do rEcolhimento EstarEnlOS
c o fll t o d c\ ~, ; n f U I" IH<:\ r;: ~~;€':' '"" c o I" r c.t c', ::" p Cir' a 1'-E C o 1 h ; iYI t':' n to.

QUANDO
Assinl qUE t iVErll'iosa Folha de PagCinlento implantada.

RECURSOS
HUMANOS - Estaremos atendendo esta nova at ividaJe COnl o

atual quadro ExistentE.

MATERIAIS nEnhum

FINANCEIRO - nenhum

TECNOLOGICOS - nEnhum



OBJETIVO OUADRO DE J....NEXOS 819

DesenvolvEr um sistema para qUE seja transmit ida via
teleprocEssamEnto, todas informaç3es de prOvEntos e descontos para
Elaboraç~o da Folha de PagamEnto. Este sistema estaria interl igado
c (J rn t o d ;::<_ S I o C ;::\"1 i d;::\ dE S qUE .j á 1.1til i z a m () <; i 5 tem a de

te1eprocessamento.

META
o b tE-r c\ ,:::~,

rápidez E
informaç3es relativas

agilidade sv i t a n d o assim,
a Folha de Pagamento com maior

mu i t ;::l_s i n f o I' fll;:õ\,:;:íi e ~;; e r r <OIdas.

ESTRATÉGIA
Com estas informaç~es relat ivas a Folha dE
antecipadamente, nossos analistas ter~o condiç~Es
an a l iSE :-"ai<:=_detalhada d a s infol'-I"iI<:\Ç-C.{ES-t-Ecebid<:'ls,
passar despercebido alguma irregularidade.

P<:19am2nto
d e f a :;:e r 1.1 m::)
d E- i ::-:c._ n d o d E

ACõES
Com
C e Ir t ;:'_irl;.::-n t ;:::- e s t c\r ;.::-lú o ,:;
p r at i cc<_mf::-nt f:~ <:\ FoI h a

i n for rn a d o •

E' 1 i ;" i n z, n d o m 1.1 i t ()s di J i t:~_i.;.:::;(J,
cI D q 11E -toiele um E~;pf:~lho

O QUE SERA FEITO
Inicialmente faremos um piloto, para
r E' <:, 1 r:1 r::.- n t f:: (J -3 i s-t E r!"1,",\ :c:c. t (-:-:n d f::- ,---;5 ~\ ,; Fi:::" 1---i:: ::::-,::- •

q:.11'.:·:'../ --
',.11:::

COMO
,'\'.)
..\11. m I C Ir o ---C D Inp Ij t ,,\d o t- r ondE o meSMU irá ~ECEbEr todasele

info~maç~es enviadas pelos locais •

.•ANDO
Esta atividade indEpendE da nDva Folha dE Pagamento, podE SEI'

implantado antES ou dEPois, mas como i um sistEma para outros
SEtorES fora do nosso dEPartamento, provaVElmEntE estarEmos
implantando ap6s a nova Folha de PagamEnto.

RECURSOS
estarErnos etEndendo Esta nova at ividadE com o
atual quadro ExistEntE.

t1ATERIAE; n E"n h 11m

FINANCEIROS - nEnhl.1m

TECNOLOGICOS - nEnhum



OBJETIVO QUADRO DE ANEXOS 820

Implantar um sist€ma para automat izar o prOCESSO
frequ~ncia dos funcionários da sedE, atrav~s d2

cart~o ma9n~t ico.

d e c o n t r ol e ele
r e l 69 i D·:;> c o m

META
Ob t er informaçõ€s
pa~a Elaboraç~o da

ESTRATÉGIA
Um micro computador
p~oCEssando-as dE
Folha dE Pagamento.

ACõES

rEais relat ivas a frEQu0ncia dos
Folha de PagamEnto.

f u n c i D n·;?ir i o <;

Estará armazenando todas Essas info~maçõEs E
f o r fi) a qUE se j a c o mp u t ~7\d a <:\ u t o m"t. t i c ,,\iú E n t E n <";1.

c o mos i ~;t e m <:1. i rnp l a n t <:l.cIo, o s f u n c ; o rd\ r i D .;0; E s t a Ir â O Ir E 9 i s·t .-,,\n d c... . <;:. :..1. a

çrequ2ncia diariamente.
P é\ 9 (':\ir, c::.Íi t o

i r r E 9 1.11 ;7\~- i c: ,?\ d e s <::. E: ma n ::-\1 I"II~: n t E E E n v i ,.:\n d o p ,) 1'. ;3. ::•. 3

conhecimEnto E opondo SEU pareCEr, abona ou n~o.

O QUE SER~ FEITO
IniciamentE faremos somente
d E P ;:;:n d E n d o d o r E ~o;1.11 t :::...d o r i ".e ri) o 'o;

SE ChEgar a nfvel dE todos.

com unia dcterIYlin<:\d;::',PCIPU1::IÇ:~tO,
;:to t i n s i Ir Co I.i. t ir D ~:. f 1.1n C i o n A i'· i D <:,. r ;::, t É·

COMO
Cada funcion~rio
sive como crachá.
crachá no re16gio

QUANDO

receberá um cartâo masnét ico qUE SErVirá inclu-
o s mE ~;mos <.:; i IIIpIE ':;me n t E Ir r:::. 9 i ':;t Ir c\ Ir <:1. ;Y, p 0\ ':; ~;;<:~.n d O O

de c\pOllt<:\i"ncntou

Assim que tivermos condiçÕES de fazer novos invest imcntos.

RECURSOS
_ Nenhum MATERIAIS, FINANCEIROS e TECNOL~GICOS - r~E 169 i o s

<:;oftW~3.repara <:\pontamento da frequgnci<:\. micro-computador,
eSPEcrfico para o sistema. crachas, etc •••



821
QUADRO DE ANEXOS

OBJETIVO
sistEma contabil qUE atEnda a nova Folha de

o sistema dE demissionários, pois
d i f i C '.11 da d e s r E n f i m r e s t E n (Jv ()

mu itas r o t in c\ s qUE h o j E E S t CI.

DESEnvolver um novo
PagamEnto, o sistema dE rtrias E
o atual nos tem trazido diversas
sistEma Estaria automat izando
t o t a I mE n tEm a n IJ 3 1 •

META
EliminCl.r
passando

todo plrOCESSO
assim, todo o

manual qUE
controlE pe10

atualmentE estamos fazendo,
sistEma computadorizado.

ESTRAT~GIA
ao ponto dE Estarmos com todas as contas dE pessoa) SEm

nE'nhuma PEndEnc ia.

AÇõES
1:::1 ; m i n <'-'1 r 11\o 5 t o d o p r o c e ,:,s o a tua 1, cI0: i >: 3. n d o a p E n é\ s P o ir U in p (.,:.I" r o d '.J €o: IH

e m p ;7\ Ir :"" ~ e 1(J •

Ap6s cErt ificarmos, qUE n~o tEmos
implantar~mos o novo.

mais divErg@ncias, li <::\ i

O QUE SER~ FEITO
nossos anal istas sstaram rEalmente fazendo

,.,? o 1 t é\ d os cI i r E t <:\ me n t c p é\ Ir a o s P Ir O b 1 C 1"1",;:'.:::. q u i:;"t Ir é\ b é-.. 1 h O 5 clE é\ n <0\1 : ~.E r

P O d E Ir ;7\rf, S IJ Ir:J i r •

COMO
trabc~ll-,-c\lr~\'c) c'-'" t· . . , . o" ~ . LI 11 _ E ,.- li": I n ,':\'C; (j"" o• .; I Cl E o

o n d E'. c:::.t ::\r' ~~o c\ n a 1 i z.:"" n do, \,1 E r i f i c ,:'11"1 dOE' - <:; (~: f D Ir

prOVldEnciandq O pr6prio aCErto atravts dos vidEOS.

c o ;'"F '..\ t ;:-..d (J t- r

CJ C ::::1. '~,) r

Todos

QUANDO
Assim que tiVErmos os sistEmas de Folha dE Pagamento, Férias
Demissionários totalmentE implantados.

Ix ECUix SOS

- EstarEmos atEndendo Esta nova atividadE com o
atual quadro ExistEntE.

FINANCEIROS _..~·JEnhljm

TECNOi_OGICOS - Terminais dE Video



CARGOS E SALARIOS QUADRO DE ANEXOS
822

OBJETIVO
REVis~o das tabElas salariais ExistEntEs E implantaç~o para cargos
dE nivsl Administrativos dE acordo com a consist?ncia salarial da
F.::r(lpirE'Sa.

META
Ela~oraç~o da rEvis~o de todas as tabElas salariais ExistEntEs na
CAC, procurando adequar as faixas dos grupos dE cargos dE acordo
com a situa~~o dos ocupantes, visando obtEr o mEnor custo
possrvEl para implantaç~o da nova tabEla.

ESTRAT~GIA
Melhorar substancialmEntE o sal~rio para contrata~~o p p~rn)anfncia
dE' funclon~rios na EmprEsa.

ACõES
Urlenta;r adequada dE anal istas dE Cargos ea EqUIpE
~::;Ci_1á Ir iO S 7 a f i m q 1.1E: to dos u til i:.:E r(1 (J r:1 E '::-f(1 o C Ir i+~(-:-r ! c' --- f:: ,OI v ;;-'-1 i,;\ri. ã D •

o QUE SERA FEITO
LevantamEnto E anal .i -" r-

' • ...1 <.;'.::J

COMO
::::;o 1 i c i t a r-
i;:: >; i s t E n t E- o::: •

dE GEstão E ControlES cl;:\-:::- t abt::-l as- -1J <:\
0_

Emissão dE um relat6rio SUE demonstre a situaçSo salarial
dos ocupantEs dE acordo com as tabelas salariai~1

_ Atrav~s do rElat6rio indEt ificando os grupos dE cargos qUE
n;::\oPOS':;_I.1(~r(1 DCl.lpantEs n a s f<.,i;'~<3_~:;i n ic i a i s e

Sol icitar também um relat6rio com cargos qUE nao
constam na tabEla;
AdEquar dE acordo com ocupantE as novas faixas dentro
d (J S c r i t c"[: Ir i os;

ApresEntaçâo para o GErEntE do DADRH;

_ REaprEsEnta~~o para o GErEntE dE DADRH/Assst. DirEtoria~

I n c:1 IJ S ~-; o cIc\~) t ê\ b e I a sal t E-:r a das nos i s", t e m C\ -- D B •

QUANDO
Inrcio - FeverEiro/9i;

Conclusâo - Abril/9i.



QUADRO DE ANEXOS

OBJETIVO
F< e v i s~{o
p Elr m i t i r-

da classificaç~o de todos 05 cargos da CAC dE modo a
melhor controlE E Eficifncia dE aval iaç~o.

META
Quanto a apl ic:aç:âo d e pr~t i c a s E' p o l I t i c a s es c e c i Li c a s
de cargo contrib~irã também dE forma sEnsiyel para os
niYEI s i s t e m i c o ,

;:i o r C 1;:\S:;E
t r abal h o s ~:..

ESTRATÉGIA
[) E Y E' Ir~ S Cr c\ b r a n ~J id Co t Cod CoS CoS c a r 9 o o:; e;.:is t E' n t: e 5 n <;',
at~alment:E com aproximadamEntE' 950 cargDS.

AÇõES
()r, i E nt ar <:'t E CJ u i p c d c a 11 "". 1 i s t ~'t S d ,~
C 1'- i t (~ir i D ',; p ::::-..1"- a ::::..v:",1 i :::\ç: ã o d o o::; c:::'<.Ir:J os •

cargos E salários SObVE os

O QUE SERtr. FEITO
[~laboração da proposta dE' FCYISaO dDS critérios dE classificaç:âo.

COMO
AtraY~s das dcscrlç:oEs já existentes E contactanto
r::nvolv ida<:.~

AprEsEntação para o Gerente DADRH;
REvisão das altEraç3es neCEssárias;

Reaprcscntaç:âo ao GerentE DADRH/Assistcntcs de Diretoria;
Sol icitaçãCo para a
prOCE'ssar as alteraç3es

Seçgo dE Gestão e Controles
nccessárias no sistema.

GETE'nc:iais

QUANDO
Ln Ic i o FevE'rciro/9i;

: r:;b". i 1/91.



QUADRO DE ANEXOS 824

OBJETIVO
Revis~o dos critérios da norma para concessao de rEsidêi1cia aos
funcionários E SEUS dEPEndEntES.

META
ConCEss~o

dE forma a
dE Resid@ncia ~

ot imizar 05 rEsultados
para rEaisnecessidades da Empresa,

concess~o/benfrcio.

ESTRATÉGIA
Através dE levantamentos E an~l is€ dos problemas Existentes quanto
a apl icaçâo dE acordo com a norma Em vigor.

ACõES
Contactar as ~rea5 Envolvidas para Elabora~~Q . ~E rCVIS~Q norma.

O QUE SER~ FEITO
Elaboração da proposta para alteração na norma.

COMO
Através do sistema implantado no GestSo e Controles GerEnciais
procurar idEnt ificar os casos que n~o Estão enquadrados na nor~a

AprEsentação para o GerEnte DADRH dos problemas encontrados para
Conc~ss~o dE REsidência

~RE-apresEntaç~o ao Gerente DADRH/Assist~ntEs de Diretoria

REVisgo das alteraç3es E ne90ciaç3es nEcEs5~rias

Implantação da Norma revisada

QUANDO
tnrcio Março/9i;

iConclusão - Abril/9i.



QUADRO DE ANEXOS 825-

OBJETIVO
Ad2qUaç~0 da no~ma pa~a Enquad~amEnto Automát ieu do
~Elaç2.o a05 funcioná~ios dE nrvEl administ~at ivos
t~ansfE~idos, bEm como os admit idos no local.

P Ir O j €Ct C) R H tê m
E tÉ-cnicos,

META
E":>t E E S t Ij d o V iS c1 a in c E n t iV"::\ ç ~ o a o s f u n c ·io n <.~Ir iC! <:; ri(I IH i n i::.t: ~ a t i '../o ~::.I::
T~cnicos7 transferidos dE outros locais, proeu~ando ident ifica~ os
ca~gos EquivalEntEs qUE nâo Estâo Enquad~ados dentro do P~OjEto
RH.

ESTRATÉGIA
: )"F'c! i a t é\ d t"' todo:;; os f u n c i C)I") á Ir i (j s elE nrvl::l

ad m i n i s t r a t j •.•;os f.:' tÉcnicos.

AÇõES
E La b ar' C:<.ç 2.0
P~ojEto-RH.

p r o p ost; a c\!Jt CiiYi"át i co no

O QUE SERA FEITO
(.)2:'" i f i C ê",lr t o d os
t é c n i c o s qUE

PO~3(:;UE.'mtal
P~ojEt()-··RH.

os de' n I v el '. a d rn i n i s:.t r at i v o s E'

po~ nECEssidade da EmprEsa. ondeforam transfEridos
i /I C e n t i v o 7 m~-\s q IJ e nao

COMO
Solicitar a Seç2.o de GEstâo E·ControlES GErEnciais para ~elacionar
todas as transfer~ncias de funcionários· de nrvEl administrat ivos E~
técnicos. n a s Lo c a Li d a d c s envolvidas,

Anal isar adequadamente os cargos equivalentes que n~o
e n q u a d r a d o s j

e s t âo

Elabo~açgo dE uma proposta para apreciaçgo do GErEntE DADRH;

Revis~o dos cargos EquivalEntEs;

ApresEntaçâo pa~a GerEntE DADRH/AssistEntEs dE DirEtoria;

Implantaçâo da norma rEvisada.
QUANDO
Inrcio Junho/91;
Conclusâo - Julho/91.



DE ANEXOS 826

SEÇ~O DE SELEÇ~O E REGISTRO DE PESSOAL

SE~âo dE SElEÇ~O e
objet ivo dar suporte aos
sEleç~o, rEcrutamEnto E
orientaçâo aos locais dos
legais, de acordo com a

I~Egistro de Pessoal, tEm como principal
setores da or9anizaç~o no qUE tangE

admiss~o de funcioná~ios, bem como a
corretos procEdimentos admin strativos p

legisla~~o, doutrina e JurisprudQncia

OBJETIVO
Melhorar a qual idade dE mao de obra
intensificando o recrutamEnto externo

P o r cI E·C o r I'· e n c i ~:;..c! o r t E· In ci C i m a , <,I.9 i 1 i i: ci I~ D P I~ E E n c: h i m 0:11t: Co
P r in c ip a 1 1"01 e 11 t e os cle n r v e is o P ECr eleio n cli s c: b U ir Coe r!lt ! C~I:;

•. 1 _.
Ui.:::

D':lr c ont i nu i d a d c
i n t E Ir n a <;;. (Ix. I . )

clEfiniç~D

AperfEiçoar a qual idade de prestaç50 de serviços
áreas requisitantEs

AÇõES
r1elhori:"I.'-<:l. q u a Li d a d e da ma o d:·:· ob r a
intensifica~do o rEcrutamento Externo.

os c:ontatCls com a área dE recursos humanos de
(incluir atravis de grupos de RH-BRH E SEZOE,

p<.-\rticip(~.iI"ICo':;r"len~.êllmEnte), com obj et Lv o de emplré.':.ti:nD
11Ir r i c u 1 1.1n s; e t: Ir o C a d t;:' i n f o r m".'.r;õe s, f o n teci t·:· 1·- E c:I'· Ij t ::.,;·ii E: n t o

tEm evidenciado produt iva na prática.

c! i··.' e· ir !:; ::~.S:.
dD quC"\l

de
.~;IJ e

~iantE.'ndo postura r·rgida E t é c n i c a na e s c o l h a d e no'•.·o~:;f1.lncion::f,xios
a part ir da defini~~o dE pré-requisitCls de ingresso para cada
c a r 9 o r d F:: f Cor m::.-\ ;;:.. a d m i t i r p e s s o a s c o m êl mJ. >: i fi) <:l. q Ij a"1 i d a d E· P a Ir a ()
t r ab al h o , (crit,~·riD(;, pautados em: e s t ab i Li d a d e funcional,
potEncial para Encarreiramento, EscolaridadE: etc.).

DES€nvolvE.'ndo os anal istas respons~vEis pelo recrutamEnto e
sEleçâo, preparando-os para a resoluç~o de problemas e amp"1 ianda

conhEcimentos ticnic:os.

Agil izar o preenchimento dE vagas,
buroc:rát iCO'3..

pro i n c i pa Lm e n t E"
. .

D P F::r~<"o. c i o n ;.::\1 S (.::.



QUADRO DE ANEXOS
(:::::t e~"no,

5E.'1 p'ç:~;C)
(; P a r t ir d <'''. <:\:] i1 i::,,\(;:;~o
candidaios qual ificados

ciD
com pl·::·l,:\ChEfia

r e q 1.1 i3 i t z, n t e,

vagas burocrát icas e t~cnicas por antecipaç~o (antes
da Sol icitaç~o de Funcionário nas scleçao), nasd a ? Ir E 5 e n ç a

condiçZEs dos mesmos EstarEm dEvidamEntE <:'11.1t o r i :.:::;:'(d o s •

Definindo r' E q IJ i S i tos m r n i mo s
intErnamente, considEranoo~

tempo dE PErmanência no cargo antErior Escolaridade;
prOCESSO SElEt ivo SE a mobilizaç:~o ocorrEr Entre classEs dE
cargos E mudanças dE árEas.

tq;)E-rfEiçoar a qual idade de prE':,;ta,;,c1.od e ~>ElrVIÇ.O·:;

árEas rEquisitantES.
~:.F 1 F ç: ;:.;o

Atual izando-as sistEmat icamentE sobrE o andamEnto dos
prOCESSOS SEIEt ivo, fornECEndo informaçZEs rEspeito
do mErcado dE trabalho concernentes s vagas Em
abErto (posição objet iva sobrE sal~rios; oferta de
profissionais~ adequação ou não acerca da E}:ig2ncia
d o P E· Ir f i I d O c a n d i d a t o X mão d E o b Ir a E· n c o n t r ;:.'\d ~1. n 0:::,

m e r ca d o de trabalho, EtC);

Sistemat izando visitas s árEas rEquisitantes com o

ADMISSõES

OBJETIVO
Da~ cont inuidadc s admissZES qUE SE fiZErem nEcEssária'~ dura~tE o
ano de 1.991' de forma mais ágil.

R€duzir o prazo de dEvoluçâo
a d m i t i clo s aos locais d e or i s em ,

dos contratos dE trabalho rccem-

Desc€ntral izaçâo do processo de admissâo.

ACõES
Dar cont inu id a d e
~.gil or i en t an d o
os doculriE·ntos E.'

5 acJmissJes para o ano de 1.991 de
os locais nas pontas para que mandem

as p la n i lhas.

Reduzir o prazo de devoluçâo dos contratos dE trabalho dos rec~m-
;3.d m it idos a o 5 1 o C ~'\is d E or i9 em, c o m o r ie n ta ç: ·0o c s n e c c 5 ,~5 Ir i~l. <:; P ar a
q u E as d o C 1.1nl E: n t ,,\ç ·c; E 5 C h E: 9 u E: In C o r r E tas (.::q I..le n '.1m 1":"1;~ >: i rn o .:::(',::2 di'" .:,:;
SEjam devolvidos.

DE:scentral izaç:âo do processo de admiss~o.

Treinando os responsávEis nas pontas.
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DESLIGAMENTOS QUADRO DE ANEXOS 828

Emiss~o de cartas de cr~dito atraY~s de micro-computador.

PrEparar mais funcionários na SEÇ~O para qUE Em EPóca dE PICO

Po':;':.a Ino ,:.rn iliim i.:a r' o a c I.í rnu 1 o d E.' <;'. (.;: Ir V ic os n

!'·L".n t E r o p r o C F 5 .:; o d E d F S c e n t r a 1 i z a ç a o cI D S ,,"t. C E I'" tos c: to:

SEtores dE.' ponta Estruturados.
cont as ,

ProCESSO dE acerto de contas de
continuidadE ao prOCESSO já iniciado.

m ec a n i ::':<:I.c!C\, c!~~ndo

AÇõES
Emiss~o dE cartas dE crédito '.liamicro-computador,
programa (prOCESSO El'"amanual).

P Ir E P c\ Ir a r m a is f 11n c io n ~o r ios naS E c a o p a r <.~ f::\ :.:t: Ir f ir E n t E ,:1 O Só· ::1C IJ rt"1i.l 1 Cj~:;

f:' m E P Ó C a 5 d E . o • p i c o • r ~; e r i a ri) t r E i n c\ cI o ,:; f u n c ; D n f.1 I'" i C! 'c· .j c\ P I'" Ô :) r i ;:'1
S(.;:ç:ão.

~'lantEr o p r o c es so d e dE'sC0:ntrall~:ar;:c\odos a c cr t os, de
SEtOI'"ES da ponta Estruturados.

PrOCES<':;O contas de foro mel

cont inuidadE ao PI'"OCESSO j~ iniciado.
RELAÇõES TRABALHISTAS

OBJETIVO
[)t?~oc En t I'" ~i1 i :;':õt.Ç<"íD
trabalhistas atrav0s
(loc~O\is)n

representaçâo da EmD~Esa nas audiências
dE PFEParaçâo de prEPostos nas ·pontas·

. r,
1:':0.<;,:\0

o (7:'~:;P C.I n:::. [,. >,1 t:' i s; •

n é). S

Sil izaç~o de fornEcimEntos dE documentos para Elaboraç~o cios
rElat6r~os para aDepto Jurrdico, yiabil izar com o OS1, ControlES
E Pagamento e BenefrciCls a central izaçâo dos arquivos do Recursos

umanos E criar um tipo dE SE~~O para Esta final idade.

RELACõES SINDICAIS

Realizar trabalhos dE acompanhamEnto das rlE90ciaç3es colEtivas.

unificar as datas-baSE propondo acordo colet ivo em Est~dos
ainda n~o foram abrangidos PElas nEgociaç3es dirEtasn

t r ab a l h os d c

Sindicatos, fedEra~3Es,
iga~3Es rnru n~ mp~mn~_

acompanhamEnto das nEgociaç3es dos
confederaç3es,mantEndo constantEmente



QUADRO DE ANEXOS

MEDICINA DO TRABALHO

OBJETIVO
Cont inuar com as at ividadEs atuais:

- AtEndimEnto medico dos funcionários;

Exame médico PEri6dico.

- Atendimento de enfErmagem;
AtEndimEnto m(dico por 2 horas"~ meia,diariamentE por
médico dei SedE.

SUPErvisSo dos ambulatórios [EASA E A9ro-Ind~stria:

U I~ i E n t<:\ ç: ;":~o ~;Cob r 1'.": a t i \/ i cl <:<" cI (~:5 i n E I'" C 1""1t E" S a /li r:"d i c i;") ê\ d o ti"" ;C"I !:' ;""1 h f:) c: in
outras regi3cs fora da grandE Sio Paulo.

Controle do ExamE m(dico pré-admissi"onal.

ControlE do ExamE m~dico periódico.

Contato com sEcretária da sa~dE e Vigil~ncia Sanitária.

i~,t i v i d ctd E" 5 i n E I'" (.::n t E~; ei m(::d i c i n a d o t I~ a b a 1h o (o 1.1t I'" <:-'1 s) •
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GESTÃO E CONTROLES GERENCIAIS QUADRO DE P~EXOS
830

Dar suportE s árEas do DADRH no que diz respeito a manutençâo nos
sistemas existentes. desenvolvimento de novos sistemas. emissâo dE
rElat6rios gerenciais para todas as árEas da CAC E suportE no uso
dos Sistemas/SoftwarEs.

META
DEsenvolver novos apl icativos dE modo a agi1 izar 05 trabalhos das
árEas 00 DADRH. dando SEgurança no tratamento dos dados. de modo
qUE se possa prEstar informaç~Es confi~vEis.

ESTRATÉGIA
Estar atento ao surgimento de novos softwares que possam melhorar/
ag i 1 i z a r D':· t r ab a l h o s, fa z en d o l e v an t amen t o do c u st oz b en er l c i o,

Acompanhamento dos SErviços que utilizam Sistema/Softwar2s;

TreinamEnto dos Anal istas
Evoluç~o da inform~t ica.
trabalho aos usuários;

de DEsenvolvimento para qUE acompanhem a
pO~Endo assim dar mais condi;ZEs de

Treina~ usuários de micro-coMPutador. para que façam o uso co~rEto
d o D' E;:=. mo o

At;õES
a";; nec es s i d ad es

rela~So a informát ica.'
de ,~ ,~

' •• 1 ' •• J D(':;DR H c Com

'0 QUE SER~ FEITO
Manutençâo/Desenvolvimento/Acompanhamento dos rtens
/;<;. ão dE t o d os o s SE'tor E~; do DP,DRH c o n f or nie a n e x o s ~

cio

O

lEvantamento junto 5 árEas envolvidas

cronograma a SEr definido jJnto s árEas do DADRH:

ATER I ('d._
I NNt~NCE IR O
ECNOUjGICO

Inicialmente com a Equipe existEntE
Con~ormE nECEssidades futuras
Conforme necEssidades futuras
Conforme nEcessidades futuras



QUADRO DE ANEXOS

DADRH-ADMINISTRAÇÃO

OBJETIVO
r'll:) r, t: z\r IJ ri) {;\ 1'- ':, Ij i v D 9 E' r i:\ 1 d o D i~1 DRH, C<n d c E'::;·t ;:\r i ,,\IYI t o d D:;:, d c' c:'..l ':1 c:: r-: t o •
r E 1 :::~t i 'v' o S {;\CJ c,; f 1.1n c i D 11 ~;!ri D~" <:;. t i './o <:; (~. d I:~:'m i s s i o :-1 !\ r i o 7, •

META
D t, t 0: r q u <.':" 1 q U. E r cl C) C IJ 1'1) C 11 t Co .,'1 E"" 0.' 11 t E Ú U ~; f Ij n c i C) n ;\ ;.- : Co',;;, n Co ;",1 C n 'é':: n t Co c·:irl
q Ij o:~. f o r 11 E o:: c'"' o:; á ,r i Co r E "i i t ~:,.n c! O a <,:.,:; I m T dE::, p ~::Ir d r c: ; o <:J t:: t: e 1'11p .:o :j ;:'\r::\
p ,.-O::J 0:= '.1 r á - 1 [) ',,; e r(1 d i "./E"I'" 'é:· o ';; 1 Ij ::j ;:.:..r I;:: <; C;) r'l o ;c\r: D n t E C E:). t u ::~;. ,1'1 o:~:.n t ,::;:•

ESTRATÉGIA

, ,.'c; <:<. ~

AÇõES

1._ E './ ~';i.nt ~~\r \7:" n", D':.,;

cioclJ.I!!E"nto:::-
C OiYI

ql..i€
para nosso controle.

O QUE SER~ FEITO
Com baSE nos dCocumentos que se cnco~tram com
Seç~Es do DADRH, passaremos a juntar Estes
sEja, o arquivo do DADRH.

o DSI e com as outras
)'n :.1 ,fi 1.1 n I c Co 1oc.::~1, DI.l

COMO
i"j~\n t E'ir elflc)~;

",,-(:1.1;';1.1i ::ando
úlguns funcionários no arquivo do DADRH,

os documentos rEfErentes aos funcionáriD

QUANDO
No primeiro semestre de 1991.



(a~EXo - i) DADRH-Controlcs c PagamEnto QUADRO DE ANEXOS
E32

- FOLHA SEMI-NOVA
(ANEXO - 2) - CARGOS E SAL~RIOS

• DEsEnvolvimEnto(fas€ final)
• Implantac;:ao

- REVis~o da tabEla salariai
.... Rcc: 1 ;::'.55 i f i c{;.•.r;:~:::;D dt·:· C(,"'.1~90(;

ConcEssão dE ~2~iJ0nciaREVIS~O DO PROCESSO CONT~8IL

• Folha dE PagamEnto
Ftr- i a·:;

• Verbas REscisÓrias

RECOLHI~ENTO COM BASE NO MOVIMENTO CONTABIL
(ANEXO - 3) - SELECÃO E REGISTRO DE PESSO

• Imposto dE REnda
~ F~. (3 • T . ~; •
• P.1.(.3.
• Contribuiç~o AssistEncial
· I.rL~;.'::;.

....D[;::;LI(3(I~'~ENT(J
SISTEMA DE FrRIAS

• ría n u t ",·:nç:ão
• C~~1;:'..l·;.D
• [ri'1 i ·:;;.s~;o

- DESCENTRALIZAÇ~O ADMISS30/JESLIG~MENTO

SistEma para cálculo

• ~1a.nlJt enç:;:;o
• Implantação nos locais a "'.F·-

• I iYIpIa n t d ç: :~'(() 1"1 Cl ':. 1 o c (0\ is c: C) iY, f '.l n c: j D n á r j Co ':. t: ~".[" E f e i ,.-o .:::.

PROVENTOS E DESCONTOS

CONTROLE DE FREQUCNCIA POR CARTZO MAGN~TICO
(ANEXO - 4) DADRH-BENEFIC10S

M I CR O I::' I 1_M r;G [ M

• F o 1 h z" c:E P ci 9 IY,"i n E t o
ih:' 1 :c~t61" i o s

- ~~,UTO~iATIZt1ç::?~ODO CDr"~TRDL[ DE:~ ESTOOUE:
- ADF - COLONIA DE F~RIAS
- INFORMACôES PARA I·.N.S.S.
- VALE TRANSPORTE

CONDuezo CAC E REFEICZO
• Rateio das dEspEsas

(ANEXO - 5) - DADRH-PREVID~NCIA PRIVADA
-- t~t,~HJTE N Ç ;~(j DOS A I~QUI l) O~; - IN F O R M tI!; õ E S C (.1D (~IS T :~A I~:;
-- ACOMPANHAMENTO NAS POSS!VEIS MANUTENC~O A SEREM FEITAS PELA

I N 131~r;~3



QUADRO DE ANEXOS 833

ANEXO 19
PROGRAMAS

DE CURSOS DE INFORMÁ riCA

(Pgs. 833 à 836)

COMENT ÁRIOS: Nas próximas 3 páginas encontramos os Programas de

Cursos de Informática, como exemplos ao texto.

Estes programas envolvem o curso de Tecnologia de Processamento de

Dados ( curso de 3 anos) e o curso de Administração de Empresas com ênfase em Análise

de Sistemas.

Um comparativo interessante para análise da integração dos administradores

com a Informática, é a análise dos programas das escolas superiores nos últimos 10 a 20

anos, bem como o uso de laboratórios por estas escolas nos últimos 5 anos. E' uma sujestão

que pode reforçar as idéias contidas na UNAN TRE/DES/RECI.



gUADRO DE ANEXOS 834

~t~INSTITUTO ALBERTO MESQUITA DE CAMARGO -I.A.M.C.

~ UNno/Irnt§nlI),~II)[E~Ao JJ(Ul[JA~lrAJI])[QJ
Rua Taquari, 546 - Mooca - Telefone: 948-1677

CEP 03166 - São Paulo - SP

CURSO DE TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO OE DADOS

12 ANO CHIS CHIA

2 72
2 72
4 144
4 144
4 144

4 144
2 72

23 828

Língua Portugu~sa.
InglFs Técnico ••••
Introdução ~ L6gica •••
l1at~nlát ica 1 •••••••••
SistEmas dE Computação I.
Linguag~ns ~ Técnicas d~
d~ SistEmas •••
Administração •••••••
EP8

Tot.l e •••••••••••••••••••••••••••••

22 ANO

LinguagEns ~ Ticnicas d~ Programação lI.
Contê'.bilidê'.de.

72
72
72
72
72
72
.72
72
72
72
72
72

")• _ c..
")• c..

Economia.
Direito ••
l1at~mát i ca 11..
Estê'.tíst i ca •••
Introdu~~o a Progra~~çio d~ Sist~mas.
Sit~mas d~ Computação II .
T6pico~ Avançados dE ProC~SSê'.mEnto d~
Eng~nharia d~ Soft~ê'.r~•••
Estrutura d~ Dados.
l1itodos Numiricos •••••••

")• c..
")• c..
")

• • c..
")• c..
")

••• c.,.,
• c..

c a d o s ••
")

• • c..
")• c..
")• c..

..2

Total .•....•.••••....•.•.••.•.•............•.•...••.... 24 864

32 ANO

Op~racional •••••••••••••••••••••••••••• ")........~ 72P~squisa
Anális~ e Proj~tos d~
de Da~os ••••••••••••

Sist~mas ProcEssam~nto
• .4").c.
.2

")•• c.
.2

144
72
72
72
72
72
72
72

Computação Gráfica •••
Banco de Dados ••••••••••
Administra,ão de CPD e Automação
Psicologia Apliiada.~ •••••
Seminários em Linguagens.
Si mtJ 1 i\c:ic •••••••••••••••••

de Escritórios ••

.2
o"')

• • c......
Sistemas OPEracionais •• .. 2...............
Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 20 720

As disciplinas constant«s do currículo acima são classificadas
obrigatÓrias.Nos 2Q e 3Q anos. além da~ discipl ina5 elencadas. O
dever~, obrigatoriamente, optar, no mínimo por duas, em cada
dentre as constantes do Quadro lI.

como
all.1no

ano,



c.
~~ IUNno/lEB!tSnllJA~1EC§ÁO JUfI)Á& TAIIJ[U

Rua Teousrl, 546 - Mooca - Telefone: 948·1677
CEP 03166 - São Paulo - SP

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

DISCIPLINA T

1Q ANO

TEoria Econ6mica ••••••••••••••••••••••••••••• 3
TEoria GEral da Administra'ao ••••••••.••••••• 4
MatE'mát i c a ••••••••••••••••••••••••••••• a._... 4
Contabilidade ••••••••••••••••••••••••••••••• 2
In st itIJiç o E S d E D ir E it o P 1.1b I ic o E Pr iv ado. • • • 2
L t n 9 IJ a Po r t IJ 9 IJ E' 5 a • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2
MEtodologia CiEntífica ••••••••••••••••••••••• 2
Sociologia Aplicada a Administraçao •••••••••• 2
Introduçio • Inform~tica ••••••••••••••••••••• 2
Estudo dE ProblEmas BrasiIEiros.:~ ••••••••••• 1

TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 24

2Q ANO

Anál iSE MicroEcon6mica ••••••••• ~ •••••••••••••
LEgislaçao Tribut~ria ••••••••••••••••••••••••
LEgislação Social ••••••••••••••••••••••••••••
Mat E"nlát i c a F i n an c e i r-a ••••••••••••••••••••••••
Estatística •••••••••••••••••••••••••••••••••

2
2
2
4
2
2
2
2
2
2

Psicologia Aplic. ~ Administraçao ••••••••••••
Administraçao dE Custos ••••••••••••••••••••••
Lcigica dE Programa,ao •••••••••••••••••••••••
Organiza,ão € Hétodos •••••••••••••..•••••••••
Economia Geográfica ••••••••••••••••••••••••••
Informát i c a I ••••••••••••••••••••••••••••••••

TOTAL. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 22

ÊNFASE EM AN&LISE DE SISTEMAS
3Q ANO

LinguagEM de Programaç~o.................... 4
t.ab or at ór io de ComplJt aç~o.. •• ••••••••• •• • • • •• 2
TEor ia GEral de SistEmas.·.................... 2
Linguagem de Programaçio ComErcial ••••••••••• 2
EconOMia Brasileira •••••••••••••••••••••••••• 2
Administraç~o de Vendas •••••••••••••••••••••• 4
Adm. de PEssoal •••••••••••••••••••••••••••••• 4
Adm. de Produçio ••••••••••••••••••••••••••••• 4
TOTAL ••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••• 22

4Q ANO T

Estrutura E Ambiente das Organi=açoEs •••••••
Automaçio. Telecom. e Sistemas Distribuidos ••
Análise d e Sistemas E sistema de Informaçao ••
Laboratcirio dE Computaçao ••••••••••••••••••••
Administraçao de Banco Dados •••••••••••••••••
Administraçao de HatErial ••••••••••••••••••••
Administra,ao Financ.E OrçamEnto ••••••••••••
DEsenvolvimento d e Habilidades GErenciais ••••
SinJlJlaçao de Sistemas E Política dE Negócios.

2
2
2

2
4
4
2.,
Co.

L CH/S CH/S

3 108
4 144
4 144
2 72
2 72
2 72
2 72
2 72
2 72
1 36

24 864

2
2
2

72
72
72

144
72
72
72
72
72
72
72

4
2
2
2
2
2
2
2

2 24 864

2

4 144
2 72
2 72
2 72
2 72
4 144
4 144
4 144

24 864

CH/S CH/A
., 72c..., 72Co.

4 144
2 72., 72Co.

4 144
4 144..., 72c..., 72c..

L

2
2



DE ANEXOS 83E

. ~ INSTITUTO ALBERT.O. MESQUITA DE CAMARGO -I.A.M.C.

IUNBVIE1I!5D[I)AlLllE 5ÁO JHUnl4~lrAfI)[U
Rua Taquarl, 546 - Mooca - Telefone: 948-7677

CEP 03166 - São Paulo - SP

As discip1jnas constantes do currículo acima s~o classificadas como
obrigatórias. Nos 3Qs e 4Qs anos, alim das discipl inas elencadas, o
aluno dever~, o aluno dever~, obrigatoriamente, optar por duas. no
mínimo, em cada ano.

DISCIPLINAS OPTATIVAS:

3Q ANO
Introdu,io ~ Prograrua,io de Sisteruas
Tcipicos Avançados de Processamento de Dados
Adruinistraçio de CPD
Pesquisa OPEracional
Economia
Contabilidade
Administraçio
Psicologia Aplicada

4Q ANO
Semin~rios Eru LinguagEns
Si mu 1adio

Forma~~o Humanística é disciplina obrigatória para obtenção do
respectivo diploma.Carga horária: 2 h/a semanais, totalizando 70 h/a anuais.

08S. Afora as exceções previstas em lei, Educaç~o Física é obrigatóri~
e. todos os anos do curso."

RESUMO:
1Q ANO
2Q ANO
3Q ANO
4Q ANO

720
828
828
720

· .· .· .· .
TOTAL .••••.•••.••••••••••••••.••••••• 3.096 H/A

A carga horária total do curso dependerá ainda das cargas horárias das
c~rgas horárias das matirias optativas.



QUADRO DE ANEXOS 837

ANEXO 20

ROL DAS EMPRESAS
CONVIDADAS

(amostra pesquisada)

(Pgs. 837 à 853)



UADRO DE ANEXOS 838

ANEXO 20

Rol das Empresas Convidadas

(Amostra PesguisadaJ

Empresas classificadas por setor, baseado na revista EXAME -
MELHORES E MAIORES de agosto de 1992, conforme a seguir:

as 500 maiores empresas privadas, por vendas;
as 50 maiores estatais, por vendas
as 50 maiores do comércio, por vendas; e,
os 50 maiores bancos por empréstimos.

o número (1) após os nomes de algumas empresas significa que elas
ão estão relacionadas nos indicadores acima mencionados.

Do total de 514 empresas pesquisadas

45,91 % ou 236 não aparecem na REVISTA EXAME

54,09 % ou 278 constam na REVISTA EXAME.

e possuem a seguinte classificação:

l AGROPECUÁRIA (8 empresas/8 acumuladas)

- AGROCERES SA (1)
- AMALIA Agro Industrial (1)
- BATAVO - Coop Agro Pec Lact PR
- CAC - Cooperativa Agricola de Cotia
- FRUTAL Agro Export SA (1)
- HOLAMBRA - Coop de Imigr e Colon
- OS ESC - Org de Coop Est SC (1)
- SóFRUTA Inds Aliment Ltda (1)



QUADRO DE ANEXOS 839

/I - ALIMENTOS (43/51)

AGUAS DA PRATA (1)
ALBA-ADRIA - Aliment (Grupo BORDEN) (1)
ARISCO - Prods Aliment Ltda
BAUDUCCO & CIA Ltda (1)
CACIQUE, Grupo (1)
CAMPINEIRA DE ALIMENTOS, CIA (1)
CARGILL AGRICOLA SA
CEVALlSEARA Alimllndl
CHAPECÓ SA Ind e Com
CICA-Cia Indl de Conserv Alim
CITROSUCO PAULISTA SA
CONFIANÇA IND PROD ALlM - TOSTINES
COPERSUCAR- AÇ.UNIÃO/CAFÉ CABLOCO
DOMINIUM CAFÉ SOLÚVEL (1)
EFFEN Prods Aliment Ltda (1)
ELMA CHIPS - MOLBRA Prods Alim (1)
ENSOL- Ind de Sorvetes Ld (Grupo NESTLE) (1)
GAROTO, Chocolates SA
J. MACEDO, GRUPO (Holding) (1)
KELLOG'S Prods Aliment (1)
KIBON SA Inds Aliment
KOPENHAGEN SA, Chocolates (1)
LACTA Ind Chocolates SA
LECO Cia de Prods Aliment
LPC-Inds de Alimentos (DANONE)
MELLlTA DO BR SA (1)
MOCOCA SA, Lacticjnics (1)
MOINHO SANTISTA Inds Gerais(Alim e Textil)
NESTLE - Indl e Comi Ltda
NISSIN-AJINOMOTO Alimentos (1)
PARMALAT - GRUPO FARMALAB
POLENGHI Ind Bras de Prods Alim Ltda (1)
PURINA Alimentos Ltda
Q-REFRES-KO SA
REFINAÇÓES DE MILHO BRASIL LTOA
REFRIGERANTES CAMPINAS SA
SADIA TRADING
SADIA MOINHO DA LAPA
SANBRA
SUCOCíTRICO CUTRALE SA
SUPERBOM Ind e Com Ltda (1)
WARNER LAMBERT Ind Com Ltda (Chic ADANS)
ZILLO LORENZETTI, GRUPO (1)



QUADRO DE ANEXOS 840

111 - AUTOMó VEIS E PECAS (35/86)

. ALBARUS SA
ALFRED TEVES DO BR (1 )
ALLlED-SIGNAl
ARTEB SA
AUTOLATINA
BOSCH, ROBERT - DO BRASIL Ltda
CAIO-Cia. Americana Indl de Ônibus
COFAP-Cia. Fabric. de Peças SA
COLMEIA SA Ind Paul de Radiadores (1 )
CONFAB Indl SA
CRIS-MOLDU-CAR Ltda (1 )
CUMMINS BR SA
DETROIT SA (1 )
FIAT AUTOMÓVEIS SA
FIL TROS MANN Ltda (1 )
GM-GENERAL MOTORS DO BR
GURGEL MOTORES SA-Ind Com Veíc (1 )
KS PISTÕES Ltda
LADA DO BR
MERCEDES-BENZ DO BR SA
METAL LEVE SA Ind e Com
MONTEIRO ARANHA SA, (Holding) (1 )
MOURA, acumuladores (1 )
NGK DO BR SA (1 )
OSCAR SA Ind e Com (1 )
PETRISA (1 )
RECROSUL SA Carrocerias (1 )
SABÓ Ind e Com Ltda (1 )
SACHS AUT Ld(AMORTEX,BORG WARNER) (1 )
SCANIA DO BRASIL LTOA
SOGEFI Ind de Autopeças Ltda(ex-FRAM) (1 )
TOYOTA DO BR SA Ind e Com
TRW DO BR SA
VARGA, FREIOS E MÃQS SA
VDO DO BRASIL (Grupo HORASA) (1 )



QUADRO DE ANEXOS 841

IV - BANCOS, FINANCEIRAS,. SEGURADORAS E AFINS
(38/124)

AMÉRICA DO SUL SA
AMERICAN EXPRESS DO BR SA -AMEX- (1)
BAMERINDUS DO BRASIL SA
BANDEIRANTES BANCO E SIST. FINANC. SA
BANESPA - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO
BOAVISTA SA
BOSTON
BRADESCO
BRASIL Cia Segurosl Banco BRASEG SA
CHASE MANHATTAN SA (EX-LAR BRASILEIRO)
CITIBANK
CREDICARD SA (1)
CRÉDITO NACIONAL - BCN
CREFISUL (1)
DIBENS(GrupoRODOBENSNERDI) (1)
EUROPEU (1)
FRANCÊS E BRASILEIRO - BFB
GARANTIA
GERAL DO COMÉRCIO SA (Gr C. Corrêa) (1)
INDIANA Cia Seg Gerais (1)
10CHPE GRUPO (1)
ITAÚ GRUPO
MARTINELLI (1)
MERCANTIL DE CRÉDITO - BMC
MERCANTIL DE DESCONTOS - BMD (1)
MERCANTIL DE SÃO PAULO SA(ex-FINASA)
NACIONAL -
NOROESTE DO EST DE SP SA
PAULISTA DE SEGUROS
PORTO SEGURO Cia Seg Gerais
REAL SA
RURAL (Grupo Construr. TRATEX) (1)
SAFRA
SILVIO SANTOS,GR.-PANAMERICANO SA (1)
SUDAMERIS BR SA
SUL AMÉRICA SEGUROS
UNIBANCO
VERA CRUZ (Grupo Moinho Santista)

'I



QUADRO DE ANEXOS 842

v - BEBIDAS E FUMO (10/134)

ANlARllCA PAULISTA, CIA (GR. ANTARTICA)
AURORA, CIA VINíCOLA (1)
BRAHMA- CERV REUNIDAS SKOL CARACÚ SA
CANINHA 51-lnds Muller de Bebidas (1)
HEUBLEIN do BR Cml e Indl Ltda (1)
LYDANTAR-Distrib de Bebidas (1)
PHILlP MORRIS MKTG SA
SEAGRAN DO BR SA (1)
SOUZA CRUZ TRADING SA
SPAL Ind Brasil de Bebidas SA

VI - COMÉRCIO ATACADISTA (6/140)

ATACADÃO - Cia Mercantil e Indl Parizotto
DINAP-Distrib Nacional de Public (1)
KARTRq Imp e Distr SA (1)
MAKRO ATACADISTA SA
PLATINUM SA -Distrib de Rolamentos (1)
RAGUEB CHOHFI, Cia Textil

VII - COMÉRCIO VAREJISTA (9/149)

C & A MODAS Ltda
DPASCHOAL SA
DROGASIL SA
FENICIA, GRUPO (Arapuã,Paoletti,Simeira,etc)
FOTÓPTICA Ltda (1)
MAPPIN-CASA ANGLO BRASILEIRA SA
MESBLA, LOJAS
OPllCAS IGUATEMY LTOA (1)
SUZA, GRUPO (Sears, Bob's,Ultralar) (1)

VIII - COMUNICACÕES (9/158)

ABRIL Editora (1)
ATLAS Editora (1)
CIRCULO DO LIVRO (1)
FOLHA DA MANHÃ SA
GLOBO, EDITORA SA
108 Inf Objet Publ Jurídicas Ltda (1)
METRÓ NEWS-Folha Metropolitana sa (1)
O ESTADO DE SÃO PAULO -OESP
TRÊS Editora (1)



QUADRO DE ANEXOS

IX - CONFECÇÕES (inclui CALÇADOS e AFINS)
(20/178)

ALCATEX Ind de Malhas Ltda (1)
ALPARGATAS, SP
ARTEMIS (1)
BTR DO BRASIL Ltda
BUETTNER SA IND E COM
CAMBUCI S/A (Penalty) (1)
CORI (Grupo Empr PASMANIK) (1)
ELLUS D.E MODA Ind e Com Ltda (1)
HERING MALHAS SA
IKA SA IND E COM (1)
LEVI STRAUSS DO BR Ind e Com Ltda
LUPO, Meias (1)
MANZ, Malharia (1)
MARISOL Ind do Vestu rio
POP I Ind e Com Calçados Ltda (1 )
ROSE BENEDETTI (1)
STRASSBURGER SA l.nd e Com (1)
VILA ROMANA Ind de Conf SA
VULCABRAS SA Ind e Com (Grupo GRENDENE)
YKK - YOSHIDA KOGIO (1)

X - CONSTRUÇÃO CIVIL (7/185)

CONSID SA '. (1)
DOS ARROIOS SA (1)
HOCHTIEF DO BR
MÉTODO Enga S.A
PROMON Enga SA (1)
obs: solicitou omissão do nome (não considerado)

- SENPAR Ltda Pavimentadora Ltda (1)
SEVERO & VILLARES Proj e Const Ld (1)

XI - CONSTRUÇÃO PESADA (9/194 )

CAMARGO CORRÊA SA -Constr e Com
CBC Industrias Pesadas SA (1)
CNEC-Cons Nac Eng Consultores
L1X DA CUNHA, GRUPO
MENDES JUNIOR SA
DAS Empreendimentos Ltda
ODEBRECHT, NORBERTO SA
TENENGE Téc Nac de Enga SA
TRATEX SA



. QUADRO DE ANEXOS 844

.XII - DISTRIBUICÃO DE PETRÓLEO e AFINS
(7/201)

ATLANTIC - CIA DE PETRÓLEO
COSMOQuíMICA Ind e Com SA
ESSO Brasil de Petróleo SA (EXXON)
IPIRANGA CIA DISTR DE PETRÓLEO
MOBIL OIL DO BR
SHELL DO BR SA
TEXACO BR SA

XIII - DISTRIBUICÃO DE VEíCULOS (1/202)

COMOLATTI, EVARISTO (Grupo SAMA)
(obs.: incluído em 111-AUTOMÓVEIS E PEÇAS)

XIV - ELETROELETRÔNICA (37/239)

AMELCO SA Ind Eletrônica (1)
ARNO SA
BLACK & DECKER DO BRASIL IND E COM Ltda.
BRASMOTOR, GRUPO (Brastemp)
CANON DO BR (1)
CCE - Ind e Com de Comp Eletr
CLlMAX (Grupo REFRIPAR)
COLDEX FRIGOR SA (1)
CONSUL (Grupo BRASMOTOR)
CONTINENTAL 2001
CUMULUS SA, Acumuladores (1)
DURACELL DO BR Ind e Com (1)
ERICSSON DO BRASIL
FILlZOLA BALANÇAS INDUSTRIAIS SA (1)
GRADIENTE -IGB- Inds Brasileiras SA
LORENZETTI SA (1)
MARPOSS Ap Eletr Med Ltda (1)
METAL LEVE Componentes Eletrônicos (1)
MICROLlTE SA
MITUTOYO DO BR Ind e Com l.tda (1)
MOTORÁDIO SA Cornl e Indl (1)
NEC DO BR SA
OCÉ-COPIRAMA Com e Ind Ltda (1)
PANASONIC DO BR Ltda(ex-NATIONAL)
PHILCO RÁDIO E TELEVISÃO SA



QUADRO DE ANEXOS 845

XIV - ELETROELETRÔNICA (Continuação)

PHILlPS DO BR
REFRIPAR - Refrigeração Paraná SA
SANYO (Grupo REFRIPAR)
SCHAUSE SA Ind Mec e Eletr (1)
SEMP TOSHIBA SA
SHARP DO BR Ind Equip Eletr
SIEMENS SA
SINGER DO BR Ind e Com Ltda
SPLlCE DO BR Telec Eletr Ltda (1)
TOLEDO DO BRASIL Ltda (1)
TOJO Ind e Com Ltda (1)
WAL TER MUELLER SA (1)

XV - FARMACÊUTICO (8/247)

ABBOTT Laboraterios do Br Ltda
ACHÉ Laboratório Farmaceutico
BIOBRÁS SA - Bioquímica do Br SA (1)
BRISTOL MYERS SQUIBB
HOECHST DO BR Quím e Farm
MERCK, SHARP & DOHME Farm e Veter Ltda
MERRELL LEPETIT Farmacêutica Ltda (Gr DOW)
PFIZER Ltda

XVI - FERTILIZANTES (1/248)
ULTRAFERTIL SA Ind e Com Fertil

(obs.:incluído em XXVIII-QUIMICA,PETROQUÍMICA E DERIVADOS)

XVII - HIGIENE E LIMPEZA (14/262)

ANAKOL Laboratérics Ltda
ATLANTIS Ind Com Brasil Ld/GLOBO SA TintlPigm
AVON COSMÉTICOS Ltda
BOM BRIL SA
BORLEM SA Emopremd Indls (1)
BOTICÁRIO, O (1)
COLGATE-PALMOLlVE Ltda
GESY LEVER Ltda
GIVAUDAN-ROURE DO BR Ltda (1)
JOHNSON & JOHNSON
NATURA/PRÓ-ESTÉTICA (1)
PROCTER & GAMBLE DO BR SA
REVEL SA Ind e Com (1 )
YORK SA IND E COM



QUADRO DE ANEXOS 846

XVIII - HOTELARIA (1/263)

HILTON DO BRASIL Ltda (1)
(obs.: incluido em XXX- SERViÇOS PARTICULARES EM GERAL)

XIX - INFORMÁ T1CA ( 12/275)

ABC BULL SA Telematic (Grupo ABC)
. ADP SYSTEMS Empresa de Computação Ltda (REDE

BRASIL SUL) (1)
COMPUTAER ASSOCIATES DO BR LTDA
DATASYS-Cia Proc de Dados (1)
DFVASCONCELOS Autom e Robótica (1)
ENGINSTREL-ENGEMATIC Instr Ltda (1)
HP/EDISA
IBM DO BR- Ind de M áqs e Serv Ltda
NCR DO BR SA (1)
OLlVETTI DO BR SA
UNISYS Eletrônica Ltda
XEROX

,.
XX - MADEIRA E MOVEIS (5/280)

DURATEX SA
EUCATEX SA Ind e Com
GIROFLEX SA
JOHANN FABER SA
PADIN & Cia Ltda . (1)

XXI - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (30/310)

ABB-Asea Brown Boveri Ltda
ALPINA Equipamentos Ltda (1)
ASTEN & CIA LTOA (1)
ATLAS COPCO BRASIL Ltda
BALDAN Implementos Agricolas SA (1)
BARDELLA SA Inds Mecânicas (1)
BEKUM DO BR Ind e Com (1)
BORDACO SA Com e Ind (1)
COBRASMA
COLOMBO Maqs e Impl Agricolas (1)
GE - GENERAL ELETRIC



QUADRO DE ANEXOS 847

XXI - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (Continuação)

GILBARCO DO BR SA-Equípamentos (1)
HATSUTA INDS SA (1)
JACTO Máqs Agricolas SA (1)
JACUZZI DO BR - Ind e Com Ltda (1)
JOHN CRANE B.R Indl Ltda (1)
KO Máquinas Agricolas (1 )
LlEBHERR BR - Guindastes e Máq Op (1)
MARCHESAN - Impls e Máqs Agric (1)
NARDINI SA, Inds
NEWTON SA Ind e Com (1 )
OTIS, ELEVADORES
PRENSAS JUNDIAI (1)
SEMCO SA (R.Semler) (1)
STIHL, ANDREAS Moto Serras Ltda (1)
SUZUKI, SA Maqs. (1)
VIL LARES INDS SA
VOITH SA Maqs e Equipms
ZANINI SA Equip Pesados (1)
ZOCCA Máqs Operatr (1)

XXII - MATERIAL DE TRANSPORTE (17/327)

BERNARDINI SA (1)
CALOI, Bicicletas
CATERPILLAR Br SA
CBT - Cia Brasileira de Tratores (1)
CLARK, EQUIPAMENTOS LTOA
COPERMAG-Cia Penha de Máq Agric (1)
DYNAPAC Equip Indl Ltda (1)
FACHINI CARROCERIAS (1 )
HONDA, MOTO- DA AMAZéNIA Ltda
J.1. CASE DO BR
KOMATSU DO BR SA
MAXION SA (ex-MASSEY-PERKINS SA)
MONARK, Bicicletas sa
ROMI, Inds SA
VALMET DO BR SA
VEROLME, Estaleiros (1)
YAMAHA MOTOR DO BR LTOA
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XXIII - METALURGIA (37/364 )

ALCAN Alumínio do Brasil SA
ALCOA Alumjnio SA
ALlNCO - Ind Met Simão Ltda ( 1)
ARMCO DO BRASIL SA
BRASILATA SA (1 )
BRASIMET (1 )
BRAZAÇO-MAPRI Inds Metalúrgica (1 )
CBC -Cia Brasileira de Cartuchos (1 )
CERALlT SA Ind e Com (1 )
CIAFUNDI Eletrometalúrgica (1 )

. ,

COMBUSTOLlMETALPÓ Ind e Com (1 )
COOPER TOOLS INDS Ltda (1 )

:A"-:.'
CORNETA IND E COM SA (1 )
DEGUSSA SA
ELETROMET AL Metais Especiais (1 )
ELUMA SA
ERIEZ Prod Magnéticos e Metal Ltda (1 )
KRUPP Metalurgia Campo Limpo Ltda
LA FONTE Fechaduras (1 )
MALLORY DO BR, Componentes (1 )
MANGELS,GRUPO (1 )
MATARAZZO,Metalúrgica-METALMA (1 )
METALUR Ltda (1 )
METISA- Metal Timboense (1 )
OLlMPUS Indl e Comi Ltda (1 )
PAPAIZ Ind e Com Ltda (1 )
PRADA Cia Metalúrgica
REIPLAS Ind e Com de Mat Eletr Ltda (1 )
RESMAT-PARSCHLd(ex-WORDMALD) (1 )
ROWIS'lnd Metalúrgica Ltda (1 )
SIFCO SA
SULZER DO BR SA (ex-SULZER-WEISE) (1 )
TAURUS, FORJAS SA (1 )
TERMOMECÂNICA SA SA
TIMKEN DO BR Com e Ind Ltda (1 )
TUPY Ind de Fundição Ltda
VIDAL ARAMIFíCIO SA (1 )

(obs: incluir aqui XXIV-MINERAÇÃO E XXXII-SIDERURGIA)
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XXIV - MINERAÇÃO (2/366)

MORRO DO NíQUEL (Grupo AMBRAS)
PARANAPANEMA SA Miner Ind e Constr

(obs.: incluídos em XXIII- METALURGIA)

XXV - MINERAIS NÃO-METÁLICOS (18/384)

ACETO Vidros e Cristais (1)
CARBORUNDUM SA (1)
CECRISA, GRUPO (Cerâmica Criciuma) (1)
CENTRALBETON Ltda, CONCRETA (1)
CELlTE SA Ind e Com (1)
CIMINAS-( Grupo Holderbank)
CISPER- Cia Indl SP-Rio
CORNING BR VIDROS ESPECIAIS Ltda
ETERNIT SA
GERMER SA Porcelanas Industr (1)
GIOTOKU Cerâmica (1)
HERVY SA Louças Sanit rias (1)
NADIR FIGUEIREDO Ind e Com SA
NORTON SA Ind e Com
PORTOBELLO, Cerâmica (1)
QUARTZOLlT Argamassas Ltda (1)
VIDRARIA SANTA MARINA CIA
VOTORANTIM SA Inds

XXVI- PAPEL, CELULOSE E DERIVADOS (19/403)

ARACRUZ CELULOSE SA
CENIBRA-Celulose Nipo-Brasileira
CHAMPION Papel e Celulose Ltda
COPAG - Cia Paulista de Papéis e Artes Gráficas
CYCLOP DO BR Embalagens Ltda (1)
IGARÁS (ex-MANVILLE)
INTERPRINT FORMULÁRIOS (1)
KLABIN Fabric de Papel e Cel
LALEKLA SA Com e Ind (DIXIE) (1 )
MO NIGOLAUS Ind de Papéis Ltda (1)
MELHORAMENTOS DE SP INDS PAPEL
MOORE FORMULÁRIOS
PAPEL SIMÃO SA, Inds
PAPIRUS SA Ind de Papel SA (1)
PROPASA Prods de Papel SA (1)
RIGESA -Cel, Papel e Embls Ltda
RIPASA SA Cel e Papel-Cia SANTISTA de Papel
SUZANO DE PAPEL E CELULOSE, CIA
TOGA-Inds Papel Arte J.Tscherkassky sa
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XXVII - PLÁSTICOS, BORRACHAS E DERIVADOS
(14/417)

ELKA PLASTICOS Ltda (1)
EMPAX Embal gens Ltda (1)
ESTRELA - Cia Manuf de Brinquedos
FIRESTONE Inds de Pneumáticos
GLASSLlTE SA (1)
GOODYEAR DO BR Prod Borr Ltda
GOYANA SA
IMPACTA SA Ind e Com Embalag (1)
OCFIBRAS Ltda ' (1)
PAGÉ SA Ind e Com Ltda (1)
PIALlnd e Com Ltda (1)
PIRELLI SA Cia Indl Brasileira
VAN LEER Embal Inds BR Ltda (1)
WEST DO BRASIL SA Com e Ind (1)

XXVIII - QUíMICA, PETROQuíMICA E DERIVADOS
(33/450)

ACRILEX -Tintas Especiais SA (1)
AKZO LTDA - TINTAS WANDA
ALBA - DIV QUíMICA (Gr BORDEN) (1)
BASF DO BRASIL SA Inds Químicas
BAYER DO BRASIL SA
CARBOCLORO SA OXYPAR
CIBA-GEIGY Química SA
CORAL, TINTAS SA
DOW QUíMICA
OU PONT DO BR SA
FENILQuíMICA SA (1)
FMC do Br - Div Agro-química (1)
FUJI PHOTO FILM DO BR Ltda (1)
GLASURIT DO BR Ltda (Grupo BASF)
HENKEL SA INDS QUçMICAS
ICI BR SA
KODAK Brasileira Ind e Com Ltda
LOCTITE DO BR Ltda (1)
MONSANTO, Inds SA
PETROBRÁS
PETROQUiMICA UNIÃO - PQU - SA



QUADRO DE ANEXOS 851

XXVIII - QUíMICA, PETROQuíMICA E DERIVADOS
(Continuação)

POLlOLEFINAS SA (1)
RENNER SP SA TINTAS( Grupo OXFORD,IDEAL

E POLlDURA)
RHODIA SA
SALGEMA Inds Químicas SA
SANDOZ BR SA
SAYERLACK Ind Bras de Vernizes (1)
SHERWIN-WILLlANS DO BR Ind e Com Ltda
SOLVAY DO BR SA (Eletrocloro e Plavinil)
TRÊS M DO BR LTOA (3M)
UNIROYAL DO BR SA Inds Químs (1)
VIRTUS (ex-LECIEN Inds Químs) (1)
WHITE MARTINS Gases Inds SA

XXIX - SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL -
PRESTAÇÃO DE (16/466)

BANESPA(Vide 111 -BANCOS-Não
considerado aqui)

CBTU -Cia Brasileira de Trens Urbanos
CESP -Cia Energética de São Paulo
CMTC -Cia Munic de Trasp Coletivos
COMGÁS - Cia de Gás de SP
COSIPA (Vide XXXI -SIDERÚRGICA-Não

considerado aqui)
CPFL -Cia Paulista de Força e Luz
CPOS -Cia Paulista de Obras e Serv (1)
ELETROPAULO -Eletrec de SP SA
EMBRATEL - Empr Brasil de Telecomunicações
EBCT - Empr Brasil de Correios e Telégrafos
FEPASA- Ferrovia Paulista SA
HSPEIIAMSP-Hospllnst As Méd Serv Púb Est(1)
INCOR-Inst do Coração (1)
INFRAERO Empr Bras dee Infra-Estr Aeroport
METRé-SP Cia do Metropolitano de SP
RFFSA-Rede Ferroviária Federal SA
TELESP - Telecom de SP SA
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xxx - SERVIÇOS PARTICULARES EM GERAL
-PRESTAÇÃO DE (15/481)

AMICO - Assist Méd Ind e Com (1)
ANDERSEN CONSUL TING SC LTDA (1)
BRASANITAS - Serv Limp e Dedet (1)
FALCÃO BAUER, L.A. -Centro Tecnol (1)
GELRE - Mão-de-Obra Temporária (1)
GOLDEN-CROSS-Assist Médica (1)
GR DO BRASIL / TICKET Ser Com Adm Ltda
HEALTH DE SP . (1)
IASD-Assoc Paulista (1)
IGUATEMI SHOPPING CENTER Adm Cond (1)
LUBECA SA Empreed e Adm (1)
NASSER, CORPORAÇÃO-Consórcio (1)
SENAI SP (1)
SERASA Centraliz Serv Bancos (1)
VVD VOLKSWAGEN Corret de Seg Ltda (1)

(Obs. incluir aqui XVIII-HOTELARIA)

XXXI - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
(obs.: vide também XXVII l-Serviços Públicos)( 10/491 )

BRINK'S SA Transportes de Valores (1)
DHL DO BR Aux. de Transport. Ltda (1)
L1DER TAXI AÉREO SA (1)" .
LOCALIZA/NATIONAL Loc de Vejc Ltda (1)
MICHELON, Rodovário Ltda (1)
TAM - Transp Aéreos Regionais
TNT BR SA (ex-TRANSPAMPA)
VARIG SA
VASP SA
VIACÃO SANTA CRUZ (1)

XXXII - SIDERURGIA (4/495)

COSIGUA - Grupo GERDAU
COSIPA-Cia Sider Paulista
DEDINI, M. SiderErgica
MANNESMANN SA
(obs.: incluídos no XXIII-METALURGIA)
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XXXIII - SUPERMERCADOS (7/502)

CARREFOUR Com e Ind Ltda
CBT-Cia Brasil de Distr/Pão de Açucar
DIAS PASTORINHO SA (1)
ELDORADO SA Com, Ind e Import
PAES MENDONÇA SA
PERALTA Comi e Imp Ltda
SÉ SA Com e Import

'"
XXXIV - TEXTlL (12/514)

BEL TRAMO, Cotonif'[cio (1)
BRASPEROLA, Fios Texteis
CORRENTE, LINHAS Ltda
GUILHERME GIORGI, Cot. SA (1)
KANEBO TEXTIL DO BR SA~
KARSTEN CIA TEXTIL
NOVA ODESSA TEXTIL (1)
RAPHY Ind Têxtil Ltda (1)
SANTA ISABEL SA, Fiação (1)
SÃO BENTO, Fiação (1)
TEKA - Tec Kuehnrich sa
TRUFANA Têxtil sa (1)

""
obs: Incluido aqui MOINHO SANTISTA TEXTIL.
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ANEXO 211
FAX DE

ACOMPANHAMENTO

(Pgs. 854 à 855)

COMENTÁRIOS: Na próxima página encontramos dois modelos de

.Fax enviados para as empresas. Estes dois documentos foram devolvidos com o questionário,

servindo corno amostra do tratamento dado para acompanhar as Pesquisas nas 5 centenas

de empresas consultadas.
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ANEXO 22
CARTA

DE ENVIO DA PESQUISA

(fgs. 856 à 857)

COMENTÁRIOS: Na próxima página apresentamos a carta enviada como

"capa"da Pesquisa (ver anexo seguinte).

Assinada pelo orientador da tese e também diretor da FGV -SP, a mesma
'contribui para o sucesso do número de respostas.

Em relação a troca da pesquisa escrita por disquetes foi muito fraca e a data

fixada até 18 de setembro, chegou a ser postergada até 30 de outubro de 1992.

Está anexada para fins de conhecimento do leitor interessado.
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B800L.I.

FUND"'CÁ~ GBTÚLIO V.•.BG.A.8 .~tÜ·
D.B ..•.DWINIBT1l .•.Ç.lO DB BWPRU.l.8 DB 8ÁO P"'ULO \ .

são fla.ulo, 20 de. julho de. 1992.

Ã CIA PAULISTA DE SEGUROS

a./c S~~. ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA FILHO e.
ALAN ESQu1vEL

Ag Co~diabn e.rtt.e..

PILe.za.do SenholL.

t.6.tamo~ lLe.a..ü.za.ndo uma. puq~a. ~ob~e. "INFORMÃTI CA: Fa..toJt ae. /1Jwla.nça.6 na
O~9arúza.ção, Mexodo~, In6oltma.ção e. SWtema.6 (OgAI-US) dos Rl:CU~OS HUAlANCSruu Em-
P"~MCW do Ls tado de. são tJ.ulo". A ~e.ocupa...;.ão com elI:te. CW~W1:to p!tvlde-~e M ,';;,
ce.n,tu muda.nça.6 que. vem ocoMendo na. e.conom..i.a. e. em 'tOMa. soccedade. como um :todo.
A evo.tução da. INFOR/dÃJICA que. oCM..i.onou e. ai.nda oCtL-~..i.ona.mudançM de. o6e.Jtta. e de-
manda de RECURSOS HU/!ANOS no mVtc.a.do de ~a.ba.tho, a. e.vo.tução COn6:ta.n:te. das :tecl1c-
.tog..i..M da. ..i.t:6oltmação e o de,~eY'./:.o.tM das con jurüunas econôm..i.ca, so ccai: e. poÚ-t<.ca
do pa..u., e do mundo ~ão modecos do amb..i.ente exte."J1O â.6 empJ:.uM que. co.tocam novo~
e compUilivo~ dua.6..i.o~ ã a;t.(v..i.dade eJr.pJtua:·";'a.t e, em pa/t;t"<'cu.f.M, pMa 0.6 jJ,'tOci~
~..i.ona...i.6de. RECURSOS HUMANOS, a.gO'Ul ..tnteg,'tadM, po~ quutão de ~ob~ev..i.vênu.a, a
I NFORHÃTICA.

Ra"•....o~ estudos nellta. álte.a. con6.{,gMam M va.wvw amb..i.e.n:t.a..,Wac...i.mamenuo
nadas , tanto na ~ua. v.wão upe.c16..i.ca como em ~eu..6 eÓwo~ coWe.Jt..a,.Ú" pJt..tnc..i.pcWn
te. nM gJt.a.ndu emp!tuM. Como 6e.nôme.no novo, o PJto6. T1BOR SWCSIK, ~oucitou me/L
acompanha.me.nto pcvt.;t{.Cu.tM nuta puq~a. a.ca.dênU.ca, cu] o,~ ~e~uUa.do~, âese.j.amo~
~aLta,'t, '!>vulO de. us o ~u:tr...{.to e. cOHn..i.de.nua.t, ~ e.ndo o~ dados o btA.dOéJ ~a.ta.do~ de
6oJuna. a.9~e.9a.da., não havendo pOM..i.bilida.de. de d..tvu.t.ga.ção peJlÁor~zada.

Sua co.taboJt.a.~ão ê vaftO.6a. e. ne.cuÚVt..i.a. pe.ta v~ão emp~e.ende.doJta., ~avêJ
do p!7--<-nupai Jtellpon.-!>ave.t da. QJtea de. RECURSO~ HUMANOS, ~upoHdendo o QUESTIONÃRIO
que. anexamo~ (pode.Jte.mo,~ ~ub!>.t<..:tu2-.e.opoJt um VISJ-..ET com um .6~tema a.nu.gâ.ve..t) .lvnbo~
podvz.ã.o ~e.Jt ~e.pJtoduz..i.do.6, bem como novM côp..i.M podem ~e.Jt -flouU.tadM. .

COI"Lh.ú:ieJta.i1doo cJtOnogJtama. da. puqu-Wa. e. o :tAa.ba..tho de. :ta.bu.tação, bem ccimo
M ava.tútçõu U~tiCM dos ~uuU.ado~ paJLa. a elItJtu.:tuJta. da Tese de. DoutoJtam
a diu:a .túnde pMa ..i.nüLÚltmo.6 ~ua. ~M co s.:« u:tã 6ixa.da pa.'Ul 18 de. ~ uembJtO de 19
Até uta das:a u-tMem0.6 a.d..t.6 po~..i.ção no~ te.teó onu aba...i.xo. paJLa. U ÜMe.c...i.me.n:tO~, ,
notação de. e..ntJte.v~.ta-!> pu~oa...i...ó e Jtuofução de. dúv-UiM. Eyt;{JtaJtemo~ em c.on.:ta.:to
aco mponham enio •

o C!l-i.-two adotado pa.'Ul compo~..i.ç.ão da. amo~:tAa. é a emp~ua te.~ um dutaque
e.n.-tJte. M 1IIa...i.OJtUdo Jtamo, .toc.aliza.dM no E~tado de sã.o Pa.u.i.o. Emp~UM de. o~
Jte.g..i.õu, por: ~e.u notóJt,.{o desempenho pode.Jtã.o ~e.Jt eonvcdadas , «ecebenâo um Vt.a-tamen
to di 6 esenccado no embM ame.rtt.o uta.:t:2.6tico.

_'!IIõn.'I'.rwnD ••.• .•• ,
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ANEXO 23
PASTA COM O

,
QUESTIONARIO DA PESQUISA

(Pgs. 858 à 878)

COMENTÁRIOS: Nas próximas 19 páginas encontramos o MODELO
enviado para as empresas amostradas.

As capas e o material da pesquisa (papel e impressão) fazem parte do apoio
que a Universidade São Judas Tadeu ofereceu ao autor da tese.

Os envelopes, a postagem e o acompanhamento propriamente dito foram
desenvolvidos de forma particular, sem intereferência da USJT, bem como a preparação de
toda a tese, foi realizada da mesma maneira.

O material é anexado para fins de conhecimento, estudo e multiplicação.
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PESQUISA DE CAMPO

..•. :., ::---: ~'."; -.:-..,.. .•...-.....
i. ;') -. ~ !).-.f r .i. \..- I-~ •

:: :.~:-::~~.:~~;~ r~tI:2:: ::J

,.. ,~i:':: - ::.e-, !'~ "- ..•. "
.__..•...,._, "" .,.1.,i._ r-' +" - ..• '--' T..- ,. -."., ",

1" :-1 . ,._, o'"

: r -, r: -.
LI '-..',,:)

d ••.•••••,..-'

pon ••v_~ pela -',.._ad_ RECURSOS HUHANOS co. a col.bo,..acKo (n-
~I __ do p,..o~I__ IO"_~ ,..••_pon_-'v.~ pel __ poll~lc-- d •• XNFO~"AT%CA-

1-Raz~o Social; _
2-Capital :2.1- nacional :-----%. -,'.-_._---'.

rI,.".•••.•t:. emprEgados ~-E9
3.1-

s t r a oos ;:::·m:
12/1980:------
i 2 / i 9 9 0 : - -- - ---- -

4-IdEm na arEa dE INFORMáTICA Em:
·4 • ~ _.. i 2/' i 7'8 0 : - - - - - -
4.2- 12/199J:------
-. "' ..-/ .~
••j •••:.:.

.< ,-: .'.~ ,-. '- ....•. .,

.L .-:::..,"' J..':r - "{.,: • - - - -- - ..-

.;. ,._..--
,
~. ,;;...,-

.~ '::..-:: ,'-.:"- -
.lo .:_.'

. ,""1'-. ';'.••
. " -: ;"~.l lO _. ._ ,_ '0.0

.' D í"- i2 ../i'i;:;~j~-------- ....

í 2./ : ':;8 \) : _.----------
8.2- 12/1990=------

':; - ~.~c; i'1~~! -_- -- _._._..- .-_._._.-.- .--'_..--_.- ._.--_.--..-- - ----_.._.._._._.._.._ .

10-S::::X\J: (M) -.-- (i=-' _

12-DENOMINAÇ30 DO CARGO .------------------------------------------
13-TEMPO DE EMPRESA: anos

14-FORMAC~O ESCOLAR 01AIOR NÍVEL) .._------------------------------
i5-ENDERECO PARA CONTATO PESSOAL E REMESSA DOS RES~~TADOSDA ?=SGUISA: ---------
________________________ ~ CEP _

16-TELEFONES PARA CONTATO: (----)---------------------------------Ramal
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c oro

HUMANCS at in9Em os objet ,~OSr ffictas E
prEsa E Estabc1EciJos
E/OU ?ESSOa. at~av;s

; i"1 c; i '..; i d 1.1 a. i rn E' ;"j ::: t::.:- :) ,~1.r" ,:1.

do COMPORTAM:~TA~.
NESTE BLOCO ASS~NALE COM UM A SOBRE O N0MERO ENTRE COLCHETES
A ALTERNATIVA QUE MELHOR EXPRESSE A SITUAÇ30 DA EMPRESA.

.-,...., -
1:_ C- Em qUE grau INFORM~TICA Está intEgrado com REC.HUMANOS:

a:to muito alto
C3} C4}ri'!u i t o o c\ i ;.:o b a i >:0

Ci} C2}

~; '")--c: "_, A prEParaç~o dos
m I.l i t o b a i ;.:ct

Ci}

R E C • H Ij ma nos
b C\ i x a

C2}

I 11 f o ir mé\ t ;~:é\ (õ: ~\ O

rnu it o Ct.lto
para a

alto
C3) C4}
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r .-\ .••
\. "1 _,

r"l 0_" I.:Jri'!i..l. 1"1 , I~ .:j.l';~~o f o ,r :Yi ~t. '1 € i n f C) r- ;fi~;'1 E .-; t !...E- i:J'S ;"~i'i i.:J I~!" !'fi ~~.:..n E C i~'IJ C o ..j"! ~-:\

:",for'í1Ic<,t ; :;:::cl";:~O~
,";"11..1. i t ü j c\ I ;<;;1

( i )
~ CI i >; ~I

(2)
aitõ\
(3)

muito a l t a
C4}

r~ C; I_l <:l, 1 i d C:'Id e d c\
0;0'. In U ; t o b Co, : :-: ct

c i)

, nc: D m U n , c ~i.ç: <:1, o
b ct j >~ct

RH
,

(:4. P o':; ~. , "'
; .: .::"1, c ":\.~),- .

I n 1" ~) i'" :.,.::::\ (

mu i t D
._ -: .'_ -'0

d.L \.. d::<. ! :::ct
r'-'''\. .,:, _I C4)(2)

r a c i o n a I
elo h o mem

.. -'
~. S (::':=- ',= ';'. I':'dE at i v i d <:'1 ci E::,

':::.Q f ,"E rn ct
11)1..1. i t '':1

i n t E r -r";:: r' g. fi c i é\ (e:nlPr-E9,:ldos) d e
a l t a muito
(3) (4)

u ma f or m3,:
L .. . .._
U c\ i ;.~~"\

c i ) r ~ -'.\. c: -'

23- No ~~OCESSO dE a~a~taç~o E~~~2sa~ial a infDr-mát ica. o mEsmo
ocorrEU com 05 ?ECU~50S ~u@C:'Inos ~2 uma forma:

€ s.'~,- u -c IJ. r-a I': <:to s e mi +r a d i cal

.~i}
.- -- -,
'- _.' -'

_" -, t:: ::;.. ' ,-, '=. .:?

.....- =. :=. ;.- ::) c;;;:· ':; 'S:I "==-

I>~;=- J .~>~~ ';' ~ ,= (i

\. -r -'

.J ..)_ ..
I:' ',1 t ',i :'- D ';:'

J :=\ ir! ':,.:'~"i t D

.";":..i i t CI C\ l "( LI

C :3 :ir /' -.
\. 4 J

r ,.....-.\. c: ....

::.i -- r::.

::J .L ::,,] .••.

'r,Ei"i~~'IS (CI;;1:S) c\t.'·civ'É·S dei ?lanó Dir-Etor" d e In';o,'-:n,it ;CE'.····!.:'t:j~
ou do ?lanEjamento Estr-atigico d~ u~a forma

muito baixa baixa alta muito alta
(i) ('"'1-'-:> .i (4)

32- r~ pr'e~.)clxaç:ão d o s RH por' Tl'"ein2\iI"It::nto E JE5EnvolvilYiEnto i n t er n o
~: muito baixo baixo alto mUito alto

C i ) (,.,...
~J r'"'''L ..;\ J (4)

33- OUTRAS FORMAS D~ ENVOLVIMENTO ENTRE INFORM~TICA E RH
(ESPEcificar-)-----------------------------------'--------------------------------~---------------------------------------------------------_._----------------------------------------
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. ~ -, -.
~! ••...' :.:.. .:::' c::. "_.' ,.. ~ :_,' _.'
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", ~-,,, "7'" r-, '-'.
.': 1_-, J.~ ! '..) ,::) .. )

.- ....,.•..., •. ,-.. r-', ,-o
~ i iX, h õ"..I_ .••-;j

i=- <:"t, c ct, c o rfl E n t c\ ,.- i c; :::' E' f C) ~.. n r:.,.~ c"\ i n f o r" n'j z:., ~ ê; E' ~:. ~~\d i c i D n c"'. J .::. r·i .::) './ E' ~.".:;;.() u'

r::.. :n f D 1 li a E" j,., se p ;:;..r- <.<. d D •

?OR FAVOR, RESPONDA com um X sobre 0· __ ·01.1 o
per-gunt",.(=:.) :

.podendo faZE!'

parc\ a-C-E ·COMO EST~ ou EST~O ou ainda COMO E' ou S~O
( ri: a ':;õ, i t 1.1 c\i;~~o a t '1a 1, i s t o É, i 9? 2

para h-d-f • COi-íO SER II-i ou E' DESE •.:;'~DO
~ a situaç~o pErceptiva, isto 2, para 2000

o qUE PodE facil itar a indicaçio da REsposta mais correta ••
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-------_ ...._-------------------------_._--_ ...•.

_ •• ,._ .'_ •• 0
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:.. ,"-I .•.. ~\ I ., :"! "';-''':! ._'

'_' .~.~!~.:.~':: .i c:
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INSTITUTO ALBERTO ME saUITA DE CAYARGO.IAMC QUADRO DE

são Paulo, 23 de junho de 1992.:

Aos senhores:
Coordenadores de Cursos

Prezados senhores:

pessoas físicas que o seu critério reputar interessante, serao

o Jornal ·são Judas· tem envidado esforços, desde o seu
10 número, no sentido de levar a cerca de 4.000 empresas,esco1as
e instituições de ensino superior, um painel da vida acadêmica
na Universidade são Judas Tadeu.

Nesse contexto, gostaríamos de contar com sua preciosa
colaboração para enriquecer nossa já substancial mala direta.Su-
gestões de nomes de Empresas, Associações, Instituições ou mesmo

bem vindas. Segue, em anexo, um modelo para preenchimento dos da-
dos que necessitamos para cadastro.

Outrossim, para que possamos efetuar uma divulgação e-
ficiente através da Assessoria de Imprensa, jornal interno e co-
municados, o Depto de Comunicação e Marketing solicita o envio
de dados relativos a todos os even.tos extra-classe (palestras,v,!.
sitas de personalidades à Universidade, participações em congre!
sos, feiras, pesquisas e atividades de interesse
por alunos ou professores).

Temos certeza de que assim procedendo, poderemos manter
um bom nível de divulgação dos eventos no âmbito da vida acadêm!

desenvolvi

ca.
Atenciosamente,

~C~Me~~~~~~
Diretor de Comunicação e Market
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,.,
INPORHACAO
,.;.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.;.:.:.:.:.:.:.:.;.J

o C~DÂSTROda BWt empresa loi pesquisado pela.

PROSELCD
CtJlIlULrOIJIA JlIPJBIAIJIAL /I IJJCUIJ'tJl IIUlIAIIOJ BC t r s «

fl1.U atua. em PreBtaçf!o de Serviçol cUsrU 08/1964

i rua empresa tu.mbim estiL sendo cadastrada. na

UNIVERSIDADE slo JUDAS TADEU - USJT
'pu atra.ve~ da carla anexa solicita. em tipo de
1,nJormac?!D pcrra tornar púb lico ~ atividade,
CLCa4lmwcuvoltadaB (U) atendimento das neces-
BidcuUB da, comunidade e. em parlicula.r. das
EMPRES.4S.

,o lLAJE- l~tituto Latino - Ámencano de Jogos cU Empresa..
divis~ da PROSELCO•. trata do Desenvolvimento
Gerencial pa.ra a Toma.da. de DeÇÍ98:hcom apoio
de ComputiuIores. Sua EmPresa a.frave's cUste ca.-
dastro recebercí pela USJT novas inlormClC~es.

Também foram consultados os cada.stros pa.rticula.res do
Prol. TIBDR SIMCSIK. com destfVl1:U'pcuu os compa.~iros
da.1DESC e lDCE. a quem anteC1.padamente CIUrabce-
mo« a colabornçâD

MAIS INFORMAÇVES: (011) 285.5299 com
PROF. r160R SIMCSIK
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lRÇ. e n all11l<Çal <d]al éal 11[b fi [b n o al"

[b rr éals D n cP; õ rr éal cd]<e [R( []-[1
de títulos de

harel em Direi-
mestre em Ad-

açãode Em-
de estar con-

baseou-seprincipalmente em
situações vivenciadas em
seus23 anos de atuação pro-
fissional junto a grandes em-
presas,como a General Elec-
tric, a editora Melhoramen-
tos e a metalúrgica Cosipa.
Com relação às pequenas e
médias empresas, sua expe-
riência consolidou-se através
de serviços de consultoria
prestados a terceiros. "Todas
asinformações foram obtidas
exclusivamente no contexto
nacional, o que garantea apli-
cação das teorias ao merca-
do, sem as disparidades exis-
tentesem obrasestrangeiras",
complementa .

Ao final de cada tópico, o
livro traz uma série de exer-
cícios que possibilitam ao
usuário avaliar de forma prá-

*_.r.~M.",1I1 cruzeiros, mas U . .. " tica o seu aprendizado, sen-
t - Praticidade da obra do prol. Libor possibilita sua adoção em salas de aula do I '1 bé forne mais aces- o uti tam em a pro esso-

da em seisvolumes avul- funcionário. Estaparte é subdividida em res como exercício de classe. Além dis-
deles vem acompanha- ítens como lazer, esporte, segurança e so existem 20 formulários práticos que

para acomodar as fo- saúde, tomando-se um cuidado especial servem de modelo para entrevistas, ava-
com o stress. Os outros capítulos tra- fiação de desempenho, avaliação de pro-
zem como tema o perfil e a ética pro- fessores etc.
fissional, planejamento, técnicas, proces- O lançamento oficial será realizado
sos administratiyos e acompanhamen- em junho, na biblioteca da Universidade.
to de RH. Reservasde exemplares podem serfei-

Paradesenvolver este trabalho, Tíbor . tas pelo telefone 285-5299.

imcsik. está re-
livro Recursos
a editora J urid
direitos foram
editora COAD,
publicado em

a possui cer-
nas e é uma
ia" do assun-

. é denominada
"Manual de

.dos capítulos encerra total-
nto, como por exemplo,

I, que engloba o plane-
ira, 05 berleffc!.cs, o trei-

a qualidade de vida do

o ímportante agora é exercer
os d1ôu-eütos <COlT1lqJ(U]ustadlos

vários anos de ditadu-
a, tivemos várias conquis-

tas em muitas áreas, um
-'exemplo, ou melhor, vários
disto são a volta da filosofia

no ensino de 30 grau, vol-
spara governador e é cla-
dente da República, com

doexcelentíssimo senhor Fer-
lor de Mello.
dos prós e contras, tivemos
masconquistas, como a libe-

que ao contrá-
muitos pensam, será bené-

fico para o País.O principal resultado
seria a melhoria da qualidade dos pro-
dutos.

Creio que agora, todos nós exercen-
do o direito de cidadãos brasileiros, de-
vemos nos conscientizar que nosso di-
reito não é só votar, mas de cobrar o
prometido pelo presidente, governado-
res, prefeitos. Aí sim, estaremos exer-
cendo totalmente nossos direitos, afi-
nai, não temos só deveres, como pa-
gar impostos. Temos que cobrar a re-
dução destes, pois somos os que pa-
gam os mais altos no mundo. Devemos

exigir melhor qualidade de nossospro-
dutos e pagar menos (o justo) por eles,
e não o que eles 'dizem' ser justo.

Devemos exigir melhor qualidade de
transporte, melhoria nas aposentado-
rias, melhoria no atendimento ao pú-
blico, já que, afinal, o salário de um
funcionário público é pago com o im-
posto. No dia em que exigirmos mais
dos governantes brasileiros, nosso País
atingirá rapidamente a condição de País
de Primeiro Mundo.

Franco Barni - 10 ano de
Comunicação Social Noturno

•ANOS DE BlRAS][]Lo
·ANOS DE §O]LJ[DEZo

o • ••• <9.
;:) . . . BANCO

SUDAMERIS
BRASIL



JORNAL SÃO JUDAS INFORMÁTICA

Q

Parceria em üU1lfoIrmáltü<ccill el11ltrr
MO<Cll'osofte São ]lLDdlals

lliJ ovos e bons ventos começam
a arejar o ambiente e.stagnado
da educação brasileira. Com a
queda das reservas de informá-
tica as instituições de ensino

podem ir buscar lá fora, aquilo que por
aqui é um produto raro. Conhecimento na
forma de tecnologia de ponta.

No dia 2 de maio, a Microsoft, maior
fabricante mundial de programas de com-
putador, deu sinal positivo e firmou um
convênio que criará parceria na área de
tecnologia informatizada, e que entre ou-
tras coisas, prevê a venda subsidiada de
softwares à professores e alunos da Uni-
versidade e cooperação em' 'desenvolvi-
mento de projetos. Novidade no Brasil, es-
tes acordos entre universidades e grandes
corporações são comuns nos EUA, Cana-
dá, Japão e Europa, pois contribuem para
o ensino e criam um canal direto de co-
municação entre as empresas e as insti-
tuições que abastecem os mercados com
mão-de-obra jovem.

Na US)T isto nãoe novidade, pois já pos-
suí um acordo com a IBM Brasil, da qual
adquiriu, recentemente, 100 microcompu-
tadores PS/2 - 386, instalados em laborató-

Cursos de Informática

rios didáticos dentro do campus.
Agora, a Microsoft municiará os
laboratórios com novos progra-
mas para incentivar o desenvol-
vimento e o uso de novas tecno-
logias, principalmente, na área de o
interfaces gráficas, multimídia e
redes de computadores. Além des-
tas vantagens, para ambos os la-
dos, a aplicação de softwares le-
gais contribuirá diretamente no
combate á pirataria, comum em
países com reserva de mercado.

O controle da venda subsidia-
da de programas, como Word,
MS-DOS, Windows e toda linha
Microsoft, para professores e es-
tudantes, se dará através de um
cadastro organizado pela Univer-
sidade junto à empresa. a fim de
evitar quaisquer irregularidades.
Outro aspecto positivo é o fato
da US)T poder indicar estagiá-
rios para pesquisas e cooperação
nos laboratórios da rnultinacio-
na l. A Universidade ajudará o seu novo par-
ceiro ao desenvolver guias de referência
rápida em português para produtos Micro-

sof t. que em futuro não
rão considerados tra
de outros manuais da

introdução à Microinformátrica e Aplicativos:
Destinado a iniciantes, bem como, para quem possui noções mí-

nimas em informática.
Tópicos Abordados: Sistemas Operacionais Compatíveis com

IBM-PC, Editores de Texto e Planilhas de Cálculo.
Duração de 12 horas.

Programação Básica em linguagem C
Destinado a programadores. alunos de processamento de dados e

interessados na área.
Tópicos Abordados: Introdução à Programação em Linguagem C.

Blocos Construtivos da Linguagem, Loops, Decisões, Funções, Ar-
rays e Strings, Ponteiros, Arquivos, Estrutura e Uniões.

Duração de 24 horas.
Programação Avançada em linguagem C

Destinado a programadores, alunos de processamento de dados e

demais interessados na área.
Tópicos Abordados: Revisão da Programação Básica em Lingua-

gem C. Ponteiros, Arquivos, Estruturas, Uniões, Pré-processador C.

Bibliotecas e Programas Residentes.
Duração de 24 horas.

Curso Básico de Auto C.A.D.
Destinado a profissionais e estudantes da área de arquitetura, en-

genharia e desenho industrial, como também pessoas interessadas
na aplicação de computação gráfica.

Tópicos Abordados: Introdução ao Sistema, Entidades Gráficas,

Introdução à Edição, Edição, Técnicas Avançadas,
Entidades, Hachuras e Dimensionamento.

Duração de 32 horas.
Curso Avançado de Auto C.A.D.

Destinado a profissionais e estudantes da área de a
genharia e desenho industrial, como também pes
na apl icação de computação gráfica.

Tópicos Abordados: Extração de Dados e Atrib
ao 3D, Usando 3D, Visualização da Imagem 3D, C
Autolisp

Duração de 32 horas.
Programação-em Clipper

Destinado a profissionais ou estudantes
mação, utilizando gerenciador de Banco de Dados,
área comercial.

Tópicos Abordados: Introdução, Funcionamento
mentos da Linguagem, Comandos, Funções, Help, E
grama e Compilação e Linkedição.

Duração de 40 horas.
Curso de Windows

Destinado a profissionais e estudantes interes
a interface "Windows", bem como a filosofia de
sionada para esta nova interface.

Tópicos Abordados: Apresentação da InterfaCe
tários "Windows", Introdução ao editor "Word for Wi
dução ao "Exed".·

Duração de 32 horas.

Um aluno por micro, cursos apostilados e certificados de conclusão emitidos pela Universidade.
Informações e inscrições: DClnfo, 1° andar, bloco E, tel. 948-1677 r. 252

TELEBANK SUDAMERIS. A LIGAÇÃO
VIA TELEFONE COM SEU BANCO.
DISQUE (011) 246-0433.

Q • •.•.• ~.~ . .. .
~~ .. .
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ANEXO 24-CONSIDERA COES SOBRE OS
PROCEDIMENTOS

,
ESTAT/STICOS

(Pgs. 879 à 972

COMENT ÁRIOS: Nas próximas páginas apresentamos os comentários

sobre os testes matemáticos, realizados sob a supervisão do Prof. José de Oliveira Siqueira,

através do processamento realizado pela Profa. Edith Trinca Pinto Alves, desenvolvidos na

FEAlUSP.

O texto esclarece o motivo da aplicação de cada teste na pesquisa e a sua

: utilidade.

Os demais anexos que acompanham o texto, servem como modelos e

.. exemplos do trabalho realizado.
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A - Considerações complementares sobre
os procedimentos estatísticos
utilizados para análise dos dados

regn
fator

corre

* . O estudo realizado utilizou algumas técnicas estatísticas na análise ortog
dos dados coletados. As explicações de cada técnica têm o objetivo de apenas
informar brevemente o motivo de sua aplicação e utilidade.

simpl
* As técnicas estatísiticas aplicados no presente estudo são

tradicionais na análise de dados oriundos de pesquisas psico-sociais.

Análise Fatorial é uma técnica estatística multivariada

possí
* As técnicas estatísticas utilizadas foram:

Análise Fatorial,
teste de Postos e
Sinais de Wilcoxon para dados emparelhados,
teste de Friedman e o
Coeficiente de Concordância de Kendall.

* (

norma

* E
extraç
Princi

Análise Fatarial

*
R

totaçã
exploratória que visa identificar um número relativamente pequeno de fatores que
podem usuados para representar relacionamentos entre conjuntos de muitas
variáveis inter-relacionadas.

* A
compa
variáv,

* A hipótese básica da técnica é que dimensões subjacentes
* A(fatores, variáveis latentes) podem sere usadas para explicar um fenômeno

complexo. fatore~

* o objetivo da técnica é identificar fatores não diretamente
observáveis baseado num conjunto de variáveis observáveis.
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• o modelo matemático da técnica assemelha-se à equação de
regressão múltipla, onde cada variável é expressa como uma combinação dos
fatores comuns que não são observáveis.

• Os fatores não são correlacionados entre si.

• No entanto, cada fator contém um grupo de variávies altamente
correlacionadas entre si. Isto é, os fatores formam um sistema de dimensões

ortogonais.

• Pelo princípio da parcimônia, uma boa solução fatorial é
simples e interpretável.

• Quando os fatores são interpretáveis, novas descobertas são

possíveis.

• Os passos para concretizar a Análise Fatorial são:

• Construir a matriz de correlações entre todas as variáveis. O método de
normalização das variáveis utilizado foi o de Kaiser.

• Extrair os fatores necessários para representar os dados. O método de
extração dos fatores utilizados no estudo foi o Método das Componentes
Principais com o critério de corte para o Autovalor maior ou igual a 1.

Rotacionar os fatores para torná-los mais interpretáveis. O método de
rotação utilizado foi o VARIMAX.

As cargas fatoriais, quando a extração dos fatores é feita pelo método das
componentes principais, podem ser interpretadas como a correlação da
variável com o fator e também como o peso da variável no fator.

A comunalidade é a porcentagem da variância da variável explicada pelos
,fatores comuns.
*
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Teste de Postos e
Sinais de Wilcoxon para dados emparelhados.

* o teste de sinais utiliza somente a direção das diferenças
entre pares e ignora a magnitude.

* o teste de postos e sinais de Wilcoxon incorpora
informção sobre a magnitude das diferenças e, portanto, é mais poderoso
que o teste de sinais.

* Para calcular esse teste, as diferenças são ordenadas
ignorando os sinais. No caso de empate, a média entre os postos é atribuída. As
somas dos postos para diferenças positivas e negativas são calculadas.

* Se as populações forem idênticas, as somas dos postos das
diferenças positivas e negativas deverão ser iguais (Ho), caso contrário, Ho
deverá ser rejeitada.

* o nível de significância adotado no estudo foi de 5%.

* Nos quadros as células em branco representam a aceitação da
hipótese He .

Teste de Friedman

* o teste de Friedman é utilizado para comparar duas ou mais
amostras emparelhadas.

* As K variáveis a serem comparadas são ordenadas de 1 a K
para cada caso.

* A média dos postos de cada variável é calculada. As K
médias são comparadas através de um teste estatística cuja distribuição é
aproximadamente qui-quadrado.
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* Se as populações forem idênticas, as médias dos postos das variáveis

deverão ser iguais (Ho).

* Caso contrário, Ho deverá ser rejeitada.

* o nível de significância adotado no estudo foi de 5%.

Coenficiente de Concordância de Kendall

* Teste análogo ao de Friedman.

B - Rol parcial dos estudos e dos procedimentos
estatísticos utilizados para análise dos dados

Fls 887 - BLOCO E - Ai - Relatório Geral da Pesquisa
. SALlBEN (O 18 à 23)

SEG/SAUD OCUP (024 à 29)

Fls 888 - BLOCO F - Ae - Relatório Geral da Pesquisa
REC/SELlRECO (O 30 à 38)
TRE/DES/RECI (O 39 à 43)

Fls 889 - BLOCO G - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE
Relatório Geral da Pesquisa (017 à 33)

Fls 890 a 896 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (Ai)
e para o período "ATUAL"( 1980/1990) com índice de Explicação
da Variância Total de 81 ,9% para 22 FATORES (tis da pesquisa
de números 1,3,4 e 5 do Bloco V e, fls da pesquisa de
números 57,84 e 85 do Bloco 5.) Contém rol das variáveis e as
questões correspondentes, o EIGENVALUE e respectivo gráfico.
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Fls 897 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (Ai) e
período "ATUAL" com índice de Explicação da Variância
Total de 70,7% para 15 FATORES (fls da pesquisa de
número 62 do Bloco 5.)

Fls 898 a 905 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO
(Ae) e para o período "ATUAL" com índice de Explicação
da Variância Total de 81,5% para 22 FATORES (fls da
pesquisa de números 1,3, 4 e 5 do Bloco VII e, fls da
pesquisa de números 88,89,97 e 98 do Bloco 7.) Contém
EIGENVALUE, PCT OF VAR e estudos adicionais sobre
a HIERARCHICAL CLUSTERANALYSIS.

Fls 906 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO (Ae) e
período "ATUAL" com índice de Explicação da Variância
Total de 69,3% para 15 FATORES (fls 50 do Bloco 7.)

Fls 907 a 910 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO e
período "FUTURO" com índice de Explicação da Variância
Total de 84,8% para 23 FATORES (fls da pesquisa de
números 95,88,115 e 116 do Bloco 4), contendo
EIGENVALUE, o estudo sobre o VARIMAX ROTATION e
as observações do autor da tese na análise das variáveis
e questões, dentro de cada Fator.

Fls 911 a 913 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO e
período "FUTURO" com índice de Explicação da Variância
Total de 82,9% para 22 FATORES (fls da pesquisa de
números 43 e 44 do Bloco 2 e, fls da pesquisa de número
7 do Bloco 11).

Fls 914 a 920 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO
(Ae) para o período "ATUAL" com índice de Explicação da
Variância Total de 67% para 9 FATORES ESPECíFICOS
para INFO (A) (fls da pesquisa de números 12 e 13 do
Bloco 8), de 65,5% para 9 FATORES ESPECíFICOS para
ADM(C),( fls da pesquisa de números 29 a 32 do Bloco 8.)
e de 62,8% para 8 FATORES ESPECíFICOS para OPER
(E) (fls 49 do Bloco 8).
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Fls 921 a 924 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO
(Ae) para o período "FUTURO" com índice de Explicação
da Variância Total de 66,2% para 9 FATORES
ESPECíFICOS para INFO (B) (fls 46 e 49 do BI 1), de
65,1% para 8 FATORES ESPECíFICOS para ADM(D)
(fls 63 do Bloco 1) e de 63,5% para 8 FATORES
ESPECíFICOS para OPER(F) (fls 78 do Bloco 1).

Fls 925 à 930 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO
(AI) para o período "FUTURO" com índice de Explicação
da Variância Total de 64,4% para 9 FATORES
ESPECíFICOS para INFO (B) (fls 6 e 7 do bloco 111),de
63,1% para 8 FATORES ESPECíFICOS para ADM(D),
(fls 16 do Bloco 111)e de 64% para 9 FATORES
ESPECíFICOS para OPER (E) (fls 18 do Bloco 1Il).Contém
freqüência, percentagem e validade percentual em relação
a cada questão )(fls 5 e 28 do Bloco 3).

Fls 931 à 935 - SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO
(Ai) para o período "ATUAL" com índice de Explicação da
Variância Total de 64,9% para 9 FATORES ESPECíFICOS
para INFO (A) (tis 6 e 7 do Bloco VI), de 68,8% para 10
FATORES ESPECíFICOS para ADM(C),(fls 13 do Bloco
VI) e de 62,7% para 8 FATORES ESPECíFICOS para
OPER (E) (fls 20 e 21 do Bloco VI).

Fls 936 - SPSS - ANÁLISE DE FREQÜENCIA SIMPLES com estudo de
MEDIANA,MODA, KURTOSIS, VARIÂNCIA, MINIMUM, etc.,
realizada para todas as questões de todas as UNAN, com
"VALlD CASES e MISSING CASES".

Fls 937 à 952 - TESTE DE WILCOXON - Estudos individuais para os
ambientes e períodos ( Fls 937 à 942) e resultados
obtidos no processamento (Fls 943 à 952)

Fls 953 à 959 - TESTE DE KOLMOGOROF-SMIRNOV - Estudos para os
ambientes e períodos (Fls 953 à 956) e resultados obtidos
no processamento (Fls 957 a 959).



QUADRO DE ANEXOS

Fls 960 à 964 - TESTE DE FRIEDMAN e KENDALL - Estudos para os
ambientes e períodos (Fls 960 à 963) e resultado obtido
no processamento (Fls 964).

Fls 965 à 972 - TESTE DO CHI QUADRADO - DIFERENÇAS DE
PERCEPÇÃO. - Estudos para ambientes, períodos,
empresaspúblicas, privadas, comerciais, serviços e
industriais (Fls 965 à 968) e resultado obtido no
processamento ( Fls 969 à 972).

Nas próximas páginas estamos apresentando os documentos relacionados,
alertando que os Blocos mencionados encontram-se na Biblioteca da Universidade
São Judas Tadeu, onde podem ser consultados.
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85

1987

86
91

8t

82
73

77
8t

7!"i

x

x
X

X

X

5

x

S
X

11-28

811
9 94
li

91 li
H

7.8
98

5
5 14
H
5
8 8
8 14
li
S
S 5
S 3
9
li
9
S' 1
S 5

98

89
92.

S

89
88

9 43
li
9 11
9 2
S 9
N
9 99
N
9 4
9 13

86
87

9 116
9
S 4

S
H

Q-33Q-21(J-22 Q-;'3 Q-='4 Q-25 Q-ó?6 +-27 1-2B Q-29 Q-31 8-31 Q-32

;> 3
1 4

3 4
3

4 2
1 3
1 2
4 2
2 2
3 3
2 3
1 2
3 ~
3 3
3 3
3 3
2 2
2 2
1 4

2 2

3 3
- 3
4 .•
3 3
2 3
•• ••
1 2
3 3
3 3
.• 3
3 3

3 3
4 1
.• 3
2 3
2 3
2 2

76
S 5 4 3
5 225 .• 3

3
2

3
••

2
3

••
2
:1
3
1

J
3
3
2
3
3

2

3
3
••
3
3
2
3
3
3
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1
3
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3
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3
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3 3 1
2 e 3
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2 9 ·2

2
3
3
2
3
3
2
2
2
3
3

2
I'a ;.

3
3
••
2

3 3
~, 3
.• 3
2 2
2 32

2
2
a
3
••
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J 3
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1
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2
3
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3
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3
3
3
1
J

2
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J
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J ;;>
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J ;>

2
••
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:2
••
3
:J

3
2
2
2
::I

1
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I
3

3
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1
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3
3
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J
:1
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••
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PARA PARTE DE RH(E!JTUDOS DE REMUNERAAII l ADIR. OE RHl E'
IIAIXA.
INTERLIGAAO DO HAINFRAME COH HICRO ,INFO~HATIC~ E VICE-VERSA
r:OHJTE!iDE AVALlAAO DA OAG.: COMI1E~, DE AVALlAAO DE HUO-
!lOS-CONTROLE DE PROJETOS; TODOS os TRAIl-'LlmS1fH GRUPOS DE.
lRABALHO EH COHEACIAL, OPER E ADH •• _. IM~O~.~HATRICIAL.

3
I
~
2

MAIS ESPECIFICO COH A PROPAIA AREA DE RH

:1
3

DESENVOLVIHENTO DE PROJETOS DIVE~~~:
PRE6TAAO DE SERVIOS RECIPROCOS N~~ "ISCIPLINA; ESPECIFICAS

"
••
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2

3

3
J
3
<I
3
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TOg DE INFORHATICA PARA AUXILIAREh,N~ DErINI~n ~AS lSIRAI~-
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3
3

3
2
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3
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QUADRO DE ANEXOS 890

~;y!
/

SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (Ai) e para o
período" ATUAL "( 1980/1990) com índice de Explicação da Variância Total de
81,9% para 22 FATORES (fls da pesquisa de números 1,3,4 e 5 do Bloco V e, fls
da pesquisa de números 57,84 e 85 do Bloco 5.) Contém rol das variáveis e as
questões correspondentes, o EIGENVALUE e respectivo gráfico.

~ SPSS-X RElEASE .3.0 F~1l \lUSTS A-SERIES

FORTHIS SOfTWARE IS fJMCTIOHAl lHROUGi ~A~C~ .31. 1994.
lIC[NSE NUMBER l1l6

ERRaR , 15>AN sPSS-X P~O~~A~ ERF.OR OCCURREOI T~E SPSs-x IHfO FILE APPEARS NOT TO EXIST.
>EITHER THE FILE DOES ~CT EX1ST. THE JOB CONTROL LAHGUAGE IS INCORRECT. aR
>THERE 15 AN ERROR INTERNAl TO SPSS-X. PlEAS[ NOTIfT TOUP. LOCAL SPSS-X
>COJRDI MATOR.
>THIS C C""ANil NOY EXECUTED.
TR' lHE Nr •• SPSs-x P.ElEASE l.O fEATlHES:

• IHJ[RACTIVE sz s s-x CO"H"~O EXECUTIJH
• ONU)&( HEL~
• IONLIHEAR H~HSSIOM
• TI"E SERIES ANO fORECASTING (TRE~OS)
• MACRO fACIlITY

• I"P~OVE"ENTS lHl
• ~EPORT
• TABUS
• SIflPUfHD ST NT AX
• IIATRIX 1/0

SEE SPSS-X USER'S ~UIDE. THIRD EOlrIJN FOR MORE INFOR"ATION O~ THESE rEITeRES.
1 o FILE HANOlE lATI rITlE s f~
z o F I LE H AH;)LE SAI041 TI TLE :.,-;;;0-..•.1 ~
1 o I"~ORT fILE: lAr

THE II'1PCRT FILE HAS la BASE-lO urs rr s cr PRECISION.
THIS 15 APPlnXI'4ATELT H aAS[-lJ 1I4ITS OF PRECISION.

FILE CAUED 'lAT"
R~ACHEO FHD ar fILE OH I~PORrrD tIL~.

lATE AN) TI~El
ORI GINATt NG s or r IURE I

ORIGIRATING INsrALLAtIO~'
fi LE LABEU

URIABLESI
C ASES I

WEIGHTING tA~IAeLEl
PRECISIONI
r n.r SlZE'

19~2/0J/ll 1'1)2121
SPSS/PC+ O!f I B"'. PC

SPSS/PC+
88

132
-HO-.E-

10
.3ZZ

9ASE-10 OIGITS
REcaR~S_ Z57&O CH'RAcrEPS

PRECEDI NG Tl H l[ QJI RE D
, o SAtr OUTrILE-SAIJA

2.13 S[CONCS ELAPsro.

1



QUADRO DE ANEXOS 891

as JUL 93
23ZZlJ~O

SPSi-X RElEASE 3.0 fJR U~ISYS A-S(~IES

PRECEOING TlSK ~EQUIREO

5 O
(, O
1 O
8 O
9 O

10 O
11 O
12 O
11 O
U O
15 O
li O
17 O
16 O
19 O
20 O
21 O
2Z O
23 O
2' O
2; O
26 O
21 O
28 O
29 O
lO O
11 O
32 O
l3 O
H O
35 O
3D O
31 O
38 O
19 O
~o O
U O
42 O
'3 O
4~ O
45 O
4' O
\1 O
U O
49 O
50 O
51 O
5Z O
53 O
54 O
;, O

"ISSI~G iAlUES 01'\ TO Q29E (1)
VARIASlE lABEtS

OtA 'I-INrO-RE~-EXPANSAO
Q1 C 'I - AO ~REC-E XPANS AO
OlE 'I-OPER-~EC-EXPAHSAO
Q21 'I-INfO-REC-CRIACAO
.ezC 'I - A OH- RE C- CU AC AO
QZE 'I-OPER-REC-CRI AeAO
Q3A 'I-INfO-REC-lI"ENSIONA'4ENTQ
Q3C 'I-AO..-REC-OII'4EhSIONAMENTO
03E 'I~OPER-REC-)IMEHSIONA"EHTO
Q4A 'I-IHfO-REC-tOTATIYIDAOE
04 C 'I - AOM- R E C- R(U Ar I V 10 AO E
O\E 'I-OPER-RE:-10TATIVIDADE
051 'I-INrO-REe-?REVISAO
OSC 'I-ADI'-REC-PIE'HSAO
OSE 'I-OPER-REC-'REVISAO
06A 'I-INfO-~EC-'LTERN
06 C 'I - A O M- R E C - AL T E R H
06E 'I-OPER-REC-llTERN
OTA 'I-INrO-REC-.ETOJOS
07 C 'I - A O M- R E C- ME T O O OS
07E 'I-OPER-RE=-METO~OS
OSA 'I-INrO-REC-~ECOLOCAC~O
ce c 'I-AOP!-REC-R::COLOCACAO
Q8E 'I-OPE~-RE:-tECOLOCACAO
09A 'I-INrO-REC-)E~ISSOES
09C 'I-ADM-REC-O::IH 550(S
09E 'I-OPER-~EC-)E~ISSOES
0101 'I-INfO-TIE·PRO&RA~AS
OIOC 'I-AOti- TRE-;tROGR AMAS
OIOE 'I-OPER-T~E-PROGRAHAS
Ql1A 'I-INfo-r~E·CARREIRA
OI1C 'I-ADM-TRE-CARREIRA
OltE 'I-OP[R-T~E-CARREIRA
OIZI 'I-INfO-TRE-INTEGRACAO
012e 'I-ADH-TRE-INTEGRACAO
01ZE 'I-OPER-TRE-INTEGRACAO
OllA 'I-INrO-TRE·RECIClA~E~
DIlC 'I-ADH-TRE-JECICl AGEM
QIlE 'l-OPER-TRE-RECICLA&EH
Ql'A '1-I Nro-rRE- PRO OU TI VIO A[)E
014C 'I-ADM-TRE-~RaDUTIVIDAOE
014E 'I-OPER-T1E-PRO)UTlwtOA[)[
015A 'I-~NrO-T~E-OUAlIOAOE
OISC 'I-A OH- TRE- QUAL I D .DE
015E 'l-OPER-T~E-OUAlIDADE
01&A 'I-INfO-TRE-ACO~PANHA~ENTO
Ql~ 'I-ADM-TRE-ACOMPANHAMENTO
016E 'l-OPER-T~E-ACOHPANHAMENTO
011A 'I-INfO-T~E-l~T~

'JGf J

1.30 SEC

-UUAl"
-ATUAl"
-ATUAl"
-A TUU"
-ATUAl"
-ATUAL"
-ATUU"
-ATUAl"
-ATUU'!
-ATUAL'!
-ATUAL"
-ATUAl'!
-ATUAl'!
-ATUAL'!
-ATUAL'!
-ATUAl'!
-ATUU'!
-ATUAl'l
-ATUAl'l
-ArUU"
-ATUAl' I
-ATUU'I
-AT1.:Al'l
-ATUAL"
-ATUAL'!
-ATUU «r
-ATUU'!
-ATUAl'l
-ATUU'I
-ATUAl"
-ATUAL'!
-ATUU"
-ATUAl"
-ATUAL"
-ATUU"
-ATUAl"
-ATUAl'1
-ATUAl'!
-ATUAl"
-ATUAL"
-ATUAl"
-ATUAL'!
-ATUAl"
-ATUAL"
-ATUAl"
-UUAl"
-ATUAl"
-ATUAL' ,
-ATUAl'l



QUADRO DE ANEXOS 892

2& JUl 93
23:21Hl

SP~S-X RELEAS[ 3.0 fOR U'ISYS A-SfRIES

56 O
51 O
58 O
59 O
60 O
61 O
6Z O
63 O
6~ O
65 O
6& O
61 O
68 O
&9 O
10 O
11 O
12. O
13 O
1ft O
15 O
1& O
71 O
18 O
79 O
80 O
81 O
52 O
83 O
84 O
85 O
5& O
87 O
85 O
89 O
90 O
91 O
92 O
93 O
94 O
95 O
9& O
91 O
98 O
'9 O

017C 'l-lOH-rRE-LNTO
017E 'I-OPER-Tl(-l~T)
018A 'I-INfO-SAl-PlANOS
Olst 'l-ADR-SlL-PLANOS
QlaE 'I-OPER-SAl-PL1HOS
0191 'I-INfO-SIL-REMUNERACAO
019C 'I-lOM-~AL-lE"UNERlCAa
019E 'I-OPER-SAL-REHUNER1CAO
020A '1-INfO-SAl-SENEFICIO
020C 'I-ADM-SAL-BENEFICIO
OZOE 'I-OPER-SAl-BENEfICIO
OZIA 'I-INFO-Sll-QJT
021C 'l-lDM-SAL-~UT
OZIE 'I-OPER-SAL-OUT
OZZI 'I-INfO-SlL·A~
OZ2C 'I-1DM-SAL-AD
OZ2E 'I-OPER-Sll-AO
0231 'I-INFO-S1L-NEGOCIACOES
023C 'l-lDM-S1L-)lEGOClACOES
OZ3E 'I-OPER-SAl-IIEGOCIACOES
024A '1-INFO-SEG-OESlIGAMENTO
024C 'I-10H-SEG-DESLIG1~lMENTO
QZ4E 'I-OPER-SEG-DESLIG-"ENTa
OZ5A 'I-INFO-S~G-APOSEHTADORIA
025t 'I-1DM-SEG-APOSENHDORIA
Q2SE 'l-OPER-SEG-lPOSENilOORIA
026A 'I-INFO-SEG-SAUl(
OZôC 'I-AOM-S[G-S1UDE
02&E 'I-OPER-SEG-SAU)[
027A 'I-INfO-S~G-PARTICI?ACA3
OZ7C 'I-1DK-SEG-PAiTICIPAC10
OZ7E 'I-OPER-SEG-PlRTICIPACAO
Q28A 'I-INfO-S~G-lAZER
QZ8C 'I-ADH-SEG-LAZER
azaE 'l-OPER-SEG-LAZER
Q29A 'I-INrO-SEG-CULTURA
oZ9C 'l-ADM-SEG-CUlTURA
Q29E 'I-OPER-SE;-CUlTUR1

• fREQ
fAtTOR fARIASLES 11 OlA TO 029E

/MISSING PAIRIUSE
'PlOT EIGEN
'fORMAT SOIU
'CRITERIA a ITERlTE(Z50)

lRfRE ARE 493564 WORDS Of "EMORY A~A[lABLE.
lHE lARGfSr COHlIGJOUS ~REA HAS 49655\ WORDS_

t·

PAGE

-lTl!U'/
-ATUAl'!
-ATUAl"
-HUU"
-ATUAl"
-ATUAL"
-ATUAl'!
-ATUAl' ,
-1 TUAl"
-ATUAl"
-ATUAL"
-ATUAl"
-ATUAl"
-ATUAl'!
-ATUAL"
-HUll"
-ATUAl' ,
-ATUAl"
-ATUAl"
-lTUU"
-ATUAl"
-ATUAl'/
-ATUAl"
-ATUAL' /
-ATUU"
-ATUAl"
-ATUAL"
-ATUAl"
-ATUAl'/
-ATUAL"
-ATUAl"
-ATUAl' ,
-ATUAl"
-ATUAl"
-ATUAl"
-ATUAl"
-ATUAL'!
-ATUAL'

THIS fAtlOR ANALYSIS REOUIRES 102_11() \IIOR;> S or ME MOR



QUADRO DE ANEXOS 893

26 JUl 93
23'Ua51

SPSS-I RE1EASE 3.0 nR UIIISYS A-SEiHES . PAGE 5

nLE. fILE 8UILT fIA IWPORT

- - - - - - - - - - - - . - - - - - rACTaR ARALYSIS

ADALfSIS aUMBEa 1 PAlaWISE DELETIOU af CA~ES WITH ~ISSING 'lLUES

[lJRACJIOR 1 rOR ARALYSIS 1. PRIR:IPAL-CO"'ONENTS AHAlYSIS (PC)

WARMUG, 1l2aJ
>UIiATI rr [I:;[NVlLJES Hur SErN rOJHQ AN;) lHE IUTRIX IS Hor POSITlfE tEfINIT[.
>THIS nu BE DUE TO PA!RWISE ·DElCHOIa ar MISSUG WAlurs.. JlrGHUE [IGEIIUlUES
>AR[ REPUtE) VI TH O.

IIJlTlAl ST UI STI CSI

URIABlE eO~ICUNAlI n • r ACTO~ EIGEHUlU[ peI or UR CU" pcr
•ou 1.00000 A 1 15.30395 21.0 21.0

OIC 1. 00000 A 2 6.52352 7.5 28.5
OlE 1.00000 • 3 ~.31121 5.0 lJ.5
02A 1.00000 • ~ J. 88~2 1 4.5 38.0
02C 1.00000 • 5 3.80191 4.4 42.3
02E 1.00000 • 6 3.H9H 3.9 H.1OH 1.00000 • 1 J.15jS1 3.9 50.1
OJC 1.00eoo A a 2.69352 3.1 51.2
03E 1.00000 • " 2.59Z24 3.0 56.2OU 1.00000 • 11) 2.41536 2.a 59.0~O'C 1.00000 A 1l 2.3Z05Z 2.7 61.'OH l.ooeao • 12 2.20105 2.5 ".2OH 1.00000 • 11 2.02'14 2.3 lI6.5
05C 1.00000 A 14 1.89139 z.z 68.7
05E 1.00eoo • 15 1.16537 2.0 10.1
06. 1.00000 A li 1.ó9Z1l 1.9 ·1Z.7OH 1.00000 A. 17 1.58595 1.8 h.5OH 1.00000 • 15 1. H261 1.6 16.1OH 1.00000 • " 1.16S80 1.6 11.107e 1.00000 • 20 I.Z71Ji 1.5 19.2
01E 1.00000 • 21 1.24538 1.4 80.'
OU 1.00000 • ZZ 1.15111 1.3 81.9

t.
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QUADRO DE ANEXOS 896
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- •== :> oQUADRO DE ANEXOS 891 cn -I c:a. C ~
SPSS· ANÁLISE FATORIAL par.oAMI1IENTE INTERNO (Ai)a parlado

III :> O
"O r- ;O

"ATUAL" com Indice da Explicaçlod. V."Ioncia Tol.1 de 70,7% p.ra15 FATOI\ES tt> • OIn.d. pe.qui.a de número 62 do Bloco 5.) cn O O.o O (J)C 3 "U [T1

OJ JUl " U'ss-x UUU( ].0 rQII UIIUYS A-srRHS I'A6( cn (J) ~
" III Z

1"''''2 :J (J)
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QUADRO DE ANEXOS 898

SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO (Ae) e para o

período "ATUAL" com índice de Explicação da Variãncia Total de 81,5% para 22

FATORES (tis da pesquisa de números 1,3,4 e 5 do Bloco VII e, tis da pesquisa de

números 88,89,97 e 98 do Bloco 7.) Contém EIGENVALUE. PCT OF VAR e estudos

adicionais sobre a HIERARCHICAL CLUSTER ANAL YSIS.

fOR
THIS sorT~ARE IS rJNCTle~lt rHROUGH HARCH 31. 1994.

lICENSE NU"BER 113&

ERRaR' I:>
>AH sr-s s-x PRO~U •• nRCR CCCURREOI THE SPSS-X lHro r n t APPHRS ,.01 Te EXIST.
>EITHER THE r n,r O)[S NDT EnST, TriE JOB CONTROL LANGUHE IS I,"CORRECT. OR
>THE~E IS A~ E~~OR INTE~NAl TO SPSi-X. PLEASE NOTIfT TDUR LOCAL SPSs-x
>COORDI HATOR.
>THIS CO,",'UNJ HJT EXECUTE:>.

TRT lHE NEW SPSS-X RElEASE 1.0 fEATU1ESI

• IlUtR ACT ItE SP s s-x ·COIOUHO [XECUTI JN
• gHLINE HEl»
• JCOllLI NEAR u:;nSSIOH
• rr~E SEP.IES Ato flJHCASTING CTH'CJS)
• ~lCRI) fACLITf

• I"'PR~VEMENTS I~t
• REP;lRT
• T lBlES
• SIHPllrIED STNTAX
• HATRIX 1/0

SEr SPS5-X USER'S ~UIDE_ THIR' EGITIJN fOR .~O~"ATION
1 o r r i.r HAN:JLE EUI r r n.r =' 'O-fi
Z o fILr HAN~lE SAlDA' TITL[~
1 o IHPCRT FILE a EAr

T HE 1 HP OP T r Il E H AS 1 o B AS[- 30 ()I ~ IT S 0::- P R[C I S 11)li-
IHlS IS APPR)XI~ATElY 14 3A5E-I0 )I~ITS or PRECISIO~.

OM THESE rEATURES.

FILE CAltEO 'EAT'I
REleH[O ENO ar r n,r ON I!4PORTEO r u e ,

DATE· ANl TIMEI
ORIGINATING SOfTWAREI

O~'GINAT1~G INSTALllTIONI
FILE LABELa

fARIASLESI
CASES S

WEIGHTIHG WA_IA8LEI
~RE::ISIONI
r n.r S12[1

1992/0J/l1 151;1145
SPSS/PC+ O~ IBM PC

SPSSIPC+
1&

llZ
- ••OHE-

10
250

SUE-lO OIGITS
R~CJ~DS. 2Z400 CHARACTERS

PAGE t

PR[CEDIIIG lAS'; REQ:JIREO 1.03 SECOMOS CPU TIM[i Z.13 SECO NOS n APSED.

SAY[ OUTfIlEaSAI)A



QUADRO DE ANEXOS 899

26 JiJL 9J
U:3&ZOO

SPSS-x QElEASE 3.0 f"JR U'HHS 4-SERIES0--\<

PR[CEDI~G TAS~ REQJIRtn
s O
r. O
1 O
• O
9 O

10 O
11 O
12 O
13 O
H O
15 O
16 O
11 O
18 O
19 O
20 O
ZI O
ZZ O
ZJ OZr. O
25 O
Z, O
27 O
28 O
29 O
10 O
11 O
lZ O
II O
14 O
35 O
1& O
37 O
18 O
39 O
'O O
U O
42 O
U O,,. O
45 O
"6 O
47 O
48 O
49 O
50 O
51 O
52 O
'H O
5" O
55 O

0.11 SECONOS CPU TIME:
~ISSING VAlUES QSOl TO OS4E (9)
iAIi LABELS

030A 'E-I sr o- REC- TEC tU COS
030C 'E-AD~REc-rECNIC~S
OlOE 'E-OPER-REc·rECNICOS
031A 'E-IHrO-REC-BACHAREIS
OllC '[-AOM-REC-3ACH1REIS
OllE 'E-OPER-R~C-8ACHAREIS
032A 'E-INrO-REC-OISPOHIBILIDAJE
032C 'E-1DM-REC-JISPONIBILIDAOE
032E 'E-OPER-REC·OISPONI8IlIDAJE
0331 'E-INrO-REC-OEHANOA

-",031C 'E-AO"'-~E:-)E"AIfO"
Q33E 'E-OPER-R~C·DEHANOA
034A 'E-INrO-REC-A3S0RCAO
Q34C 'E-AO~R[C-1BSORC.lO
Ol4E 'E-OPER·R~C·A3SJRCAO
0351 'E-INfO-REC-TECNICAS
035C '(-AD~~Ec-rECNICAS
Q35E 'E-OPER-REC-TECNICAS
0361 'E-IHfO-REC-TEN)[NCIAS
03ÓC '(-IOfi4-REC-rENOENCI1S
036E '[-OPER-REC-TEN)ENCIAS
031. '[-INrO-REC-ICEITACAO
037C '[-AO~REC-4CEITACAO
037E '(-OPER-REC·ACEITACAO
038A '[-[NrO-REC-CONHECIHEHTOS
033C 'E-AO~REC-COHHECI~ENTOS
Q38E 'E-OPER-REC·CONHECIMENTlS
Q39A 'E-INfO-T~E-ACO"PANHA"EHTO
039C ·E-AO •••.TRt:-6COM?ANHI14ENrO
039E 'E-OPER-TlE-ACO"PANHAMENTO
O~OA '[-INfO-T~E-ATUACAO
040C 'E-AO'f-TR=:-ATUACAJ
Q40E 'E-OPER-T1E-ATUACAO
041A 'E-INrO-T~E-V4LORES
041C 'E-Ao~rRE-WALOlES
Q41E 'E-OPER-TlE-VAlORES
042A 'E-INro-r~E·ArU4lIZACIO
04ZC 'E-AO"-TR~-.TUALIZAtAO
Q42E 'E-OPER-T~E-ATUAlIZACAO
043A 'E-INrO-J~E-APRIHORA"EHTO
Q43C t [-AOIt- IRE- APU IfORA"iENT:J
04l[ 'E-OPER-T~E-APRIHORA"ENTO
044A 'E-INrO-SAL-SINaltAL
044C 'E-AO~SAL-~INOICAl
044E 'E-OPER-SIL· SIN()ICAl
045A 'E-INrO-SAl-ECONOMICO
Q45C 'E-AD"-SAL-~CQNaMICJ
045E 'E-OPER-SAl-ECONOHICO
04&A 'E-INrO-SAL-SALARIO

PA6E 3

l.C7 SECON[

-ATUAL'!
-UUAL'!
-ATUAl'/
-ATUAL'/
-ATUAL'!
-ATUAl'/
-ATUAL'!
-lTUAl'! .
-ATUAL'!
-ATU~L'!
-UUAl'!
-ATUAl"
-ArU~l'!
-ATUAl'/
-ATUAL"
-ATUU'/
-ATUAl"
-ATUAl '/
-4TUU'/
-ATUAL"
-ATUAL '!
-ATUAL'/
-ATUAl'!
-ATUAL'!
-ATUAl"
-ATUAL"
-ATUAl"
-ATUU'/
-ATUAL'!
-ATUAL '!
-ATUAl"
-UUAL'!
-ATUU'!
-ATUAL'!
-ATUAL"
-ATUll'/
-ATUAl' !
-ATUAl'/
-ATUAL' ,
-ATUAl'/
-ATUAL'!
-ATUAl'/
-ATUAL'!
-ATUAl"
-ATUAL'!
-ATUAl'!
-ATUAl'/
-ATUAL'!
-ATUAl'/



QUADRO DE A..''EXOS

2~ JUL 93
2213&100 s e ss -x ~U[ASE 3_0 f3R UNISYS "-SERIES

5&
57
58
59
60
61
62
'3
6\
65
6&
61
66
69
10
71
12
13
14
15

"rr
18
19
60
61
62
33
64
85
8&
67

o
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Q46C '[-AO~-Sl~-iALARIQ
04áE 'E-OPER-S~L-SAlARIO
047. 'E-[NFO-SAL-IUNIPUllCAO
047C tE-IDM-SIL-MANIPULACA~
04 1 r 'E - OPER- S U - " ANI PutA C AO
048A 'E-I~FO-SAL-COAPOSICAO
Q48C 'E-ADM-SAL-COMPOSICAO
048E 'E-OPER-SAl-COMPOSICAJ
049A 'E-INFO-SEG-rCOlOGIA
049C 'E-AOH-SEi-ECOLJGIA
Q49E 'E-OPER-SEG-ECOLOGIA
050A 'E-IHrO-SEG-INVESTIHENTOS
Q50C 'E-IDM-SEG-[NiESTIHENTOS
050E 'E-OPER-SEG-INVESTIHENTlS
OS lA • E-IIiCFO-SEG-TENiJENCI AS
Q51C 'E-AOM-SEi-rENDENCIAS
051E 'E-OPER- SEG- TENi)ENC I" S
052A 'E-I~rO-SEG-PREtENCAO
OS2C 'E-ADM-SEi-'R[VENCAJ
052E 'E-OPER-SEG-PREiENCAO
053A 'E-INfO-SEG-MUOANCl
Q53C tE-AOM-SE~-MUOl~CA
053E 'E-OPER-SEG-MUDANCl
054A 'E-INfO-SEG-CONTROlE
QS4C 'E-AOM-SE~-CONrROLE
054E 'E-OPER-SEG-CJNTROLE

• fREourNCIES tA~I'BLES = Q30" TO
~ACTOR VARIABLES = 0301 TO Q54E

'~ISSING PAr~WI5E
/PlOT EIGE~
/fORMAT SORT
!CRITERIA a ITERAYE(Z50)

THERE ARE 49371~ W1RDS Of M[MORY AiACl4BLt.
T~E lARGEST :ONTIGJOJS AREA HAS 493716 WORDS.
THIS rACrOR AHAL 1515 RECUIRES 75551 ( 7á.7!O WaRDS or HtMOR"Y

900

-ATUAL'!
-ATUAl',
-.qUAl'!
-ATUAl'/
-ATUAl"
-ATUAl'1
-ATUAl'!
-A TUAl'!
-UUU'/
-ATUAL'!
-ATUAL"
-ATUAl'!
-ATUAl'/
-.4 TUAl'/
-ATUAl'/
-ATUAL"
-ATUAl'/
-HUAl' ,
-ATUAL"
-A TUAl'/
-ATUAL"
-ATUAl'/
-ATUAL"
-ATUAL' ,
-ATUAl'/
-ATUAl'

Q54E



QUADRO DE ANEXOS 901

Z& JUl 93
ZZ:l&JlO

SPSS-X RELE1SE 3.0 fJQ U'USTS 4-H,UEb""-

FILE 8UILT HA 'IlfPORT

5P~C;f

nu:.
rACTJR A~lLYSI

ANALYSIS N~Ma[R 1 PAIRWIsr D[lETIO~ Jf CASES WIT~ "IS5I~G VAlCES

[XTRACTION 1 rOR ANALlSIS 1~ PRIN:IPAL-COHPONENT5 ANALTSI5 CPC)

WARNING I 11283
>UCiATl V[ rIiENVAlJES HHE BEEN f'OJNJ IN) THE 11.H!UX 15 NOT POSlTItr CHINI1':~
>THIS "Al SE D~E TJ PAIRwIsr DELETION Of ~lSSING VAtUES. NEG_TliE EIGE~iALUE~
>ARE REPUCE) IH TH o.

INIJUL SUTI s n CSa

U~IABLE CJ'4 '4U"ALI TY • r ACT!H é:I:;[~"I'ALUE PCT OF OR eu" peT
*

OHA 1.00000 • 1 12.67237 16.9 16.9
Q30C 1.00eoo • z 5.52236 7.4 24.3
Q30( 1.00eoo * 3 4.7aOez 6.4 J~.6
QHA 1.00eoo • 4 3.55331 4.7 35.4
QllC 1.00000 • 5 J. 32H 1 4.4 19.5
Q31E 1.00000 • 6 2.114 95 3.7 43.5
Q1ZA 1.00eoo • 1 2.64057 3.5 H.O
032C 1.00000 • !I 2.62292 3.5 50.5
032( 1.00000 • '1 2.45561 3.3 53.8
0114 1.00000 • lO Z.29Zil 3.1 56.9
H1C 1.00000 * 11 2.15535 2.9 59.7
QHE 1.00000 • 12 1.'14166 2.6 6 Z. 3
03U 1.00000 • 1l 1.52119& Z.4 , '.5
OHC 1.00000 • '14 1.77726 2.4 61.1
onE . 1.00000 • 15 l~iH63 2.2 69.3
U5A 1.00000 • li 1.55&95 Z.1 11.4
use 1.00000 • 17 1.52968 2.0 73.4
Q15E 1.00eoo • 18 1.36006 1.5 75.2
UU 1.00000 • l' 1.29810 1.7 71.0
alie 1.00000 • 20 1.21151 1.6 18.6
036E 1.00eao • 21 1.1112"S 1.5 80.1
Q1ll 1.00000 • ZZ 1.08211 1.4 81.5

t"

/~



QU ADRO DE AN EXOS 902

01 JUl 93 SPSS-I RflEASr 1.0 rOR U'ISTS A-Sr~IES , •sr U1510'151

• • • • • • • • • • ••••• • • • • li I r R A R C ,. I C A l C l U S J r 11 J H A l T S I

'''lO 1101UI OJl S CHEDOlE uSI /IIG 'fEl AliE LI ",.AH e8tTvEr/ll &ROUPS) (CONT.)

:lUHEJS cOIIsuro SUGr ClUSTER 1ST A'PElRS 11[11

ST .'E Cl USl EJt 1 ClUSTEIt 2 cotrr I c I til T CLUSTrR 1 ClUSTEJI Z 51&&[

" 10 2a 2.2259Zi lJ o 58

" 2 12 Z.H' 197 H .o 57
u 11 71 Z.3HHi o o i8
49 li 27 2.532994 24 45 56
50 1 Z4 2.510518 Ja- o 51
51 4 ZZ 2.13U 11 H za il
52 1 5 Z.140109 J9 42 55
51 30 41 1.115194 3Z ft1 &e
H • 4l 3.li0214 43 o i3
55 1 23 3.5:151104 5Z 21 58
5i 111 &3 3.564Z01 U 31_ 65
57 2 7 3.&38519 41 50 59
51 1 10 4.UH1. 55 H 62
5' 2 17 '.231JU 51 o 6C,O 2 30 4.711605 59 53 &Z
&1 4 II 5.211574 51 o &1
62 1 Z 5.677461 51 &e &5
'1 I 3Z 5.1S6HO 54 C 64
64 I U 6.9lS05& &3 c &5
s s 1 Ia 7.25a076 62 56 66

" 1 a 9.2&6197 &5 64 67
&1 1 4 9.151274 && 61 61
&a 1 11 13.3&9400 r.T 41 69

" 1 3& 1&.Z&lIH 611 o TC-
10 1 52 21.Z35362 69 C C



IIIIIIIIIXIIXXXXIIXIIXXJXIXIIXXXIIXXXXXI
XIXXIIXXlXXIXJIIIXXIIIIXXIllX1XIXIJIIXXI

lX1XXXII1XXXlIIIXXIIIIXIIXIIIXXIXIXIXIIXXI111IXIIIIIXXIIXrlllXXIXIIIIX S9
XIIIIIIIIXIXXIIIXXXXXIXXIIII
IXXIXIIXIIXIIXXII1XXIIIXIXXX

IIXXIIXlfXIXIXXIXXXIXXXXXXXXIXXXXllXXXllXIXlllXXIXllXXXXXrXIllllXIXXIX 09IXXIX XIXI XX XlU XI
IXXXIXXXXXIIXIXXX

IXIXIIIXfXXX1XI1XIXXXIIXXXXIIIIIIXXXIIXXXIXIXXXXXIXXXJXXXIXXIIIIXIIIIX l'XI XlU li
XXXUIXI

IXXIIIlllX1111lXIIIXXXXIXIIXXrllXXXIIIIXIIIXXIXIXIXIXXXXXXXIXXIXXXIIXI ZtíXXXXXI
unIu

XIIXXIXXXIIIIXXXXIXXX1IllXXIIIXXIXXIXI1XXXXIXXXXIXXIXXXIXIXIXXIXIXXIXI .,xx XX
XXXI

IXIXXIII1XX1IXIIXXIXXXXIXIX1XXIXXXXIXXXJIXIXXXXIXXXIIXXIIIXJIXXXXXXIXI ,
IIIIXXXXXXXXXXIXIXIXXXIXIXXXXXXXXXXXJ
xxxxr xxxuxxxxnxxxXlxxnuu XIunXl

XXIX1XIXXXXX1X1XXIIIXIXXXXXfllllXXIIXXIXXXXXXIIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIX 6XJXXIXXXxrXX xx IXXX xx
UxrXXXllXIXUIUXU

11IX1XIllIXlfllXXXIXXXXXXXXXIXXXXXXIXIIXXIXIIIIXIXIIXIIXIXIXXXXXXXXIXX ZZ
XXXXIXIXIXIXXIIXXIIXXXIXX1XIXXXIXXXXIXIXIXI
IXXXXIXXXIXXXXIXXXIXXXXXIXIIIXXXIIXIIIXIXXI

lXXIXXXXIXI1IXIXIIXIXXIXIXXXXIIXXXXXXXXIXXXIX1IXIXIXIIlIXXIIXXXXIXXIIX 99XXII xxxx XI
XI XllIlXU

lXIIXXI11111IXXIIIXlXlXIIXXXXXX1XXXXXXIIIXXIIXIIXXIIXXIlXXXXIIIXXIIIXX rrIXX
IXX

lXIIII1IXXXlIIXIXIIIXXXIXXXIIIXXIIlXXX1XXXIXlXXIIXXlXlIXIXXIIIIIXJlXII II
IXlllIIlXXXUXXXlXXXI Xl
IXXXXIXIXXIXXXXIXXXIXXX

XXIXXlIIIXllfXXIXIIXIXIXlIXI111IIXIXIIXX1XIIIXIXIXIXIXXXIIIXIXXlIIIIXX IIXI
IX

XIIIXlXXIXIIIXXIXXXXIIIIXIIIIXIXXIIXXIIIXIIXIIIXIXIIIXIXIIIXXlXXIIXIXI .r
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QUADRO DE ANEXOS 904

01 JUl 91 HSS-I Hl[A~ 1.0 r~1 UlIIsn A-SEHES '.Cõ{ "lSIOUSZ.......... ..... ... . 11 I [. A • ~ li 1 C A l C l U ~ f ( ~ A N A l , S 1 S •
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U .ODIIOU IlDoonUI I I 1111 I J J nlJ IJUUI 1JlII JlIIIIII I JOlln

" .UOXlun O IlIlIIIIII I I I 1111 J I I IIU JlUUI IIJUIlJlIlI1 I xnlJlI

U .O:UIIUII UIUUUIDI I I 1111 I I J 011 IInIlI IUIlIIUIUJ I IUlln

.t .1 IIIUII n IXn IlJlIII I I 1111 J I J IlII 1111111 IUUIIIIUIJ I 111110

50 .1 1110:11 OJlnJJIIOI I I IUI I I I UII unDI IIJ1JJIlJlIlJ I InlIXI

51 .1 IIIUU O:UJlUUUI I I :tUI I J I UII IInnl IUUUUIOI I lU IUI

5Z .1 UIUU IIIl IIIIDI I I 101 I J J UII ilUDI IIIlUIUOn I Inlln

SJ ., IJIUII UU JJllnl I I IUI I • I nu IIUIII IJIUIJJIIlIJ I Inl I

S4 .1 11III 11 1111 1111111 I I 1111 I I I nu IXUIII 111IJIl 111111 I Inl I

S5 ., IIlun nu ilUDI I I 101 I I I nu 1111111 JlU IIJ IX11 J IUI I

H .1 IJlun nu 111101 • I • I J I I UU unIXI UU IlIlJU I UII I

57 oi 1111 I nu IIUIXI I I J I J I I nu JJIIUI IIH IlJUll J In! !
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QUADRO DE ANEXOS 905

03 JUL 93
15:0~J5Z

~Pss-x RElEASE 3.0 tO~ U~IST$ A-SE~IE5 PAGE 98

• • • • • • • • • • • • • • * • • • • H I E R A R C H I C A l C l U STER ,\N.alYSIS
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QUADRO DE Al"fEXOS 906

SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO (Ae) e
período "ATUAL" com índice de Explicação da Variãncia
Total de 69,3% para 15 FATORES (fls 50 do Bloco 7.)

03 JUL 93 SPSS-x REL fASE 3.0 rOR UH SYS A- SEiU E S PJGE 50
151\4120

fILEI fILE 8UILT VIA I "PORT

- - - - .- - - - - - - - - - - - - - r A c I o R A H A l

OlOE .59212 * 1 ~.180a2 6.4 30.6
Q3U .46839 A- ,. 3.55337 4.7 35.4
031C .65946 A- S 3.32f73 ...~ 39.8
a31E .10042 .. 6 2.774 93 3.7 43.5
lUZA .49831 A- 7 2.64057 3.5 47 .0
032C .67 o 22 .. 6 2.&2292 3.5 50.5
OlzE • s &249 • 9 2. 455ft 1 3.3 53.3
033A .(,f>900 A- lO 2. Z9263 3.1 56.9
Q33C .13763 • 11 2.15535 2.9 59.7
Q31E • (,98 04 .. 12 1.91t1ft& 2.6 62.3
034A .6141 3 • 11 1.6ZS96 2.4 64.8
Q.HC .11839 A- 14 1.7772& 2.~ 67.1
QHE .5>850 .. 15 1.611t63 2.2 [69.3
035A .51812 •
Q35C .13995 A-

~35E .83470 •
Ql6A .&2051 ..
Q36C .12138 •
03&E .&3085 •
QHA .77153 ..
Q31C .90569 •
Q37E .8;326 ..
OJaA .70665 •
038C .&2451 •
OlaE • ') 9510 •
Q39A .63501 A-

Q39C .63175 ..
Q39E .1&2&2 •
040A .68645 •
Q40C .72769 •
Q40E .64873 •
Q4U .64168 •
041C .68902 •
QUE .6&330 A-

Q42A .14286 A-

042C .631 ••4 •
04ZE • &38 35 .&

Q43A .59700 A-

OHC .54461 t.•
043E .69875 A-

04U .61888 ..
oHC .57"14 A-

Q44E .6ra49 •
045A .59851 A-

Q45C .64412 A-

Q45E .62153 ..
046A .68511 ..
046C .10651 .&

Q4óE .12614 A-

047A .63144 ..



QUADRO DE ANEXOS 907

SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNOe período "FUTURO"

com índice de Explicação da Variância Total de 84,8% para 23 FATORES (tis da

pesquisa de números 95.88,115 e 116 do Bloco 4), contendo EIGENVALUE, o

estudo sobre o VARIMAX ROTATION e as observações do autor da tese na análise

das variáveis e questões, dentro de cada Fator.

19 AI\. fl "$1-1 InU$( 1.0 rOll"'UH l-SEIIlES
111'1•• 1

rIU' r lL.X 111<.' 'U 1Il1'O ar
- .- - - - - - - - - . r .l t , o • ,." l , S I S

IV _001'7 -.lurl -.uzu .UUI -.177"
i

IHr .Da'" .IUll .Inu -.onu .Inu
1t\1 _u"o .10'" .OZlU ·.11J4Z .1UU

Kr ·.01 t51 •12111 -.02062 -.u"z .olln
tU .00'iZ ."1" -.Iurl -_nu, _u,,,
.,1 .O'US -.&1UJ .oun ·.".u ·.OTn,
ar,. .lOU6 .OHH .OUZ5 -.0211.1 ·.OUOt

rr.1L SflTlsrlCS.

,urULE COIIIIUII ALrn • HelD' n,rNULuE 'C1 Cf" UII CU" 'CT
•"I ••• cu · 1 1I.S13" ll.1 ll.l

'111 .IHU • 1 1.1UIJ 1.1 29.5
ur .lllU • 1 '.'UOI S.1 15.l
UI .".S. • • 1.'UH ,., H.I
tl~ •••IU · S l.12Ul '.1 ".1
ttr .70761 · • 1."'" l.' ".0
tll .7"" • r I. CKlUI l_S 51.5
alO .1'2M • I l.1l0U l.l H.'U,. .UHS • • Z.'5SS1 1.1 51.1

••• .716" · U z. so-nz l.' 60_'
tU .1U" • li l.IU,. 2.7 'l.I
••r ."2U • lZ 2. IMolO] l.' n.1
15. .100" • tJ 1. "lU l.l ".0
no .1 lZ 11 • H 1.UJSS 2.1 r 0.1
I". .'''5' • 1S- 1.'"'' z•• 7Z.1
1161 •1J515 o •• I. ,OU, 2.0 ".1.,. • •• Ul • 11 I. '''li I.' 1'-0..,- ."IU • U I.UlU 1.7 77.7

"I .151" • lt I.urn 1.1 ".3
ar 11 .It551 o ZII 1.1U,. 1.5 lO. I
IH ••• 011 o II I.ZU77 1.5 al.l

"I .91503 • ZZ 1.15101 I.J 13.'
tU ••• IU • ZJ 1.010" 1.2 ••••
U" _'0101 ·". .I1TU ·••• .1S •• 7 •
Itr .r •• ZJ o

'101 ...,., ·lU. .115'0 ·tlOr .11151 o

1111 ••uu- o
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.onu -.14910
.11111 _AlUI...,., _UU2



QUADRO DE ANEXOS
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QU ADRO DE ANEXOS 911

SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO e período

"FUTURO" com índice de Explicação da Variância Total de 82,9% para 22

FATORES (tis da pesquisa de números 43 e 44 do Bloco 2 e, tis da pesquisa de

número 7 do Bloco 11). "
21 JUL 93 SPSS-X RElEA~[ 3.0 rOR UNIsrs A-SERIES
1"'301l3

fILE: fILE 3JIlT VIA IHPORT P.Gf 43

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - FACTOR A N A L

EXJRACTION 1 rOR ANALYSIS 1, PRINCIPAL-CO"PONENTS ANAlYSIS (PC)

IlflHAL STA Tl STI C S:'"

# ARI ABL E CíH4HUNALIU l- r AC TO~ EIG[NHlU[ PC T (Ir "OR CUM pcr
..

030B 1.00000 .. 1 13.50820 18.0 18.0
0300 1. coeoe • 2 5.09682 6.8 24.6
HOf 1.00000 • .5 4.&5199 &.2 31.0
onB 1.00000 • It 4.12793 5.5 36.5
a310 1.00eoo • 5 3.365713 ".5 a.1. o
~31f 1.00000 • & 3.13295 4.2 45.2
Q328 1.00000 .. 7 2.BH15 3.9 49.1
0320 1. JOCOG l- a 2.70112 3.6 52.7
H2f 1.00000 .. "1 2.38183 3.2 55.~
0318 1.00000 I- lJ 2.36513 3.2 59.0
033D r. ooe oo .. 11 2.11114 2.8 61.9
Q 33f 1.00000 Ir 12 1.80955 2.4 64.3
Q348 r. cccoc .. 13 1.77250 2.4 66.6
03.••0" 1.00eoo • 14 1.10049 2.3 68.9
QHF 1. :l0000 Ir 15 1.63263 2.2 71.1
Q358 1.00CO\) .. 1& 1.54453 2.1 13.1
Q350 1.00eoe .. 11 1.48525 2.0 75.1
035=- 1.00000 • 13 1.33:J64 1.8 76. ~
Q368 1.00eao • 19 1.2"'00& 1.7 78.6
0360 I. ooe 00 • 20 1.12395 1.5 80.1
03ór 1.00000 .. 21 1.09915 1.5 " 81.5
0378 1.Docao • I~ij 1.01539 1.4 L 82.9
a31D 1. co c co • .92811 1.2 8~.1
Q31F 1.00000 • 24 .87070 1.2 85.1
Q388 1.00000 • 25 .86189 1.1 86.4
0380 1.00000 • 25 .75330 1_0 81."
038r 1.00000 .. 27 .68105 .9 88.3
0398 1.00000 • 2S .62535 .6 89.2
0390 1. aoeoo .. 29 .56134 .7 89.9
OHf 1.00000 • la .5349~ .7 90.6
040B r.uc r cc • 31 .50081 .7 91.3
ale o:> 1. a0000 • 32 •.••&10ó .& 91.9
Qltor 1.00000 6- 33 .44120 .6 92.5
Q418 1.oc c oc .. 34 .41008 .5 93.0
OH) 1.0Deoa .. 35 .36622 .5 93.5
Q41F r. co cee .. 36 .1'249 .5 9~.0
0428 1.00eae 6- 31 .11101 .4 9ft.4 "
OftZ[) 1.00000 Ir 35 .2926 a .4 H.8



QUADRO DE ANEXOS 912

21 J:.JL 13 JP,j:-X f;HOS::" 3.'J f;J" UH SYS I,-SE:iIES P~GE
1/.:30:27

fILE' rILE 8UILT 111 Ip'PO~J

- - - - - ... - f I. e T o R I, ~ A L

'l42r t.ooooo • 3 ~ • 27664 .4 95.2
OUB 1. cot cc • 4J .21515 .4 95.5
~~II 1.00000 • 41 .Z4925 .3 95.9
gldf 1.00C:l0 • loZ .23514 .3 96.2
OHB 1.00eoe • 4l .23051 .3 96.5
JH) 1.00000 • U .21905 .3 n.s
~".f 1.00COO • 45 .21150 .3 97.1
Q45B 1.00000 • 46 .19>72 .3 97.3
O,,~i) 1.00000 • H • lfial 1 .2 97.6
045f 1. eoeoe • H .15801 .2 97.8
04óB 1. aoeoe • 4~ • 15115 .2 9'.0
~4ó) 1.00eoo • 50 .14J34 .2 98.2
OHf 1.00eJO • 51 .12191. .2 98.3
OH8 1.000vO • 52 .1232ó .z H.S
OH) 1.00000 • 5J .11080 .1 98.6
047f r.uccco • 54 .1 OH O .1 98.8
H88 1.00000 • SS .1023> .1 9a.9
048D 1.00 COO • Só .OSH3 .1 91. o
04ilr 1.coeoe • 57 .08509 .1 99.1
0498 1.00000 • 53 .01497 .1 9'1. Z
g4 li) 1.00000 • 5~ .07143 .1 99.3
041f I.coeoe • 60 .06413 .1 99.4
Q508 1.0000e • 31 .05&104 .1 9 ~. 5
050:> 1.00C;JC • 62 .05043 .1 99.6
050r 1. aoeoe • 6 J .01t554 .1 99.6
0518 1.00000 • Ó lo .,)4142 .1 9~.7
0510 1.oceoo • 65 .04049 .1 91.7
QSlf 1.00COO • 6& .031>54 .0 99.8
05ZS 1.00000 • &7 .03200 .0 99.8
oszo 1. CCCOO • 68 .02&75 .0 99.9
Q5Zr 1. aoeoe • 69 .02288 .0 99.9
0538 1.00000 • 70 .021l1t .0 99.~
Q530 1. aoeoo • 71 .01l1ó .0 99.9
Q51r l.ooeae • 72 .01198 .0 100. o
QHS 1.00000 • 71 .01290 .0 100.0
0540 1.00eoo • 74 .01044 .0 100.0
QHr 1.00000 • 1'j • 00~6S .0 10 o. o
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SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMSIENTE EXTERNO (Ae) para o

período "ATUAL" com índice de Explicação da Variãncia Total de 67% para 9

FATORES ESPECíFICOS para INFO (A) (fls da pesquisa de números 12 e 13 do

Bloco 8), de 65,5% para 9 FATORES ESPECíFICOS para ADM(C),( fls da

pesquisa de números 29 a 32 do Sloco 8.)e de 62,8% para 8 FATORES

ESPECíFICOS para OPER (E) (fls 49 do Sloco 8).
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URI lBlE CJMl>4UIULI TY .. rÀCTO~ EI:i(NYAlUE per Of O.':l. CU~ peT..
BOA 1.00eoo .. 1 ".94040 15.8 19.3
~3U 1.00eoo • z 2.43287 9.7 29.5
:1321 1.COCCC • 3 1.88&&9 7.5 31 .0
Q3H 1.00000 • " 1. &5333 6.& 43.1

~3H 1.00000 • 5 1.30759 5.2 48.9
Q 3Sl 1.00000 .. Ó 1.24965 5.0 53.9

~36A 1.00 coa .. 1 1.15369 . 4.& 58.5
Q37A 1.00000 .. 8 1.09025 4.4 62.9
Q38'" 1.00000 .. ~ 1.03592 4.2 \ 61.0_
Q39 •• r. coccc .. 10 .89652 3.6 7o. b

~" OA 1.00000 • 11 .82492 3.3 73.9

OHA 1.00000 .. 12 .18035 3'-1 77.0
Q42A 1.00000 .. 13 .72903 2.9 19.9

Q43A 1.00000 .. 1It .12370 2.9 82.8
IlUA 1.00000 .. 15 • &4198 2.6 85.4
Q.r,5A l.ooeoo .. 1& .57229 2.3 81.1
Q461 1.00000 .. 17 .52957 2.1 89.8
Q47. 1.o0eoo .. 18 ."6380 1.9 91.7-

Q4U 1.00eoo • 19 .1968~ 1.r, 93.3

04 ~A 1.00000 • 20 .38159 l.r. 94.8

Q50A 1.00000 • 21 .33788 1.4 96.2

Q5l- 1.00eoo • 22 .32782 1.3 91.5

Q5ZA 1.00000 .. 2<3 • 2622~ 1.0 98.5

Q5lA 1.00000 • 24 .22469 .9 99. ~ :

~5H 1.00000 • 25 .14111 t \ · .&
100.0 .

~ ~ fir"A,..l;t- I fi I)/~(O
ry I J., ~

en o \ f\"'
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03 JUl t3 SPSS-I R(lOS( 3.0 rl)~ U~l STS A-SERI ES 'HE 2'
20111101

rllEI r n r BUIl1 UI I"'OU

- - - - - ------ - - - - - - - - r .l c T o 11 .l • & L , S I S - .-------

.ue OHC osoe V'5lC 052C 051C U4C
"IC
tHC _110"
.5CC _UI., .00000
OSlC .0lOU .05'15 .112"
'Slt .412H _12007 .IUH .0000 o
t5lt .on •• .00000 .OCOOO .C0112 _IIU'
n.c .005H .052 " .00000 _3at21 _ 07111 .00000

nJltlcr Ir. rOIl IIIILlSIS 2. ~III li: I , lL-CO~'Oll ('I TS lJIlLHIS (PC)

11 rr IAl SUJIsncSJ

U~IUlE Cl14UULI n rA::TOI ~I:OI NULJ[ PCT ar HR cu ~ I'cr

030C I. ooe 00 1 •• 51'53 11.3 11 .1
'li t 1.00000 Z Z.~0174 '.i 27.9
'12C I. ooe OC 3 1.19129 7.2 15.1
IHC 1.00eoo 4 1.59ZH i •• H.>
;H: 1.=~C:~ s l.Ul51 5.1 47 .1
015C I.oocoe • I.ZH •• 5.1 52 ••
036C 1.00eoo 1 1.15141 ••6 51.0
111: 1.0oooe , 1.01001 •• 1 61.1
;HC 1.00eoe U.J 1.0Ha5 4.2 ~I
OHC 1.00eoo l' .93H2 3.1 , 9. I
OH: 1.00000 11 .1 9509 3.2 12 ••
OHC 1.00coe IZ .16193 3.0 15.5
Hze I.ooeco 1J .1ZT15 2.' 11••
;41C 1.00000 110 .6HZi Z.S e&.2
oue 1. ooe ce 15 • .1161 Z.I 13.'
H5e 1.00000 " .ólHI 2.5 ••••
H6C 1.00000 17 .55019 2.2 n.6
OHe 1.00COO 14 .5CHi z.o '0.6
o •• : I.ooeoo I' .>~IH Z.O 9l.6
OHe 1.00000 n .45061 1.1 ".5
050C 1. coe co 21 • l! 151 1.5 ".0
Q51e 1. OOC00 lZ .Z9!H 1.2 91.Z
05ze 1. coooe ZJ .ZH51 1.1 91.3
051C 1.00000 2~ • Z'Oh 1.0 ".1
QSH 1.00000 li .1197> .1 100.0



QUADRO DE ANEXOS 917

o..
...
•••c
L

'"

'"~..•
c

••
C

li:

'"
U

C...
VI...
'"...
'"I
c

'".....•..
'"'::>

OI:
<;>... -O OI:. '"..• L••...
'".. C... ....• •...•• .-
•• o::
I ::>..• •'"L ......• ~...........

O..• -
"'- -., ... !oi..•
"'0 ..O ••••..

·.
,·I,,·,I·
·II,·",,·,,,·II,·I,·,,,·,,,

·,,
I

·I,
I·I
I
I·I,
I·,I
I

.~_W_W W • ._ •• _ ••••••••••••••

'"•W',.. N
O•.
N

....•~ .•". ..'I I

•...... .."""1 •.•••••• .,.,0"'"'_- •• 00;:~ÓÓ~::::~~t~=g..............----



oc:
'-lUAUKU Ut:. ANt:.JlUl>

918
»
tJ
;;JJ

OJ JUL n S'SS-X UUAS( l_O rOR ~~ISYS A-H~IES
,.,[ Jl O

ZDIJU D'
o
rn

nu. rIU IUILT nA IMPORT
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r A c T o li A N A l , S I S
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Z 1 4 ~ o 9 10 11 12 I] U I' 16 Ir 11 " ZO li lZ li l4 n ><
O

'C [ITI!ACHD , rJCIORS_

(/)

fiC •• II ••• 111.

----- raClJl r ACTOR r ACTOI! rAClOII r_ 011 , fAero" 6 r AeTOII r fiU.,. •
OUC ."1" -.0"Z5 -.H 951 -.IUZ6 0011 .11010 -.1'1" _"'li
ule .6UII .001" -_oa84~ -. I 1'1' nOl .01061 -_ ZI'O' -.1I0~

O'Je .UHO -.]Z8I' .1HO' -.0109 J - 00106 .0151' .lZ5" -.IOl"

noc _61Hl -.lO]ZZ -.C455Z .Z06lJ - IJll8 .IlJfl -_00"0 -_un,
a'DC .)ara5 -.00900 -oOH\Z -oC6HI 11100 olU" -.ll'O' .uu,

allc .,u ,. -001502 -02Z01' '. U~06 .11610 -00111' -.lI'" .lalZ"

oue .5'104 .25'" -.ZOHZ .olla -,ouu -00lZ40 -.nu, -.lJl,.

OUC • 5111o .l1h9 -0195103 -o J U" -,0'''1 -.HZTt .09514 -.OIOH

ute .41915 -.19110 .\ ~2,)1 -o 04214 ,1111 I ol,no .or ••• _Z04U

'''C .,rll' .0915' -.1'4Z' o lU •• -.olon .JTau .l"15 -.212"

OHC .0SlOI .'15>1 _I.5'Z 000'" -~orl1 1 005011 -.12411 .I"OU

OHC .0,.15 .5""8 -.0481\ -o CTtJZ .145" .1""" .2" Jl -.U"2

Q,.e .zru] .Ht.1Z -_2 li 00 -_UIIJ ~O1506 .IZOO' • ]lUO _OU'O

O"C .nHO .501H 004HZ • 14HZ -.10852 -.JJ2U -.14014 -.za911

Q5ze .0"'1 .\ ~HI .10'" -_121'.' .ZO"5 .IOUJ -.onu -.0"51

nlc .zre.r .11"" .7Ju" -.11701 .11'22 .01Hr -.COUI -.zreu

DlZC .I9J" .0"94 .\ ]]91 .5]82' .0\81' .,a07 _ eJOS1 .\ 980l

OJ1t • Jl81 5 .00lS' _oau. -o 5041 r '.]l09, -.01069' -.09lH -.0""

OHe • .Ol12 -olHH .100\1 .10 1" -.19~~5 -.Ol~Jl • 111~1 -.lZIU

gue .IUZ' .H.,) • 08\40 ."". .]]111 -.un • -.n,,' .un\

IIJoe .216]] •or5Z~ .111 a -_orC2~ -.HH5 .1l~61 • CUIl •• r •••
Que • J5UO -.19]12 _o Ih. -.onu .50HZ -.05lZl .'UOO -.OIZU

11": .11 '01 -.01000 .11 H.9 .nJU .1~'lZ -.59HZ .zzzu -.01015

UIC .6119' .on.~J .2 I OH • C4~14 -. 'OHZ -.50'" • IZ1'0 .lIO"

use .1'ZU .' 00' o -.OHse .C82H .0"" .01'10 .""5 .111"

raeuI 9

OHe •• Oll Zf
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051t • Il 115
00

Q50e .H}]8
~40C -_l'4'~
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JJ JUl 93
20:31:01

s r-ss-« ~HEA$r 3.0 r')~ U'HSY5 ~-SOIES

fILE' fILE aUIlT ~IA IMPO~r
- - - - - - - - - - - - - - - - - fAC1JR A N A L •

OHI:
~~se
~'2C
~49C
OHC

·.11315
-.08520

.15367

.175G8
- .3Z 982

OHC
QHC
036C
~46C

.23~56
.3&211
.17508
.01" 15

~5ZC
Q5IC

-.lZ~S7
-.10007

Q32C
olTC
Q54C
OHC

.05802

.03008

.07194

.03766

~30C
Q43C

. o~,.3 8

.25500

-.11739
-.030,8

'BSC -.55145

ft'tAL SHTISTICS:

tARIABLE COl'1;!UNALI TY a r ACro~ EI (iEN 'I "lUE per or 'lAR CUM peT
•

0301: • 71542 • 1 ~.S8~53 18.3 16.3

OltC .70874 a Z Z••• O114 s.& 27.9

Q32C .,. 92 09 ,. 1 1.19729 7.2 35.1

Q311: .6 ••480 ,. •• 1.592 ••9 6.4 ~1.5

onc .63611 ,. 5 1.44358 5.8 "7.3

:USC .16218 a i 1.27& •••• 5.1 52.4 I·
0361: .66682 ,. 7 1.15343 4.6 57.0
a3IC .48899 * 3 1.07908 r..l

~
OHI: .55020 a 9 1.0"685 4.2

Q391: .59355 *
QltOC .65216 *

,.
Hl: _ 70808 ,.
Q42C .58S!8 ,.
Q"11: • 515 52 a

g""C .~~8lt1 ,.
0••51: .ó 0114 *
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"."I&.( COII11IIIUli TY r ACTO' EIG[NHlU[ rCT ar , AI' CU" reT

010( •• UIl 1 ~.9J9" 19.1 ".1
lHE ."'2' Z 2. 2ez, J '_I ZI.'
Qll( ••••• 11 J I. I~'" 7.~ J~.J ,
Qn( • SI". 4 1.'29" ..~ U.I
QHE .n151. o ) 1."JI' ".0 '1.1

,
QJSE • 7JUS • I.ZZJll '.9
I} 6.[ .run , 1.11 •••• 4.1 ,OJF[ .)leu o • 1.07002 ,.,
UI( ."161
OJ9( .71021
QUE ."'" o

e:
QUE .600101 o
OU( .56.909
UJ[ .U152
OU( .'00'2
04S( .'10'4
O"E .'7711
QUE •••7••
OU( .40719
OU( .HIIZ
nOE .1o••~H
nlE .11119
nZE ., 1011
OSJE .'''9]
05H ."llI

IIEr"oDuClD c !lU:: lU I 011 ~ATR'111

UO[ QII[ O)H Ql)( OIH Q1SE 0]6( OJH IUl

OJO( ."'H J. -. De", I •• 06b~ ~ -.110)0 .0U41 -.OOUI .01110 .02010 -.".51
OJlE • ",. S .".7U· ·.0~ee2 -.CI'ZJ • OI2~O .01511 -.01'6.1 .00210 •• 01"
OllE .1l~U .011>94 .l>l>lrl· -.IH" -.I'l17 .01HO .0111' .01'" -.''''1
QlJ( .22" • .1HOS .1lb'0 .'S19". -.0141) -.OS"J .OCJU -.1012J -. o19•••
OI\( -.110U .094H .lna. • JOIO4 • SHHo -.11HI -.10"1' .0'1" -.1 ur J
on[ .on1J .1111) .040H .Iura .1'21\ .1J 4.'S· -.1"" .00'" .01115

OJ'( .OUIO • ISl'O -.0'111 .1084' .BSII • ~I991 .1.,S•• -.0'1" .'lIla >.D
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SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE EXTERNO (Ae) para o
período "FUTURO" com índice de Explicação da Variância Total de 66,2% para 9
FATORES ESPECíFICOS para INFO (B) (tis 46 e 49 do 81 1), de 65,1 % para
8 FATORES ESPECíFICOS para ADM(D)(tls 63 do Bloco 1) e de 63,5% para 8
FATORES ESPECíFICOS para OPER(F) (tis 78 do Bloco 1). 0 K

., JVl 93 SP5S.-X RElEASE 3.r) rGR IJIIISTS A-SEJUES
ll1Z~130

fILEI fILE aUILT VIA I~PGRT

PJUiE "

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - r A c J ~ n A ~ A l Y
0''1 .162"Qug ·:ll~fl03'
0'86 ·.2553
0308 .1551"
U~D -. ZJi 99
0'30 .ZS 61

9349 .O'J'OIHD .u '2

051D .05239Q52B .091'"

0'58 .OG,,.e
QlBa -.1&'02
D3U -.05132ura .2'5'8.328 .3'i2,Q.\ID -.'2 5

fINAL STAT1SfIC$1

'ARIA8lE CONRtmAtIU o rACrH EI GElU AlI1t: pcr CF _AR CU" pcr
oQ3'& .6~~a5 o 1 5. ZlJ15 20.9 20.9

UI .,4 0* o ·z 1. '\136 1.' 28.5
Q1ZB • KO o 1 I.' '&0 1.' 15•9
0339 .'Z516 o 4 1.5 a 1 6.4 2.1
Q3'1 .61519 o 5 1. '2"5 5.1 '8.0
8359 .Sl}94 o , I.Z9814 5.~ ~1:113" .&. 00 o 1.13'8& 4.
1370 ·tOl10 o L!J 1.0624j 4.1 62.1

188 • 1 11 o 1.0300 '_1 .~0399 .r I~'I o
Q'OO .5' •• o
lua .'286' o
'4tZ8 •• 9140 o"1& ·'li47 on~o .6 46 o

:tHU o

ItJi o
o

;'8 .56} o
049B .65 00 o
051»' .'S151 o
051D ."2Ql o ..
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QUADRO DE ANEXOS 925

SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO (AI) para o período

"FUTURO" com índice de Explicação da Variância Total de 64,4% para 9 FATORES

ESPECíFICOS para INFO (B) (fls 6 e 7 do bloco 111).de 63,1 % para 8 FATORES

ESPECíFICOS para ADM(D),(fls 16 do Bloco 111)e de 64% para 9 FATORES

ESPECíFICOS para OPER (E) (fls 18 do Bloco 11I).Contém freqüência, percentagem

e validade percentual em relação a cada questão )(fls 5 e 28 do Bloco 3).

2i JJl 9l
ZZ:41S23

SPss-x RELE_SE 1.0 FO~ U~ISTS A-SERIES "AGE

FILEI FI lE 3UILl VI - I "PlRT
- - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - r A C T o R A N A l T

AUlr5[S NUM3ER 1 ~A!IUflSE DElETtON DF CASES 'dITH MISS!);!; VALUES

EtTRlCTIDN I fOR ANIL1SIS 1, PRINCIP.L-COHPONENfS .N'LlSIS (PC)

I11TtAL STATISTICS:

HRIABLE COMMUN'LITY • fACTOR EIGEN".lUE PCT nr v AR CU" P cr
li'

018 1.00000 • 1 6.71035 23.2 23.2

OZB 1.Oa 000 • 2 Z.1& 754 9.5 32.8

018 1.00000 • 1 1.71084 5. ; 38.7

048 1.00000' • 4 1.4Z925 '.9 ltJ .6

Q58 1.00000 • 5 1.18355 4." 44.4

0&8 1.00000 • (, 1.28555 ~.it 52.8

Cl18 1.00000 .. 7 1.24972 4. J 57.1
Q58 1.00000 .. a 1.08&27 3.7 60.8

Q18 1.00000 • lJ.J \~ 3. & ~
·0108 1.00000 .. 10 .96181 3. J 67.8
0118 1.00000 • 11 . .95014 l.l 11.1

Q1Z8 1.0:>000 .. lZ .83000 Z. i 71. ~
OI]B 1.00000 o 13 .71618 Z.l 16.6

0148 1.00000 • 14 • 6919i Z•• 79.0 .

0158 1.00000 o 15 .6U30 Z.2 81.2

ClI6B 1.00000 • 16 .61461 Z.1 83.3
Qlla 1.00 COO D 11 .53649 I.il 85.2

0188 1.00000 • 18 .52160 1. li 87.0

0198 1.00000 D 19. .50025 1.1 Ba.l
Q!OB I.O()OOO • ZO .47668 I.á 90.3
Qns 1.00000 e ZI .45619 l.i 91.9
QZZ8 1.0000 O • 22 .4Z38Ó 1.~ 91.~
gZ 38 1.00000 • 23 .17664 1.j H.l

Q~4B 1.00000 e 24 .3~Z81 I. J 95.9

QZ58 1.OOOOa D 2~ .29101 1.0 9i.9
Q~68 1.00000 D 26 .21836 1. O 97.9

Q~18 1.00000 o Zl .23213 .8 98.7

QZaB 1.0000 O •• ZS .19469 .1 99.4
Q~n 1.00000 • 21 .15154 .& 100.0
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QUADRO DE ANEXOS 927

Z~ JJL 93
Z~:U:Z1 F' ar; E 1 (,

fiLE: FILE BUILT VI' IMPJRT

- - - - - - - - - - - .- - - - - - - f4CTOR 4 N A L r

rlN4L ST4TISTICS:

"R14 BlE COMHUIUL ITr • f A CT OR EIGEHULUE PCT Df V.R CUH per
•

OlD .6157 J • I 7.09411 Z4.j 24.5
Q~D .&Z512 • 2 2.59984 9.0 11.4
Q3D .70392 • 3 2.01215 7.1 40.6
O~D .7131') • 4 1.&')375 5.1 "6.3
OSD .51 936 • 5 1.41416 4.9 51.2
Q6D .60601 • 6 1.30991 4.5 ss .7
orD .&2547 • 7 1.12118 3.1 51.6
Q!D .49435 • /) 1.03095 3.6 63.1
Q9D .6.386 •
010() •Di 92 5 •
OU[) .10371 •
0120 .50094 •
0130 .i991,) •
O14!) •H665 •
015D .n209 •
016D .61807 •
0111) .6~31T •
QUD .51012 •
019D .6067 s •
Q~OI) •5i 061 •
Q~ID .5T697 •
QZ2D .6ZlH, •
Q~lO .79350 •
Q!40 .60431 •
QZ5D .53075 •
OZi!) .73149 •
OH!) .50?OZ •
QZ 80 .58661 •
Q!90 .72949 •

VARU lX

ttUIIUI CONVERGE> [N 11 ITERAfI OIlS.



QUADRO DE ANEXOS 928

U .I1l 'J srss-JI ULEU[ ).0 ro~ U"lSH A-S[III(SUl411H
I'A4[ li

rILE. fllC .Ull' VIA IlIrJII'

- - - - - - - - - - - - - - - - - .- , 11, L , S I S --------------------.

rUfui TlUlCSrORItUlD1I ItUU ••

raC1D1I FACf Dl 1 rACrOl! HeroR •• nCloR , HeroR , raerol! ra C, 011 •HeUR , _IUh _,ar" _IUU _Ull) .161'0 -.0"" .lU04 •(liUI
"CUI! l -.ZHl1 ·.trlll .1')14 .J'JSH .1'144 • J,.. J4 -_OJUI .lnH
HCfU J .0UOl ••• IZI -.l J4S4 -.1060J .'SUI .6'JU ·.Ul~ -.104'9
"CUR , ·.11101 .00'" -_'ll11 .141 lO -.lII9J .lUS1 .1 "00 .1 82',
r acr )11 , -.l6n, -.lUU -.III19 -.IUOI .16US .01"1 _I.,,, -.101"
Hcr3R • _'1971 -_462'1 -_01181 -.Z7'll '.0.9)1 .Jl2JJ .00'" .6JI'1
FAC' li r ·.401 lJ .6"U .00'" -.ZT", -.00'" _alTaJ .101U .SS'I'
raClJlI • ."1" .I&OU _1119 81 -_UUS -.6"t) .'1\'0 .11SI} -.H1J9

uurSl S IIUltarR °AIIIWU[ en.r rr oe cr CAHS WIJH IIUSI~ ULUES

uruenoll fali 'NALfS r s }. I'RIJIC."L-COII'OIlEIIU AIlALr$lS (I'C)

1'lrlAl S"flsllCSI

'UI &IIlE COIt"UULllJ rACJ(II r rct nUU[ I'cr ar WA~ CU" I'cr
ur 1.00000 I 6.UI" zz , , 11.48~f 1.00000 1 1.B'OI 1.1 li_IQJf 1.00000 J 1.1"'" 6.' JT.sOU 1.00000 , 1."191 s •• 4J.J8H 1.00000 S I.UH' ,.~ 41. J.~f 1.00000 6 l.llSZl '.2 Sl.SClTr 1.00000 I 1.1120J '.u ".SlUr 1.00000 I 1.I4SH ,.u 60.Sur 1.00000 Lu \I.O~ l ••

~
II0f 1.00000 la -:-y AS) J.4Clllf 1.00000 JI • '1I]J J.~ 10.1Clllr 1.0)000 12 .IZSH l •• lS.sClIH 1.00000 lJ .1'111 1.1 ".1OIU I.O~OOO 14 .1 SJ" 1.S 11.1OI)r 1.00000 o as •uoll 1•• 11.181 iof 1.00000 16 .6JUl l.~ 8J. JOIFr 1.00000 " .) •• 11 I. , n.Jli'" 1.00000 11 • )01160 1•• ar -o

I:)
c:
~
tJ
:;o
O
Orn
~
Z

~
O
t.Il
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N
00



QUADRO DE AArr:XOS 929

SPSS.X RElEASE 3.0 FJR U~ISYS A-SERIES PJGf 5

FlLEz fI. L E BU I L T V IA I /4P O R T

I·IHr3-R~C-EXPANSAO -PRE f01 a

~ALUE UaL ..

Vil 10 CU~
'IALUE nE~U~NCY PERCENT PERCEHT PERCEN

1.0 21 ZO.5 22.3 Z2.3
2. o 3~ 25.8 25.1 50.~
3.o 44 33.3 3&.4 86.B
4. o 16 12.1 13.2 100.0
9. o 11 5.3 "I SSI NG

------- ------- -------
rOUL 132 100.0 100. o

"4ISSING CAS;:S 11~AlID CASES 121

- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - - - - - ~ -
QI0 I·A014· R E:• EXPAN sAo -PREV

OLID CU"

'IAlUE lAaEL VALUE nnn;ENCY PERCENT FERC[NT PEFiC[Nl

1.o 23 17.4 19.3 19.3
2. o 51 38.6 42.9 62.2
3. o 3& 27.3 30.3 92 .4
4. o 1 &.8 7.& 100. C
9.0 13 9.8 ~ISSIHG

------- ------- ------ -
ror Al 132 100.0 100.0

~UI o CASE S 111 HISSIHG CASES 13

- - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - -
·I-OPER-REC-EXPANSAO -PREW

tAlUE USEL

ULID CUH

~AlUE r .~EQUENCY PERCENT PERCENT PERCENl :

1.o 21 15.9 17.6 11.6

40 36 27.3 30.3 41.9
3.0 50 37.9 42.0 69.9

4.0 12 9.1 10.1 100.C
9.0 13 9.8 HISSING------- ------- -------

TOTAL 132 100.0 100.0

HI SSI NG CAS:=S 13WALID CASES 119



QUADRO DE M'EXOS 930

21 JJL 13 iP:iS-X RELEASE 3.0 r3R U"tISYS A-SERIES
13139z"1

fILEI fILE BUILT VIA I ••PORT

Q238 I-INfO-SAL·NEGOCIACOES - PRE t

VAlID CU••
WllUE lAllEL ~ALU[ nEQU(NCY PERCEHT PERCENT PERCENT

I. O 19 1"." 1& ." 16.,
2. O 18 13.6 15.5 31.9
3. O 57 43.2 4~.1 81. O
4.0 22 1&.1 19.0 100. O
9.0 lá 12.1 /l4ISSING------- ------- -------

TOTAL 132 100.0 IDO. O

HlID CASES MISSING C1SES lólló

- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q230 l-ACI1-SlL-NEGOCI "COES -PREV

HLID CUM
~AlUE lABEL OlUE nE;/UENCT P[RCE~T PERCE1iT PERCD.J

I. () 14 10.& 12_3 12.3
2.0 15 11." 13.2 25••
3. O ÓÓ 50.0 51.9 83.3
4. J 19 14.4 ló_l 1ao. o
9. o 18 13.6 MISSING

------- ------- -------
10 TAL 132 100.0 100.0

HllD CASES 114 MISSING ClES 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Q21f 1-) P ER- SAl-N EGOCI ACOES

tAlUE tABEL
HlID CUH

V_lUE nEIWENCY PERCENT FEPCENT PERCENT

1.o 12 9.1 10.4 10••
2.(), 11 8.3 9.6 20.0
3.1) &9 52.3 60_0 50.0
4.0 23 17.4 20.0 100.C
9.0 11 12.9 HISSING------- ------- -------

TOTAL 132 iuo ;o 100. o

MISSING CASES 17tAlID CASES 115



QUADRO DE ANEXOS 931

SPSS - ANÁLISE FATORIAL para o AMBIENTE INTERNO(Ai) para o
período "ATUAL" com índice de Explicação da Variância Total de 64,9% para 9
FATORES ESPECíFICOS para INFO (A) (fls 6 e 7 do Bloco VI), de 68,8% para
1OFATORES ESPECíFICOS para ADM(C), (fls 13 do Bloco VI) e de 62,7% para 8
FATORES ESPECíFICOS para OPER (E) (fls 20 e 21 do Bloco VI)_

Z& JUl 93
Z2HlIZl

~P~s-x RElEASE 3.0 FJR U~ISYS l-SERIES PlGE 6

FlLEa FILE BUILT VIA IHPORT
- ~ - ~ - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - FACTJR A N A l Y

AN"lYSIS NUMSEa 1 PAIRi:lIH Dn.ETID~ ar CASES WITH ~ISSING t~lt;ES

EXT~ACTION 1 rOR ANALYSIS 1, PRIN:IPAL-COMPONENTS ANAlYSIS (PC>

1''11 I AL S T "TI S TI C S:

HRI lBlE C muw ~A LI TV .. r AC Tal (1~[NYAlUE pcr cr 'i AR CUH PC r
*OlA 1.00000 • 1 7.41932 24.1 24.7

QZA 1.00000 * 2 2.54320 8.5 :33. Z
QH i, CO COO .. 1 1.594B8 5.3 3B.5
QltA 1.00000 • I, 1.55554 5.2 43.7
05A 1.00000 .. 5 1.52356 S.l 48.8
as A 1.00000 .. & 1.41529 4.1 53.5
OTA 1.00000 .. 1 1.24970 4.2 51.7
08A 1.00{)OO .. 6 1.11S85 3.7 61.4
09A 1.00eoo • LJ..-I 1.06364 3.6 ~
010l 1.00000 .. l-O .97715 3.3 68.2
HlA 1.00000 .. 11 .95358 3.2 11. li

Ql ZA 1. DOCOO .. Il .8170& 2.7 11•• 1
Ql1A 1.00000 .. 13 .77214 2.6 76.1
QIU 1.00000 • H .71>70 l." 79.1
Ql5A 1.00000 .. 15 .&9469 2.3 81.4
016l 1.00000 * 1& .63007 2.1 83.5
011A 1.00000 .. 11 .5999 & 2.0 85.5
Q17A 1.00000 .. 15 .54314 1.e 87 ••3
QIU 1.00000 .. l~ .48981 1.& 85.9
019A 1.00eoo * 2(1 .46969 1.6 90.5
O~OA 1.01)000 .. 21 .45135 1.5 9Z.0
QZIA 1.00000 .. 22 .1t21í75 1.4 93.4
022A 1.00000 .. 23 .3903l 1.3 94.1
QZJA 1.00000 • 24 .34900 1.•2 95.9
Q~'A 1.00000 .. 25 .3331 1 1.1 91.0
QZ5A 1.00000 .. 2& .21261 .9 97.9
QZ6A 1.00000 • 21 .22120 .8 95.1
QZ1A 1.00000 • 25 .21709 .1 99.4
QZ8A 1.0otoO .. 29 .183419 .6 100.0
QZU 1.0QOOO .. 33 .00000 .0 100.0



zs JUl '3
ZZ'H'24

SP$S-X RElEASE 3.0 f,)R UH ~Y) ~-HínES
1

rIU' FILE 8UILT tIA II!PORr

2.541 •
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O
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QU ADRO DE ANEXOS 933

2i JUL 93
ZZlU 12 s

iPSi-X RELEASE l.J FJ~ J1I~Y5 A-SE~IES

fILE BUILT VIA IlfPJPT

- - - - - - . - - . - - - - - - - . . - - - - - FACTClR

rlerOR 7
F"lCrOR 8
F"AerOR fi

.085"3

.H 53!

.&4441

~'AL'SIS ~u~aE~ 2 ~AIRWISE DELETIJ~ Jf CASES WITH ~ISSI~~ VAlUES

(XrRACIIOH 1 fOR ANALTSIS 2, PRIHCIPAL-CCHFOHENTS ANAlYSI~ (PC)

I~ITIAL STATI SH CSI

VARIABLE CO"" U'CA LI rr .. r AC TOl EI :iENVALiJE peT ar VAR cu'"' per..
ale 1.00000 * 1 6.99443 23.3 23.3
cz c 1.00000 * 2 2.&7,&7 8.9 32.2
~3C 1.00000 .. 1 1.61227 Ó .2 38.5
'HC 1.00000 .. 4 1.ó9Z31 5.6 44.1
Q5C 1.03000 .. s 1.4599r 4.9 "9.0
aóC 1.00000 • r, 1.36'57 4.6 53.5
07 C 1.00000 • 7 1.27095 4••2 57.8
asc 1.00000 .. ! 1.22275 4.1 &1_9
Q~C 1.00000 .. 9 1.04&90 3.5 65.3
Q10C. 1.00000 • Uu 1.04049 3.5 I 68.8
Q11C 1.00000 .. 11 • 90S02 3.0 71.~
QIZC 1.00000 • 12 .8& 411 2.9 74.7
~11C 1.00000 .. 13 .77&17 2.6 77.3
Ql.C 1.00000 • 1" .7HóO 2.5· 79.8
O15C 1.00000 .. 15 .66901 2.2 82.0
016C 1.00000 • 1& .63412 2.1 8".1
lurc 1.00000 .. 17 .59.10 2.0 86.1
Q17C 1.00000 .. 16 .53079 1.8 87.9
Ol6C 1.00eoe • 19 .5051t6 1.1 89.5
Q19C 1.00000 • 20 .48&25 1.6 91.2
QZOC 1.00000 .. 21 .U33Ó 1.4 92.5
OZlC 1. acecc * zz .38155 ·1.3 93.8
Q22C 1.00000 • 21 .31H4 1.1 95.0
QZ3C 1. o~000 • 2~, .32025 1.1 96.0
/}Z4C 1.00000 .. 25 .29616 1.0 97.0
QZSC 1.00000 • 26 .27906 .9 97.9
OZ6C 1.00000 * 27 .23307 .8 98.7
Qzrc 1. 00000 • 26 .21&59 .7 99.ft
QZSC 1.00000 .. 21 .16'147 .6 100. o
Q29C 1. aoeoo • 30 .00000 .0 100.0



QUADRO DE ANEXOS 934
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QUADRO DE ANEXOS 935

2; JU~ 93
22H 1127

SP~i-X ~EL[ASE 1.0 fJR J~ISYi A-)E~IES PAGE 20

fI LEI .FILE aUILT UA I~PJRT

------ - - - - - - - - - .. - . - - - fACT:JR A N A l

r rcrus 10 -.08890 .74H9

ANAL'SIS NUJt8ER 1 'AIRWISE DELEHON ar CASC:S \:11TH I4ISSIN~ ULUES

EXTRACTION 1 fOR lNALYSIS 1. PRl~:IPAL-CO~PONENTS AN1LYSIS (PC)

l'fIlIAL SUTlSTICSI

'IA RI ABLE CO""UIULI TY • fAC TOl EIGE~~ALUE PCT af -lAR CUH peT
•

~IE 1.00000 • 1 7.23349 24.1 2Ll
.'~~E 1.00000 • 2 2. e8~57 9.& 33.7
Q3E 1.00000 • J 1.75145 5.8 39.6
HE l.ooeoo • 4 1.&8127 5.6 45.2
Q5E 1.00000 • > 1.59~2& 5.3 50.5
Q~E 1.00000 • & 1.3694& lt.& 55.1
OrE 1.00000 • 7 1.2J~2T 4.1 59.2
'J8E 1.00000 Lu 1.04~88 3.5

~
•

Q9E 1.00000 • 9 .99795 3.3 (, o
010:: 1.00000 • 10 .97&61 3.3 .6~. 3
QUE 1.00000 • 11 .86748 2.9 72.2
Q12E 1.00000 • 12 .19,>95 2.7 74.8
Q11:: 1.00000 • 13 .76501 2.& 17.4
QUE 1.00000 • H .11135 2.4 79.8
Q15E 1. DO000 * 1> .&4355 2.1 81..9
Q16E 1.00000 • 1& .&1458 2.1 84.0
017E 1.0aooo • 11 .5.7211 1.9 85.9
Ql1E 1.00000 • la .5H&1 1.8 87.1
QUE 1.00000 • 1~ .4890& 1.6 89.3
QUE 1.00000 • 20 .4& 3 33 1.5 90.9
aZOE 1.00000 • 21 .43>11 1.5 9Z.3
Q!lE 1.00000 • 22 .39440 1.3 93.1
QZ2E 1.00eoo • 23 .37091 1.2 94.9
Q!JE 1.00000 • 24 .33&84 1.1 96.0
QZ4E 1.00000 • 25 .Z9108 1.0 97.0
QZ5E 1.00eoo • 2.6 .27801 .9 . 97.9
Q26E 1.00000 • !7 .ZH&5 .8 98.1
Q~lE 1.00000 • 25 •Z212 1 .7 99.5
OZ8E 1.ooeoo • 29 .16083 .5 100.0
QZ9E 1.00000 • 30 .00000 .0 100.0



QUADRODEANEXOS 936

SPSS ANÁLISE DE FREQÜENCIA SIMPLES com estudo de
MEDIANA.MODA, KURTOSIS. VARIÂNCIA. MINIMUM, etc .. realizada para todas as
questões de todas as UNAN. com "VALlD CASES e MISSING CASES".
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QUADRO DE ANEXOS 937

TESTE DE WILCOXON - Estudos individuais para os ambientes e
períodos ( Fls 937 à 942) e resultados obtidos fi. \,
no processamento (F Is 943 à 952) U r;

Teste de Wilcoxon - Diferença de Percepção
periodo Atual X Periodo Futuro - Ambiente Interno (Ai)

Agentes
Periodos INFO AOM OPER

A X B C X D E X F

Quest UNAM e
Fatores

IQ01 REC-EXPANSAO .0000 .0038 .0027

IQ02 REC-CRIACAO .0000 .0131

1003 REC-DlMENSIONAMENTO .0035

IQ04 REC-ROTATIVIDAOE .0005

1005 REC-PREVISAO .0001 .0035 .0003

Q06 REC-ALTERN .0000 .0000 .0000

Q07 REC-METODOS .0000 .0000 .0000

Q08 REC-RECOLOCACAO .0000 .0000 .0000

Q09 ,REC-DEMISSOES .0118 .0002

Q10 TRE-PROGRAMAS .0000 .0000 .0000

Q11 TRE-CARRElRA .0000 .0000 .0000

Q12 TRE-INTEGRACAO .0000 .0000 .0000

Q13 TRE-RECICLAGEM .0000 .0000 .0000

Q14 TRE-PRODUTIVIDAOE .0000 .0000 .0000

Q1S TRE-QUALIDAOE .0000 .0000 .0000

Q16 TRE-ACOMPANHAMENTO .0000 .0000 .0000

Q17 TRE-LNTD .0000 .0000 .0000

Q18 SAL-PLANOS .0000 .0000 .0000

Q19 SAL-REMUNERACAO .0000 .0000 .0000

Q20 SAL-BENEFICIO .0000 .0000 .0010

Q21 SAL-QVT .0000 .0000 .0000

IQ22 SAL-AO .0000 .0000 .0000

-
Q23 SAL-NEGOCIACOES .0000 .0000 .0000

Q24 SEG-DESLIGAMENTO .0000 .0000 .0000

Q25 SEG-APOSENTAOORIA • .0000 .0000 .0000

Q26 SEG-SAUDE .0000 .0000 .0000

Q27 SEG-PARTICIPACAO .0000 .0000 .0000

Q28 SEG-LAZER .0000 .0000 .0000

Q29 SEG-CULTURA .0000 .0000 .0000



QUADRO DE ANEXOS 939

Teste de Wilcoxon - Diferença de Percepção
Periodo Atual (1980/1990) - Ambiente Interno (Ai)

Agentes InfoxAdm InfoxOper AdmxOper
Periodos A X C A X E C X E

Quest UNAN e
Fatores

Q01 REC-EXPANSAO .0017 .0397

Q02 REC-CRIACAO .0442

Q03 REC-D IHENSIONAMENTO .0016 .0013
Q04 REC-ROTATIVIDAOE .0000 .0000
Q05 REC-PREVISAO
IQ06 REC-ALTERN
Q07 REC-METODOS .0179 .0202
Q08 REC-RECOLOCACAO
Q09 REC-DEMISSOES .0036 .0000 .0010

Q10 TRE-PROGRAMAS .0008
Q11 TRE-CARREIRA
Q12 TRE-INTEGRACAO
Q13 TRE-RECICLAGEM
Q14 TRE-PRODUTIVIDAOE .0358
Q15 TRE-QUALIDAOE
Q16 ITRE-ACOMPANHAMENTO .1640

.Q17 TRE-LNTD

Q18 SAL-PLANOS
IQ19 SAL-REMUNERACAO
Q20 SAL-BENEFICIO .0157
Q21 SAL-QVT .0001 .0017
Q22 SAL-AO
Q23 SAL-NEGOCIACOES .0001 .0007

Q24 SEG-DESLIGAMENTO
025 SEG-APOSENTAOORIA

1026 SEG-SAUDE •

Q27 SEG-PARTICIPACAO
1028 SEG-LAZER .0090

Q29 SEG-CULTURA .0020 .0006



QUADRO DE ANEXOS

Teste de Wilcoxon - Diferença de Percepção
Periodo Atual X Periodo Futuro - Ambiente Externo (Ae)

Agentes
Períodos INFO ADH OPER

A X B C X D E X F
Quest UNAN e

Fatores

IQ30 REC-TECNICOS .0000 .0000 .0000
Q31 REC-BACHAREIS .0000 .0000 .0000

IQ32 REC-DISPONIBILIDADE .0003
IQ33 REC-DEHANDA .0000 .0000 .0000
IQ34 REC-ABSORCAO .0000 .0001 .0001
IQ35 REC-TECNICAS .0000 .0000 .0000
IQ36 REC-TENDENCIAS .0000 .0000 .0000
Q37 REC-ACEITACAO .0000 .0000 .0000
Q38 REC-CONHECIMENTOS .0000' .0000 .0000

Q39 TRE-ACOMPANHAMENTO .0000 .0000 .0000

Q40 TRE-ATUACAO .0000 .0000 .0000
Q41 TRE-VALORES .0000 .0000 .0000
Q42 TRE-ATUALIZACAO .0000 .0000 .0000

Q43 TRE-APRIMORAMENTO .0000 .0000 .0000

Q44 SAL-SINDICAL .0000 .0000 I .0000

IQ45 SAL-ECONOMICO .0000 .0000 .0000

Q46 SAL-SALARIO .0000 .0000 .0000

Q47 SAL-HANI PULACAO .0007 .0000 .0000

Q48 SAL-COMPOSICAO .0004 .0000 .0002

Q49 SEG-ECOLOGIA .0000 .0000 .0000

QSO SEG-INVESTlMENTOS .0000 .0000 .0000

QS1 SEG-TENDENCIAS
Q52 SEG-PREVENCAO
Q53 SEG-MUDANCA .0000 .0000 .0000

Q54 SEG-CONTROLE , .0000 .0000 .0000

938



QUADRO DE ANEXOS

Teste de Wilcoxon - Diferença de Percepção

periodo Futuro (1990/2000) - Ambiente Interno (Ai)

Agentes InfoxAdm InfoxOper AdrnxOpe r
Per iodos B X D B X F D X F

Queat UNAN e
Fatores

1001 REC-EXPANSAO .0180 .0100

IQ02 REC-CRIACAO

Q03 REC-DIMENSIONAMENTO .0087

1004 REC-ROTATIVIDADE .0019 .0033

IQ05 REC-PREVISAO .0406 .0011

1006 REC-ALTERN

Q07 REC-METODOS

Q08 REC-RECOLOCACAO .0305

Q09 REC-DEMISSOES .0108 .0086

Q10 'rRE-PROG RA."'.AS .0025 .0046

Q" .TRE-CARREIRA..
Q12 TRE-INTEGRACAO

Q13 TRE-RECICLAGEM

Q14 TRE-PRODUTIVIDADE

Q15 TRE-QUALID}\ nE

Q16 TRE-ACOMPANHAMENTO

Q17 TRE-LNTD

Q18 SAL-PLANOS .0442

Q19 SAL-REMUNERACAO .0029

Q20 SAL-BENEFICIO

021 SAL-QVT

Q22 SAL-AO

Q23 SAL-NEGOCIACOES .0051 .0077

Q24 SEG-DESLIGAMENTO

1025 SEG-APOSENTADORIA .0277

Q26 SEG-SAUDE .0047 .0022

Q27 SEG-PARTICIPACAO .0201 .0119

IQ28 SEG-LAZER

Q29 SEG-CULTURA

940



QUADRO DE ANEXOS 941

Teste de Wilcoxon - Diferença de Percepção

Periodo Atual - Ambiente Externo (Ae)

Agentes
Per iodos InfoxAdm InfoxOper AdrnxOper

A X C A X E C X E
Quest UNAN e

FatoreI!
ATUAL - EXTERNO

Q30 REC":TECNICOS .0242

Q31 REC-BACHAREIS .0000 .0002

Q32 REC-DISPONIBILIDADE .0000 .0001

Q33 REC-DEMANDA
Q34 REC-ABSORCAO

1035 REC-TECNICAS
Q36 REC-TENDENCIAS .0097

Q37 REC-ACEITACAO .0442

Q38 REC-CONHECIMENTOS .0140 .0051

Q39 TRE-ACOMPANHAMENTO .0092 1

Q40 TRE-ATUACAO .0055 .0106

Q41 TRE-VALORES .0224 .0000 .0065

Q42 TRE-ATUALIZACAO .0000 .0003

Q43 TRE-APRIMORAMENTO

Q44 SAL-SINDICAL .0166 .0000 .0000

Q45 SAL-ECONOMICO .0032 .0003

Q46 SAL-SALARIO .0000 .0000

Q47 SAL-MANIPULACAO .
Q48 SAL-COMPOSICAO

Q49 SEG-ECOLOGIA .0133 .0022

Q50 SEG-INVESTlMENTOS .0020 .0003

05l SEG-TENDENCIAS
Q52 SEG-PREVENCAO .0086

Q53 SEG-MUDANCA
Q54 SEG-CONTROLE .0000 .0000



QUADRO DE ANEXOS

Te9te de Wilcoxon - Diferença de Percepção
Periodo Futuro - Ambiente Externo (Ae)

Agentes
Periodos InfoxAdm InfoxOper AdmxOper

B X D B X F D X F
Quest UNAN e

Fatores
PREVISAO - EXTERNO

[Q30 REC-TECNICOS .0017 .0114

Q31 REC-BACHAREIS .0000 .0000

Q32 REC-DISPONIBILIDADE
Q33 REC-DEMANDA
IQ34 REC-ABSORCAO .0047
Q35 REC-TECNICAS
Q36 REC-TENDENCIAS .0088 .0007

Q37 REC-ACEITACAO
Q38 REC-CONHECIMENTOS .0220

Q39 TRE-ACOMPANHAMENTO .0002 .0073

[Q40 TRE-ATUACAO .0288 .0028

Q41 TRE-VALORES .0005 .0400

Q42 TRE-ATUALIZACAO .0240 .0002 .0124

Q43 TRE-APRIMO~~NTO .0020 .0010

Q44 SAL-SINDICAL .0000 .0000

Q45 SAL-ECONOMICO .0154 .0106

Q46 SAL-SALARIO .0099 .0006

Q47 SAL-MANIPULACAO
Q48 SAL-COMPOSICAO

Q49 SEG-ECOLOGIA .0058 .0001 .0173

Q50 SEG-INVESTIMENTOS .0013 .0001

Q51 SEG-TENDENCIAS
Q52 SEG-PREVENCAO .0284

IQ53 SEG-MUDANCA .0003 .0006

Q54 SEG-CONTROLE . .0000 .0000



ODE ANEXOS 943
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:~:~~::.::
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-------------------------------------------------------------------------------
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.• :111:"':
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--------------------------------------------------------------------------------. .•. ..- .-
;j..= : ••.•. _ ••.•..••• -

:;; ... ..:

1116:3
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\ , - R~:"1r 5 :,~~;)~, :'1-:,~t:• ~'_'~_'M ~-
• c: .~=;:~:S i~7t\r, 5t Q30B ,

>1 .••".'.,

c , .~s [Q~;)~ :~g:OF:j.'

1 ••••.••.~.......~«: f 2-tailec p: .2326

-------------------------------------------------------------------------------
Pa;e 153 EXTERNO - vAR!AVEL 30 ate 54 - PREViSAO - WILCOXOH 3 A~OS 3/10/92

Wil:o~D' ~dt:hed-pairs Signed-ranks Test

Q30B
lIith Q30F

~ean Rank

17.14
22.42

Cases
,1 - Rany.s {930F Lt g:OBl•
1(\ + P.an~:s {º30F 6t ;i~:l.:=,\.... ,..



QUADRO DE ANEXOS 944

o' .. -:
- -

- -' - - . - - - : - =

Ioo-:.i:~:: = ...•

•. .•. ,.- ... '" -, ..•- ...•.. :'.: .:-::":

- iC •• :: .•• 1Ii'::::'"~:-:,::T: .. - -"~"_r=-.... -:. --

:.. ~ .

-- .... - , 1',,··~- '.

. ~ .....
oi _ "," ~._ .' •...

_-:a:.=~ : = '. ". -

-------------------------------------------------------------------------------
;~::: -.-'" .. - •.....

,., •• ~'i' _: ~L.:

•• : 1
-.1 ••• ,

""'-. ""''','' "' ..i "P'f ~ ••••• u' ••'.' ',,,,,, ,""'-. 8702 :ases f:r S?AR iHH

----------------------------~--------------------------------------------------
?a;e .~, EF~q~Q Y~RI ...~!:' 30 ate 54 - FR::~'1SAJ WI~:DC~ ~w:S "( :::;=:120 ~ t : : ".•:
ti·,.; ~ ;2') .,. :t.t 6~5: O 4. O.
Q3; D 1 :9 ~'.2269 é694 ; 0 4. O
Q31F i18 1.. 8i29 Oj I (, i I) 4. O

(~ediar.)
25th 50th 75th

N p ~. 1 ?ercó'!itiJe rercen:ile, ó'rc~n.l.e

Q:!3 120 3.000 3.0':0 4.000
G3:n 119 3.000 3.000 4.000
Q3i" 1iE 2.000 3.000 4.000
------------------------------------------l~-----------------------------------
Page 157 EXTERSD - YARIAYEL 30 ate 5t - PREV!SpO - _ILCOXON 3 A~OS 3/10/92



QUADRO DE ANEXOS 945

• -1-:' .a.:

- ~. c • ~- -- . ~..'
• .' c i

"
.:: ~• 1'\'"'' .'a~ "- . l! ..••.

~ " , .. =~ ,' .• \- - .c -., -

=

-------------------------------------------------------------------------------

= _, U~::
.L I ""'.",,,: :-ta::ec P = .1730

Paçe 291
-------------------------------------------------------------------------------

Inter,: - VA~!~VEL 1 ate 29-?REVISAD-WILCDIDN 3 A~CS7RAS - .~., •... ""
',i"'" .

Q29D
lIith Q29F

Wilcoxo1 ~atched-~airs Signed-ranks Test

~ean Rank Cases

7.21 7 Ran~5 (!l29F Lt ii29Dl
5.50 5 + Ranks IQ29F 6t 929nl

105 Ti es (Q29F Ê'q 929Dl

117 Total

= -.9021 2-tai!ed " = .3670



QUADRO DE ANEXOS 946

=.'~, .'.'"i-:- . ~..
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QUADRO DE ANEXOS 947

- ..~: .~.. .. _ .. -~. _. - - _.- :::: _:::. :.!:-

Ç:4A
QS4C
Ç:4E

96 C'vC 2. :~~y) ,.
0':'0~.

95 2.000 :.000 3, ~)üG
9: 2.000 3. (~OO 3.('00

9 - ~'~:,,~: i5J: • ]:dA- ~
~ + R~~~..s ~5·E 2t J54A.,

;

;7 ~S " QS4C .' QS4A l.,.

~5 T:tal

z = 2-tailed ? = .°926-.02!8

Page 14E EXrERNC - VAR1AVEL 30 ate 54 - ATUAL - WILCCXON 3 A~2SrRA 3;10/::

- - - - - Wilc:~on ~at:hed-~3irs 5igned-ranks Test

Q5~A
.ith QS4E

, ,
!:!

lI!in Rani Cases

13.50 3 - Ranks [QS4E lt QS4Al
18.42 ~2 + R.iflh (QS4E St QS4Al

so Ti toS (QS4E \11 9S4Al

95 Total



QUADRO DE ANEXOS

-------------------t-----------------------------------------------------------

~j!c~x~n ~at:hed-~air5 Siçned-ranks 7est

Q54C
li: th Q54E

~ear! ~ank CaS?5

14.:0 - ~a~~s {QSJ!: • gSE)~
,., 'J" 1~ • Ra~~: ;-]:~E c+- g~4C;• ,., L ,..

61 Les :9SE -" g:4C;-~

z = :-:aile~ ? = .'\('.i~."
.'.'''''.,"'.'-'.6075

5et listing ·c:\~ibcr\re5~:\~ElTft,txt·.

.• ',' I:'"
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QUADRO DE ANEXOS 949

... s: ó': '1- ~-
- ,-

{~!di i!':)

25th 50th 7St'l
N ~erce,,:::2 ?er:e:.ti le re':enli:e

~:.~ :29 1.000 2.C:OO :. ry!)C t~E !24 2.000 2.0COO 2.00Q J L

~:~ m 2.000 2.000 3.~OO

91A

21.00 1~ - qan~~ :~:C ~~ ::A~
:0.26 27 + ;dn~.s (;1: 5~ ;:~)

Z: -1.8415 2-tai!ed p: .0656

-------------------------------------------------------------------------------
Page 5 intl'rno - VARIA\lEL·l ate 29 - AT~~ IilLCOIDti 3 MOSTRAS 3d !í92

- - - - - liilcoxon ~atched-pairs Signed-ranks Test \

-Q1A
wi th lHE

"un Rank Cases

21.21
26.51

14 - Ranks (m Lt G1Al •.
35 + Ranks (QIE 6t QIAl
7S Ties (Q1E Eq Q!Al

-"', _._--_.- '.- --.- ,..--- '# .- ~-.-'-' - - ~-- -~~----- -------_.-



QUADRO DE ANEXOS 950

.. ::. .! : - ;: ; ~,.!
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'a;e
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~ I 4.J ••- .
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'7 6703;t~ L, •
•... ,..,,.. .. l 9,::-63 7' ,. '. " ~ .'L l;..,:. •....

-------------------------------------------------------------------------------
.•. f' t ,..,••••

'~'.1: ~" "':.:..

r, 4. "..v i)

.\) q • c-
, O 4.01 •

(1'!eó:an)
25th 50th 75th

N Per cent i1e Perr ent il e Percer:~i!e

Q2A 96 1. 000 2.000 2.000
Q2C 96 1. 000 2.000 2.000
Q2E 96 1.000 2.000 2.000
-------------------------------------------------------------------------------
Page 9 11terno - vARIAVEL 1 ate 29 - ATUAL WILCOXON 3 A~OSTRAS

••Wi1coXDn 1'!atched-pairs Signed-ranks Test

Q2A

3/11 í92



DE ANEXOS 951

114 TC~31

z = -.5!C'S

- - - - - ~ijcoxon ~atched-pairs Signed-ranrs Test
,

Q53A
.ith Q53B

~ean Rant Cases

32.63 4 - Ranks (953B Lt 9S3AJ
23.76 44 + Ranks (9S3B 6t 9S3AJ

67 Ties (953B Eq 9S3AJ

115 Total

Z = -4, 6924 2-tail ed P = .0000
)..\

~age 126 EXTERNO - VARIAVEl 30 ate 54 -ATUAL E PRE~!SAO - ~IlCO~QH 5/31/92

- - - - - Wilcoxon ~atched-pairs 5igned-raoKs Test

QS3C
.:~h QS3D

~ean Rank Cases

38.83 ~ - RanKs (gS3D u 9S3Cl.)

24.65 47 + " '
InC:T!I 6t ~C:TI'I"an,.s IClw.JLt' ChJ-J\#1

63 Ties i9S3D Eq 9S3Cl

113 Total

Z = -5.0294 2-tailed P = .0000

- - - - - Wilcoxon ~atched-pairs Signed-ranks Test

Plean Rank Cases

38.25 4 - Ranks (053F Lt 053El
28.30 53 + Ranks I Q53f St gs3EI

56 Til's (QS3F Eq 953El
••

113 Total

Z = -5.3511 2-tailed P = .0000
t--\,

Page 127 EXTERNO - VARIAVEL 30 ate 54 -ATUAL E PREVISAO - WILCOIOH 5/31/92

- - - - - Wilcoxon Platched-pairs Signed-ranks Test

954A
"ith 9S48



QUADRO DE ANEXOS

23.63 4S + ?anks (g~4B 6t Q~AA)
48 Ti~5 (QS4B tO gS&Aj

,
94 'Total

Z: -5.7140 2-tailed P = .0000
rl(

- - - - - Wilcoxon "atch!d-pairs Signed-ranks Test

9S4C
.ith 954D

"ean Ra:1k Ca5~s

19.00 - Rani:s (9SU Lt 9S4C)
24.11 '6 ~ Ranrs (9S40 6t 954Cl

47 Ti es (9S~D Eq gS4Cj

94 Total

Z = -5.7673 2-tailed P = .0000

Fage 123 EXTERNO - VAR!AVEL 30 ate 54 -ATUAL E FREV!SAD - ~ILCDIDN 5/31/92

- - - - - ~il:8xDn ~at:h~d-pdirs Signed-ranks Test

QS4E
with gS4F

~ean Rank Cases

.00 O - Ranks (9S4F Lt 954Ei
23.50 46 ~ Ranks (QS4F 6t Q54El

48 Ties (QS4F Eq 9S4El

94 Total
Z = -5.9052 2-tail~ P = .0000

______________________________________________________~_l _
Paçe 129 EXTERNO - VARIAVEl 30 ate 54 -ATUAL E PREVlSAO - NILCOION 5/31/92
This procedure was cODplet~ at 1:05:37
-------------------------------------------------------------------------------
Page 130 EXTERNO - VARIAVEL 30 ate 54 -ATUAL E PREVISAO - WILCOION 5/31/92

to

End of lnclude file.



..•_----

QUADRO DE ANEXOS 953

TESTE DE KOLMOGOROF-SMIRNOV - Estudos para os ambientes e
períodos ( Fls 953 à 956) e resultados obtidos no processamento (Fls 957 a 959).

Teste de ~olmo90rof-Smirnov
Diferenças entre Empresas Públicas X Empresas Privadas
Per iodo-Atual (1980/1990) - Ambiente Externo (Ae)

Agentea
Periodo INFO ADM OPER

A C E
Quest OHAN e

Fatores
lç30 REC-TECNICOS
IQ31 REC-BACHAREIS
iQ32 REC-DISPONIBILIDADE
Q33 REC-DEMANDA
Q34 REC-ABSORCAO
Q3S REC-TECNICAS
Q36 REC-TENDENCIAS
'Q37 REC-ACE ITACA0
Q38 REC-CONHECIMENTOS

Q39 TRE-ACOMPANHAKENTO
Q40 TRE-ATUACAO
Q41 TRE-VALORES
Q42 TRE-ATUALIZACAO
Q43 TRE-APRIMORAMENTO

Q44 SAL-SINDICAL
Q4S SAL-ECONOM1:CO
Q46 SAL-SALARIO
Q47 SAL-MANI PULACAO
Q48 SAL-COMPOSICAO

IQ49 SEG-ECOLOGIA
IQsO SEG-INVESTIMENTOS
IQSl SEG-TENDENCIAS
IQS2 SEG-PREVENCAO
IQS3 SEG-MUDANCA
QS4 SEG-CONTROLE



QUADRO DE ANEXOS

Teste de Kolmogorof-Smirnov
Diferenças entre Empresas pQblicas X Empresas Privadas
Periodo-~tual (1980/19901 - Ambiente Interno (Ai)

Agentes
Per iodo INFO ADM OPER

A C E
Quest UNAN e -Fatores

IQOl REC-EXPANSAO
IQ02 REC-CRIACAO
IQ03 REC-DIMENSIONAMENTO
IQ04 REC-ROTATIVIDADE
IQoS REC-PREVISAO
Q06 REC-ALTERN
!Q07 REC-METODOS
'Q08 REC-RECOLOCACAO
Q09 REC-DEMISSOES

IQ10 TRE-PROGRAMAS .0280
Ql1 TRE-CARREIRA
Q12 TRE-INTEGRACAO
Q13 TRE-RECICLAGEM
Q14 TRE-PRODUTIVIDADE
Q1S TRE-QUALIDADE
Q16 TRE-ACO~?~~~~S70
Q17 TRE-LNTD

Q18 SAL-PLANOS
Q19 SAL-REMUNERACAO

IQ20 SAL-BENEFICIO
IQ21 SAL-QVT
IQ22 SAL-AD
Q23 SAL-NEGOCIACOES

IQ24 SEG-DESLIGAMENTO
Q25 SEG-APOSENTADORIA
IQ26 SEG-SAUDE .
IQ27 SEG-PARTICIPACAO
Q28 SEG-LAZER
Q29 SEG-CULTURA

954



QUADRO DE M'EXOS 955

Teste de Kolmogorof-Smirnov
Diferenças entre Empresas de Serviços X Empresas Inds. e Comere.
Per iodo-Atual (1980/1990) -'Ambiente Interno (Ai)

Agentell
Perlodo INFO ADM OPER

A C E
Quest UNAN e

Fatores -

~l REC-EXPANSAO
[~2 REC-CRIACAO
[Q03 REC-DIMENSIONAMENTO
'Q04 REC-ROTATIVIDADE
~05 REC-PREVISAO
~06 REC-ALTERN
Q07 REC-METODOS
Q08 REC-RECOLOCACAO
Q09 REC-DEMISSOES

IQ10 TRE-PROGRAMAS .0061 .0460
Q" TRE -CAP_1:1P r 11.A..
~12 TRE-INTEGRACAO
Q13 TRE-RECICLAGEM
Q14 .TRE-PRODUTIVIDADE
Q15 TRE-QUALIDADE
Q16 TRE-ACOMPANHAMENTO
Q17 TRE-LNTD

Q18 SAL-PLANOS .0140 .0430
1219 SAL-REMUNERACAO
Q20 SAL-BENEFICIO
Q21 SAL-QVT
Q22 SAL-AD
Q23 SAL-NEGOCIACOES

~24 SEG-DESLIGAMENTO
IQ25 SEG-APOSENTADORIA
l226 SEG-SAUDE
Q27 SEG-PARTICIPACAO
~28 SEG-LAZER
Q29 SEG-CULTURA

-.----_ ... -_.-_. -----



QUADRO DE ANEXOS

Teste de KOlmogorof-Smirnov

Diferenças entre Empresas de Serviços X Empresas Inds. e Comere.

Período-Atual (1980/1990) - Ambiente Externo (Ae)
Agentes

Per iodo INFO ADM OPER
A C E

Quest UNAN e
Fatores -

IQ30 REC-TECNlCOS

lç31 REC-BACHARE-IS

IQ32 REC-DISPONIBILIDADE

IQ33 REC-DEHANDA

IQ34 REC-ABSORCAO

IQ35 REC-TECNlCAS

IQ36 REC-TENDENCIAS

IQ37 REC-ACEITACAO

Q38 REC-CONHEClMENTOS

Q39 TRE-ACOMPANHAMENTO .0023

Q40 TRE-ATUACAO

Q41 TRE-VALORES

Q42 TRE-ATUALIZACAO

Q43 TRE-APRIMORAMENTO

Q44 SAL-SINDICAL

Q45 SAL-ECONOMICO

Q46 SAL-SALARIO

Q47 SAL-HANIPULACAO

Q48 SAL-COMPOSICAO

Q49 SEG-ECOLOGIA

IQ50 SEG-INVESTlMENTOS

IQ51 SEG-TENDENCIAS

1~52 SEG-PREVENCAO

IQ53 SEG-HUDANCA

Q54 SEG-CONTROLE

.'



QUADRO DE ANEXOS 957

-:~."::l ~'4~••..•• ". - - _ •••.•• ?

•.~t . . ••..••!

--------------------------------------------------------------~~---------------'<.

2-Sailp:e

b'f SERiJ

~dses

S6 5ERV = 2.0

Q53E
. by SERY

33 SERV = 1. O
85 SERV = 2.0

118 Total

WARNIN6 - Due to slall salple size, probability tabl~s sho~ld

"ost Extrele Differences
Absolute

.02781
Positive

.01996
Negative

-.02781
2-tai l ed P

1.000K::3~
-------------------------------------------------------------~----------------'''-.''-Page 45 SERV!CO E CO"UNICACAO x INDUSTRIA E CO"ERCIO - 6/1/92

- - - - - Kollogorov - Slirnov 2-Salple Test
t,

QS4A
by SERY

Cases

25 SERIJ" 1.O
71 SERV: 2. O

96 Total

1\
/, I

(/
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QUADRO DE ANEXOS 958

.:~:'

Q::.lC
jy ~d,

25 SER:; = !.O
70 S~~V = 2.0

95 -:-c:al

g<:J'
oy SERY

Ca~es

~5 SER:; = 1. O
7C' SG; = 2.0

95 Total

IARN!N6 - Due to slall 5alple si:e, probability tabies shou!d be cons~tte~

~ost Extrele Differences
Absolute Positive Negative

.10286 .00571 -.10286
K-S Z

.441

-------------------------------------------------------------------
Page 47 SERVICO E CO~UNICACAO x INnUSTRIA E CO~ERCID

ihis procedure Mas cOlpleted at 14:12:58

ttfff WORKSPACE alloMs for
••

878 cases for SPAR TESTS fltft



QUADRO DE ANEXOS 959
------------------ ------------------------------------------------------

t'.. ::::; ~:"-.'~•..~.. i ,'.;

• ".'1

::':

'A~NjN6 - :je

~~s:;:J~e
t-C::I:'

•• -J"; .'..J

S:;ati ',e
• ~C;O(:O

t :::':: ,~ :
, ... ! .••-•• ~ - • .

109 o: :::1 : , =..,~.~- •.. ,

K-S I
.430

~ARNIN6 - Due te s;all salpl~ si:e, pr:ba~ility tables sh~uld

Abs:;l'.lte
.1 (:842

P:Jsitive Negative
.00000,10842

K-S Z
.. 343 1 r.r.r.

•• v\'v

Page 67 E~PRESA PUBLiCA x E~PRESA PRIVADA
-------------------------------------------------------------------~---~

- - - Kolacgorov - Sairnov 2-Sa.ple Test

Q7A
by PUBLIC

Cases

12 PUBU C = 1. O
113 PU3LIC = 2.0 ,.
125 Total •

WARNINS - Due to slail sa.pIe size, pr:Joability taales should

"ost Extreae Differences
Absolute Positive Negative

.10030 .00000 -.10030

T .•._~

K-S Z
.330

be :Oí1S:.J1 teu.•..•.I _

/r-- ..-:
/

í 2-tailed P
1.000

,

:J



QUADRO DE ANEXOS
960

TESTE DE FRIEDMAN e KENDALL - Estudos para osambientes e períodos

(Fls 960 à 963) e resultado obtido no processamento (Fls 964).

Teste de Friedman e Kendall - Diferenças entre os Agentes

Per iodo Atual - Arnbi"ente Interno (Ai)

Testes de FRIED KENDALL
Agentes A X C X E A X C X E

Quest UNAN e
Fatores

IQ01 REC-EXPANSAO .0021

IQ02 REC-CRIACAO

Q03 REC-DIMENSIONAMENTO .0110 .0000

IQ04 REC-ROTATIVIDADE .0026 .0000

Q05 REC-PREVISAO

Q06 REC-ALTERN

IQ07 REC-METODOS .0192

Q08 REC-RECOLOCACAO

Q09 REC-DEMISSOES .0027 .0000

QIO TRE-PROGRAMAS .0031

Qll TRE-CARRElAA

Q12 TRE-INTEGAACAO

Q13 TRE-RECICLAGEM

IQ14 ITRE-PRODUTIVIDADE

Ql"S TRE-QUALIDADE

Q16 TRE-ACOMPANHAMENTO

Q17 TRE-LNTD

Q18 SAL-PLANOS

Q19 SAL-REMUNEAACAO

IQ20 SAL-BENEFICIO .0439

Q21 SAL-QVT .0330 .0000

Q22 SAL-AO

Q23 SAL-NEGOCIACOES .0000
I"

Q24 SEG-DESLIGAMENTO

Q2S SEG-APOSENTADORIA

Q26 SEG-SAUDE

Q27 SEG-PARTICIPACAO .0107

IQ28 SEG-LAZER .0036

Q29 SEG-CULTUAA .0003



QUADRO DE ANEXOS 961

Teste de Friedman e Kendall - Diferenças entre os Agentes

Período Futuro - Ambiente Interno (Ai)

Testes de
Agentes FRIED KENDALL

B X O X F B X O X F
Quest UNAN •

Fatores
1001 REC-EXPANSAO .0034

IQ02 REC-CRIACAO

IQ03 REC-DIMENSIONAMENTO .0079

1004 REC-ROTATIVIDAOE .0004

Q05 REC-PREVISAO .0035

IQ06 REC-ALTERN

Q07 REC-METODOS

Q08 REC-RECOLOCACAO .0479

Q09 REC-DEMISSOES .0025

1010 TRE-PROGRAMAS .0008

Q11 TRE-CARREIRA

Q12 TRE-INTEGRACAO

Q13 TRE-RECICLAGEM

IQ14 TRE-PRODUTIVIDAOE

1015 TRE-QUALIDAOE

Q16 TRE-ACOMPANHAMENTO

Q17 TRE-LNTD

Q18 SAL-PLANOS

IQ19 SAL-REMUNERACAO .0027

1020 SAL-BENEFICIO

1021 SAL-QVT .0402

1022 SAL-AO

Q23 SAL-NEGOCIACOES .0028

IQ24 SEG-DESLIGAMENTO

Q25 SEG-APOSENTAOORIA

1026 SEG-SAUDE , .0002

Q27 SEG-PARTICIPACAO .0086

Q28 SEG-LAZER

029 SEG-CULTURA

------- -- -- "---------



QUADRO DE Al'iEXOS

Teste de Friedman e Kendall - Diferenças entre os Agentes
Periodo Atual - Ambiente Externo

Teste de
Agentes FRIEDKAN KENDALL

A X C X g A X C X E
Quest UNAN e -

Fatores
1030 REC-TECNICOS .0038

1031 REC-BACHAREIS .0001 .0000

1032 REC-DISPONIBILIDADE .0005 .0000

1033 REC-DEMANDA
1034 REC-ABSORCAO
1035 REC-TECNICAS
1036 REC-TENDENCIAS .0091

037 REC-ACEITACAO
038 REC-CONHECIMENTOS .0007

1039 TRE-ACOMPANHAMENTO .0077

1040 TRE-ATUACAO .0028

041 TRE-VALORES .0064 .0000

042 TRE-ATUALIZACAO .0007 .0000

043 TRE-APRIHORAMENTO

044 SAL-SINDICAL .0000 .0000

045 SAL-ECONOHICO .0442 .0000

046 SAL-SALARIO .0002 .0000

047 SAL-HANIPULACAO .0141

048 SAL-COHPOSICAO

049 SEG-ECOLOGIA .0013

1050 SEG-INVESTIHENTOS .0239 .0000

1051 SEG-TENDENCIAS
1052 SEG-PREVENCAO .0051

1053 SEG-HUDANCA .0367

054 SEG-CONTROLE .0010 .0000
t·

962



QUADRO DE ANEXOS 963

Teste de Friedman e Kendall - Diferenças entre os Agentes
Per iodo Futuro (1990/2000) Ambiente Exterpo (Ae)

Testes de
Agentes FRIEDMAN JCENDALL

B X D X p'. B X O X P'
Quest UNAN e -Fatores

IQ30 REC-TECNICOS .0013

IQ31 REC-BACRAREIS .0078 .0000

1032 REC-DISPONIBILIDADE
IQ33 REC-DEMANDA
1034 REC-ABSORCAO .0095

IQ35 REC-TECNICAS .0223

1036 REC-TENDENCIAS .0004

1037 REC-ACEITACAO
Q38 REC-CONHECIMENTOS .0004

Q39 TRE-ACOMPANHAMENTO .0337 .0000

1040 TRE-ATUACAO .0035

Q41 TRE-VALORES .0001

IQ42 TRE-ATUALIZACAO .0357 .0000

Q43 TRE-APRIMORAMENTO .0195 .0000

1044 SAL-SINDICAL .0031 .0000

Q45 SAL-ECONOMICO .0021

Q46 SAL-SALARIO .0002

Q47 SAL-MANIPULACAO
Q48 SAL-COMPOSICAO

Q49 SEG-ECOLOGIA .0000
~Q50 SEG-INVESTIMENTOS .0000

051 SEG-TENDENCIAS
IQ52 SEG-PREVENCAO .0164

Q53 SEG-MUDANCA .0000

!Q54 SEG-CONTROLE .0000
!

..



QUADRO DE ANEXOS 964

-------------------------------------------------------------------------------
::: .. , .,....'';' .-

-------------------------------------------------------------------------------

95 2.1654 .hL 1.0
Q5 2. 0:! 1 .7716 1.0
0<: 2.')842 .9077 1.0,,J

4.)

4.0
4.0

-------------------------------------------------------------------------------
Pa;2 201 Inter~o - YARIAVE~ !ate 29 - PREV!SAO- K~NDAll e FRIED~A 5i3!'::

~ean Rank Variable

~.11 ~2B
• 90 Q:D1., .9c Q2F• .4., - _.

95
u.r. ,S:gni;icance

2 .3463

------------------------------------------------~------------------------
Inter~~ - VARIAV~L 1 ate 29 - PREYISAO-

ftiit ~DRKSPACE al!O"5 for 7546 c~5es for NPAR iESTS tll+f

-------------------------------------------------------------------------------
Page 203 Interno - VARiAVEL ate 29 - PREVISAO- KENDAll e FR!ED~A 5/31/92
Q-:'B !14 2.3421 .7143 1.0 4.0
Q::i. 112 2.2143 .7282 1.0 4.0
Q~; 1 f ~ L .)8)9 .7!34 1.0 4.0• L

(~ediar.)
25th 50th 75th

" Percentile Percentile Percentile

~3B 114 2.000 2.000 3.000
Q3D 112 2.000 2.000 3.000
Q3F 112 2.000 2.000 3.000
-------------------------------------------------------------------------------
Page 204 Interno - VARIAYEL 1 ate 29 - PREYISAO- KENDAll e FRIEDMA 5/31/92

- - - - - Kendall Coefficient of Concordance

~ean Rank Variable

2.05 C3B
1. 86 C3D
2.09 C3F

Cases Chi-Square O.F. Significance
., {V.1Cn !~L'!



QUADRO DE ANEXOS 965

TESTE DO CHI QUADRADO - DIFERENÇAS DE PERCEPÇÃO.- Estudos para
ambientes, períodos, empresas públicas, privadas, comerciais, serviços e industriais
(Fls 965 à 968) e resultado obtido no processamento ( Fls 969 à 972).

Teste de CHI QUADRADO - Diferença de Percepção
EmpresAs Pública. x Empresa. Privada.
Periodo-Atual (1980/1990)- Ambiente Interno (Ai)

Agente.
Periodo INFO ADM OPER

A C E
Quest UNAH e

Fatores
IQ01 REC-EXPANSAO .0496
IQ02 REC-CRIACAO
IQ03 REC-DIKENSIONAMENTO .0273
Q04 REC-ROTATIVIDADE

IQ05 REC-PREVISAO
IQ06 REC-ALTERN
'Q07 REC-HETODOS
008 REC-RECOLOCACAO
Q09 REC-DEMISSOES

Q10 TRE-PROGRAMAS .0048
Q11 TRE-CARREIRA
IQ12 TRE-INTEGRACAO
IQ13 TRE-RECICLAGEM
IQ14 TRE-PRODUTIVIDADE
IOl!: TP~-Qt!A!..IDADE
IQ16 TRE-ACOMPANHAMENTO
Q17 TRE-LNTD

IQ18 SAL-PLANOS
IQ19 SAL-REMUNERACAO
IQ20 SAL-BENEFICIO
IQ21 SAL-QVT
IQ22 SAL-AD
Q23 SAL-NEGOCIACOES t· .0032

IQ24 SEG-DESLIGAMENTO
Q25 SEG-APOSENTADORIA .0028 .0010 .0013
Q26 SEG-SAUDE
g2i SEG-PARTICIPACAQ .0414

IQ28 SEG-LAZER
IQ29 SEG-CULTURA

----- ---_ ...__._----- ---------



QUADRO DE ANEXOS

Teste do CHI QUADRADAO - Diferença de Percepção
Empresas públicas X Empresas Privadae
Periodo Atual - Ambiente Externo Ae

Quest UNAN e
Fatores

Agente. INFO ADM
A C

OPER
E

REC-TECNICOS
REC-BltCHAREIS
REC-DISPONIBILIDADE
REC-DEMANDA
REC-ABSORCAO
REC-TECNICAS
REC-TENDENCIAS
REC-ACEITACAO
REC-CONHECIMENTOS

TRE-ACOMPANHAMENTO
TRE-ATUACAO
TRE-VALORES
TRE-ATUALIZACAO
TRE-APRIMORAMENTO

SAL-ECONOMICO
SAL-SINDICAL .0185

SAL-SALARIO
SAL-MANIPULACAO
SAL-COMPOSICAO

SEG-ECOLOGIA
SEG-INVESTlMENTOS
SEG-TENDENCIAS
SEG-PREVENCAO
SEG-MUDANCA
SEG-CONTROLE

"

.0008

.0410



·....
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QUADRO DE ANEXOS 967

Teste do CHI QUADRADAO - Diferen~a de Percepçào
Empresas de Servi~os X Empresas Indust. e Comere.

Per iodo Atual (1980/1990)- Ambiente Interno lAi\
Agenteo INFO ADM OPER
Per iodo A C E

Quest UNAN e -

Fatores

1001 REC-EXPANSAO .0133

IQ02 REC-CRIACAO

1003 REC-DIMENSIONAHENTO

IQ04 REC-ROTATIVIDADE

IQ05 REC-PREVISAO

IQ06 REC-ALTERN

1007 REC-METODOS

Q08 REC-RECOLOCACAO

009 REC-DEMISSOES

IQ10 TRE-PROGRAMAS .0015 .0013

Q11 TRE-CA.RREIRA

Q12 TRE-!NTEGRACAO
.0307

Q13 TRE-RECICLAGEM
.0517

Q14 TRE-PRODUTIVIDADE

Q15 TRE-QUALIDADE

11;216 TRE-ACOMPANHAMENTO

Q17 TRE-LN'l'D
.0335

Q18 SAL-PLANOS .0089 .0222 .0344

LQ.19 SAL-REMUNERACAO

Q20 SAL-BENEFICIO

IQ21 SAL-QVT

IQ22 SAL-AD
Q23 . SAL-NEGOCIACOES

IQ24 SEG-DESLIGAHENTO

IQ25 SEG-APOSENTADORIA

1026 SEG-SAUOE "
1027 SEG-PARTICIPACAO .0282 .0071

028 SEG-LAZER
Q29 SEG-CULTURA

.0440



QUADRO DE ANEXOS 968

Teste do CHI QUADRADAO - Diferença de Percepção
Empresas de serviços X Empresas Indust. e Comere.
periodo Atual (1980/1990) - Ambiente Externo (Ae)

Agentes INFO ADM OPER
Periodo A C E

Quest UNAN e
Fatores

030 REC-TECNICOS
031 REC-BACHAREIS
032 REC-DISPONIBILIDADE
Q33 REC-DEMANDA
034 REC-ABSORCAO
035 REC-TECNICAS
Q36 REC-TENDENCIAS
Q37 REC-ACEITACAO
Q38 REC-CONHECIMENTOS

Q39 TRE-ACOMPANHAMENTO .0002

040 TRE-ATUACAO
041 TRE-VALORES .0029
042 TRE-ATUALIZACAO .0304

Q43 TRE-APRIMORAMENTO

Q44 SAL-SINDICAL
Q45 SAL-ECONOMICO
Q46 SAL-SALARIO

IQ47 SAL-KANIPULACAO
Q48 SAL-COMPOSICAO

Q49 SEG-ECOLOGIA
IQ50 SEG-INVESTlMENTOS
IQ51 SEG-TENDENCIAS
IQ52 SEG-PREVENCAO .0387

Q53 SEG-MUDANCA
Q54 SEG-CONTROLE

----------- ----



QUADRO DE ANEXOS 969

.... , .
_ .::. J. __ •.•••• _ .•

. ., --------+-------_._-------+

Scrers D
Eta

Stat:sti:

Crar.er's Y
Contir.;ency Coeffi:ient
Kendal l 's Tau B
Kendall' 5 Tau C
Pearson "s R
Salla

r) 4
, 1

:'. 3 ~ ,

~--------~--------.
54

4:. o
.--------~--------+

~ r
.•:, ',j

,~,
18.3

2°
2~,25.9

+--------+--------.
:: a.;. 7:.5

:! ••
k:, J

.00143

lial ue

.N56(\

.04555

.02763

.02528

.02670

.06128

NUlber of Missing Dbservations = 12

p::

1:

',,:,.,',.. ~\'

l.1:3

,OO!!:..•,- •.
I \}.j! !I}

.02b70

Sigrifi:ar,:e

.3771

.3771

.3861

-= .. '

~:th :~2Y
C'e:~~:e~t

,. ....• ',"
• 1) •. ~-.::::



QUADRO DE ANEXOS 970

- ::: ... -

,.... - •.. ~,..- ,_." - ...
_, "-~W_a ' O", '---- --- -:J __ .

I .- .•• " :c;V :.

5
4.1 ~2.3 ::.~

+--------.--------+
9

7.4
41 50~... .-

.~I.,J.e
.--------+--------+

; l'i
..). " ':1\... 27

ú.l 2·'1 •. j17.2
+--------+--------+

4,0
:.5~--------~--------.

36 122
!}).O

\ .~,
•. , • ~I.!

,--.------

Syuetric

Unc~rtainty Co~~;i:i~nt
Scser s !'

.:1111

.03798
-.!781 (I

lU'~•• ~.'O /

.0:909
-.:2804

.17096Eta

Si qni í ic anceYa;:.!e

Craeer '5 V .25764
Contingency Ccefficient .24950
Kendall '5 Tau B -.18253 .0166
Kendall '5 Tau C -.18973 .0166
Pearson's R -.17096 .0299
Saua -.33910

NUlber of ~i5sing Observations = 10

•. ur

r,::~ 71
, •.•.••••. / J

-. j 46!!
.:5764



- QUADRO DE ANEXOS 971

?age 94 I~7E~ND - A~UAL - 3E5

Crosst.ibuj~~:::~: 929C
By SERV

COllnt :s!!rvlc. :ind/col
SERV-) Tot Pct ROI

1.0 2.0 : Total
Q29C --------+--------+--------+

1.0 2 I 9 I 11I I

1.6 I 7.4 I 9.0I I

t--------t--------t
2.0 13 I 32 " , 45I I

, lO.? , 26.2 I 36.9I ; I

t--------t--------t
3.0 18 I 41 I 59I I

I 14.8 I 33.6 , 49.4I I
,

t--------+--------t
4.0 3 I 4 I 7, I

2.5 I 3.3 I 5.7I I

+--------t--------+
C-ül~"n 36 96 1 ~~

1 •.•.

Ict al 29.5 70.5 100.0

Chi-Sqware D.F.

2.066 3 DF

-A~~AL

~in E.F. Cells .ith E.~.< 5

1.3i476

Statisti c
jjith Q29C

Sy •• etric DependE.'nt
-------- -------------

.00000 .00000

.00644 .00500
-.07532 -.09367

.09019

Valu!! Significancf
-----------

Lalbda
Ur.certainty CoefficlE.'nt
SOlers' O
Eta

Statistic

CraDfr '5 V
Contingency COfffici!nt
Kendllll'5 TauB
Kendall's Tau C
Pnrson 's R
6.!IU

.10381

.10326
-.07681
-.07794
-.09019
-.15161

.1966

.lB66

.1 blb

to

NUlber of "i55in9 Ob5ervations : 10

8 ( 37,m

With SERV
De~endent

",00000
.W;ü6

-.06299
,10381



QUADRO DE ANEXOS 972

Ccu"t :publ
?U?LIC-~ !ot ?ct :

Ç2CE
By P0~L!C

!-JPER-SES-:~L~~~A

:~riv
Rcw

1.0: 2.0 Total
Q29f --------t--------+--------t

"L O 3 : 17 I
I I 20

16.42. j : 13.9 :
+--------t--------+

2. O " 1: 49: 50
.8 : 40.2 : 41.0

t--------t--------t
3.0

4.0 '

Ccluln
Total

:I -LI.r.

5. 52922 ~

Statistic

Lasbca
Uncertainty Cce'íjcient

" SOlers' D
Eta

Statistic

Cr ater' 5 Y
Contingency Coefficient
Kenda!1'5 Tau B
Kendall's Tau C
Pearson's R
Saua

6 : 42 :
4.9 : 34.4 : 3Q.3

+--------t--------+
, I. , "{ I." ,
:: ' "'t C' !I... . .; .• ' I

~--------+-------- •
!. 1 ~ .~"1 ... ~':'L

o " 91.0 • ("r'. ,)..

S:gnificance

-(9- ---
.1 02 O

Sylletr ic

.06024

.03707
-.05815

Value

.21859

.21355
-.07246
-.04730
-.06473
-.20323

NUlber of ~issing Observations = ~10

48

4

3.3

." --1 n e . r.

.361

li: t~ g:~E
:'e,Je~dent

.06944

.023H
-.14414

.06473

Significance

.1990

.1990

.2394

Cells •.i th E';.' 5

8 ( 62.5!)

Jjith PUELIC
Dependent

.00000

.08836
-.03642
. I 21359



QUADRO

DE MAPAS - RESUMO

RESUMO DOS CAPÍTULOS PARA

P R O J E ç Õ E Se/ou T R A N S P A R Ê N C I A S

(Via computador)



QUADRO DE MAPAS-RESUMO 974

A QUADRO INTRODUTÓRIO

B

n Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida"

Jesus Cristo

TEÓRICO
,

CAPITULO I - QUADRO

1) Th'TRODUÇÃO:

A) APRESENTAÇÃO: Homo Mecanicista/Fisicalista (F.W.T., H.F.)
(BERTALANFFY, KANT)

Homo Humanista/Biologista (E.M., BUCLEY)

B) POSiÇÃO TEÓRICA: A introdução da INFORMA TlCA (lNFO) nas
empresas ocasionou na ORGANIZA çÃ O, nos
MÉTODOS, nas INFORMA ÇOES e nos
SISTEMAS ( em OMIS ) dos RECURSOS
HUMANOS (RH), mais conflitos, problemas e

crises que benettcios, resultando a necessidade
de um prazo de tempo e espaço importantes e

inestimáveis para "conserter " os estragos tanto a
nfvel de "chão-de-fábrica "(robotização) como
de "escritório" (automação),

C) MODELO: Empresa como SISTEMA ABERTO versus natureza
inanimada.

D) DELIMITAÇÃO: Área de RH como Departamento da empresa e as
relações com os próprios recursos humanos da
empresa e da comunidade.

E) BASE TEÓRICA: Estudo sob o ponto de vista da Teoria
Geral dos Sistemas em conjugação
com a visão holística da
Administração de Recursos Humanos.

F) DOUTRINA: Considerada dentro de um pensamento crítico, sendo
avaliado com interesse filosófico, podendo ser alterada
conforme a visão contingencial ou situacional dos
detentores do poder.

G)ESTUDO: Intestino das interações múltiplas das variáveis e seus
agentes, que interferem num processo de mudanças de
RECURSOS HUMANOS na empresa para a INFORMÁTICA.

H) unidades de análise (FAMfUAS): UNAN:
REC / SEL / RECO
SALlBEN

TRE/DES/RECI
SEG/SAUD OCUP
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I)OBSERVAÇÃO DA REALIDADE: Questionário - Entrevistas - Relatórios

J) NíVEIS DE OBSERVAÇÃO: Orientação Prof. Albuquerque
: INFO (Técnicos)

: ADM ( Executivos)
: OPER(Operacional)

K)ANÃLlSE DA TESE: Integração do papel inovador da
INFORMÁTICA com o papel emancipador do
RECURSOS HUMANOS através de PLANOS
DIRETORES (PDGxPDlxPDRHu).

L) RESULTADO: Evidenciar a necessidade de investigações adicionais
da e na função da INFORMÁTICA como agente de
mudanças dos RECURSOS HUMANOS na empresa e

formas de ••FEED-BACK" .

2) HISTÓRICO:

A) APRESENTAÇÃO: Situação de Análise dos SISTEMAS e SUB-SISTEMAS
empresariais de Recursos Humanos e a atividade de implantação e acompanhamento
de procedimentos administrativos através de equipamentos informatizados,
(INFORMÁTICA) e os reflexos diretos e indiretos sobre os indivíduos e as formas de
realimentação doprocesso.

B) CENÁRIOS: Décadas de 198011990 - O que ocorreu ...
1990/2001 - Percepção do que poderá ocorrer ...

C) ferramenta: PESQUISA EMPíRICA em empresas no Brasil

D) UNAN detalhadas: REC/SELlRECO:
Ai: Expansão; criação; dimensão; rotatividade; previsão; fontes alternativas; métodos; RECO edemissões.
Ae:Formação detecnicos; Bel.; disponibilidade; previsões; absorção; uso técnicas; tendência; RECO eOMIS.

TRE/OESIRECI:
Ai: Programas; plano de carreira; integração; RECI; produtividade; qualidade; acompanhamento e LNTD.
Ae: Mudanças TecnoI6gic.; atualização geral; sist. devalores; atualização prof. e aprimoramento intemacional.

. SALIBEN:
Ai:Planos de Cargos; remuneração; beneficios; qualidade devida; avaliação de desempenho e Negociações.
Ae:Movimerito sindical; valoreconõm.; ofertas de sal.; manipulação SAL/BEN e composição da população e QVT.

SEG/SAUO OCUP:
Ai: Desligamento; aposentadoria; saúde; participação; programas de lazer; clima e cultura.
Ae: Ecologia; investimentos em P&D;tendências; sego preven. esaúdeocup; mudanças e doenças profis.

E) EMPRESAS: Convidadas as principais entre as 500 maiores segundo
revista EXAME

Convidadas empresas selecionadas por históricos
organizacionais.

F) missão: ENSINO, PESQUISA e CONSULTORIA em Administração de
Empresas com ênfase em RECURSOS HUMANOS eenfoque em INFORMÁTICA
(RHxINFO)
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G) BASE DA TESE: Natureza, finalidade, características, causas, relações,
conexões e conclusões entre fenômenos
administrativos, observados, vivenciados, analisados e
sintetisados.

H) HIPÓTESE HISTÓRICA: Choque entre o esperado pelos Executivosl
Gerentes (ideal/desejado) da INFO e aquilo
que os Recursos Humanos (RH) podiam
oferecer (real).

I) FASES:
1a.: 2a.:

IDirrera, I

v

O.Adm. O.Mktg.

® O.Fin.

Icpol etc.

centralizado time sharing

J) R E SUL T A O O: Base histórica: Consultoria/Assessoria, Pesquisa ti Ensino
Maior Produtividade -- > Maior Desemprego

Abordagem Sistémica (conteúdo do in/out put) ligada a
Abordagem Funcional (conteúdo da atividade) originando o
ANALISTA DE OMISou o ANALISTA DE NEGÓCIOS.

BERTERO (1981 :36) solidificou a orientação da presente tese,

quando pergunta:

"Eo que dizer de nossa teoria organizacional?" para responder, logo em

seguida:" Não há dúvida de que nasceu sob o signo da aplicabilidade, sendo até

mesmo chamadas de ADMINISTRA TlVAS ou MANAGERIAL as primeiras

contribuições oferecidas ao entendimento de organizações. O caráter prescritivo

ou normativo dos primeiros autores é não só registrado, mas até visto hoje com

desprezo ou tolerância pela ingenuidade. Posteriormente, tal atitude pasou a ser

muito criticada, mas não impediu de forma alguma que o desejo de aplicabilidade

e a orientação de muitos profissionais da área em aplicar conhecimentos em

organização diminuísse. A crítica que frequentemente se faz aos autores voltados

à aplicação é mais pela precipitação em querer aplicar e fazer recomendações

sobre uma realidade ainda mal conhecida, do que propriamente uma condenação

da atitude aplicada. As críticas dirigidas aos pioneiros não residem em terem

buscado a aplicabilidade, mas em generalizar indevidamente e, consequentemente,

fazer recomendações sobre aspectos organizacionais que ignoravam,

comprometendo a própria credibilidade da disciplina. "
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o ilustre professor continua: "Não há dúvida de que o pequeno sucesso

naaplicabilidade e a limitação dos aspectos organizacionais em que tem

havidointervenções, não afasta o desejo de tornar a teoria organizacional aplicada

e portanto útil àqueles que vivem e trabalham em organizações em diferentes

tarefas e níveis hierárquicos. M

3 - OBJETIVOS DA TESE

ALBUOUEROUE:ARH relegado ao 2do. nível com nula participação entre as

preocupações estratégicas dos empresários (VERTENTE REC.HUMANOS).

MEIRELLES:INFO/RH-Mudanças profundas no perfil da M-O e na estrutura

depoder nas empresas (VERTENTE INFORMÁTICA).

UNIÃO: Estudo para criar, desenvolver e solidificar uma estrutura de
referência a partir de um conjunto de conhecimentos que reflitam pontos comuns e
integralizadores existentes nas fronteiras entre RH e INFO, explicitados nas UNAN por
meio de forças primárias e subjacentes.

INTEGRAÇÃO DE rh/info ATRAVÉS DE NíVEIS DE PLANEJAMENTO, DAS
unan E DOS ESTÁGIOS EMPRESARIAIS.

GRAFICO INTEGRAÇÃO7.8 RHIINFO COM NIVEIS DE

PLANEJAMENTO

RH

PF PE PT PO

FlLOS ESTR ÁTIC OPER

INFO

GRÁFICO 7.9 INTEGRAÇÃO RHIINFO COMAS

UNIDADES DE ANÁLISE UNAN

RH

REC/SEL rnWES SAL SEG/SAUD

RECO RECI BEN OCUP

INFO
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GRAFICO 7.70 INTEGRAÇÃO DE RH/INFO COM OS

EMPRESARIAIS

RH

MANUAL MEGRAÇÃO ROBOTIZAÇÃO UTOMAÇÃO

~ 1~TR.,cO~. INDUSTRIAL ESCRITÓRIOS

INFO

3.1 - Visão Holística, Situacional e Contingencial."

HOLlSMO ADMINISTRATIVO: Análise de natureza crítico-reflexiva qu

possibilita a correta identificação da parte (situação e/ou sub-sistema) e do tod

(contigencia e/ou sistema), na busca de caminhos alternativos para o futuro (no

atendimento dos OMPs - Objetivos, Metas e Projetos).

HOLOGIA: Disciplina do estudo e da pesquisa: O saber.
HOLOPRAXIS: Vivência profunda do próprio caminho: O ser.

HOLlSMO NA INTEGRAÇÃO DE RH/INFO ATRAVÉS DE OMIS: E' a"
realidade "prática "contemporânea, que evoca a existência de processos dinâmicos,
interdependentes e interativos Que oermeiam o dia-a-dia empresarial. E' o potencial
para ser desenvolvido ou utilidado das partes na busca de caminhos alternativos para
todo na preparação do futuro."

"KEPNER & TREGOE: "Capacidade de planejar adiante ... "
WEISSLBERG & COWLEY: " ... contínua participação no estudo e análise "

BERTERO,C.O.: " ... convém lembrar que EMPATIA ... desenvolvida ... na intimidade .
BENN,A.E.: "Potencial de INFO e RH é imenso: a capacidade, não posta a prova ... "

4 - HIPÓTESES

1)A procura de respostas para inúmeras dúvidas pragmáticas e dogmáticas;

2) Base: As UNAN identificadas na realidade empresarial através de:
ORGANIZAÇÃO: Hierarquia, Autoridade, Responsabilidade, Cargos e Funções.
MÉTODOS: Organogramas, Descrições de Cargos, Quadros de Tarefas,

Avaliações de Desempenho, Banco de Dados, etc. INFORMAÇÃO:
Inputs/outputs das Comunicações empresariais.

SISTEMAS:lnterrelacionados e interdependentes com os processos de "Feedback"
relacionados com a Organização, os Métodos, a Informação e aos
próprios Sistemas, através dos recursos humanos.
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3) FORMULAÇÃO: Facilitar a inteligibilidade, estudo e apresentação do
trabalho.

Limites estabelecidos em conversas formais e informais
com "experts"no assunto, através de leituras,
pesquisas e trabalhos práticos e teóricos, na
costatação da realidade empresarial vivenciada, etc.

SíNTESE DO ROL DE HIPÓTESES

a) RH não foram preparados para INFO.
a.1) RH não são preparados para INFO.

b) INFORMAÇÃO aumentou com a INFO.
b.1) Dualidade da INFORMAÇÃO não mudou.

c) RH interfere favoravelmente na INFO.
c.1) RH interfere desfavoravelmente na INFO.

d) INFO desempregou RH.
d.1) INFO não alterou REC/SEL/RECO de RH.

f) INFO melhorou status de novos copntratados.
g) INFO provocou MUDANÇAS organizacionais.
h) INFO foi implantado sem O&M.
i) OPERACIONALIDADE de sistemas administrativos sofreram

MUDANÇAS superiores a 50% com a introdução da INFO.
j) INFO foi desviculado de APOMPs (Adm. por Objetivos, Metas e Projetos).

j.1) INFO não integra PE(Planejamento Estratégico)
j. 2) RH não integra PF (idem).

k) TRE/DES/RECI estão defasados para INFO.
I) SALíBEN são diferenciados para RH de INFO.
m) REC/SEL/REC são diferenciados para RH de INFO.
n) SEG/SAUD OCUP são diferenciados para RH de INFO.
o) Outras ...

5 - DIMENSÕES E DEFINICÕES OPERACIONAIS E EPISTEMOLÓGICAS

DIMENSÕES: Espaços geométricos onde procura-se alocar o
comportamento dos Recursos Humanos sob determinadas situações, no caso da tese,
a introdução e manutenção da INFORMÁTICA na empresa.

la DIMENSÃO :
Integração dos planos de INFORMÁTICA (PDl)com os planos de RECURSOS
HU1\lANOS(PDRH) através dos chamados PLANOS DIRETORES GERAIS (PDG).

2a DIMENSÃO :
Conhecimento e participação dos Recursos Humanos nos processos de
ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS - OMIS e os
respectivos processos de realimentação (FEEDBACK).
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3a DIMENSÃO :
Estudo das variáveis do AJ\.1BIENTE INTERNO(Ai) da empresa e a influência
destas variáveis nas unidades de análise pesquisadas.

4a DIMENSãO :
Estudo das variáveis do AJ\.1BIENTE EXTERNO(Ae) da empresa e a influência
destas variáveis nas unidades de análise pesquisadas.

CONSIDERAÇÕES EPISTEMOLÓGICAS: Espaços humanos e empresariais
com o sentido de organização, formação, desenvolvimento, funcionamento e reflexivo
do saber, no caso na epistemologia particular da administração de empresas, sob a ênfase

de RECURSOS HUMANOS e enfoque da INFORMÁTICA.

a) PENSAMENTO SISTEMICO / INTERATIVO:

Voltado para o entendimento das Unidades de Análise com ênfase na

interação RECURSOS HUMANOS e INFORMÁTICA explicitado pela Teoria Geral

dos Sistemas e exemplificado através do Questionário de Levantamento de

Dados.

b) MODELO SIMPLIFICADO / PRODUÇÃO ACADÊMICA:

Cr iado .a partir da vivência em pesquisas, assessorias e redação

administrativa, com apoio da atividade docente e de coordenação. Pode ser uno

ou múltiplo e voltado para a prática do Pensamento Sistêmico/lnterativo.

c) DINÂMICAS E DIMENSÕES EX-OFFICIO:

Conjunto de posicionamentos, por dever da tese, que, de uma forma su

gene ris, apresentam concepções novas voltadas a explicação das hipóteses ou a

esclarecimento dos conhecimentos de uma certa área ou sistema.

d) UNIDADES DE ANÁLISE:

Grupo de agentes, fatores e variáveis com pontos e interesses comuns.

que estabelecem parâmetros e padrões de acompanhamnento, chamados de

Pontos de Teste, e que reduzem a forma mais simples o Pensamento Sistêmico

Interativo, explicitam as Dinâmicas e Dimensões Ex-offício e permeiam o Modelo'

Simplificado/Produção Acadêmica.
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7 - RELEVÂNCIA DO ESTUDO

A) Nova ênfase do posicionamento de INFO perante RH;

B) Novidades acadêmicas e empresariais no estudo a nível de Escola e Empresa;

C) Relação comportamental de RH (subjetivas) versus instrumental de

INFO (objetivas);

D) Feedback do processo com visão holística;

E) Atuação pró-ativa dos RH através da aplicação de OMIS pela e em
INFO;

F) Atuação competitiva através da inovacão/criacão das empresas

através da aplicação de OMIS pela e emINFO;

G) INFO é fator de MUDANÇAS;

H) INFO é agente de MUDANÇAS;

I) INFO atua através de OMIS sobre RH de maneira diferente em cada
empresa;

J) INFO atua conforme o espaço e o tempo ( o momento, a situação, o

sistema, a contingência, etc);

K) Estágios de Integração de OMIS e RH/INFO (Resumo-Gráfico n. 01);
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L) Força Sinérgica de OMIS através de INFO,ADM e OPE{Resumo_

Gráfico n. 02);

M) Agentes, Fatores e Variáveis. A integração posível. (Resumo-Gráfico

n.03);

N) Intersecção entre Planos Diretores e Níveis de Planejamento (Resumo- ~

Gráf , n. 04);

O) Interação das UNAN com Planos Diretores (PDs), os Ai/Ae,

Agentes, Fatores e Variáveis através de OMIS (Resumo-Gráfico n. 05).

8) REVISÃO DA LITERATURA E DE DOCUMENTOS EMPRESARIAIS.

Experiência em RH: MILLS, Ted: "Poucos administradores com suficiente ... •

Definicão de RH: HOYLER, Siegfried: • Não é ... fácil definir ... a função de pessoal ... •

Relacões de Trabalho: VENOSA, Roberto: "A estrutura das relações de trabalho alterou-se muito pouco ... •

Confirmacão "de OMIS: FARIA,N.Maranhão:"O&M incorporado por H. Miller na FGV ... "

Reorganizacão: MINDLlN, J.:"Partimos para a reorganização drástica da companhia."

Centralizacão: RATTNER, Henrique: "O uso crescente da micr o elet rônica ... abrange a

centralização do capital e do poder ... "

Tecn 010 gia Organizacional: KATS, Fremont & ROZENZWEIG, James E. "Técnicas

transformação de entradas e sardas ... não limitadas ao impacto desferido por ... computadores".

8.1 - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Recursos Humanos: TOLEDO, Flávio de: "Carnp o da Administração ... que lida com os aspact

relat ivos ao elemento humano em geral, nas orqaniz eçôes ".

RHODIA: • E' a área de Administração da Empresa que se preocupa com ... os colaboradores ... visan

aproveitamento do seu potencial."

APARH:· Ser responsável ... por expectativas conflitantes ... num volume geométrico considerado a

interdependência com cada membro do sistema.·

WERTHER, Jr. William B. & DAVIS, Keith: Estrutura "para obter, desenvolver, utilizar, avaliar, manter e

os empregados."
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CHIAVET ANO, I. "Não há leis ou princípios universais para a administração dos recursos humanos. A ARH

é contingencial, ou seja, dependente da situação organizacional."

ALBUQUERQUE, L. Galvão de: Principais barreiras no relacionamento patrão e empregado: "Legislação

Brasileira; CLT; indefinição de critérios."

USINA CERRADINHO AÇUCAR E ÁLCOOL (Catanduva): " no decorrer do vínculo empregatício,

RETRIBUINDO ao funcionário dedicado, interessado e CONFIÁVEL, a empresa oferecerá ... "

8.1.1 - ANÁLISE DE NORMAS E MANUAIS DE RH

WESTINGHOUSE: " Adotará políticas de administração salarial

adequadas e estimulantes ... " "Reconhece sua responsabilidade de prover ...

ambiente seguro e higiênico " "Nos comprometemos ... a preservar ... a

permanência dos empregados n

SPERRY NEW HOLLAND: "As relações de emprego

pelas leis brasileiras do trabalho."

MONARK: " E'reservado o direito dealterar ... respeitadas as disposições

são reguladas

das leis.,."

UNIBANCO: "Observância e estrito curnprirne nto das disposições

condições essenciais à ascensãodo funcionário,"

BERTALANFFY, Ludwig von: Uma Teoria das organizações formais "é

moldada em uma filosofia Que adota a. premissa de que a única maneira inteligível

de estudar uma organização é estudá-Ia como um SISTEMA", continuando para

dizer Que "a teoria moderna das organizações conduz quase invariavelmente à

discussão da teoria geral dos sistemas ISCOTT, 1963).

WERTHER DAVIS: o& "Pensar sistemas também solicitaem

reconhecimento das fronteiras do sistema, os quais marcam o intc io do seu

ambiente externo IAe)", E continuam "As organizações e as pessoas são sistemas

abertos porque são afetadas por seus ambientes." "A gestão de RH é um

c o n 9 10m e r a d o de p a r a d o x os, p o i s é i m p o s s rv e I i de n t if i c a r c a d a valor, va r i á v e I,

agente e fator que se modifica na sociedade onde a falha de um sistema de

ReCursos Humanos prever rn u d a n ç a s Int r o duc a ode (inclusive dacom ã

microeletrônica) pode pertubar a imagem de toda a empresa".
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PRODAM: "o bj e t iv a o alcance de condições que permitam o bom

desenvolvimento dos serviços, a boa ordem geral e o bem estar de t o d o s ".

COFAP: "Tr a ba Ih e em ritmo de entusiamo e procure trilhar, confiante, o

caminho do progresso,sua eficiência e dedicação interessam ... •

VlllARES: • A seleção ... é feita por métodos ... que procuram ajustar

o homem com as funções

técnicas ...•

com base em testes entrevistas básicas e

CATERPlllAR: • funcionários '" através de relatos de acidentes ocorridos

em suas residências ... •

EST ATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DE SÃO PAULO: "Cer ç o público é o

conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário".

N=C: "V. foi considerado um dos "bons "p ela ... seleção"; "Estamos selecionando os melhores" ; "Nada pode

ser improvisado. tu de deve ser bem estudado e s6 depois decidido".

MORITA, AKIO: "Tentávamos serorignais eousadosemnossosraciocíoos" .

RHEEMMETALÚRGICA: "Dedicação, esforço, iniciativaeinteressesão qualidadesquevaloriza-nos".

GENERALELETRIC·GE:"Não critique a GE·Brasil." Ocue você diz ecomo age em relação a GE·Brasil ...é muito importante ..."

ALBUQUERQUE, L.G.: "O problema ... mudança no SISTEMA de gestão

de RH ... para aumento da capacidade competitiva ... " num novo "design

organizacional". "Os empregados são os melhores avaliadores de seus próprios

interesses e as participações ... para mudanças e efetividade nas modernas

organizações" .

TAM: "Este regulamento obedece FIELMENTE a legtislação em vigor"

ELPASA METALÚRGICA: "Ter como preocupação básica a valorização

profissiona I, socia I, moral e intelectual dos funcionários" .

ANSOFF, H. Igor: À abordagem sistêmica focaliza a natureza das

ligações e das inter-ligações entre fatias da realidade mutuamente adjacentes.

Grupos de fatias adjacentes são ... ligados a outros grupos, tornando ... uma

estrutura com um grau arbitrário de complexidade".
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GUERREIRO RAMOS, A.: "Para examinar o formalismo em nossos dias,

dispomos de documentação mais técnica do que a utilizada até aqui. .. " numa

forma de "peneiramento"na estrutura de uma Teoria de Administração de Recursos

Humanos.

8.2 - ADMINISTRAÇÃO DE ORG. & MÉT. - INFOR. & SISTEMAS (O&M-I&S)

KIBON: "Objetivo permanece o lucro e crescimento contínuos".

SEARS: "A finalidade do atendimento ... satisfação do cliente".

SIMCSIK: "Filosofia de OMIS: orgão dinâmico, imaginação criadora,

humanizador das relações de trabalho com gestão participativa, visando a prontidão

para as situações de mudança e/ou emergenciais".

ALBUQUERQUE, L.G.: "A empresa empreendedora, ORGANIZADA ...

busca melhoramentos em MÉTODOS, procura a flexibilidade organizacional

(SISTEMAS transigentes-adendo nosso) persistência em detalhar e integração

entre o pensamento e o fazer ( através da INFORMAÇÃO-adendo nosso) nas

atividades do trabalho".

8.2.1 - A ÉTICA NA ADMINISTRAÇÃO DE OMIS (O&M-I&S)

BERTERO, C.O. e LIMA FILHO, A.O.:" O comportamento humano é

penetrado pelas convenções éticas do grupo e permeia toda a gama de atividade

humana grupal e individual".

ADCE: "a ética empresarial é fruto e consequência das convicções

éticas de todosd aqueles que formam a empresa ... e enquanto nas nossas

escolas- do primeiro grau à UNIVERSIDADE- não se transmitir o valor que não

seja "levar vantagem em tudo"continuaremos a sorrir ironicamente quando se fala

de ética empresarial".

HONEYWELL BULL: "nenhum empregado deve aceitar qualquer
pagamento ou outra vantagem qualquer ... os empregados deverão evitar qualquer
Situação que venha a se opor ao desempenho de suas obrigações e
responsabilidades" .
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SIMCSIK, T.: "Se a empresa não implantar um eficiente sistema de
informações, estará fadada ao desaparecimento ... "

ALBUQUERQUE, L.G.: "Uma nova forma de conceitualização e design-
sócio-técnico é crítico para ... a utilização .. , do conhecimento
científico-tecnológico" .

DRUCKER, Peter: "é preciso haver soluções criadoras que façam surgir
uma nova situação .... um novo e diferente modo de perceber e compreender."

JAMENSON, Ellis A.: "O&M proporciona ... I-Levantamento sistemático ... 2-0rientação sobre problemas ... •

MILLER, Harrv:" O&M destina-se a suprir os conselhos técnicos que necessita o administrador para realizar
uma edministreção eficaz".

ALBUQUERQUE, L.G. : "A busca de uma relação de trabalho mais madura ... demandam uma ampla revisão
dos modelos seguidos até agora·.

KATZ & ROSENZWEIG: "Ou ern trabalha é gente que precisa "vestir a camisa do time" ... (que) conduz a

relacionamentos baseados na confiança e no respeito mútuos.·

SADIA: "Informar os funcionários, buscando adequar suas atitudes aos
objetivos ... "

A VON: "Todo funcionário tem direito a informações e esclarecimentos." .

BRASIMET: "As MUDANÇAS que acontecem são comunicadas através
de circulares ... "

MINISTÉRIO DO EXÉRCITO-MEx.: "O RISG estabelece normas relativas'
às atribuições, às responsabilidades e ao exercício das funções de seus
integra ntes."

BAMERINDUS: "Cada funcionário deve conhecer, entender e cumprir/

utilizar as normas e informações referentes às suas responsabilidades."

TELEMECANIQUE:" Manual elaborado por O&M. Aprovado por R.I."

CAC-Coop.Agr.COTIA: "Buscar sempre a ORGANIZAÇÃO, colocar as

coisas no lugar, não juntando coisas que não têm valor algum."

BANESPA: o funcionário deve "devotar-se, inteiramente, aos interess

do Banco ... "

COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA SÃO MIGUEL DO OESTE (5ta

Catarina) :" assessorar e apresentar ... sugestões que julgar convenientes aos

aprimoramentos administrativos e sucesso das operações"

FISCHER & JUSTUS COMUBNICAÇÕES: " o funcionamento da agência

serão regulados no manual de serviços, o qual será editado em partes ...

O ESTADO DE SÃO PAULO: " regras pelas quais se orientam

serviços"

TINTAS CORAL: "Você passar ... a dar vida e sentido."
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IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA: "planejar, executar, aconselhar

e assumir responsabilidades como conselheiro espiritual dos Orgãos Membros."

BANCO ECONÔMICO: "E' necessarto Que sejam aperfeiçoados ... os

Métodos ... "

C & A: "Este Manual foi elaborado ... fascilitar sua adaptação ... e

compreensão das Normas e Procedimentos"

MILLER, H.: "Racionalização do trabalho e fixação de tempos padrões ...

base segura para melhorar a eficiência do trabalho e rendimento da produção".

UNIBANCO: "Avaliação de Desempenho faz parte do desenvolvimento

de RH. Avaliador e avaliado traçam '" um piano ... no desenvolvimento de seu

potencial" .

HAMPTON, David. R. "O Que está sendo mudado pode ser ... as Normas, ...

os padrões ... "

POPPER,Rudolf: " Um manual justifíca-se Quando os funcionários ...

começam a ter dúvidas a respeito da própria autoridade e responsabilidade ... "

FOLHA DE SÃO PAULO- EFM: Manual de Normas de Conduta: "Trata-

se de normas ... na maioria já são cumpridas espontaneamente".

GOLDEN CROSS:"O Manual de Norrnes é um instrumento cuja principal finalidade é de auxiliar os órgãos da
empresa no desenvolvimento de suas atividades".

8.3 - ADMINISTRAÇÃO DE INFORMÁTICA

MEIRELLES, Fernando de Souza: " Informática na Empresa (é) um

componente essencial\ no futuro da empresa."

REINHARD, Nicolau: ·0 problema de centralismo ... originou-se no alto

Custo ... ". "A verdade é Que a "tecnologia de informática (TI-adendo nosso) impôs
aos usuários ... não só um orgão centralizado ... mas também um ajustamento das
estruturas, métodos e técnicas de trabalho dos usuários (BURGOS 1985)". "um

.1 dos resultados decorrentes os usuários Que projetavam seus próprios sistemas
" com o apoio do pessoal de O&M tiveram sua autonomia substancialmente reduzida ... "

ROSZAK, Theodore: "Quanto menos preparados nos
Questionar os usos do computador mais teremos de assumir e

sentirmos
s o t r e r as

p a ra
suas

perigosas consequências" .
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MARTIN, J. e McCLURE, c.: • Os métodos de e n slis» ... precisem deixer

de ser smadorísticos pare t or n sr e m-s e disciplinsdos e bem p e n s e d o s "

EIN-DOR, Phillip e SEGEV, Eli: • Pesquisas ... com sis temas de compu t s ç ê o

demonstrem ... bem-sucedidos mel-s u c e did o s ... E 'muitoos os rsro Sucesso

p s r c i e I "

NEY DA SI! VA: a i mp len t eç é o de um sistyeme informático de

sdministreção deve ser e c o m p e n b e d o de ums re torm e dos princlpios e dss estrutures

de orgenizeção.· "Todss essas e x i ç é n ci s s reclsmsm... prévie p rep er e ç ê o do pessoal

de nlvel de direção, coordenação e chefie, a fim de te citi t er s implsntsção e mudsnçe

de sistema de informação.?

SUCESU: "Se um sistema de comunicação é suficientemente complexo. ele será instalado antes de ser planejado' (aplicando 11 leide

Parkinson).

MEIRELLES, F.S.:"O desenvolvimento de um sistema é uma ...oportunidade para revisar as práticas adotadas ou até 11 estrutura de uma

área ou setorda erroresa".

MACEDO, P.B.Rocha: "A maoriados usu<Yios... se contentaria ..com a mecarização das ati'."i:jadestradicionais ... - "O treinamento foi...

de responsabilidade exclusiva dos fabricantes ...divisão com as grandes erroresas públicas num estágio seguinte ". - Aorendiz ag em é Lr1'lamodificação na

disposição ou na capacidade do homem ... -

MUSSIO,Piero: "Vivemos em época de transição; quem parar ... destinado

a viver como sobreviventes da Idade da Pedra; Se tiver sorte, será explorado,e,

eliminado" .

RODRIGUES, S.B. e alii: "Há várias indicações de que o emprego de

tecnologia microeletrônica ... pode levar a desqualificação de certa categoria de

trabalhadores ... a empurrar um grupo de tr abalhadores qualificados ou semi-

qualificados para segmentos inferiores ou mesmo para fora do mercado de

trabalho. "

ARGYRIS, Chris: "Os princípios formais da organização fazem exigências

aos indiv;íduos relativamente saudáveis, exigências essas que são incongruentes

com as necessidades desses indivíduos. A frustação, o conflito, o malogro e a

curta perspectiva temporal são resultantes previstos dessa incongruência básica".

REINHARD, N.: "A automação de escritório atingirá de modo mais intenso as ocupações menoS

qualif icad e strn en sag eiros, datilóg rafos, auxiliares de escritório) que constituem ... o primeiro em prego de jovens que

estudam ... " "A est ratégia da informatização ... deve levar em consideração um conjunto de variáveis ligadas a ... tecnologia

empregada; tipo de negócio; qualificação dos usuários; abordagem gerencial; estrutura organizacional mais ou menos

descentralizada; etc."
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KURT LEWIN (mencionado por FERREIRA AGUIAR, M.Ap.) Sistema de Tensão: "é sempre necessário para

a atividade, mesmo para aquelas já apreendidas anteriormente. "(Desenho n .2- pg. seguinte)

TENSÃO TENSÃO

MOVIMENTO

BOTTOM/UP

TENSÃO

=======================+=I-==================~~<::J ~
(negativa) RH IINFO

CENTRALIZADO

INTERAÇãO

ATIVIDADES

MÁXIMA M~DIA MrNIMA

(positiva)

DESCENTRALIZADO

RESIST~NCIA ÀS MUDANÇAS OU À INTEGRAÇÃO

Desenho n.2

MODELO DE TENSÕES INTERATIVAS ENTRE RH IINFO.

bem
CONEI: "Facilitar a elaboração destes trabalhos ... para uso obrigatório ...

como

Informática" .
pa r a a elaboração obrigatória de Planos Diretores de

"ao
SPG: "Ordem estratégica ... ; ordem tecnológica ... ; ordem o r q a n iz a c l o n a l ... ;

criar com a
FUNDAP e a PRODESP um Plano Diretor

Básico de Informatização.
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ROCHE, Produtos Ouím. e Farmac.: Afirma no seu Planejamen

Estratégico de Sistemas que: " uma informática que é fruto de uma evolução rápid

eern determinados momentos pouco estruturada, carente de um planejamento",

"Empregou uma metodologia de processo participativo

várias fases, pessoal de todas as áreas da Empresa".

RATTNER: " ... uma diferença fundamental entre a década de 60 e

atuai:" ... o desenvolvimento de uma tecnologia leve anos, sua taxa de difusão

bem mais rápida ... " Os padrões de crescimento bem-sucedidos nos anos d

"milagre brasileiro" não podem ser aplicados ... sob pena de se mostrarem inócuos ..

contraproducentes" .

RAMOS, I.C. :" Universidade está longe de formar profissionais co

técnicas mais próximas da realidade"

subdesenvolvidos para uttliz ar o recurso "mão-de-obra-barata", já pensam e

reverter esta tendência ... utilizando os robôs para baratear os custos".

ROSZAK, T.: "Graças a High Tech o trabalho humano de alto custo

completamente realizado por meio de automação, fora do salário do mercado ...

HESKETH, J.I. & OTTAWAY, Richard N.:"A difusão técnica represe

o contexto no qual a mudança de comportamento é resultante de alguma inova

técnica (computador ... )".

GONÇALVES, Ernesto Lima: "Chega-se ... à situação de alienaçã

"ARGYRIS diz: a fim de manter cotidianamente seu equilíbrio psicológico, dent

de um sistema industrial que exige que se comportem ... como crianças,

trabalhadores terminam por capitular, tornando-se apáticos e indiferentes".
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BERKLEY, George F.: ••... o gradativo desaparecimento do conflito capital

versus mão-de-obra e o consequente surgimento de um novo e complicado tema

de debate: a organização versus o indivíduo".

BERTERO, C. O.: "A gestão de tecnologia é um aspecto de administração

vista funcionalmente"." A gestão de tecnologia ... não se apresentou como

DESCENTRALlZADORA ... mas ... bem clara ao nível hierárquica ... parte da

estratégia empresarial e portanto restrita a cúpula da empresa. Tal fato não faz,

... preocupação prioritária dos ... empresários e executivos, que não se antecipam

em matéria de tecnologia ... que os atinge através de variáveis de mercado". "As

primeiras manifestações da teoria e prática administrativa objetivaram mudanças

de tipo estrutural; A segunda ... é a que enfatiza alterações no comportamento dos

membros da organização ... Deve ficar claro que as duas ... não são mutuamente

exclusivas e que não há necessidade de optar por uma delas."

HESKETH & OTTAWAY: "Dois tipos de motivos ... neste trabalho:.:.

razões ... oriúndas da prática profissional e ... 0 outro motivo é mais de natureza

intelectual e reflete maiores necessidaes de carater científico." "Concordamos

com Weiner, McLuhan e Polany em que o conhecimento não é estático. O

conhecimento evolui".

BLAU, Peter M.: ••uma teoria das organizações, tem como seu objetivo

central o estabelecimento de costelações de características O estudo comparativo i,

... é necessário, não apenas para verificar hipóteses ... mas para fornecer uma

base para explorar e refinar a teoria."

TACHIZAWA, Elio Takeshi: citando "SCAlCO fundamenta ... enfoque

'sistêmico como: ••A tendência mais recente no domínio da Administração é a de

abordar seus mais variados assuntos e problemas através do chamado enfoque

sistêmico. A metodologia ... encara o objeto de estudo como um sistema, o que

onduz à identificação dos seus elementos constitutivos básicos."
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9.1 - ENFOQUE SISTÊMICO NO PLANEJAMENTO DE O & M - I & S

BERTERO, C.O.: nA popularização de abordagem sistêmica ... foi tão

rápida quanto efêmera. Teve papel destacado no processo o manual escrito po

Daniel Katz e Robert L. Kahn" .... Se adotarmos como critério para medição da

importância de uma teoria o seu impacto no interesses de pesquisa e o se

sucesso em converter-se num paradigma, concluiremos pela peque

importância da abordagem sistêmica em teoria organizacional, a não ser como

linguajar ... entre administradores. Tal sucesso é explicado ... pela facilidade d

entendimento que apresenta entre executivos, ... , pela analogia com COMPUTAÇÃ

E PROCESSAMENTO DE DADOS (grifo nosso)."

DA SI LVA, Sebastião Medeiros.: nAo estudar uma entidade ... nos leva

considerá-Ia um sistema é o fato de ser ela constituída de partes em interação, ..

em razão de objetivo. Apesar de multiplicidade de conceitos ... cada um dos qua

a serviço dos propósitos de quem os emitiu ... "

WOODWORTH: " O problema era que cada indivíduo estava limitad

por sua perspectiva única e incompleta 0 contador da estória ficou decepciona

... aparentemente falhou em perceber seu próprio papel como elemento intrica

neste sistema ... "

9.1.1. - CONCEITOS ORGAAlZACIONAIS

ai PLANEJAMENTO: BERNARDES, Cyro, citando ACKOFF: "Planejamento é o esboço de um f
desejado e os meios efetivos de perfazê-lo."

BETTELHEIM: "Planificação: ... visa: 1) fixar objetivos ... 2) determinar os
apropriados ... 3) por efetivamente em prática ... "(Estratégico, tático e operacional).

MEIRELLES: "O Planejamento Estratégico não prevê decisões futuras,
decisões presentes, muitas das quais são tomadas durante o processo de planejamento. Não é s6 uma previsão de
com base no passado. E'um processos sistemático e contfnuo de tomar decisões que envolvem riscos com o
conhecimento possível de seus efeitos".

b) SATISFICING PLANNING: BERNARDES, Cyro citando ANSOFF 'chama a atenção para o fato de aq
(decisões tomadas na em presa) objetivarem resultados apenas satisfatórios e não 6timos, como antigamente se pen
BERNARD ES diz: "A emp resa cresce alternando comportamento competitivos, (ou operacionais, adendo nosso) ...
empreendedores, ou estratégicos.
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c) EFICI~NCIA:SIMCSIK. T.: Define como sendo: "A MANEIRA DE ESTABELECER FORMAS
ORGANIZACIONAIS ATRAVi:S DE MUDANÇAS E MJ:TODOS TECNOLÓGICOS E ADMINISTRATIVOS. OBTENDO A
EXECUÇÃO DAS TAREFAS. ATIVIDADES E SERViÇOS DE MANEIRA E FORMA CORRETAS".

d) EFiCÁCIA: SIMCSIK. T.: Define como sendo: "A MANEIRA DE FAZER AS COISAS CERTAS DE MODO
CERTO E NA HORA CERTA. QUALlT ATIVA E QUANTITATIVAMENTE". "Ocorre quando há uma maximização do
rendimento dos recursos humanos emateriais para a empresa. por meios técnicos e econômicos (instrumentais) e políticos

e sociais (comportamentaisl."

e) EFETIVIDADE :KATZ .& KAHN: n Efetividade Organizacional (é) a

maximização de rendimento para a organização por meios técnicos e econômicos

e por meios políticos".

f) COMPETITIVIDADE: ALBUQUERQUE, L.G.: n Fenômeno relacionado ...

a um produto ou empresa". PORTER, citado: "a busca de uma posição competitiva

favorável em um ramo".

PORTER,.M. "E' relacionar uma empresa ao seu meio ambiente."

g) CRIATIVIDADE: SIMCSIK, T.: n E' um movimente inerente ao homem,

que envolve a percepção, a sensibilidade e a curiosidade íntima e que lida com a

fantasia, imaginação e expressão participativa; pode ser apreendida e expandida

nas fases que a compõem."

h) INOVACÃO: SIMCSIK. T.: "Em e d rn in i s t r e ç é o é substituir 8 m s n e ir e de

fazer determinada tarefa ou s t iv id s d e por outra. o modo de apresentar diferentemente

um mesmo p r o d u t o ou .serviço, e, por fim. d e ix s r de lado e n t iç e s rotinas e s ub s ti t u i-

las por outras novas",

KOTLER: "Pr o d u t o s todas aspere a empresa ...novos

qu s is envolvem 8 incorporação de 81go "novo "no composto do produto".

RA TTNER: im p o r t é n c i e INOVAÇÃO t e c n o t á çi c e ,

p e r e e s s e ç u r s r condições de c o mp e t i t iv i d s d e e, s s s irn, de sobrevivência no m e r c s d o:"

i) PARTICIPACÃO: MOGGI, Je ir , c i t s n d o KATZ & KAHN: 8 condição

b6síca para o c e s io n e r ti in t er n s tl re ç é o dos objetivos do s l s t e m e ti • e u t o=r e e ti r s ç s o

do consecuçso 80 PARTICIPARr8is objetivos ... ,in divlduo PARTICIPAR na deem

nas suas decisões e em suas r e c o m p e n s e s , de modo que 8 organização se torna

parre dele e ele parte dela,"
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SEMLER, R.: "A gest30 p er t ici p s t iv s é IJpenlJs c o n v e r s e filJdlJ em 90 Por

cenro dlJs vezes. Niio que IJ in t en çê o n30 seja boa é que IJ implanraçiio do

en volvim en t o dos funcion6rios é r30 complexa, t r s b e lb o s e e, n30 raro, frus t s n t e, que

é muiro mais f6cil teter sobre o IJSSUnrO, convencendo-se de que o posslvel eH6

sendo f e ir o '.

j) AMBIENTE OU SISTEMA PSICOSSOCIAL: KAST & ROSENZWEIG:
"Os indivíduos e suas relações sociais - podem ser compreendido em termos de
motivação e de comportamento em determinado ambiente que inclui: sistema de
status e de papéis, dinâmica de grupo, sistema de influência e liderança."

k)O&M-I&S: (.obre "O"):KAST & ROSENZWEIG:" A teorill do •• is te rne s IIpreuntll ... um c e minb e pllrllll.ínteee

em um IImbiente complexo e dinâmico ... bem como oferece um meio pllrll co nce ntr e çê e nos e s pe c te •• Inérglco.". BERTERO.

C.O.:" Sociedede Estétice ... e. cle.ses s e cle ls ...• iio plene e c err e t e me nte d e f inlde s ; ... Sociedede Dinâmlce ... e cepecldede

Individuei de escolhe de cle •• e .oclel e que se que lr a pertencer". CELSO M.FURTADO:" ... e orgenizeção é .Inérgice:unidede de

açêc ."

[s o b t e "M" ):SIMCSIK ,T: " ... fe.e. empregedll' ne Investigeçiio, ne bus ce do conhecimento".

[s obr e "I"):KATZ & KAHN:" ... e le produz rnude n ç .omente.e 11 nece •• lirill motiveçiioestiver vindo de outru

fontes". MEIRELLES: " ... é o combu.tívelestretégico ... "

(.obre "S"): BROMLEY & BUSTELO: "todes e •• 1U mudençe •... do pertel inter-relecionedlll de ume MUDANÇA DO

SISTEMA: ume profunde e não muito pecífice tren.formeção do Indu.trillli.mo evençedo em ume .ociedlldll pó.-indu.trllll de

.erviço. cibernéticos".

I)INFORMÁTICA, CltNCIA ETECNOLOGIA: RATINER:"O pensanentocientffico-técnico ... combina o pensa-nento abstrtato e dedutivo

com a experrnentaçâo e a verificação dos fatose dados empiricos .. ."

BERTERO ,C .0.:" ... a ciência é o conhecimento do geral, ou seja, o objeto daciênciaé o universaL .. "

MEIRELLES, F.S: "A evojoção científica e tecnológica são ...agentes ...detransformação para a sociedade da nformação".

KAST & ROSENZWEIG:" As expressões tecnoiogia e transformaç ão tecnológica ... vão desde sitgnificados específícos até conotações

arrolas". I ecnologiada Org ,rlização , flndanenta-se noconheci-nento, no ~amento ... (com) inftuência sobre os tipos de entradas que ngressam na

organização e sobre as saídas do sistema."

m) EXPERT OU EXPERTO: ALMEIDA, C,S.Martins: " se constituyeron

Sociedades para estudiar el rendimiento ... de la cual surgió una novíssima

profession, la de "experto" o "perito en rendimento."

LAWRENCE LOWELL: "An expert is a rnan

who by his knoledge and experience in any particular subject is better qualited to

deal with that subject than people who have not had knowledge or experience."
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9.1.2 - O CICLO GERENCIAL NA TECNOLOGIA ORGANIZACIONAL(TECNOR)

DRUCKER P.: "Ser eficaz é a função do gerente"

TACHIZAWA, E.T.:" ... papel do administrador ... independente do seu nível

hierárquico ... é o de tomar decisões, num processo permanente ...

S

S.A .. 0.

Desenho 3·CICLO DA TECNOLOGIA ORGANIZACIONAL

RATNNER, H.:" Por sua capacidade de induzir mudanças estruturais

fundamentais ... a tecnologia passa a ser considerada um fator estratégico e,

portanto, deve ser integrado no processo de planejamento a médio e a longo
prazos na empresa" ..

9.1.3-COMPLExIDADEORGANIZACIONAL

TACHIZAWAE.T.: ·Segundo BERTERO·0 aumento na complexidade organizacional...através de computadores,
e a maior menuseabilidade ... aos dados acumulados, agiram ... em torno do processo de tomada de decisões ."

BERTERO. C.O.: •A evolução na tecnologia ... acvarretam ... argumentos em prol da descentralização da própria
estrutura do processo decisório.· •A ocupação de posições chave na administração pública e de grupos de empresa, numa
base puramente pessoal, é um evento corrente e aceito sem questionamento pela sociedade como um todo ."

·REINHARD,N.:" ... a análise das relações interpessoais ... o

.executivo ... utiliza ... formas de comportamento que lhe permitam depender o menos

possível de outros executivos. A motivação é o aumento de poder através da

redução de incertezas." "Sob a perspectiva gerencial, para reduzir incertezas é

necessário aumentar ... informações.( ... ) a Informática torna-se crucial para os
envolvidos no Jogo de Poder ..;"
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ROBBINS, S.P.: "Poucos de nós admitirão estar procurando poder ou

buscando posições que encerrem poder considerável."

9.1.4· KATZ & KAHN· Poder, Autoridade e a Mudança Organizacional

SIMCSIK, T.: "Nossa preocupação nesta tese esté relacionada com a atividade de INFORMATICAnos

processos de MUDANÇA dos RECURSOS HUMANOS na empresa".

KATZ & KAHN: "Distinto de outros sistemas abertos, por se tratar mais de uma estrutura de eventos ou atos

humanos do que componentes físicos".

REINHARD, N.:" O importante ... é a descoberta de como viabilizar esse potencial de transformação em
. .

resultados concretos para a organização-o

K & K: "a solução ... para desempenho fidedigno ... é promulgar e impor ... leis. (... )Tal é o significado que ampara

a definição de organização como um sistema de papéis ". "Cada papel. .. prescrições e modos de comportamento ... e maneiras

de a;;ir que devem ser evitadas.-

SIMCSIK, T.: "O&M tem como objetivo: Realizar ... implantação de

Sistemas ... com propósito de ampliar o controle administrativo".

K&K: ••A DC pode inciuir itens ... Pouco provável que ela especifique:

"Obedecer o contramestre ..;" , porém isso ... permanece como parte essencial e

vinculada ao cargo".

PODER LEGiTIMADO: K&K:"Supervisor tem poder legítimo,

exclusivamente em decorrência da ocupação do ofício"." ... Iegitimação apoiado por

um sistema de penalidade."

BERTERO, explicitando WEBER: "A administração burocrática

significa ... o exercício da dominação ... (obtida pelo) ... conhecimento técnico". (e)

da prática que adquirem no serviço".

K&K, mencionando WEBER: ••... as modernas estruturas burocráticas

desenvolveram uma especificidade funcional de papeis, sancionada por uma

estrutura de autoridade de tipo legai-racional ..;"



QUADRO DE MAP AS-RESUMO 997

MOTTA, F.C. Prestes: "A automação favorece o crescimento das

Organizações à medida que facilita o controle da cúpula burocrática. O crescimento

do Poder e do controle administrativo de nível alto corresponde ao

emprobrecimento ... de controle dos operários, funcionários e administradores de

nível médio, que tendem a diminuir em número e em importância."

WEBER, e p re s e n t s d o por K&K:-Autorldede legel e reclonel rem:

7. Orgenlzeçio... Imposte por legles

2. ... o o m p e t é n o l e ... pere gerentlr o desempenho ...

3. err e n]» hIerárquico ...

4. Regéncle ... por n o rm es ... t reln s m e n to esp ecle/izedo ...

5 .... sepereçio de proprledede ...

6. . .. felte de dIreItos

7. Os e t o s edminlstretlvos ... reglstredos por escrIto.

RAMOS,A. GuerreIro cIte WEBER: "b uro c re cte (é um)

em q u e rege o princípio de competinc/e deflnlde mediante

,egulementos; de documenteçio; de hlererqule funcIoneI;

profiss/one/; de p e rrn e n é n c ts obrlglltórle do s er vld or, ne

determinedo perfodo de tempo; e de subord/neçio do e x e rotot o dos

s b s t r e t s s , -

.grupemento li o i:le I

'''9res, .stetutos,

de especl./Izeçio

du r e n t «fllp.rtlçio,

cer90s • n o rm e s

MERTON, Robert K. citando a DURKHEIM "Com o tempo ea repetição,

as normas passam por um processo de santificação, tornando-se" lãique en

apparence" e a objetos de apego sentimental". Escreve ainda: "o esprit decorps

e a organização social espontânea ... levam o pessoal a defender ... interesses e

não a servir ... "como Resistência à Mudança".

K&K: "Autoridade é o poder associado a uma posição em uma

organização ••.... "Proporciona ... transações de influência ... LlKERT

diz ... Iegitimadas ... amplitude do controle ...••

RAMOS, A.G.: "Há emtoda burocracia, elite e massa. ( ... ) uma minoria

tem um desempenho previligeado ... a maioria ... se conduz de modo largamente
passivo .••
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REINHARD ,N.:" A Tecnologia da Informática ... instrumento de aperfeiçoamento gerencial. .. no que se refere a

mudança de estilo de trbalho centrado no ritual processualístico, burocrático, para outro estilo mais voltado para resultados

no atendimento a objetivos ... " "O esforço de reforma da administração pública brasileira ... busca a racionalidade intarna e

o propósito social da organização ... dimensões que devem ser tratadas conjunta e harmonicamente."

BERTERO ,C.O .:" A tradicão ... da administração pública ... operasse ... (com)centralização. L .. ) maioria dos

trabalhos ... de modernização ... acabaram por reforçar a tradição centralizadora e autoritária."

K&K: "Principal erro ... com mudança organizacional...é não levar em consideração es propriedades sistêmicas

da organização e confundir mudança individual com modificações nas variáveis organizacionais". "Nos problemas de

mudança social. .. examinar ... : métodos empregados ... alvos a que tais métodos visam ... incluem o uso direto de .. .fidbeque

sobre o funcionamento organizacional e alteração estrutural dirata ou sistêmica".

9.1.5 - MUDANÇA SISTÊMICA. Mudança de variáveis organizacionais.

BERTERO, C. O.: "Os aspectos de gestão de tecnologia ... sua análise se

situaria ... (no) estilo administrativo, que lida com VARIA VEIS como

CENTRALIZA çÃ O, DESCENTRALIZA çÃ O, A UTORITARISMO, PARTICIPA çÃ DE

DESCRIÇÃ O DO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃ O." ... "A alternativa

sistêmica, advogada por W. BUVKLEY ... viria ... tratar a mudança, o conflito e as

tensô es.». na medida em que os sistemas aumentam a sua complexidade deixam

de ser fechados para se tornarem abertos ... "

BUCKLEY, W. afirma: "A ABERTURA DE SISTEMA é o mais geral ... e

refere-se ao grau .. .receptivo a todos os tipos de insumo. "

BERTERO, C. O.: "HOMEOSTA SE é um estado essencialmente harmônico

e equilibrado, que resulta de um equilíbrio dinâmico de trocas entre o sistema e seu

meio ambiente". "... na explicação sistêmica da mudança é o seu carácter adaptativo

(adaptative change). .. tendência natural dos sistemas sociais reagirem a mudança,

ou seja, adaptando-se". '" "A abordagem sistêmica surge bem próxima do

funcionalismo (sob o ponto de vista de Ciências Sociais) e certamente distante do

marxismo e do radicalismo sociológico ... " "... a evolução do sistema será a explicação

não traumatizante do seu próprio dinamismo".
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OTWA Y, H.J. e PEL TU, Malcoln: "A computer-based system inflicted

witnout any preparation of staft will be rejected and it will take several years to

overcome the effects ofthis traumatic experiênce Ir.

MASON JR e MITROFF, citados por CUST6RI0 (orientado por

N. REINHARD), afirmam que "um sistema de informação consiste de pelo menos

uma PESSOA de um certo TIPO PS/COL 6GICO que se vê face a um problema

dentro de algum CONTEXTO ORGANIZACIONAL, para o qual ele necessita de

evidência para chegar a uma solução e que a evidência se torna disponível eete

através de algum MODO DE APRESENTAÇÃO".

K&K: "A informação capitaliza sobre as forças existentes em uma situação

e não é por sí própria o mo tivador principal .... ela produz MUDA NÇA ... se a

necessária motivação estiver vindo de outras fontes. "... "O indivíduo aceita as

sugestões que esclarecem as matérias e que lhe dão uma sensação de que as

coisas estão sob controle".

KURT LEWIN e seguidores, mencionados por K&K, "foram os primeiros

a demonstrar ... a superioridade do método de grupo sobre a... abordagem da

informação para mudar a conduta individual".

BUCLEY: "Teoria da Informação ... desen volve ... conceitos de

"organização "e "significado "como básicos para o estudo da organização social e
pessoal ... A teoria matemática da "informação" supõe ... uma, fonte ... gerando

sinais, símbolos ou mensagens ... e de um receptor capaz de utilizar essa variedade ... "

K & K: "... Organizações tem ... fidbeque do ambien te para orien tá-Ias e

indicar ... mudanças organizacionais. Este fidbeque vem ... do mercado. ( )

existe ... fidbeque ... de seu próprio funcionamento interno ".

BERTERO, C. O.. : "... as duas vertentes da teoria organizacional ... uma

de in fluência e embasamen to na sociologia e outra lastreada ... na psicologia

social". "... é o modelo típico ideal da burocracia weberiana Ir.
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K &K: "... são empregados sistemas de sugestões ... obtenção de idéias ...e

fidbeque ... " "0 conceito de sistema sociotécnico de EMERY & TRIST é correto em--

dar ênfase aos complexos inter-relacionamentos dos processos sociais e técnicos."

"estes levantamentos ... não são utilizados devidamente para detectarem

insatisfações ... " ''por ordens superiores são esquecidos ... são filtrados, peneirados ,
instilados e mesmo censurados"o que leva ... duas reações para" tais levantamentos ...

a satisfação ... a de se sentirem frustados porque nada acontece ... "

9.2 - ENFOQUE SISTÊMICO NO COMPORT M1ENTO HUMANO

RENSIS LlKERT: "As pessoas possuem um forte e herdado desejo d

criar e manter um senso de valor e de importância pessoais; ... os indivíduos

respondem a uma experiência com base na relação subjetiva entre essa experiência

e seus próprios valores" objetivos, tradições, expectativas e habilidades".

THOMPSON: " ... beavioristas ... procuram unir conjuntos de conceito

em sistemas lógicos que parecem explicar uma forma de comportamento

Denominamos MODELOS esses sistemas lógicos de conceitos". Fórmula d "

KURT LEWIN: "C = f (P,M) onde C é o Comportamento que é função do resultad

da interação entre a P = pessoa e o M = meio." "Parece existir uma infinidade d

modelos para estudar o homem ... Uma baseia-se ... que o homem é dirigido ... pel

conflito. Outra vê o homem como uma máquina. A terceira ... 0 modelo de sistem

aberto de homem ... "

ETZIONI, Amitai: desenvolve:"ELTON MAYO e ASSOCIADOS: "1

incentivo econômico não é a única força motivada a que o operário reage ... 2-

operário não reage como indivíduo isolado ... 3 -A extrema especialização funciona

não cria, ... a organização mais eficiente."
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ARGYRIS, CRIS: " ... organizações ... manifestam três tipos de atividades,

as ... essenciais. São elas: 1) alcance dos objetivos; 2) a manutenção do sistema

interno; 3) a adaptação ao ambiente externo .... constituidas de ... sub-atividades ... "

"devem ser definidas em termos comportamentais. A sequência desse

comportamento é composta de FUNÇÕES ... que conduzem a conseqüências

necessárias e esperadas: .. (que) é contribuir para o bom funcionamento das

atividades essenciais ... como finitas são as aptidões dos indivíduos, as funções

devem ser "aqlutlnadas vern unidades organizacionais exeqüíveis ... conhecidas

como ... departamentos ... A interdependência ... está ... onde uma extrai subsídios da

outra ... "

BUCLEY, Walter.: "Não se explica o ato social estruturando-o pela

adição do estímulo e da resposta; é preciso aceitá-lo como um todo dinâmico ... um

processo orgânico complexo ... O objetivo dos atos encontra-se ... no processo vital

do grupo e não apenas nos dos indivíduos separados."

9.2.1 • A TEORIA PRÓ-A TJV A

THOMPSON, J.D. :"Passamos a trabalhar com um modelo emergente ... não estabelecido "da noite para o dia".

ANSO FF ,H.lgor:: "cede mudençe no em.blente pe •• e por ume evolução natural. que eumenta, progre •• lvemente.

o conhecimento. No estégio Inlc·lel, ... turbutê n ete no ambiente, ante. do' tremor de terre."

ROBERTO CAMPOS:"O isolamento tecnológico foi fatal para a economia brasileira. Se prolongarmos esse isolamento

mais, corremos o risco de sermos riscados do mapa".

SEGRE, L.M. et a li i: "".efeitos da introdução da
~utomação ... destacar ... que o DrESSE está promovendo .... mostram que os
Operários não estão contra ... Em oposição aos benefícios ... redução ... de

.empregos ... "

ARGYRIS, Chris: "O impacto das partes sobre o todo (visão holística,
nosso) varia em função ... às atividades essenciais ... " " As

partes desempenhar atividades ... de se protegerem do desequilíbrio das outras
artes podem ser defensivas ... ou ofensivas ... o relaciona mento entre as

partes pode variar ... até onde se inibem ou se favorecem mutuamente."



LEWIS & PEARSON: "Todo supervisor deve encarar a si próprio, ... de u

ponto de vista prático e basear suas ações e decisões nas condições existen

e não naquelas que ele gostaria que existíssem"
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K&K:"O método de fidbeque às famílias organizacionais ... desenvolvid

por FLOVO MANN ... é semelhante ... a TAVISTOCK INSTITUTE ... que reconhece

a estrutura organizacional, mas não fez qualquer tentativa direta para modificá

Ia." " A mudança sistemica pode surgir de pressões externas ...

mudança ... organizacional é considerada como inerentemente dificultosa ... O q

se negligencia ... é trabalhar através de variáveis menos relevantes ... que signifi

menor esforço por parte do AGENTE DE MUDANÇAS, ... e é muito mais difícil d

ser conseguida ...

LlKERT,Rensis: "A indústria está gastanto ... no treinamento

gerentes ... em técnicas de Relações Humanas ... os resultados são ... decepcionan

... dificuldades ... modos especificamente" certos"e "errados "de gerenciar ... cond

à crença na eficácia de certas "regras ... " recomendadas.

LEWIS & PEARSON: oferecer "ferramentas de supervisão" .. :mas,

termos "prático", "teórico"e "acadêmico"tem um significado arbitrário ...

concebe seu ambiente determina seu comportamento ... fi

SESI: " Normas fundamentais para a boa supervisão."

SENAI/CENAFOR: "Ajudando a melhorar a supervisão".

" ENSINAM O como FAZER PRÓ-ATIVO, esquecem o POR QUE fa

pró-ativo ...
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LlKERT:"razão para a ausência de um padrão coerente entre a conduta

do supervisor ... e a reação dos subordinados é a discrepância que existe ... entre O

QUE um supervisor diz que faz e seu procedimento real. Existem

indícios ... programas de treinamento ... aumentam esta discrepância." ( PARADOXO

DO TREINAMENTO)

9.2.2 -ABSTRAÇÃO NA PRÓ-ATIVIDADE.

THOMPSON, James & VAN HOUTEN, Donald R.: "1) O modelo escolhido
deverá ser dirigido para o tipo de problema que estamos enfrentando. 2) Quando
dois ou mais modelos parecem se aplicar a um problema, o mais simples é preferível.
3) O modelo escolhido não dverá ter mais hipóteses do que as absolutamente
necessárias para o nível de conhecimento desejado. 4) Precisamos nos certificar
se esse modelo de homem escolhido pode se enquadrar nessa equação C= f (P ..M)."

ARGYRI5: "a razão da ... abstração é procurar ... propriedades essenciais

sobre a natureza da organização em geral que sirvam para qualquer organização

da "vida real" ... desafios para o peqsquisador ... galgar ... níveis de abstração e aí

desenvolver ... modelos ... Depois retorna ao mundo empírico a fim de testar, através

da pesquisa, se as propriedades descobertas são mesmo as essenciais a seu

trabalho." " ... raro é obter exito na primeira viagem ... muitas jornadas ... terão que

ser empreendidas guiada pelas indagações surgidas da pesquisa empírica ... "

"Se ... obtiver êxito terá descoberto um modelo mais simples de fatores causais do

que o disponível terá conseguido prestar uma contribuição valiosa para

... compreender o mundo real."

MARX: "Não é a consciência dos homens que determina a realidade; ao

contrário, é a realidade social que determina a sua consciência."

STEINER & MINER: MA pesquisa nada mais é do que um mergulho
fundo na busca de teorias testadas que possam ser aplicadas a este processo
(identificação e avaliação de estratégias, na realidade social, composta por
estruturas básicas a seguir d etalh adas r)

a) EMPRESAS: Entidades de cunho "r eal í que surgem(AR GYRIS)
a partir da interconexão de todas as partes.

b)lNDIVÍDUOS (MERTON)-
papéis sociais e tendem a organizar
as expectativas estruturais definidas

que
(real"
cada

desempenham múltiplos
n.a.) de acordo com
papel. M

Participantes
sua conduta
atribuídas a
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e l poder,
Estados o,
comp rend e ,

c) POLÍTICA: (WEBER) real "aspiracián a la participación
o a la influencia sobre la distribuicion dei poder, ya sea entre

en e l interior de un Estado, entre los grupos humanos que
lo cual corresp ond e también es encialment e aI uso lingüistico. "

d] SOCIEDADE: (MARX): "A anotomia da sociedade deve ser
procurada na Economia política. Na produção social da própria existência, os
homens entram em relações (reais, n.a.} determinadas, necessárias,
independentes de sua vontade. O conjunto dessas relações de produção
constitui a estrutura econômica da SOCIEDADE, a base real sobre a qual se
eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual corresp ond em formas
sociais determinadas de consciência. "

e) SISTEMA SOCIAL (KA1Z &
comp o rtament os dos membros em desempenho
prescrevem e sancionam esses comportamentos
normas se acham enraizadas.

KAHN): Compreendem os
de PAPEL, as NORMAS
e os VALORES em que as

f)PAPEL:(DAVIDOFF) As pessoas levam suas habilidades
únicas, necessidades, valores e metas para qualquer situação de emprego ..
(K&K) AS PESSOAS DESCREVEM FO RMAS ESPECÍFICAS DE
COMPORTAMEA'TO ASSOCIADO A DETERMINADAS TAREFAS.

g) NORMAS: sido opíniôn corri ente durante
fundamental entre expresiones

'teóricos 'y 'p rácticos ', Se
ás er cione s y énunciad os

última incluye 'imperativos,

(R 055) Ha
t ie mp o que h ay que hacer una distinción
(ut i e ranc es ) o actos-discurso (sp eech-acts )
que la p rime ra de estas clases incluy e
decla rat iv os ' (st at e ment s}, mient ras que la
'val oraci one s 'y éxp re s iones normativas ',

h) VALORES :(K&K)- SÃO AS JUSTIFICAÇÕES E ASPIRAÇÕES
IDEOLÓGICAS MAIS GENERALIZADAS.

cerca de
exi s t e n cial

(M OR ENTE) Os
que não acrfescent a

coisa.

ajuizos de valor
nem tira nada douma

e
coisa algo

essencial da

enunciam
cabedal

i) TRANSAÇÃO: (ERIC BERNE)
sociais é chamada de transação.

A unidade das relações

j) COMUNICA çÃ O: (MA RCUSE) POR
TECNOLÓGICO ... APARECE A REALlDADE ... A PERDA
HUMANA, SUBSTITUÍDA POR UMA LIBERDADE DE
FABRICADA ...

DETRAS DO VÉU
DA DIGNIDADE

ESCOLHA PRÉ-

k) MUDANÇA: (VAN HOOSE & WORTH) A vida adulta,
as demais etapas da existência, é um tempo de mudança, crescimento e
adaptação... A mudança é inevitável e onipresente, e ser adulto não torna a
pessoa imune às transformações.

em uma repetida
(MILLER) A administração

que não admite modificações,
cientificamente estudadas ...

científica
a não

baseia-se
ser que

es tas sejam, por
uniformidade,

sua vez,

I)
E a primeira

observação dos

(E T/GT): (MAQUlAVELJ
um senhor, res ult a da

EQUIPE OU GRUPO DE TRABALHO
conjetura que se faz da inteligência de

homens que o cercam ... "

en
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m) MODELO: (BERNARDES, C.) E'a representação
simplificada da realidade, objetivando explicar fenômenos ou prescrever
medidas específicas.

9.2.3 - INTRODUÇÃO AO MODEW SIMPLIFICADO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO
ATRA vÊS DE O&M-I&S

Administrador é um manipulador. ALVES: "E'evidenteque estamos usando
esta palavra no sentido diferente ... significa, o poder de pensar, analisar,
decompor, entender e prever. A manipulação não se dá na realidade, mas
dentro de espaços da razão. E é esta capçacidade de manipular racionalmente
que se constitui na base para a manipulação prática: a teoria lança as bases
da técnica.

Administrador é um modelista. ALVES: "Para se construir modelos fazemos
uso ... de conceitos .... Com o seu auxílio simulamos situações, sem que elas
jamais aconteçam. Isto nos permite ajustar o comportamento ou para evitar, ou
para provocar um determinado futuro".

Administrador é um pIanejador. Jk'1ESO~: "Unidade, continuidade,
flexibilidade e precisão ... , suscetível de se adaptar às modificações julgadas
necessárias ...

ANSOFF: H A realidade da administração ... é realmente complexa. ( ... )
seus problemas ... rarfssirnos casos temos a grande sorte de poder resolvê-los".

Administrador é um funcionalista-sistêmico. KAST & ROSENZWEIG:
"... basicamente o funcionalismo dá ênfase a sistemas de relacionamento e à
unificação das partes e dos subsistemas em um todo funcional.

BERTERO: "0 foco da crítica contra o tuncionelismo estrutural era sua

fixação no que passou a ser pejorativamente designado de "sistema", ou seja na

ordem estabelecida, no quadro institucionalizado e no processo social da

estabilidade, controle e equilíbrio".

Administrador é um manipulador-cibernático: BUCLEY: " ... os métodos da

Biologia oferecem mais subsídios ao estudo da complexidade organizada( ... )

definida como uma coleção de entidade interligadas por uma rêde complexa de

relações. ( ... ) A velha teologia (especulações aplicadas à noção de finalidade)

voltou a ser respeitável graças à Cibernética que recorre diretamente a leis físicas

e aos princípios que governam a construção de rêdes de relações causaus,

incluindo "realimentações"de circuitos fechados ... a Cibernética e a topologia ... são

vistos como duas disciplinas que, ao lado de uma terceira pedra angular --- a

"teoria das decisões", estarão na base dêsse ramo da Ciência que trata da

"complexidade organizada", isto é, a teoria da organização".
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BUCLEY: •... o MqDERNO ENFOQUE DOS SIST~MAS VISA A SUBSTITUIR A T~CNICA LAPLACIA
MAIS ANTIG~, ANALfTICA, ATOMICA, POR UMAORIENTAÇAO MAIS HOLfsTICA EM RELAÇAO AO PROBLEMA
ORGANIZAÇAO COMPLEXA·.

BERTERO:· ... a abordagem sistêmica pode ser considerada mais como aprimoramento do funcionalismo
medida em que incorpora mecanismo explicativos de MUDANÇA ... continuamos a nos defrontar com um sistema sociel'e
é quilíbr!o ". adaptado ao m eic-ambient e e realizando mudanças adaptativas para melhor responder às modificações ... " rn

KAST & ROSENZWEIG: •.. .foi T ALCOTT PARSONS que levou à adoção do funcionalismo e do ponto de vista
geral dos sistemas foi o próprio PARSONS o primeiro a fazer uso integral do enfoque dos sistemas abertos no estudo das
estruturas sociais "Outro ponto de vista semelhante ... é o HOLlSMO (que) é e concepção de que todos 05 sistemas "
compo - em de sub-sistemas relacionados. O todo não é simplesmente a soma das partes ... "Ihé) uma divertida ünidade"das
ciências, pois os MODELOS baseados nos sistemas, que os cientistas biológicos e fisicos usam, parecem exatamente
similares ... • "De ss a maneira, o modelo dos sistemas é visto por alguns teóricos dos sistemas como universalmente eplicával
aos acontecimentos físicos e sociais, bem como aos relacionamentos humanos, em unidades grandes ou pequenas·.

AGUIAR: •... o termo grupo ... dois ou mais indivíduos que. compartilham de um conjunto de normas,crenças e

valores, e que mantém relações definidas, de talforma que o comportamento de cada um tem consequéncia sobre os demeis."

STEINER & MINER: • No mundo empresarial ... t as decisões ... são, ... o produto da interação grupa!. .. •

HERSEY & BLANCHARD: "os g rupos ... entram em contlito.A atmosfera ... pode influir na produtividade totel
organização"

SCHEIN: "8 medida que os grupos se emprenham em seus objetivos, ... tendem a competir entre si e a procurar

prejudicar as atividades dos rivais ... Como, uma vez criado o conflito intergrupal é difícil reduzí-Io, pode ser desejável impedir,

o seu aparecimento".

RENSIS & LlKERT :"0 Conflito é visto como a luta ativa de cada um por um resultado desejável par si ... conflito
substantivo ... quando ocorre diferenças em valores ...

STEINER & MINER: ... existe um paralelo entre ... semefhança e da diferença e a questão do indivíduo vers
grupo' .... decisão é ... programável, indivíduos parecidos tem facilidade em programá-Ia ... as pessoas que pensam da
forma geralmente podem encontrar a reposta melhor ... porque podem concentrar suas energias no problema enão
conflitos dentro do grupo." " ... quando o problema exige uma decisão criativa, a diversidade tem seu valor ... "

LlKERT: "Conflito e diferenças de opinião sempre existem numa organização salutar, viril, pois usualmente
tais diferenças que emergem novos e melhores objetivos e rnéto do s ."

K&K:" ... abordar a mudança institucional unicamente em termos individuais envolve uma série impression

e desencorajadora de suposições ... deixadas implícitas. Não resta dúvida que temos muitos níveis de conflitos quando ...

computador é introduzido na ernpr es a " .Os Recursos Humanos irão reagir desde a mais restrita aprovação ... a irr est

reprovação. "

CONFUTOS

>
recém-iniciados terminais

(medidas preventivas) (ações corretivas)

empregados/empresas

25 50 75 100

imaturas matLras

-----------------~
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RENSIS & lIKERT: " ... pessoas influentes ... insatisfeitas com a

situação atual. .. e deseja agir para que seja efetivadas mudanças significativas ... será

preciso que se forme um desejo de melhoria ... destinado a criar uma rede de

interação-influência ... "

CICLO DE MUDANÇA

TEMPO 1 (O) INíCIO 00 CICLO ---L-__~ ~~ __~r~

{SCOLHA O MODELO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO "'\

m

EJOUDEMUDANÇA EMPRESARIAL

(1 )

(2) (3)

q.Jantifique os agentes, quantifique as medidas

fatorese variáveis, emtermosdemodelo

em relação a RH,~NFO desejado e faça a

e as redes de interação- diagnose da situação

.,~ncia.

(4)

Crie um PlANEJAMENTO ESTRATÉGICO dentro de PORH

e PDI para a melhoria da situação atual de cada unidade

concentrando-se nos agentes, fatores e variáveis,

providenciando o TIPO R -Técnicas,lnstrumentose

Programas de Otimização de Recursos, que utiliza as

formalidades' administrativas para o Desenvolvimento

Organizacional, incluindo o Profissional e o Pessoal.

FEEOBACK

Figura 1 - Ciclo de Mudanças (Adaptado de Rensis & Liken-Ciclo de

Melhoria da Organização)

a) MUDANÇA POR MODELOS: RENSIS&LlKERT:· ... passa-seporcimadestaetapa,

quando se quer chegar à melhoria ... •·

BERNARDES: "Uma base para administrar conflitos ... •

RENSIS & LlNKERT:·PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO DE UM MODELO MELHOR

AUMENTA A MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA ENTRE OS QUE ESTÃO ENVOLVIDOS NO CONFLITO ...
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t

b) MEDiÇÃO PARA AVALIAR: Octavio Martins: "Medir urna

grandeza é compará-Ia a uma da mesma espécie, tomada como unidade."

"Estendermos as esperiências a ... situações em que se possa ter como controle

uma medida objetiva do fenômeno subjetivamente avaliado, encontraremos sempre

discrepâncias ... "

Rensis & Likert: " ... esses instrumentos (questionários, entrevistas,etc ... )
deveriam medir as variáveis particulares importantes para a situação, com a
exatidão que se deseja. " "Ao se planejar melhoria (mudanças) ... os interrogados
respondessem ao questionário ... situação agora, e, ... contassem como gostariam
que fosse."

c) FEEDBACK INFORMATIVO DA MUDANÇA: Aranha & Martins:

"O conceito de modelo não é um concentio claramente estabelecido".

Martin & McClure: "Dividir-para-Conquistar"

Rensis & Likert: "Quando as pessoas planejam medlções. ficam ansiosas

para ver os resultados e para observar que sugestões os dados oferecem.

Ficam, ... apreensivas. O feedback das medições deveria ser feito de um modo de

apoio e não ameaçador. O clima ... encorajamento para uso construtivo dos dados

e não para uma resposta defensiva".

Lodi: "A avaliação de desempenho ... uma técnica de obtenção
informações sobre o COMPORTAMENTO DAS PESSOAS •... visando melhoramento
de eficiência ou outras medidas administrativas .. ·." " (o superior avalia a AO. rn as
na maioria das opiniões dos empregados. este superior) ... é sempre uma pessoa
insensata de Quem convém desconfiar".

Rensis & Likert: " ... tomar precauções para assegurar Que
medições trazer melhoria e .. não ... punições." " ... em c o nf l it o ... precisam
interpretar os resultados das medidas ... seu significado e suas implicações par
a ação ...

Bittel: "o feedback do progresso no sentido de metas e mudanças em
métodos pode chegar muito tarde até o supervisor."

d) PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA MUDANÇA:
Albuquerque: "A importância do PE é ... incontestável ... mesmo que de maneira

inconsciente, executavam ... "

F

a
"
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Ackoff: " Planejamento empresarial a longo prazo, que é orientado para

objetivos-fins" .

Ansoff: "A administração estratégica é entendida como um sistema

escolhido de administração, que enfatiza sua própria flexibilidade, isto é, que

provoca o aparecimento de programas estratégicos inovadores, que busca a

mudança da própria política, que avalia mais o desenvolvimento do potencial para

mudanças futuras ... os fundamentos do poder ... "

Miller: " O planejamento e o controle são cíclicos ... e tem .luqar
simultaneamente ... se planeja para o futuro, controla-se a execução de um
...anterior. "

Rensis & Likert: "A falta de ligação funcional cruzada resulta em ... conflitos
interdepartamentais, e traz ... problemas para a produtividade ... desempenho."

Reinhard, Meirelles e Torres mencionam NOLAN, RICHARD:
"Planejamento ... caracterizado por estágios: Iniciação, Disseminação, Controle,
Integração, Administração de dados e Maturidade".

Meirelles: "Notar que o perfil dos tipos de aplicações ou dos SISTEMAS
muda conforme a empresa evolui."

Torres:"O planejamento de INFORMÁTICA deve atentar: a) qual a
filosofia de informações ... ; b) Como as tecnologias de informações podem
contribuir ... c) Como ... tratar a sua evolução ... "

Simcsik: "O modelo de planejamento varia nas empresas e de
profissional ... atividades são encontradas em qualquer modelo ... "

AMARU: "Mudança organizacional pode afetar e ser afetadà pelos

.mecanismos de motivação de diversas maneiras ... a motivação para o desempenho

. é influenciada pelo próprio indivíduo e pela situação em que ele se encontra."

e} AÇÃO E RETROAÇÃO EM RH/lNFO ATRAVÉS DE OMIS:
Buckley: "A transição dos sistemas mecânicos para os sistemas adaptativos, de

processamento de informação, está intimamente relacionado à transição de um

sistema relativamente fechado a um sistema aberto ... Costumam concordar os

teóricos dos sistemas em que um princípio básico, que inspira tais mecanismos

intencionais, ou buscadores de metas, está corporificado no conceito de

;.REALlMENTAÇÃO." " ... a noção de realimentação ... removesse o ... misticismo

associado à teologia pela sua redeficição em termo operacionalmente respeitáveis."

"O' conceito de realimentação foi agora vulgarizado e é, ... equiparado ... a qualquer

interação recíproca entre variáveis."
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KARL W. DEUTSCH: na realimentação ... é uma noção mais complexa d

que a simples noção mecânica do equilíbrio ... que implica em dizer que: 1) ... voltará

a um estado particular quando pertubado; 2) a pertubação vem de fora do sistema;

3) quanto maior a pertubação, tanto maior a força com que o sistema voltará ao

estado original; 4) a velocidade da reação do sistema 1a pertubação e', de certo

modo, menos relevante; 5) depois de pertubado o equilíbrio, ... nada se poder

dizer sobre o futuro da sociedade." (citado por Buckley).

Rensis & Likert: "Urna forma eficiente para superar o conflito é o de

antecipá-lo, antes de qualquer distúrbio, a fim de criar forças que conduzam

uma ação construtiva." " ... evitar que se forme um relacionamento

adversários ... possui características de ganhar-perder."
ESQUEMA GRÁFICO N. 1 - TEORIA DO EQUILíBRIO

AÇÃO DE TERCEIROS

T

6
T = Terceira Parte

F = Presidente de Empresa

U = Presidente de Sindicato

F U

ESQUEMA GRÁFICO N. 2 - TEORIA DO EQUILíBRIO

MÚLTIPLA AÇÃO

AIS - Partidos hostis (intensamen
hostis)

a) +
D

CID - 3as Partes

C

c) S

~+
C + D

d) HOSTILIDADE

A S

+[t><8 +
C + D

AMIZADE

A +

+ Q2><J
C +

MUTUA CONFIANÇA
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Rensis & Likert: "O uso de uma terceira parte ... para construir uma rede

de interação-influência obedece à teoria de equilíbrio de HEI DER e a teoria de

HARARY, NORMAN ~ CARTWRIGHT".( como demonstrados nos esquemas

gráficos números 1 e 2 acima). "Rótulo não importa.Tudo o que é necessário é que

o problema seja resolvido e que os processos de interação-influência se

aproximem ... "de OMIS ...

9.2.5 TEORIA DOS JOGOS NO COMPORTAMENTO HUMANO

Rensis & Lik e rt : w ••• ganhar-perder parece ser a estratégia
predominante na resolução de conflitos. Confrontação, reivindicações,
intransigentes e ultimato tornam-s e , atualmente, a rma de tratar as diferenças
profundamente acentuadas. O modelo legal dos Estados Unidos é formado sobre
o modelo de adversários. . .. Recentemente, ... advogados estão mudando
... para uma orientação ganhar-ganhar, ... W

sobre
que

CANTANHEDE, Ce s ar: W ••• a
decisões humanas ...

de uma
pesquisa
utilizando

empresa repousará sempre
operacional é uma disciplina nova

certas aplicações matemáticas .... W

gestão
"A

se propõe preparar decisões

Bernardes: "Conflito ... sentido de ação, ... processo de procurar obter

recompensas pela eliminação ou enfraquecimento dos competidores." O conflito

envolve: 1) tecnologia; 2) instituição; 3) sentimentos ...

Rensis & Likert: " ... um conflito intergrupal com a orientação para ganhar,

dá-se ... perda total de interesse por qualquer outro resultado ... como ... encontrar

uma solução mutualmente aceitável ... "

.Buckley: "A teoria da realimentação ... não empurra o "atrito" para o fundo

do quadro, mas é capaz de lidar especificamente com o ãtraso ?e o "ganho"entre

acontecimentos colidentes .... "reconhece-se quatro ordens ... de intenções: 1) busca

da satisfação imediata; 2) autopreservação; 3) preservação do grupo; 4)

preservação de ... busca de metas além de qualquer grupo."

McCloskey & Trefethen: "A pesquisa operacional pode ser caracterizada

Como um instrumento aperfeiçoado da gerência que se destina a lidar corn as

condições complexas, não-lineares, probabilísticas, dinâmicas, conservadoras e

irracionais, do mundo em que vivemos. Trata-se de um mundo em que a

sobrevivência da organização impõe o PLANEJAMENTO."



QUADRO DE MAPAS-RESUMO 1012

Weisselberg & Cowley: " A teoria dos jogos ... é a mais complexa .... e

menos aplicável das muitas técnicas da decisão científica ... mas, uma vez que

.... essencialmente uma questão de confronto e concorrência, ela poderá ser a

mais importante ... de todas as teorias ... " "Na vida real, existe muito conflito com

pouco conhecimento dos trunfos ou vantagens ... para delinear com precisão a

situação competitiva."

a) JOGOS DE EMPRESA - JE

Fischer: "Para desenvolverem ... a competitividade, ... assumir postura
inovadora que determinem as diretrizes tecnológicas e mercadológicas de sua
atuação. ( ) destaca-se o desenvolvimento tecnológico .. , reconhecido como fator
crítico essencial. ..

Fleury: "A procura de modelos de gestão que viabilizam novas formas de
interação e ntre os indivíd uos, as cate qorias profissiona is e a organização surge
com maior prioridade no discurso e mesmo na prática de certas empresas .... A
postura inovadora da organização obriga o redesenho de seu formato, a redifinição
dos modelos de gestão adotados e a revisão de procedimentos e práticas
compatíveis com esses novos modelos."

Motomura: "O jogo de empresa é um jogo de simulação voltado ao mundo
dos negócios" ... identificados os Jogos Sistêmicos, os Humanos e os Mistos".

MONTENEGRO & BARROS: "Um Jogo de Empresas não se esgota
nunca ... "

b) CENÁRIOS FUTUROS

Bresser & Motta: "Os computadores transformar-se-ão, ... em auxiliares

inestimáveis da administração de cúpula, facilitando suas decisões de duas

maneiras: processarão e se.ecionorõc ... todas os informações ... para tomar suas

decisões; farão cálculos, analisarão alternativos, simularão o comportamento nõo
só da própria empresa mas também de seus concorrentes."

BeUe!heim: Métodos paro estabelecer cenários futuros." Mét.

~~OR t~k 1 I\I O : ... f i x o r n o r mas; Mé t. COMPA RA1 I\I O. que se b a s e ia n a o b s e r v a ç õ o

das mudanças ... ; Mét. ANAL 111CO, ... estático e passivo. que não deve ser o único

empregado .... complementado pela abordagem mais dinãmica e mais ativo fornecido

pelo método comparativo."

t-

c

v

p

s
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CENÁRIOS FUTUROS: ambiente em que a empresa gostaria de estar e

atuar em uma determinada época do futuro e para qual movimento no presente

recursos humanos e materiais, utilizando-se de subsídios do passado, próprios

e de terceiros visando criar situações, fatos e sistemas agora, no presente, para

colher os resultados depois, no futuro."

c) ATUALIDADE DA PESQUISA OPERACIONAL: Bresser & MoUa:" ... tudo

indica que ... o "julgamento"do administrador jó pode ser substituído com vantagem

pela decisão matemótica obtida através do computador."

MODELOS MATEMÁTICOS são exatos em contrapartida aos MODELOS
COMPORTAMENTAIS, onde oçorrem as probabilidades subjetivas, tornando os
resultados incertos.

Chiavenato: "A abordagem da Pesquisa Operacional incorpora a
abordagem sistêmica ao reconhecer que as variáveis internas e externas nos
problemas decisórios são inter-relacionadas e interdependentes. "

Baum: "Em administração, temos duas escolhas: a de basear nossas
decisões em dados organizados; e a de "vagar ao sabor da corrente "

Weisselberg & Cowev:" ... mais importante para o executivo, a pesquisa·
operacional valese-se de equipes interdiciplinares para evitar a
superespecialização ... "

Johnson, Ellis A.: "A pesquisa operacional envolve o estudo das interações
possíveis entre homens e máquinas dentro dêsses sistemas e objetiva tomada de
decisões, organização(tanto formal como informal) e comunicações internas, bem
como elementos de õperação"que produzem a transformação física de "inputs"em
"outputs"da organização ...

Morse, Philip M.: "A pesquisa operacional diz respeito não a matéria em
sí, às máquinas ou aos homens ... mas à operação como um todo; ...

9.3) ENFOQUE SISTÊMICO NOS RECURSOS HUMANOS

Bertalanffy: "E' trivial. .. o mesmo objeto é uma coisa quando considerado

de um ponto de vista e outra, muito diferente, quando examinado de outro ponto de

vista. A percepção é universalmente humana, determinada pelo equipamento

psicofísico do homem. A conceituação está ligada a cultura porque depende dos

sistemas simbólicos que aplicamos."
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CAHEN, Roger: "A verdadeira cultura consiste emse conhecer muitas coisas, um pouco
detudoe/ou nada a fundo ...saldodois outrês assuntos; porém, é preciso saber onde buscaro que
precisaconhecer ..."

KRAUSZ,R.R.: Ocomportamento humano éo resultado dinâmico das potencialidades
individuais, das experiências pessoais eda influência do meio ambiente sóclo-cuttural. n

McARTHY: "As coisas nãoacontecem poracaso.Oshomens fazem com que aconteçam
ou impedem que aconteçam".

Eis...o nossoenfoque nos recursoshumanos, istoé,o I-Iomem,asua Cultura, oseu Tempo
e seu Espaço. Iremos estudá-lo frente a duas teorias. A primeira que permeia a tese, ou seja a
sistêmica, e asegunda, a burocrática, presenteemtodosos momentos e movimentos do HOMEM-
EMPREGADO-USUÁRIO, e sobre a qual BRESSER& MOTIA, afirmam:

"A organização burocrática é o tipo de sistema social dominante nas sociedades
modernas; é uma estratégia de administração ede dominação".

9.3.1 - A CIBERNÉTICA E O HOMEM SISTÊMICO

M/TCHELL &
-organizarion
me mb e rs of

LARSON: "Th e four fact ors that can b e changed in an
th e job s p erforme d , th e formal or g anit.ational st ructur e ,

th e th e or ganization, and th e informal social re lations ... "
lhe

RE/NHARD, N/COLA U:"A tecnologia de
neutra em relação a estas ameaças (de
p osib ilídades , dependendo a sua realização
implantada" .

automação de - escritórios em si é
mudanças e de conflitos) e

de como e com que objetivos ela é

Bresser & Motta: "Será o desenvolvimento tecnológico a variável

que ... determinará as características .. .da organização do futuro". ( ) coexistência

no Brasil de empresas ... altamente modernas e de empresas da Revolução

Industrial". " ... a automação não passa de uma mecanização mais avançada; .. ,

a automação envolve o emprego de métodos de produção radicalmente novos .

... mecanização implica, ... na substituição crescente da energia humana pela energia

mecânica. automação substitui, não só a energia humana mas também a capacidade

de pensar e autocontrolar-se que são próprias dos homens, por energia e

capacidade de pensar e autocontrolar-se mecânicas".

Bresser & Motta: "A retroalimentação(feedback ou closed loop) está na

base de toda a transformação tecnológica que estamos chamando de

automação" ... A retroação faz parte de uma teoria do controle ... lnclui-se na teoria

das comunicações, porquanto não há controle sem comunicações ... A Cibernética

é uma teoria de comunicações e controle não só entre seres vivos, mas tembém

entre máquinas, ...
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Muther:" ... Man is more flexible, than either material or machinery ... "

Bresser & Motta: nApesar de todo esse desenvolvimento, o homem

continua a levar vantagem sobre a máquina: ... a sofrer sérias restrições- ... n

Schultz & Baldwin:(MIT): na automação não elevará o nível das pessoas;

56 elevará o nível do trabalho".

9.3.2 - A TOMADA DE DECISÃO E o FEEDBACK DOS REC. HUMANOS

Bresser & Motta: "A atividade por excelência do administrador é a de
tomar decisões ... Desde Que todos os critérios e padrões estejam bem estabelecidos,
um computador será capaz de levar em consideração, de forma 'coordenada e
lógica, um número de variáveis ... maior do Que um administrador ao tomar uma

decisão ... "

Tachizawa:" organizações ... não sidotenhaUma revolução nas
percebido ... é Que toda a organização passou a operar como um corpo decisório."

Guerreiro Ramos:"Uma organização, ... provê os Que a constituem, em
todos os níveis de hierarquia, ... de esquemas de relações os Quais sintetizam ... o
conjunto de suas finalidade. Ela está num equilíbrio instável e tanto nas relações
internas entre suas partes como nas suas relações externas ocorre um controle
circular, feed-back". "Pode acontecer, ... Que o ambiente mude em tal escala Que o
esquema de relações se tenha tornado incongruente com os fatos essenciais que
caracterizam os aspectos novos. Em tais c ir c un s t ã nc ias . o imperativo da
sobrevivência, aconselha a reorganização."

Reuchlin: "No homem, reforçadores sociais muito simples, revelam-se de
grande eficácia".

WEIL, Pierre:" ... as Comunicações são sujeitas a distorções, deformações
que fazem com que raramente uma mensagem seja recebida tal Qual foi emitida

Toledo, F.: Recursos Humanos e sua efetividade é" o esforço contrnuo de
transmitir conceitos, p r in c rp í o s , trazer informações capazes de serem úteis aos
seus superiores, pares e subordinados, no tocante aos problemas de gestão."

9.3.3 - A PRÁTICA JAPONESA FRENTE ÀS MUDANCAS

Motta: "O milagre japonez traz ... a idéia da sociedade eficiente e rica, do

trabalho seguro porque vitalício, da monotonia desfeita pelo rodízio de tarefas ... o

que chama ... atenção é o deslumbramento com a Teoria Z, os CCO, os grupos

semi-autônomos, etc "

Tavares e Seligman: "A tecnologia não é neutra ... aplicada ... tecido

social, altera relações de trabalho e produção ... E' claro o risco de centralização

e hierarquização, sendo imprecindível a manutenção do esforço democrático."
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Elgozy, Georges: "Se os dirigentes se preocupassem tanto com os seus

assalariados como com as suas máquinas, muitos conflitos sociais perderiam

fundamento. n

Delasssus,Jean-François: "Os esforços do govêrno são consagrados

aos setores mais rentáveis, às indústrias de base, não havendo hesitação em

deixar de lado, ... as atividaedes menos indispensáveis ao progresso do país ... n

lacocca, segundo Abodaher:" ... medidas do governo tiveram algo a ver

com os problemas da industria automobilística.Se é assim, o governo tem duas

responsabilidades: ... salvar ou ajudar a salvar uma companhia ... ; revogar as

medidas e regulamentos que ocasionaram o problema ... "

WEBER, MAX: "Todo Estado se basa en la fuerza" dijo en sua dia

TROTSKY en Brest-Litowsk. Y esto es efectivamente asi. Si sólo subsistieram

construcciones sociales que ignoraram la coacción como medio, el concepto de

Estado hubiera desaparecido; ... Por supuesto, la coacción no es en moldo alguno

el medio normal o único dei Estado - nada de esto - pero si su medio específico."

Delassus: "A função pública é uma verdadeira hora da política. A maioria

dos ministros atua is, ... e numerosos deputados são antigos Burocratas" .... "toda

uma população assiste de longe ao desfile do progresso. A maioria luta com

grandes dificuldades ... Não há, ... fim de semana, férias, seguro social, etc. As

gratificações são insignificantes e os salários são a metade das gradnes empresas .

as pequenas empresas vivem às custas das grandes e são exploradas por elas "

Ouchi, William: "O segredo do sucesso japonêz não está na tecnologia,

mas no modo de administrar pessoas, com uma sólida filosofia empresarial, que

gera menor rotatividade de empregados, maior compromisso com o emprego e

maior produtividade".

WEBER, M.: "Temos eventos e complexos deles, normas, instituições,

etc., cujo significado cultural para nós repousa ... no seu aspecto econômico .. "

(que) atuam sempre onde a satisfação de uma necessidade, envolve ... meios

externos limitados. O seu ímpeto contribui para determinar e transformar não só

a forma da satisfação ... (mas) o conteúdo das necessidades culturais, mesmo as

de tipo mais íntimo".
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TAGUCHI, Genichi: n ••• se Você puder reduzir as coisas que saem errado

nas mãos do consumidor, você economiza ... dinheiro, (e) ganha muito em participar

d "no merca o .

WEBER, M.: "a influência direta das relações sociais, instituições e

agrupamentos humanos, submetidos à pressão de interesses "materiais"estende-

se por todos os domínios da cultura, sem exceção mesmo dos ... sentimento

, estético e religioso. n

IBM-Manual de CCO: "Elevação do moral, rotatividade reduzida e

trabalho de melhor qualidade".

SEPLAN/CNPO/IBICT: "A palavra rntormação" ... tem sido usada com

variáveis sentidos e diferentes graus de abrangência ... sem a qualificação de um

EXAME:Robert E. Cole (lMAM): "Comparações entre ... industrias

americanas e japonesas ... mostram ... que os japoneses operam com sistemas de

informações mais seletivos e mais simples ... "

ADCE:" Resta saber ... será possível desenvolver a ... opção social. .. nesta

política" .

9.3.4 - MAX WEBER - A Burocracia informatizada.

v Er~OSA: "B resser Pe re i ro: Lem bron do - nos dom ode Io id eo I de

b.urocrocio de MAX WEBER. pensomos logo em estruturo hierárquico em que o

.impessoalidade e o autoridade Racional-Legal prevaleceriom sobre o sociedode

.de olt o o bo ixo ... , po ro t e rum m ínim o de ef ic ié nc ia. o soc ie do de esto t o I p rec iso

,descentrolizar-se ... conceder outonomio locol, , .. recompensor o criatividade,"

BERTERO: " ... mencionar o toerio weberiano do Burocrocio quondo

referimos Õ rcionolidode que tem presidido à elaboroção de vários teorias

orgonizocionois ... WEBER chego o teoria do orgonizoçõo. pelo que ousoríomos
'f:, chamar de vio político ... O Estado como centralizodor de poder e responsável pela

manutenção do soberonia( ... ) viu-se forçado o criar uma super-estruturo

administrotivo poro odministrar o coleto de recursos ... A "burocrocio"é
indiscutivelmente umo formulação ideo!.. __é a sua irr eíutove atualidade ... " "( ... )a

burocrocio é superior em sober ... o que normalmente é previlégio do empreso

capitalista."
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WEBER: " o conjunto ... condições de existência de uma cultura ... influi

sobre a configuração das necessidades materiais e sobre a natureza dos seus

meios de poder ... "

BERTERO: "" ... um assunto tão r rco, complexo e de Imensas

repercussões ... o modelo burocrático inseriu-se no contexto da estabilidade social ...

A desejabilidade da burocracia se baseia em sua eficiência, rapidez, uniformidade,

minimização de atritos, estabilidade e racionalidade. ( ... ) o modelo weberiano

contém todas as variáveis ... (que) passaram a ser pesquisadas pelos estruturalistas."

YODER, Dale: " ... integrar, as teorias políticas modernas das burocracias

com os estudos sociológicos e sociométricos do status."" ... e as estruturas de

referêncio ... contribuiram ... para interpretação do cornpor tornento no trabalho".

SltjCSIK: " O alvo é a própria burocracia e suo rotina ... inaceitáv~i

empresas dinâmicos, graças a administração estratégica ... "

;í/F{[SSI14 !JA PAP4 SOBP.fV/VEP.fM

DErvm,Pedro: "O c orr.ir.r.o ue redenção do Estado não está na sua próprio

burocracia. mas nos seus avalistas, desde que democraticamente organizados."

CHiAVEr~ATO: "A Teoria do Burocracia concebe as organizações como

se elos fossem entidades obso.utos, existindo no vácuo, como sistemas fechados.

FREUND, Julien: "O progresso é inegável, porém não existe em toda

pa rte. O problema é, ... definir sua natureza, de vez ... a racionalização não é sinal

de progresso"." ... 0 progresso existe em tôdas as ordens que obedecem à lei do

quantitativo; praticamente não tem sentido na esfera do qualitativo puro. A

racionalização e a intelectualização crescentes têm, entretanto, uma consequência

decisiva, sôbre a qual WEBER insiste com veemência; elas desencantaram o

mundo."

WEBER: "Numa época de especialização ... A luz dos grandes problemas

culturais deslocou-se para mais além. Então a Ciência prepara-se também para

mudar o seu cenário e o seu aparelho conceituai ...
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Teria sido a INFORMÁTICA um poder mágico, um espírito ou demônio

que WEBER (1974: 1062) aguardava para, com o progresso da ciência, enfrentar

as irracionalidades jurídicas e administrativas, resumidas nesta frase: " ... estas

formas de empresa moderna, com su capital fijo y su cálculo exacto, son

demasiado sensibles frente a las irracionalidades dei derecho y de la

administración. "7

Teria sido a INFORMÁTICA a forma redentora de transformar a teoria

burocrática de uma abordagem de sistema fechado para aquela de sistema

aberto 7

Teriam sido as MUDANÇAS ocorridas em e por OMIS nas empresas a

forma de emancipação dos tradicionais "burocratas "para se livrarem de conceitos

acomodatícios e relacionados com a desmotivação e incopetência, além da

ineficiência 7

Teria sido a INFORMÁTICA a visão emancipadora da empresa e do

servidor público, que sub.stituiriam a administração por papéis por administração

pordados7

Será a INFORMÁTICA o "nascimento psíquico" citado por PIKUNAS

(1981: 439) deste considerado "vilão" de nossa sociedade, o empregado da

em presa Estata I7

9.3.5 - MUDANÇAS ATRA vÉS DO RACIONALISMO WEBERIANO
BERTERO: (características weberianas) " que não ocorrem

simultaneamente ... pode ser vista ao longo de uma escala "

HAMPTON, David R.: ••... quanto mais formal. .. melhor é a

administração pelo ideal burocrático. Quanto mais os papéis organizacionais

forem definidos , menos a organização precisa depender de indivíduos ... (que)

vêm e vão. Na organização burocrática, os papéis definidos podem ser aprendidos

mais facilmente por um elenco mutável de ãtores, enquanto o espetáculo

prossegue. "

A RACIONALIDADE SURGE COMO COMPORTAMENTO PRÓPRIO EM

RELAÇÃO AO ALCANCE DE UM OBJETIVO ESPECíFICO DE

INFORMATIZAR ... UMA EMPRESA.
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MAXIMIANO, A.C.Amaru:"Quando analisamos as organizações como

burocracias ... exige o estudo de ... tecnologia ... também inclui procedimentos e

métodos para organizar a atividade humana, e meios de manipular e estruturar o

comportamento humano."

FREUND: "WEBER, ... como ele compreende a racionalização, é o

resultadoo da especialização científica e da diferenciação técnica peculiar à

civilização ocidental. Consiste ... em um estudo preciso das relações entre os

homens, com seus instrumentos ... um dos sociólogos que mais insistiram na

importância da técnica ...

CHIAVENATO: "Para WEBER,a racionalidade funcional é atingida pela

elaboração baseada no conhecimento científico- de regras que servem para

dirigir, partindo de cima, todo comportamento de encontro à eficiência.( ... ) Katz &

Kahn salientam que a organização burocrática é super-racionalizada e não leva

em conta a natureza organizacional, bem como as condições circunjacentes do

ambiente. WEBER está mais identificado com. a organização formal do que

propriamente com a síntese ou fusão da organização formal com a informal,

síntese esta que é a base do estruturalismo".

a) CENTRALlZACÃO

WERTHER & DA VIS: "A tecnologia ocasione impactos sobre a

administração de pessoal de duas maneiras: ... modifica indsutrias inteiras e,

... automação."

RO BBI NS, Sthepen P.: "Os administradores procuram encorajar a

expansão ... independente da necessidade, ... é consistente com o ... conhecimento

de política e poder."

REINHARD: "A Informática é afetada pelo processo político de tomada

de decisão ... pelos ciclos de governo e seu horizonte de planejamento. " "A

tecnologia da informática pode ser um ... instrumento de aperfeiçoamento ... no que

se refere à mudança de um estilo de trabalho centrado no ritual ... burocrático ... "

" ... (Pr o f . Salomão) descentralização, ... se fez sem controle e planejamento

adequados, ... dissociados dos Sistemas de Informações Gerenciais ... "
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bJ DESCENTRALIZACÃO

STEINER & MINER:" ... (para) Tecnologia adaptável ... sistema de

Organização "Descentralizado", onde a Liderança possui alta participação, o

Planejamento dá "Ênfase aos Objetivos"e onde o Controle é estabelecido por

"marcos" gera is ",

BERKLEY: •. A tendência à descentralização vem se acentuando em todo

o mundo industrializado. ( ) uma das técnicas ... é o conceito de centros de

lucros O que confundiu foi nossa incapacidade de diferenciar a centralização

propriamente política da centralização administrativa.

REINHARD: (Caroli): (MEC) ... deixou de haver ... descentralização,

"oc or r e n d o ... subdivisão ... Essa situação ... sendo revista e as unidades

descentralizadas sendo desativadas."

HUMBLE, John W.: ..... descentralização é uma palavra da moda. Suas

virtudes são evidentes ... vários fatores precisam ... ser estudados ... para que as

despesas ... não fiquem exageradas ...

TriOMPsor~, James D.:"A descentralização dilui a estruturo do poder ... a rede de

oui or i dcde monolítica com tomada de decisões central não é í ipic o das organizoçoes

complexos em sociedades modernos, pOIS ela só é apropriada ouondo se chega próximo às

condições do S;stema Fechado.( ... ) Ouando tanto os pracessos internas como as transações

lim.tr otes s õ o altamente variáveis, a limitação da racionalidade requer descentralizaçãa

estrutural, o criação de subsistemas serni+outónornos."

COVRE,M.L.Manzini: " ... autores pbs-weberianas. tr obothondo ... cam "relação de

cu+or idade". apreendem a burocracia em termos de "disfunções", os quais carecem de

soluções em termos de serem geradoras de rotina, de opressão."

THOMPSON: ... os organizações que enírentom ... contingêncios exerçam um

CO'lirale .. rigoroso sobre as variáveis que tem condição de controlar; e isto ajuda a explicar o

por odoxo de o insti1uição 10101 (operar orno tecnologia intensivo que penetro e é penetrado pelo

objeto ambiental que procuro modificor e, portanto, tõo altamente vulnerável o muitas

coniingências,)ser tão altamente r oí iniz cdo ...

,KEPNER & TREGOE: " ... os problemas es tor õ o interligados por intermédio de uma

cadeia de causa e efeito ... "
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FARIA,N.Maranhão: "A descentrolizaçõo racional é um imperativo nos organismos

que crescem.

S!MCSIK "Descentralização é necessário em assuntos que necessitem de

agilidade operacional e estejam vinculados à otimização à otimização dos recursos

e materiais poro a abtençõo do máxima eficiência e eficácia do empresa no ambiente

inter age ... "

MODELOS: essência (idéias ou objetos) ... ESTRUTURA; atributos(fatores

vor ióveis ) ... FORMA. Ouaisquer modificações nestes dois sistemas ... MUDANÇAS.

'.' ~.rn~t~ECRO & BARROS: Mudanças de formo alteram opor ê nci o s mos

impedem que o observador continue identificondo o objeto de sua análise;

ihj'ORMLTICA alterou, provocou mudanças nos empresas no aspecto de

roiinos e cr cr essos. rnoniendo o ESTRUTUR,A" seja de poder ou outro qualquer. A

ocde er·':c ser detectado no FORfjf;. empresarial. resultando no processo de contr oçõo cu

ex::>ar:séio empresarial, que fozendo mais ou toz endo menos, não

C Oi so.

ESTRUTURA: Conjunto de elementos em permanente reloção que condicionam O

conjunto de processos do empresa.

PROCESSOS: Rotinas de irobolhoque determinam os passos a serem seguid

e os próprios elementos em jogo no reoliz oçõo de uma intenção especifica.

REORGANIZAR é provocar mudanças no status quo de empregados qu

durante anos seguiram o mesmo tipo de rotina, de trabalho e de obediência às leis

na maioria das vezes não-escritas(informais).(SIMCSIK).

THOMPSON: " ... a reorganização seja um fenômeno freqüente e

organizações complexas, ... a compreensão sócio-científica que temos dela

restrita e em grande parte originou-se como produto auxiliar." ... "A medida que

andamento das mudanças tecnológicas aumenta e os ambientes hospedeiros s

tornam mais complicados e dinâmicos, as organizações estão tendo de aprende

a ser mais flexíveis e adaptáveis."
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OMIS é a técnica sugerida para a introdução da INFORMÁTICA na

empresa, pois apresenta as condições de ajustar-se
contingência e realidade de uma determinada empresa
da mesma, seja instrumental ou comporta mental.

a cada situação, sistema,
e um componente qualquer

OMIS emprega técnicas para trabalharem com as FORMAS e
ESTRUTURAS, isto é, as mudanças ocorrem nas partes aparentes,
criveis, sendo geralmente racionais, estruturadas e orientadas para

das tarefas.

não com as
v is Iv e is e

a execução

OMIS detecta os problemas não v is ív e is , pr6prios de criação emocional
e orientados para o ambiente cultural e social na empresa, que apesar de internas
ao sujeito, ainda atuam no nível de FORMAS, não ocasionando MUDANÇAS nas

Estruturas, apesar de conflitos e reivindicações.

OMIS é d in ã rn ic o , sendo auto-mutat6rio, pois enquanto estuda, cria,

implanta e exige mudanças de terceiros; obriga-se a manter-se em estado de
alerta buscando o "tornar-se ser MODELO IDEAL, num processo contínuo de
aprimoramento administrativo e de adaptação organizacional.

OMIS raramente atua de forma "dura" e provoca MUDANÇAS com

rupturas violentas e revolucionarias, chegando em exepcionais casos, porém
possíveis, a alterar as estruturas e a ocasionar a sua própria destruição ...

dl MUDANCA EM RECURSOS HUMANOS.

A CONTRACÃO/EXPANSÃO DOS EMPREGAD,OS.

MASON, Joseph G.: "Um dos mais difíceis tipos de problemas ... são os

sociais, os que dizem respeito a soluções que vão afetar vidas humanas e seu

modo de vida."

MONTENEGRO & BARROS: " ... superistimar o fator tecnológico leva o

dirigente a ignorar MÉTODOS, PROCESSOS E PERSONAGENS fundamentais ... e

a centrar sua análise no elemento tecnológico "mágico"solucionador de todos os

problemas ...

MOTTEZ: "Por muito que uma argumentação brilhante seduza, se é

inoperacional e idemostrável, não permite esquecer as inúmeras experiências e

demonstrações limitadas, precisas e modestas, cuja análise pormenorizada

nenhuma das críticas efectuou".
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ARGENTI, John:" ... os funcionários devem ser tratados como adultos ... ,que

raciocinam e são capazes de contribuir ... (dentro de) um "critério mais aberto".

FISCHER,Desmond: " ... 0 processo de internacionalização desse

desenvolvimento (modernidade e tecnologia) depende da existência de MODELOS

organizacionais e de gestão sintonizados com as profundas transformações que'

ocorrem em uma organização em busca de elevar o patamar da eficiência de seu

desempenho." Citando FLEURY: " ... a procura de MODELOS de gestão ... surge

como a maior prioridade no discurso e mesmo na prática de ... empresas.", para

continuar em seguida: "E essa procura ocorre por não se tratar apenas de

absorver inovações tecnolópicas que modificarão o processo produtivo ... A postura

inovadora ... obriga a redesenho de seu formato, a redefinição dos modelos de

gestão adotados e a revisão de procedimentos e práticas compatíveis com esses

novos MODELOS."

Este QUADRO TEORICO desenvolvido, serve de
orientoçoo e fonte de proposto poro o TESEe corno adiciono Io
nosso proposto de crioçoo de MODELOS SIMPU FICADO de
Integroçoo do INFORMÁllCAÀ RECURSOS HUMANOS no
Empresa otrCJVésdeÜ\I1/S.
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c CAPÍTULO ll- QUADRO da PESQUIS4

1) A IMPORTÂNCIA DO PAPEL DA INFORMÁTICA (INFO)
NAS MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO
& SISTEMAS ( O & M - I & S ) DOS RECURSOS HUMANOS ( RH ) NAS
EMPRESAS ATRAVÉS DO ESTUDO DETALHADO DAS UNIDADES
pE ANÁLISE ( UNAN ). DESCRiÇÃO E METODOLOGIA.

1) IMPORTÂNCIA DO TEMA:
DURKHEIM com sua visao de solidariedade orgânica
COMTE com sua aproximação estática social
WEBER com sua racionalização e burocratização
BERTALANFFY com sua orientação sistêmica,

.estabelecem uma interdependência das empresas e das pessoas de maneira contínua
através de movimentos ajustativos às MUDANÇAS que ocorrem no Ai e Ae.

A pes quisa procura levantar pontos de interesse e aplicados a realidade

e a manutenção ou sobrevivência do sistema. A empresa que participa da

PESQUISA é· essencialmente a resposta a uma necessidade da sociedade, da

comunidade, do homem em si, pois é uma condição útil e necessária a sua

existência e funcionamento.

A lmp ort ãn cia da obra pode ser resumida na análise

.comparativa que dela surge e, principalmente, das analogias

nascentes prontas para serem enriquecidas ..

O assunto não é limitado às respostas, mas procuramos as idéias, as

funções e as metas latentes, através de entrevistas e análises, com o uso de uma
,linguagem própria.

Empresa: uma totalidade integrante da comunidade que se utiliza das

'instituições departamentais para a sua manutenção e crescimento.

BRUYNE : Os diferentes sistemas ... articulam-se

segundo uma ordem hierárquica e a riquesa das informações, que
, exige maior controle.
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Informática: rica em energia de dados e informações;
Recursos Humanos é rico?

Tese: laboratório de análise, avaliação e validação de idéias e de

aperfeiçoamento das tentativas de provar hipóteses e consolidar teses, através da

identificação de agentes, fatores e variáveis críticos e pontos de referência para

comparação entre sociedades e os processos de MUDANÇAS e

RETROALlMENTAÇÃO que nelas ocorrem.Noutro foco podemos perceber a tese

como mais uma oportunidade para estudar a empresa como uma totalidadé

integrante da comunidade (ambiente externo) e que se utiliza das instituições

departamentais (por exemplo, RECURSOS HUMANOS e INFORMÁTICA) para a .

sua manutenção e crescimento.

Finalmente, a importância do tema está na sua visão de equilíbrio

homeostático entre duas décadas (1980/1990) e a provável manutencão do

mesmo no tempo (até o ano 2000). O resultado leva a estabelecer uma possível

amplitude das transformações, mudanças e a criação (ou destruição) de outros

sub ou super-sistemas, num processo de alterações que afetam a natureza do

sistema empresarial por inteiro pelos reflexos em cadeia ou cascata.

2/ GRUPOS DE AMOSTRA E O PROBLEMA DA PESQUISA

A pesquisa está alicerçada sobre três Grupos de Amostra de Empresas

escolhidas de diferentes formas: um primeiro, chamado de Grupo de Teste (para

o qual foram convidadas 57 empresas escolhidas por alunos de uma Faculdade

de Administração baseados em nome, tamanho, produto e posição de mercado,

sendo que 35 responderam, (o que representa 61 % de participação).

A pesquisa também se apoia num segundo Grupo, que chamamos de

Grupo de Controle, composto por empresas que o pesquisador conhece, por

motivo e força de sua profissão. Neste grupo temos 36 empresas em destaque.

Grupo de Pesquisa composto por 64 respondentes é o terceiro rol de

empresas amostradas, situadas na sua totalidade no centro-sul do país (2

exceções tem suas matrizes no nordeste, mas possuem suas principais filiais na

região citada). A soma dos 3 grupos de acompanhamento fornecem o principal, ou

seja o Grupo de Amostra da presente tese ( 132 empresas ).
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o problema da pesquisa foi estabelecido ou identificado com a formulação

de uma pergunta simples sob o ponto de vista de estrutura de palavras, mais

complexo no seu conteúdo, ou seja, 11 A INFORMÁTICA MUDOU RECURSOS

HUMANOS NAS EMPRESAS?"

RECURSOS HUMANOS é estudado nesta tese, enquanto departamento

ou área específica da empresa (sob o ponto de vista hierárquico e organizacional)

ou refere-se às pessoas que trabalham na empresa, ou ainda, numa terceira

situação, serão os dois ao mesmo tempo? Optamos por trabalhar nesta última

situação onde é possível desenvolver um esforço empírico-que leve a uma solução

do problema proposto, a uma dimensão viável e a algum tipo de delimitação que,

no nosso caso, guarda uma estreita relação com o meio disponível para a

investigação, ou seja, uma pesquisa de campo e entrevistas dirigidas.

O nível do respondente, o conhecimento e a vivência com as variáveis

são fundamentais para o sucesso da pesquisa, pois a terminologia que empregamos

no levantamento de dados exige uma atuação e atualização constante para

desenvolver e apresentar respostas que integrem a relação de associação entre

as variáveis, que no nosso trabalho são identificáveis como as Unidades de

Análise(UNAN) .Este fato ocorre, pois estabelecemos na pesquisa relações

assimétricas entre as diferentes Unidades de Análise com os Ambientes Interno e

. Externo através da INFORMÁTICA e RH com apoio de OMIS. Os testes estatísticos

procuram comprovar estas relações, tanto de dependência como de independência.

O resultado procurado busca demonstrar que os fenômenos não são

independentes entre si (relações simétricas) e não se relacionam mutuamente

(relações recíprocas), mas que um interage, transaciona e se interrelaciona com

o outro, num processo de influência recíproca.

A nossa fonte das possíveis hipóteses não surge apenas da intuição

profissional de anos de convívio com o objeto de estudo, mas de observações das

relações entre os fatos no dia-a-dia e as derivações das Teorias Administrativas,

,Econômicas e Sociais aplicáveis a estas relações e, principalmente, do resultado

,de outras investigações e pesq uisas ( teses e dissertações) acadê micas,
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3) O TIPO DA PESQUISA

Com a pergunta chave detalhada: "A INFORMÁTICA PROVOCO

MUDANÇAS NOS RECURSOS HUMANOS NAS EMPRESAS ATRAVÉS DE

OMIS E COMO O SISTEMA FORNECEU O FEEDBACK? " estabelecemos o ti

de pesquisa.

Através do Questionamento proposto consideramos a dúvida apresentad

como sendo a HIPÓTESE MAIOR, pois dela advém todos os dernals'

Questionamentos apoiados na experiência e da vivência na área pes quisada ..

Buscando atender a HIPÓTESE MAIOR e as conse que nte s , adotamo

como procedimento de coleta de dados a PESQUISA DESCRITIVA, quand

pretendemos estabelecer as relações entre as variáveis das Unidades de Análise

Entretanto a estrutura da tese permite ir além da simples identificação d

existência de relações entre as variáveis mencionadas, buscando també

determinar,em alguns momentos, a natureza dessa relação, o Que ocasiona u

aproximação de uma PESQUISA EXPLICATIVA, pois irá identificar fatores intern

ou externos Que contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos.

No final, esta tese deverá proporcionar novas visões do problema IN

versus RH, o Que as aproxima do tipo de PESQUISA EXPLORATÓRIA, pois i

tornar o problema mais explícito e dará subsídios para construir ou lapid

hipóteses, através de MODELOS.

O delineamento expresso no desenvolvimento da pesquisa está basea .

principalmente sobre os dados fornecidos por pessoas, sendo a PESQUI

BIBLIOGRÁFICA e a PESQUISA DOCUMENTAL subsidiárias. Assim, a opção P
uma PESQUISA DE LEVANTAMENTO SOCIAL COM INTERESSE EMPRESARI

foi escolhida pelas suas vantagens quantificativas, tanto do ponto de vi

estatístico, como de tempo e espaço.

Outro fator de escolha foi o conhecimento direto da realidade

pesquisador e dos informantes, Que transformaram cada entrevista e processo

responder ao Questionário em mini-pesquisas classificadas como ESTUDOS

CASO, ou ainda PESQUISA-AÇÃO ou mesmo PESQUISA PARTICIPAN

Entretanto no decorrer da tese predomina o sentido de LEVANTAMENTOS.
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Para evitar o corte fotográfico, que proporciona uma visão estática do

fenômeno estudado e uma microvisão das possíveis mudanças estruturais na

emp~esa e na comunidade, procuramos criar painéis ao longo do tempo, com

cortes situacionais e contingenciais, que, em alguns casos, provocou formas de

. fadiga dos respondentes e até a omissão total. Entretanto era necessária esta

opção para o tipo de ESTUDO DESCRITIVO que executamos.

4) OS BLOCOS E DIMENSÕES DA PESQUISA

BLOCO A - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

São 8 assuntos verificados através de 15 questões ..

BLOCO B - CARACTERIZAÇÃO DO RESPONDENTE

São 8 assuntos (acumulados: 16), verificados através de 8 questões

BLOCO C - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE O & M

E DE INFORMÁ TlCA

São 5 assuntos (acumulado: 21), verificados através de 9 questões

BLOCO D - CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE RECURSOS

HUMANOS E DE INFORMÁTICA.

Neste bloco, através de 12 assuntos (acumulados·:33), verificados através

questões (acumulado: 44), abordamos as duas primeiras dimensões

ropostas nesta tese ou seja:

1a. DIMENSÃO: Integração dos planos de INFO com os planos de

ECUR. HUM, chamados PLANOS DIRETORES que dão origem aos chamados

PLANEJAMENTOS FILOSÓFICO, ESTRATÉGICO, TÁTICO E OPERACIONAL.

2a. DIMENSÃO: Conhecimento e participação dos Recursos Humanos

processos de ORGANIZACÃO, MÉTODOS,INFORMACÃO E SISTEMAS -. .
MIS, preferencialmente através da INFORMÁTICA.
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BL OCO E-A VALIA çÃ O DO AMBIENTE INTERNO - Ai - A TUA L E

PERCEPTIVODA EMPRESA SOB OS ASPECTOS DAS

UNIDADES DE ANÁLISE.

São 29 assuntos (acumulados: 62), envolvendo as épocas "ATUAL"

"FUTURA"( 29 x 3 x 2 = 174 questões; acumuladas: 218). Envolvem a:

3a. DIMENSÃO: Estudo das variáveis do AMBIENTE INTERNO d

empresa e a influência destas variáveis nas unidades de análise p es quisadas

BL OCO F-A VALIA çÃ O DO AMBIENTE EXTERNO - Ae -A TUA L E

PERCEPTIVO DA EMPRESA SOB OS ASPECTOS DAS

UNIDADES DE ANÁLISE.

Foram 25 questões para os 3 agentes (25 x 3 = 75) nos períodos" ATUA

e "FUTURO" (75 x 2 = 150).Resumindo:São 25 assuntos (acumulados:87) e 1

questões (acumuladas:368). Envolvem a:

4a. DIMENSÃO:Estudo das variáveis do AMBIENTE

empresa e a influência destas variáveis nas unidades de análise pesquisadas

BLOCO G - INFLUÊNCIAS EXTERNAS GENERALISTAS

São 2 assuntos (acumulados:89) e 12 questões (acumuladas:380) m

2 assuntos específicos (acumulado:91) com 4 questões (acumuladas:384).

BL OCO H - PERCEPÇÕES DO ENTREVISTADO SOBRE

O&M-l&S (RELA ÇÕES INFORMÁ TICA E RECURSOS HUMANOS)

Um assunto simples, 9 assuntos subdivididos (acumulados: 103) e,

e 18 questões respectivamente (acumuladas: 410).

BLOCO I - OUTRAS OBSERVAÇÕES

Neste Bloco com um assunto (acumulados: 104) e uma ques

d issertativa (acumuladas :411), foi solicitado que o respondente expusesse s

opiniões livremente.
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5) A ESPECIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO

A população empresarial brasileira ainda depende e age no eixo sul do

Brasil, localizando-se principalmente no Estado de São Paulo, onde procuramos

a amostra, a pequena parte dos elementos que compõem o universo de empresas.

A população amostrada ou população-objeto que possui as informações

que pesquisamos no presente trabalho é delimitada segundo o critério de possuirem

uma área de RECURSOS HUMANOS estruturada a partir de um Departamento de

Pessoal que não atue de forma apenas cartorial, mas também empregue técnicas

próprias de Recrutamento, Treinamento, Salários e Segurança, muitas das quais

dependentes de leis governamentais.

Outro critério foi o uso da Informática na operacionalização tanto da

produção (robotização) como na administração (automação de escritórios) e os

controles consequentes.

Além dos critérios acima mencionados, foram levados em conta

parcialmente a localização geográfica, pois a concentração das empresas, como

constatou ALBUQUERQUE (1987: 93) estão na Região Centro-Sul do país, o que

levou a opção para este local peio "estágio avançado de desenvolvimento econômico

; e tecnológico; pólo- atrativo de mão-de-obra; grande variedade de empresas de

diversos setores; maior difusão de conhecimentos e das técnicas de administração".

5.1 - A ESPECIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

ALBUQUERQUE (1987: 94) que tem o respaldo em SELL TIZ e que diz:

U com bom julgamento e uma estratégia adequada, possamos escolher os casos

que devem ser incluidos na amostra e, assim, chegar a amostras que sejam

satisfatórias para nossas necessidades".
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QUADRO 1.2
núm. SETORES PESQUISADOS N°Questionários

enviados

AGROPECUÁRIA 8 2
11 ALIMENTOS 43 10
III AUTOMÓVEIS E PEÇAS 35 4
IV BANCOS, FINAN., SEGURAD. E AFINS 38 14
V BEBIDAS E FUMO 10 3
VI COMÉRCIO ATACADISTA 6 2
VII COMÉRCIO VAREJISTA 9 2
VIII COMUNICAÇÕES 9 3
IX CONFECÇÕES, CALÇADOS E AFINS 2) 3
X CONSTRUÇÃO CIVIL 8 4
XI CONSTRUÇÃO PESADA 9 3
XII DISTRIBUiÇÃO DE PETRÓLEO E AFINS 7
XIII DISTRIBUiÇÃO DE VEí"CULOS 1 1
XIV ELETROELETRÔNICA 36 8
XV FARMACÊUTICO 8 1
XVI FERTILIZANTES 1 1
XVII HIGIENE E LIMPEZA 14 2
XVIII HOTELARIA 1
XIX INFORMÁTICA 12 5
XX MADEIRA E MÓVEIS 5 1
XXI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 30 4
XXII MATERIAL DE TRANSPORTE 17 4
XXIII METALÚRGICA 37 12
XXIV MINERAÇÃO 2 1
XXV MINERAIS NÃO-METÁLICOS 18 5
XXVI PAPEL, CELULOSE E DERIVADOS 19 4
XXVII . PLÁSTICOS, BORRACHAS E DERIVADOS 14 5
XXVIII QUíMICA, PETROQuíMICA E DERIVADOS 33 5
XXIX SERViÇOS PÚBLICOS EM GERAL-PREST. 16 8
XXX SERVo PARTICULARES EM GERAL-PREST. 15 10
XXXI SERViÇOS DE TRANSPORTE 10 2
XXXII SIDERURGIA 4 1

XXXIII SUPERMERCADOS 7
XXXIV TEXTIL 12 2

TOTAIS GERAIS 514 132

QUADRO 1.2 POPULAÇÃO AMOSTRADA E AMOSTRA PO
SETORES

(A seguir os seguintes Gráficos serão projetados para análise)



..
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6) A CARACTERIZAÇÃO -DA AMOSTRA

BLOCO A - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

QUESTÃO 1 - nome da empresa(razão social)

QUESTÃO 2 --->QUADRO 1.3 ----->Gráfjco 2.1 - COMCA

(Composição do Capital das Empresas)

QUESTÃO 3 --->QUADRO 1.4 ----->Gráfico 2.2-EMPREREG

08S.: Quadro de Pessoal (QP) GERAL entre 1980 a 1990:

55% das empresas aumentaram; 25% diminuiram

19% não informaram em 1980; 6% em 1990.

QUESTÃO 4 --->QUADR01.5 ----->Gráfico 2.3 -EMPREINF

08S.: QP INFO: 21 % aumentaram acima 101 %;

12% de 51 a 100%;

14% até 50%

Relação: número de empregados em INFO em relação ao TOTAL de 80/90

permaneceu inalterado, isto é, 2% (a cada 100 empregados, 2 dedicados a INFO

exclusivamente)

QUE STÃO 5 - - -> Q UA D RO 1.6 -- - - -~~G~raia..!' f..!Joi C.:-"io:....-.-.......Ii2••.•..~4_----1- Em.JM.:..:....r.....PJ..,IR..b::oE..•.RI,J"",!,H

08S.: QP RH: 18% aumentaram acima 101 %;

12% de 51 a 100%;

18% até 50%.

Relação: número de empregados em RH em relação ao TOTAL de 80/90 permanece

inalterado (2%) em 10 anos; em relação ao pessoal de INFO de 1 para 0,94 passa

de 1 para 1,26 dez anos depois.

Hoje (1992) temos 4 profissionais em RH para 5 em INFO, quando em 80

os números eram identicos, no caso 5 para 5 .



QUESTÃO 6--->QUADRO 1.7 ----->Gráfico 2.5_--!...-=...!..!j~,

OBS.: 1980: 1 celetista contra 2 prestadores de serviços em INF

1990: 1 para 2,5

QUESTÃO 7--->QUADRO 1.8----->Gráfico 2.6 -EMPREADM

Relação: QP ADM: 13% aumentaram acima 101 %;

9% entre 51 e 100%; 18% até 50%.

Obs: QP TOTAL versus QP ADM, em 80 e 90 mantém a mesma relação: 23

isto é a cada 100 empregados, 23 são da área ADMINISTRATIVA.

QUESTÃO 8--- > QUADRO 1.9----- > Gr áfico Z. 7 -EMPREOPER~~==~~---=~~==~~

QUADRO DE MAPAS-RESUMO

Relação: QP OPER: 13% acima de 101 %;

9% entre 51 e 100%; 18% até 50%

Obs:QP TOTAL versus QP OPER, em 80 e 90 mantém a mesma .relaç

60%, isto é a cada 100 empregados, 60 são da área OPERACIONAL.

6.1 - A CARACTERIZA CÃO DOS RESPONDENTES

BLOCO B - CARACTERIZACÃO DO RESPONDENTE

QUESTÃO 9 --- > NOME DO RESPONDENTE DO QUESTIONÁRI

QUESTÃO 10 --->QUADRO 1.10----->Gráfico 2.8 __ ~:L.!..!.~:..!_

QUESTÃO 11 --->QUADRO 1.11----->Gráfico 2.9 -I DARES--~!...,!.!....!=

OBS.: Faixa ideal para RH(executivo): 36 a 45 anos

OBS.:

QUESTÃO 13 --- > QUADRO 1.13----- >~S:!...!..l..!~::...:.....!..~.._!~~~---

OB5.: 35% com 2 a 5 anos de casa; 27% entre 6 e 10 anos; 32% com mais de 1

IMPORTANTE: 13% dos respondentes com mais de 21 anos da mesma empresa

QUESTÃO 14---> QUADRO 1.14----->Gráfico

QUESTÃO 15--- > QUADRO 1.15 -----> ~..Q..!...!.~~~L-_=...!:~~>:::.=-

QUESTÃO 16--- > refere-se ao telefone de contato.
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7) A METODOLOGIA
7.1) INTERFACE ENTRE RH/INFO. OMIS E A EMPRESA

RESUMO-GRÁFICO 01-

ESTÁGIOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE OMIS E RH/lNFO

s • y

RESUMO: A empresa é estável em sua filosofia;

. crescente em sua estratégia; pró-ativa em suas táticas; mutante em sua

operacionalidade (desde que atue em ALFA).
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RESUMO-GRÁFICO 02 - FORÇA SINÉRGICA

RESUMO: A empresa orienta os RH de INFO, ADM, OPER do Ai para o Ae.

OMIS

Li

Ae
A iRH

Ope

'\

I
J

7.2) AGENTES. FATORES e VARIÁVEIS.
- A INTEGRAÇÃO POSSÍVEL -

7.2.1 - FATORES EXTERNOS

RESUMO-GRÁFICO 03 - AGENTES, FATORES E

INTERAÇÃO.

da Tese.

RESUMO: idéia de interrelacionamento do Ai com o Ae e a preocupa



l
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bsorço

,Acao da
Concor-

r ê nc:ia

Tendên-'
c:ios

ProE":is-
s:iona-
l:ismo

QUADRO 2.1 - FATORES EXTERNOS NAS MUDANÇAS DE RH-

"FATOREX" GRÁFICO 2.14

A classificação é flexível e modular, além de moldável e modelar, o que

permite uma 'gama variável de interpretações. As definições são as mais próximas

e da realidade de RH e INFO.

BLOCO G : INFLUÊNCIAS EXTERNAS GENERALlSTAS.

Trata no item G-1 dos SINDICATOS e ASSOCIAÇÕES, e no G-2 do

GOVERNO, COMUNIDADE & SOCIEDADE, conforme duas dimensões: a REAL

e a DESEJÁ VEL(ou IDEAL), envolvendo o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO de

RH e INFO através de PDs.

NO QUADRO 2.2 - INFLUÊNCIAS EXTERNAS GENERALlSTAS,

analisamos o BLOCO G, composto pelas seguintes QUESTÕES e respectivos
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QUESTÃO G.1.1 -ORGMOBSI------ > Gráfico 2.15

Obs. :Capacidade de Organização Sindical em 1980/90:84% é inferior em INF

para 1990/2000: - 50% previsto em INF

- 80% é inferior em ADM (década de 80/90)

- 53% previsto para ADM (90/2000) melhorando plmédio

-51 % consideram superior em OPER na década de 80/90 devendo chegar

-75 %, isto é, nível de muito superior de 90/2000.

QUESTÃO G.1.2 -----> Gráfic02.16 -ATUASIND

Atuação sindical nas relações patrão x empregado

Respostas próximas a G.1.1

QUESTÃO G.2.3 - - - - - > Gráfico 2.17 - INESIMPA

-Grau de intervenção do Estado na Empresa

década de 80/90 : 79 % dos respondentes considera em demasia ..

década de 9012000: reduzir para 50% é o sentimento

QUESTÃO G.2.4 . -----> Gráfic02.17-INESIMPA

(junto com Q G.2.3)

Preparação da Empresa para Mudanças através de OMIS

décadade 80/90: Baixo:46% na preparação, revertendo para a

década de 90/2000: Alto: 60% e Muito Alto 28% a preparação.

IMPORTÂNCIA DESTES RESULTADOS: Apesar da crise, há uma visão

otimista na preparação dos

ambientes empresariais para os

processos de MUDANÇAS e de

INTEGRAÇÃO entre

RECURSOS HUMANOS E

INFORMÁTICA ...
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7.2.2 - FATORES INTERNOS

Os gráficos a seguir serão projetados via "RETRO-PROJETOR".

Um estudo global de umSistema de informação é demorado e caro, o

problema é o tempo e os recursos, tanto humanos como materiais. S6 faz sentido

em estágios avançados de INFORMATIZAÇÃO.

BLOCO C: -CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE O&M E DE

INFORMÁTICA

QUESTÃO 17--- > QUADRO 2.3 ----- > Gráfico 2.18 -ANOFORIN

Possuiam INFO: 18% antes de 1970; 43% formaram de 1970 a 79;

36% formaram de 1980 a 89;

QUESTÃO 18 --- > MOLDURA. 2----- > Gráfico 2.19 -EXISTOM

61 % NÃO POSSUIAM O&M ANTES DA INFORMÁTICA

QUESTÃO 19 --- > QUADRO 2.4----- > Gráfico 2.20 -ANOLlGOM

48 % substituiram O&M por INFO entre 86 a 1990-juventude do processo;

43 % das empresas respondentes não informaram quando ocorreu a

ligação entre O&M e INFO.

QUESTÃO 20 --->QUADRO 2.5------>Gráfico 2.21 -NUPRO

65 % possuem profissional de OMIS. Mediana 6 empregados por empresa

QUESTÃ021 --->MOLDURA 3 ----->Gráfico 2.22 -GRAINTOM

.41 % muito baixo e baixo grau de integração O&M com INFO.
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BLOCO D: -CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE RH E DE

INFORMÁTICA

QUESTÃO 22 --->QUADRO 2.6 ----->Gráfico 2.24 -FORENRHI

70% CONSIDERAM ALTO E MUITO ALTO O GRAU DE INTEGRAÇÃO

QUESTÃO 23 --- > QUADRO 2.6 ----- > Gráfico 2.25 -PREPRHIN

62% CONSIDERAM ALTA E MUITO ALTA A PREPARAÇÃO DE RH PARA INFO

QUESTÃO 32 --->QUADRO 2.6 ----->Gráfico 2.32 -TRERHINF

51 % CONSIDERAM ALTO E MUITO ALTO O TREINAMENTO DE RH PARA INFO

QUESTÃO 25 --->QUADRO 2.6 ----->Gráfico 2.26 -CONFOINF

QUESTÃO 26 --->QUADRO 2.7 ----->Gráfico 2.27 -QUALlCAE

54% e 64% respectivamente consideram ALTA a comunicação e a sua qualidade

com a introdução da INFO.

QUESTÃO 28 --- > QUADRO 2.6 ----- > Gráfico 2.34 -ENRHOMISI

51 % levaram mais de 3 anos e 25 % mais de 5 anos para adaptarern-s e a INFO

QUESTÃO 24 --->QUADRO 2.6 ----->Gráfico 2.28 -PAROEMPR

QUESTÃO 27 ---> QUADRO 2.6 ----->Gráfico 2.29 -PARMEMPR

QUESTÃO 29 --- > QUADRO 2.6 ----- > Gráfico 2.30 -PARIEMPR

De 60 % a 70%, em grau ALTO, é a participação dos RH em OMIS.

QUESTÃO 30 --->QUADRO 2.6 ----->Gráfico 2.31 -PARSEMPR~~~~~~~~~~~
43% para BAIXO e 43% p/ ALTO,em equilíbrio, a participação de RH nos SISTEMAS.

QUESTÃO 31 --- > QUADRO 2.6 ----- > Gráfico 2.33 -ADAPRHIN

57% consideram baixo e muito baixo o envolvimento de RH com INFO através de

PDs (Planos Diretores, sejam de INFORMÁTICA ou de RECURSOS HUMANOS).

QUESTÃO 33 - dissertativa, sobre FORMAS DE ENVOLVIMENTO de

RH com INFO

QUADRO 2.6 ----- > Gráfico 2.23 -FORENRHI
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Os próximos gráficos, apresentados via computador.

ALBUQUERQUE: "O fato de trabalhar com a percepção ou o julgamento

do respondente, justifica-se pela premissa de que se existem pressões de fatores

" dos ambientes externo e interno da empresa na formulação do PLANEJAMENTO

'ESTRATÉGICO de Recursos Humanos, estas são reflexos, na verdade, da

maneira como o executivo as percebe, não necessariamente, de suas condições

. ". reais.

GRÁFICO 2.35 FATORINT do

QUADR02.7 - FATORES iNTERNOS NA MUDANÇAS DE RH

7.2.3 -INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Opção:Levantamento de dados com o emprego da técnica de interrogação

Utilização de QUESTIONÁRIO DIRIGIDO E DISSERTATIVO

(préviamente testado)e entregue em mãos em 27% dos casos, também sob a forma

de disket, além da ENTREVISTA.

50 novas remessas ocorreram de 2das vias (10%); enviados com 3

meses de antecedência; 18% das empresas sotlcitararn mais tempo. Uma carta do

orientador acompanhava o questionário, que poderia ser devolvido ou recolhido.

Todas as entregas foram acompanhadas por telefonemas e fax., conforme

anexos.

8) OS PROCEDIMENTOS

Os fortes relacionamentos com as Ciências Sociais nos-levam a utilizam

a ESTATíSTICA para análise e apresentação dos resultados.

Os QUADROS 1.1,1.2,1.3 e seguintes e respectivos gráficos 2.1,2.2,2.3

e seguintes foram obtidos mediante o emprego de tabelas estatísticas com os

dados agrupados em CATEGORIAS, com a apresentação de medidas estatísticas

de posição e dispersão, conforme explicado no Quad ro Estatístico, (Cap .111).
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Os rr ab alhos foram acompanhados pessoalmente pelo autor,

aprofundando a experiência em digitação, programação e a análise de sistemas

ANÁLISE FATORIAL: em face da multiplicidade das variáveis envolvidas

insuficiência de conhecimento de algumas das características complexas

interrelações do fenômeno RH integrando-se com INFO.

TESTE NÃO-PARAMÉTRICO DE WILCOXON: identificar valores entre

duas condições (real e percepção do ideal ou possível)

MÉTODO DE KOLMOGOROV-SMIRNOV : identificar significância de

diferentes percepções entre o real e o ideal (ou possível) ..

OUTROS TESTES

8.1 - PRÉ-TESTE E ESTRUTURACÃO DO QUESTIONÁRIO

6 meses de pesquisa, levantamentos e estudos.

57 empresas participaram; modificações em 11 questões, principalmente

buscando a melhor colocação de palavras que facilitassem a compreensão.

Reuniões com entrevistadores permitiram o aprimoramento do instrumento

de trabalho.

9) AS LIMITAÇÕES E EXPANSÕES

Limitações: Falta de pessoal;

Rotatividade de pessoal de RH;

Terceirização de atividades de RH e de INFO;

Limites de experiência no cargo, na empresa e na área;

Associações de classe limitadas;

Interrelação intima entre agentes, fatores e variáveis;

Acesso às informações nos Ambientes internos e externos;

Medo da concorrência e falta de competitividade

Falta de preparado dos respondentes para o nível de pesquisa

Outros ...
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EC/SEL/RECO

Ae

TRE IDES I RECI

SAL I BEN (OVT)

Tendências

SEG I SAUD OCUP

Ai

limitações

DESENHO 04 - LIMITAÇÕES E EXPANSÕES DAS UNAN

"Um pesquisa acadêmica como esta, certamente, não teria espaço para

esgotar os assuntos em uma área tão complexa ..;"

Limite:· População escolhida

Época escolhida

Média de 2 a 4 hrs para entrevista e preenchimento do questionário

Pesquisas históricas prejudicadas por falta de arquivos relacionados

EXPANSÕES: Todas as limitações são na realidade oportunidades de

expansão deste trabalho.

Tudo é uma questão de conveniência, custo, tempo e

espaço que criam barreiras ..
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Finalmente, encerrando o presente Capítulo 11, vale reafirmar que a

li mitações são na real id ade oportunidades de expansão deste trabal ho (u

exemplo desta oportunidade são os estudos (Imagens 4 e 5, a seguir) intitulado

Resumos-Gráficos número 4 - "Planos Diretores integrados aos níveis d

Planejamento" e número 5 -" Interação entre as UNAN (Unidades de Análise)

os PDG/PDI/PORH, os Ai/Ae e os Agentes, Fatores e Variáveis, com a visão OMI

- Ver QUADRO TEÓRICO - CAP I - Molduras 1a e 1b para mais detalhes). Po

uma questão de conveniência, o custo, o tempo e o espaço criaram barreiras

filtros, entretanto todas as questões da Pesquisa foram analisadas através da

Hipóteses e estão aqui representadas.

Ae
PO Ai

P
D
R
H

PDG



QUADRO DE MAPAS-RESUMO 1045

Sociedade Ae
comuni a e

Recursos Humanos

OMiS
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saudocup
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ben
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o Jornal da USP (266: 8) afirma que: " As novas tecnologias da'

informática estão influênciando tão poderosamente a vida humana que governos'

e organizações não-governamentais não podem ficar alheios à questão. Essa é a

advertência do professor Blogovest Sendov, ex-presidente da Academia Búlçara

de Ciência." Este trabalho e a pesquisa se propõem muito mais a provocar crttícas

e levantar dúvidas do que fornecer respostas e estabelecer verdades, pois como

afirma BRONOWSKI (1979:438):" Estamos todos com medo de nossa presunção,

de nosso futuro, do mundo. ( ... ) Contudo, cada homem, cada civilização, foi para

a frente em razão de seu engajamento naquilo que havia decidido realizar. O

compromisso pessoal de um homem com seu ofício, o compromisso intelectual e

o compromisso emocional, unidos em um só propósito, fizeram a Escalada do

Homem."

Na perspectiva metodológica, que sistêmicos como BERTALANFF

(1976: 1) denominam de "COMPONENTES EM INTERAÇÃO", mostramos que a

interação ordenada (não fortuita) entre RH e INFO, leva a INTEGRAÇÃO dest

dois sistemas, dentro de um sistema maior, denominado Empresa, através d

PARTICIPAÇÃO de e pelas áreas (dept. ou setores específicos) aglutinados e

Unidades de Análise (UNAN) que permite gerar MODELOS para a MUDANÇ

originais na sua forma, mas com a utilização das técnicas e conteúdos tradicionai

às duas áreas, ou seja, com o emprego das formas administrativas de Organização

Métodos, Informação & Sistemas (O&M-I&S, ou, simplesmente, OMIS).

1) MUDANÇAS NO AMBIENTE INTERNO (Ai) NO PERíODO "ATUAL:

Opção: Técnicas apresentadas por ALBUQUERQUE.

Análise Fatorial desenvolvida no SPSS-Statistical Package for Soe

Seiences.
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Resultados apresentados em desenhos, figuras e diagramas (imagens)

onde as variáveis e os fatores resultantes estão em formas geométricas com as

identificações. Foram utilizadas linhas contínuas nas representações por imagens.

/ CARGA FATORIAL LINHAS
~

Acima de 0,80

de 0,60 a 0,79

de 0,40 a 0,59

abaixo de 0,39
./'-

Para o Ai e período "atua'" foram preparadas:

""" 2 (duas) ANÁLISES FATORIAIS GERAIS envolvendo as 87

variáveis, que resultaram na extração de 22 FATORES com índice de explicação

da variância total de 81,9%; e, de 15 FATORES com índice de 70,7%.

Optamos em trabalhar com os 22 FATORES.

""" 3 (três) ANÁLISES FATORIAIS ESPECíFICAS envolvendo 29

questões que resultaram na extração de 27 FATORES, sendo 9 para INFO (índice

64,9%),10 para ADM (índice 68,8%) e 8 fatores para OPER (índice 62,7%).

Nos quadros, a primeira palavra de identificação do fator e a primeira

letra do código representam a possível Técnica que pode ser empregada na
análise fatorial. Ex.:

FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO formal de programas de T&D&R ~QFP

Os nomes dos FATORES surgiram expontâneamente, sem critérios pré-

definidos e universais; a denominação nasce:

a) das próprias questões e suas consequentes variáveis;



b) dos conceitos teóricos registrados no capítulo sobre o assunto;
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c) da bagagem e vivência profissional do pesquisador;

d) das análises das cargas fatoriais mais altas que compõem o tator:

e) na dúvida, do "expert"em estatística que acompanhou/orientou a te

A INTERPRETAÇÃO DESTES RESULTADOS E ANÁLISE DOS NOM

DOS FATORES OBTIDOS ATRAVÉS DAS VARIÁVEIS, BUSCA ESTABELECE

AS PROPOSiÇÕES, AS RELAÇÕES EMPíRICAS E, PRINCIPALMENTE,

VALIDADE CIENTíFICA DA SÉRIE DE HIPÓTESES APRESENTADAS, COM

EMPREGO DA TÉCNICA ESTATíSTICA.

O enfoque de "força vital", do vitalismo de uma troca orgânica n

acompanha na tese e na análise fatorial, sendo estudado e apresentado sob

forma de Modelos no capítulo de Conclusões e Recomendações. BERTALLAN

(1975:43) afirma que: "One ot those models I should like to discuss in somw

more detail, since a considerable part of my work was devoted to it. Iam referri

tothe THEORY OF OPEN SYSTEMS. (... )is the demonstration of vitalism." E

formado o caldo do pensamento sistêmico e interativo que predomina nos conju

de posicionamentos, alguns em dimensões ex-officio, por dever da tese.

MERTON (1970:156), menciona DURKHEIM, MALlNOWSKI e ARTHU

além de outros autores, quando escreve sobre a metodologia na pesquisa empíri

Optamos pelas suas palavras, quando: "Dizem, às vêzes, que a teoria é form

por conceitos; esta afirmação, por ser incompleta, não é verdadeira ou falsa, m

apenas vaga. E' fora de dúvida que a análise conceptual, que se limita

especificação e ao esclarecimento de conceitos-chave, é uma etapa indispensá

de trabalho teórico. Mas um corpo de conceitos -- status social, pap

GEMEINSCHAFT, interação social, distância social, anomia -- não constitui U

teoria, embora possa entrar num sistema teórico. (... )"
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o mesmo autor continua: "Somente quando tais conceitos se relacionam

entre si em foram de sistema é que começa a aparecer a teoria. Os conceitos, pois,

constituem as definições (ou prescrições) do que se deve observar; são as

variáveis entre as quais devem ser procuradas as reações empíricas. Quando as

proposições se relacionam entre si logicamente, está formada uma teoria."

A seguir, colhendo exemplos do caminho da tese, estaremos interpretando

alguns resultados e analisando os nomes dos fatores obtidos através das variáveis,

buscando estabelecer as proposições, as relações empíricas e, principalmente, a

validade científica da série de hipóteses apresentadas, através da técnica

estatística da ANÁLISE FATORIAL ..

1.1 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS NAS UNIDADES DE

ANÁLISE NO AMBIENTE INTERNO (Ai) E NO PERíODO "ATUAL".

Seguindo MAX WEBER (1992:314) que orienta para "Apreender o

,.absolutamente "compreensível"e, ao mesmo tempo, "mais simples", na medida em

que ccrresponde a um "tipo regular"pode ser, precisametne, a obra daquele que

se sobressai da média.", resumimos os FATORES obtidos sob o aspecto "GERAL
ESPECíFICO".

Este resumo ocorre em formas do Quadro (3.4) apresentado a seguir,

onde o Fator GERAL recebe o nome e sigla e possui 3 nú meros identificadores dos

Fatores ESPECíFICOS que o compõe (constante do quadro ,3.5).

Iniciamos com a apresentação do Quadro 3.1 que revela a composição

correlação básica de cada Fator, através da Questão apresentada na
.,Pesquisa, seu nome e a carga fatorial resultante.
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0,70
0,70
0,67
0,66
0,65
0,60

QUADRO 3.1- ESTRUTURA DOS 22 FA TORES INTERNOS (Ai) GERA

E ATUAIS (1980/1990) COM SUAS 87 VARIÁVEIS COMPONENTES

(Resultante da análise fatorial).

FATORES
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

CARGA
FATORIAL

FATOR 1· ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS PROGRAMAS DE T&D&R ·OFP

016C
016A
016E
017A
014C
04C
010A
010C

ACOMPANHAMENTO DE T&D&R FORMAL EM ADM
ACOMPANHAMENTODET&D&RFORMALEMINFO
ACOMPANHAMENTO DE T&D&R FORMAL EM OPER
LEV.DE NEC. DE T&D ENVOLVENDO O&M-I&S EM INFO
PRODUTIVIDADE EM ADM
ROTATIVIDADE DO PESSOAL DE ADM
NIVEL DOS PROGRAMAS DE T&D EM INFO
NíVEL DOS PROGRAMAS DE T&D EM ADM

FATOR 2 • INFORMAÇÃO DA CUL TI}RA & PARTICIPAÇÃO· IPA
029C COMPREENSAO DA CULTURA DÀ EMPRESA EM ADM
027A PARTICIPACÃ_O NA TOMADA DE DECISÃO EM INFO
029A COMPREENSAO DA CULTURA EMPR EM INFO .
027C PARTICIP NA TOMADA DE DECISÃO EM ADM
029E COMPREENSÃO DA CULTURA EMPR EM OPER
027E PARTICIP NA TOMADA DE DECISÃO EM OPER

FATOR 3· ORGANIZAÇÃO DE CARGOS· OCA
018E PLANOS DE CARGOS EM OPER
018C PLANOS DE CARGOS EM ADM
018A P~ANOS DE CARGOS EM INFO
010E NIVEL DOS PROGRAMAS DE T&D EM OPER

FATOR 4· MÉTODOS D,E RECRUTAMENTO & SELEÇÃO • MRS
07C Mf;TODOS DE R&S EM ADM
07E METODOS DE R&S EM OPER
07A MÉTODOS DE R&S EM INFO
06C FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM ADM
06E FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM OPER

FATOR 5· SISTEMAS NO QUADRO DE PESSOAL· SQP
02C CRIAÇÃO DE CARGOS EM ADM
02E CRIAÇ~O DE CARGOS EM OPER
02A CRIACAO DE CARGOS EM INFO
01 C EXPANSÃO DE PESSOAL DE ADM
.01 E EXPANSÃO DE PESSOAL DE OPER
04E ROTATIVIDADE DE PESSOAL DE OPER
01A EXPANSÃO DE PESSOAL DE INFO
05C PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO EM ADM
05E PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO EM OPER

FATOR 6· SISTEMAS EM APOSENTADORIA· SAP
025A PLANOS DE APOSENTADORIA EM INFO
025C PLANOS DE APOSENTADORIA EM ADM
025E PLANOS DE APOSENTADORIA EM INFO

FATOR 7· ORGANIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO· OAD
022C Ab COM BASE E~ OBJETIVOS, METAS E PROJETOS EM ADM
022A AVALlACÃO DE DESEMPENHO COM BASE EM OMPs EM INFO
022E AVAL D~ DES COM BASE EM OBJ., METAS E PROJ. EM OPER

0,84
0,82
0,72
0,48
0.47
0,41
0,40
0,38

0,81
0,77
0,73
0,45

0,87
0,83
0,71
0.57
0,56

0,84
0,78
0,67
0,57
0,48
0,47
0,43
0,39
0,39

0,93
0,92
0,92

0,88
0,83
0,80
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FATORES

QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES

FATOR 8- ORGANIZACÃO DE CULTURA & lAZER - OCl
Q28E pAOGRAMAS DE LAZER EM OPER
Q28A PROGRAMAS DE LAZER EM INFO·
Q28C PROGRAMAS DE LAZER EMADM

FATOR 9 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO - SIN
Ql2A PROGRAMAS DE INTEGRAgAO EM INFO
Q12C PROGRAMAS DE INTEGRA ÃO EM ADM
Q12E PROGRAMAS DE INTEGRA ÃO EM OPER

FATOR 10 - INFORMACÕES SINQICAIS - ISI
Q23C N~GOCIA80ES SINDICAIS EM ADM
Q23E NEGOCIA ÕES SIN DICAIS EM OPE R
Q23A NEGOCIA ÕES SINDICAIS EM INFO

FATOR 11 - MÉTODOS NA QUALIDADE - MQU
Q15C QUALIDADE EMADM
Q15E QUALIDADE EM OPER
Q15A QUALIDADE EM INFO
Q14A PRODUTIVIDADE EM INFO

FATOR 12 - INFORMACÃO EM DESLIGAMENTO - IDE
Q24C PLANOS DE DESLIGAMENTO EM ADM
Q24E PLANOS DE DESLIGAMENTO EM OPER
Q24A PLANOS DE DESLIGAMENTO EM INFO

FATOR 13 - ORGANIZAÇÃO NA SEGURANCA NO TRABALHO - OST
Q26C SAl,IDE, HIG.,MED. & SEG. EM ADM
Q26A SAl,IDE, HIG.,MED. & SEG. EM INFO
Q26E SAUDE, HIG.,MED. & SEG. EM OPER

FATOR 14 - SISTEMAS DE BENEFiCIOS - SBE
Q20C BENEFICIOS DIFERENCIADOS EM ADM
Q20E BENEFICIOS DIFERENCIADOS EM OPER
Q20A BENEFICIOS DIFERENCIADOS EM INFO

FATOR 15 - INFORMACÃO DE COMPET!TJVIDADE - ICO
Q9C NfVEL DE DEMISSOES EM ADM
Q9A NIVEL DE DEMISSÕES EM INFO
Q9E NlvEL DE DEMISSÕES EM OPER
04A ROTA TlVIDADE DO PESSOAL DE INFO

FATOR 16 - MÉTODOS DE REÇOlOCACÃO(OUTP~ACEMENT) - MRE
QSC APLlCA

8
AO DE RÉCOLOCA

8
AO EM ADM

QSA APLICA ~O DE RECOLOCA ~O EM INFO
Q8E APLICA AO DE RECOLOCA AO EM OPER

FATOR 17 - SISTEMAS DE "FEEDBACK" PROFISSIONAL - SFP
Q13C PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM ADM
Q13E PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM OPER
Q13A PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM INFO

FATOR 18 - ORGANIZACÃO EFICAZ DE PESSOAL - OEP
Q3C DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ADM
Q3E DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE OPER
Q3A DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE INFO

FATOR 19 -INFORMAÇÃO EFETIVA DA QUALIDADE DE VIDA - IEQ
Q21A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM INFO
Q21C QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM ADM
Q21 E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM OPER

FATOR 20 - SISTEMAS CRIATIVOS DE INCENTIVOS - SCI
Q19C INCENTIVOS SALARIAIS EMADM
Q19A INCENTIVOS SALARIAIS EM INFO
Q19E INCENTIVOS SALARIAIS EMOPER

FATOR 21 - SISTEMA PSICOSSOCIAL E AMBIENTE - SPA
Q11C PLANO DE CARREIRA EM ADM
Q11 E PLANO DE CARREIRA EM OPER
Q11A PLANO DE CARREIRA EM INFO
Q17C LNT&D ENVOLVENDO O&M-I&S EM ADM
Q17E LNT&D ENVOLVENDO O&M"I&S EM OPER

FATOR 22 - ORGANIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE - OPR
Q14E PRODUTIVIDADE EM OPER
Q6A FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM INFO
Q5A PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO EM INFO

1051

CARGA

FATORIAL

0,88
0,87
0,87

0,79
0,79
0,69

0,90
0,88
0,81

0,73
0,72
0,70
0,42

0,92
0,91
0,89

0,90
0,89
0,84

0,93
0,91
0,89

0,85
0,84
0,75
0,43

0>88
0,86
0,84

0,73
0,63
0,57

0,87
0,82
0,56

0,75
0,73
0,67

0,71
0,67
0,57

0,62
0,56
0,52
0,39
0,37

0,54
" 0,40
·0,39
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QUADRO 3.4 - RESUMO DOS 22 FATORES GERAIS E ATUAIS

AMBIENTE INTERNO (Ai) ATUAL (DÉCADA 80/90)

FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS PROGRAMAS DE T&DlR

FATOR 2 -INFORMAÇÃO DA CULTURA & PARTlCIPAÇAo
FATOR 3 - ORGANIZAÇÃO DE CARGOS
FATOR 4·- MÉTODOS DE RECRUTAMENTO & SELEÇAo
FATOR 5 - SISTEMAS NO QUADRO DE PESSOAL
FATOR 6 - SISTEMAS EM APOSENTADORIA
FATOR 7 - ORGANIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
FATOR 8 - ORGANIZAÇÃO DE CULTURA & LAZER
FATOR 9 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO
FATOR 10 -INFORMAÇÕES SINDICAIS
FATOR ll-MÉTODOS NA QUALIDADE
FATOR 12 -INFORMAÇÃO EM DESLIGAMENTO
FATOR 13 - ORGANIZAÇÃO NA SEGURANÇA NO TRABALHO
FATOR 14 - SISTEMAS DE BENEFICIOS
FATOR 15 -INFORMAÇÃO DE COMPETITIVIDADE
FATOR 16 - MÉTODOS DE RECOLOCAÇÃO(OUTPLACEMENT)
FATOR 17 - SISTEMAS DE "FEEDBACK" PROFISSIONAL
FATOR 18 - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DE PESSOAL
FATOR 19 -INFORMAÇAO EFETIVA DA QUALIDADE DE VIDA
FATOR 20 - SISTEMAS CRIATIVOS DE INCENTIVOS
FATOR 21 - SISTEMA PSICOSSOCIAL E AMBIENTE
FATOR 22 - ORGANIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE

-OFP

- IPA
- OCA
- MRS
- SQP
- SAP
- OAD
.- OCL
- SIN
- ISI
- MQU
- IDE
- OST
- SBE
- ICO
- MRE
- SFP
- OEP
- IEQ
- SCI
- SPA
- OPR

232

1 61
111
545
454
816
928
187
543
676
333
887
676
998
761
497
31 2
4104
61 1
61 1
333
333

QUADRO 3.5 - RESUMO DOS 27 FATORES ESPECíFICOS E ATUAI

AMBIENTE INTERNO (Ai) ATUAL (DÉCADA 80/90)

INFORMÁTICA INFO
FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO
FATOR 2 -INFORMAÇAO DO "FEEDBACK" DE T&D
FATOR 3 - MÉTODOS INDIVIDUAIS DE QUALlD & PRODUT
FATOR 4 - S!STEMAS DE PAPÉIS NO TRABALHO
FATOR 5 - MÉTODOS POR MODELOS EM RECRUT & SEL
FATOR 6 - SISTEMAS DE TRANSAÇÕES EM SEGURANÇA
FATOR 7 - SISTEMA SOCIAL NO QUADRO DE PESSOAL
FATOR 8 -INFORMAÇÕES DE VALORES EM AFASTAMENTOS
FATOR 9 - ORGANIZAÇÃO DE MUDANÇAS

A O M I N I s T R A ç Ã O ADM
FATOR 1 - ORGANIZAÇAO DE VALORES
FATOR 2- INFORMAÇÃO & NORMAS
FATOR 3 - SISTEMAS DE TRANSAÇÃO
FA TOR 4 - MÉTODOS PflÓ-A TlVOS EM RECRUT & SELEÇÃO
FATOR 5 - ORGANIZAÇAO DE OPORTUNIDADES DE TRAB
FATOR 6 - MÉTODOS PARTICIPATlVOS
FATOR 7 - INFORMAÇÕES NO TRABALHO
FATOR 8 - MÉTODOS EM SAÚDE OCUPACIONAL
FATOR 9 - SISTEMAS PRÓ-ATIVOS EM BENEFICIOS
FATOR lO-ORGANIZAÇÃO DIMENSIONAL DE PESSOAL

O P E R A ç Ã O OPER
FATOR 1 - INFORMAÇÃO & COMUNICAÇÃO
FATOR 2 - MÉTODOS D~ MEDiÇÃO PARA AVALIAÇÃO
FATOR 3 - ORGANIZAÇAO DE "FEEDBACK"PARA MUDANÇAs
FATOR 4 - SISTEMA COMPETITIVO EM RECURSOS HUMANOS
FATOR 5 - MÉTODOS ~M RECR & SELEÇÃO DE "EXPERTS"
FATOR 6 -INFORMAÇAO EM "SATISFICING PLANNING"
FATOR 7 - ORGANIZAÇÃO DE POLlTICAS PRÓ-ATIVAS
FATOR 8 - MÉTODOS DE INOVAÇÃO NO TRABALHO

- OGT 238
- 1FT 1
- MIQ 11 1721 22
- SPT 5 1618
- MMR 49
- STS 10 13 1920
• ·SSQ 15
• IVA 612
- OMU 714

- OVA· 36171920
- INO 7
• STR 1 11 2122
• MPR 49
- OOT 5
- MPA 215
• ITR 1013
- MSO 812
- SPB 1416
·ODP 18

• ICO 23151920
- MMA 117
- OFM 911 21 22
• SCR 518
• MRE 4
· ISP 61013
·OPP 81216
- MIT 714
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FATOR 1 (Quadros 3.1. e 3.4) ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS

PROGRAMAS DE TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO & RECICLAGEM,

(GERAL) - OFP
possui no bloco de variáveis, as questões 16A, 16C e 16E

que permite dizer que há um forte correlacionado com o ato administrativo que dá

origem ao nome do fator.

FERREIRA (1987: 49) afirma que "O treinamento, entendido como

instrumento de desenvolvimento e formação de pessoal, será sempre, pois, um

meio ou recurso utilizado pela empresa, com vistas na produtividade e no bem-

estar social e econômico do elemento humano."; entretanto para que possamos

verificar a produtividade e o bem-estar citados, deveremos ter um acompanhamento

FORMAL em períodos pré-fixados .:

Como apoio, o específico Fator 2 - INFORMAÇÃO DO "FEEDBACK" DE

T&D, de INFORMÁTICA (Quadro 3.5), apresenta este interesse (de

acompanhamento), mas não de forma que possa explicar ou exemplificar um

. acompanhamento diuturno. Aliás, este resultado vem de encontro a pesquisa da

APARH, realizada na década de 1980, sobre o Nível de Informatização da Área de

RH (1987: 10), onde ao analisar Treinamento e Desenvolvimento, encontramos a

seguinte conclusão: "Os resultados observados refletem na concentração dos

esforços da área de elaboração de diretrizes técnicas norteadoras de suas

"ativldades, estando POUCO INSTUMENTALIZADA (grifo nosso) para a .

operacionalização do grande volume -de dados necessário para o bom

desenvolvimento de seus trabalho".

Fica claro que o acompanhamento de T&D&R torna-se difícil pela falta

de um instrumental INFORMATIZADO compatível com as necessidades das

empresas. Esta conclusão recebe o apoio do Fator 3 - SISTEMAS DE TRANSAÇÃO

(Quadro 3.5), específico do agente ADMINISTRAÇÃO, cuja variável 16C possui

uma fraca correlação.

Entretanto no nível OPERACIONAL, o Fator 2 - MÉTODOS DE MEDiÇÃO

PARA AVALIAÇÃO (Quadro 3.5) permite observar que as palavras de FERREIRA,

transcritas acima, colocam-se em evidência, pois a correlação torna-se mais

forte.
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Este fato é devido que T&D&R é dirigido basicamente para uma maio

PRODUTIVIDADE e uma melhor QUAliDADE. Observa-se desta forma um

coerência entre os FATORES GERAL e os ESPECíFICOS, obtidos desta anális

fatorial, em relação a dimensão do problema, frente aos aspectos das técnicas de

Org.(Fator 1-GERAl), Mét.(Fator 2-Específico OPER), Inform.(Fator 2-Específico,

INFO) e SisL(Fator 3-Específico ADM), ou simplesmente OMtS, conforme nosso

Quadro Teórico, item 9.1.1 - Conceitos Organizacionais, letra k).

FATOR 2 (GERAL) - INFORMAÇÃO DA CULTURA & PARTICIPAÇÃO

e relacionando-o com os Fatores ESPECíFICOS de número 1 - ORGANIZAÇÃO

DE GRUPOS DE TRABALHO (INFO), número 6 - MÉTODOS PARTICIPATIVOS

(ADM) e número 1 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO (OPER),

correlacionamento é encontrado no mesmo nível, com a curiosidade que o Fato

-6, apresenta-se como negativo, que leva a interpretação que o desconhecimento

da cultura empresarial é um fo rte obstáculo aos programas participativos.

MENDONÇA ( 1986:112) afirma, durante suas oito reflexões, a importância

do fator cultural na participação, pois "E " neste sentido, muito importante considerar

no contexto brasileiro a questão do traço autoritário da nossa psicologia social. H

na nossa tradição psicossocial esta tendência de dependência dos grande

iíderes, mensagens messiânicas e presença constante' do Estado, concedendo

favores e previlégios." Há um entrelaçamento das variáveis formadoras do Fato

Geral 2, entre compreensão da cultura e da participação, fato que deu origem

nome do Fator, ora estudado.

Entretanto, nos fatores específicos, há uma diluição deste

correlacionamento com os nomes dos fatores, mas mesmo assim há fortes laç

com a Participação no Fator 1 da INFO e Fator 1 da OPERo Convém destacar ma

uma vez o nível OP ERAC IONAl, onde no grupo de variáveis encontramos assuntos

como demissão, incentivos salariais, planos de cargos e QVT, que nos dá um

idéia de um amplo SISTEMA DE COMUNICAÇÃO entre os empregado

operacionais, fato que deu origem ao nome do fator.
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Cabe aqui, mencionar mais uma vez MENDONÇA, que continuando o

trecho mencionado, transcreve ROSA FISCHER, que ao analisar a Participação

no Brasil, "diz textualmente: "Quando se delega certo grau de autonomia a um

grupo operativo, não é possível exercer total previsão sobre como ela será

desenvolvida, no contexto grupal. E nenhuma dessas MUDANÇAS (grifo nosso),

depois de instaurada, pode retroagir completamente, nem tompouco ser conduzida

com absoluto controle."" Neste ponto encontramos o liame entre os MÉTODOS

participativos e a ORGANIZAÇAO dos Grupos de Trabalho, motivos de pesquisa

e análise em nosso Quadro Teórico, no capítulo I.

Mais uma vez formamos o quadrinômio das técnicas de OMIS.

O FATOR 3 GERAL - ORGANIZAÇÃO DE CARGOS possui uma muito

forte correlação com suas variáveis componentes, como pode ser observado, que

por sua vez refletem-se nos 3 fatores ESPECíFICOS, ou seja para INFO no fator

1 - ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO, para ADM· no fator 1 -

ORGANIZAÇÃO DE VALORES e para OPER também no fator 1 - SISTEMAS DE

COMUNICAÇÃO, sendo que nos dois primeiros fatores específicos (INFO e ADM)

contribuiram para a formação do nome do fator.

Percebe-se que o estabelecimento de PLANOS DE CARGOS
. .

apresentado como varíaveis para os três agentes (INFO,ADM e OPER) pode ser

considerado um processo de humanizaçãodas relações de trabalho, pois, segundo

.} FELlX NUNES ( 1977:145) "Tudo se resolve com a compreensão. mantermos o

mais perfeito relacionamento com as empresas. Evita-se o quanto pode o choque

de classes, nada de açular empregado contra patrão. " Ora, o processo de

humanização exige a compreensão dos relacionamentos capital e trabalho, da

formação de grupos de trabalho e principalmente de canais livres de comunicação.

Todos estes aspectos são observados na forma ORGANIZACIONAL,

que predomina nos 4 fatores apresentados (ORGANIZAÇÃO DE CARGOS, DE

GRUPOS DE TRABALHO e de VALORES) servindo o SISTEMA DE

COMUNICAÇÕES para unir as diferentes formas, funções e técnicas
administrativas.
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No FATOR 4 - GERAL - MÉTODOS DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO,

podemos lembrar as palavras de ALBUQUERQUE (1987:158): "Ressalvadas as

limitações da interpretação estatística dos resultados, pode-se deduzir que há

uma certa prioridade e maior preocupação por parte das empresas pesquisadas,

com a consideração da previsão de técnicos e executrivos, por tratar-se de

recursos humanos de maior nível de qualificações e de treinamento mais longo e

complexo." De fato, há uma forte correlação entre as variáveis e questões 7A, 7C

e 7E ao originarem o título do Fator 4, mas a variável 7A junta-se a outras três

(variáveis 6A, 12A e 1DA) para originar o Fator ESPECíFICO de IN FO número 5-

MÉTODOS POR MODELOS EM RECRUTAMENTO & SELEÇÃO.

VALDESUSO (1986: 14) afirma que "A maioria das empresas sentem a

necessidade de um modelo gerencial que, facilitando a comunicação, permita um

gerência mais eficaz e eficiente a curto e a longo prazo. Para ter um uso prático,

o MODELO (grifo nosso) precisa ser de simples compreensão e de fác

implementação." As variáveis que participam do Fator 5 mencionado, onde

palavra MODELO busca a conotação com o Quadro Teórico apresentado n

.Capítulo I, também são encontradas no Fator ESPECíFICO n. 4 (ADM)

MÉTODOS PRÓ-ATIVOS EM RECRUT. & SEL.(6C e 12C) e no Fator ESPECíFI

5 (OPER)- MÉTODOS EM RECRUT. & SEL. DE "EXPERTS."(6E) .

. O que chama atenção nesta análise dos 4 Fatores é o resultado basta

consistente, do ponto de vista de uma orientação das POLíTICAS de Recurso

Humanos, que na procura da integração com a INFORMÁTICA, estabelece des

o princípio dos contatos da empresa com o Ambiente Externo através da área

Rec.&Sel.& e Reco, uma visão de MUDANÇA POR MODELOS, assunt

exaustivamente tratado no nosso Quadro Teórico sobre este mesmo título (ite

9.2.4 - RENSIS & LlKERT, item a).

Interessante observar que, tanto na área GERAL como na ESPECíFIC

a técnica administrativa de MÉTODOS, predominou na configuração dos nom

dos FATORES, indicando uma tendência subjetiva a busca de uma padroniza

através de normatização das atividades de R&S&RECO, suprindo de form.

tranqüila tanto o nível operacional (OPER) como o nível técnico(INFO) e

administrativo (ADM) incluindo neste último, os executivos.
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AMARU ( 1989: 21) afirma que "... existem diferentes concepções sobre

como devem ser os grupos de trabalho, em função de preferências pessoais e

mesmo de ideologia.", na possível procura de um MODELO ideal de equipe.

GUSMÃO ( 1987: 18) diz sobre o assunto que "O fascínio dos Grupos de Trabalho

nunca são respeitados pela organização por desconsiderar a riqueza potencial

existente para o desenvolvimento.", para afirmar, em seguida, que "O conflito é um

elemento de MUDANÇAS (grifo nosso), sendo assim aceitável em níveis controlados

pela própria característica dinâmica da organização."

Nos 4 fatores que iremos verificar, a técnica administrativa de analisar

um assunto por meio de um SISTEMA ( conhecida também como ANÁLISE: DE

SISTEMAS) está presente. Assim, o FATOR 5 - GERAL - SISTEMAS DE

QUADRO DE PESSOAL, posssui as variáveis 2A, 2C e 2E (CRIAÇÃO DE

. CARGOS) fortemente correlacionadas com um reflexo menor nas variáveis 1A, 1C

e 1E (EXPANSÃO DE PESSOAL) e SC e SE (PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO).

Nos Fatores ESPECíFICOS encontramos em INFO, o 4-SISTEMAS DE

PAPÉIS NO TRABALHO ( variáveis fortemente correlacionadas: 1A e 2A);. em

ADM,. o S-SISTEMAS DE OPORTUNIDADE DE TRABALHO ( variáveis 5C,-1 C e

2C); e, em OPER, o SISTEMA COMPETITIVO EM RECURSOS HUMANOS

(variáveis 1E, SE e 3E, também fortemente correlacionadas com o Fator). Na

verdade, este resultado possui um certo significado subjacente, pois a criação de

cargos mal programadas tendem a afetar a cultura, o clima e o ambiente de

trabalho. Além disso, qualquer expansão de pessoal ou previsão de contratação

em época de contenção de despesas, como a atualidade (década de 1990/2000)

podem originar reflexos negativos sobre o ambiente interno orçanizacional..",

Percebe-se então que as empresas adotam uma forma seletiva nos seus

SISTEMAS DE QUADRO DE PESSOAL, estabelecendo PAPÉIS deíintdcs."

OPORTUNIDADES DE TRABALHO detalhadamente analisadas pelo analista de _
,-_._- ......•....

O&M-I&S e adotando uma postura de contratação COMPETITIVA, no seAtidcr~.e

evitar demissões ou rotatividade de pessoal desnecessária e até arbitrárias,

minimizando, desta forma, os impactos negativos, pressões e desgastes inúteis,

além de CONFLITOS não controlados, resultando na insatisfação dos empregados.

Mais uma vez encontramos a técnica administrativa de SISTEMATIZAR

orientando as atividades de integração entre RH e INFO, através de OMIS.
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No corpo da tese a análise dos demais fatores segue a mesma orientação

utilizada até o momento. A partir do FATOR 6 - SISTEMAS EM APOSENTADORIA'

(GERAL) que possui altissima correlação com as variáveis que o compõem (25A, '

25C e 25E - todos acima de 0,92), vamos analisar apenas as correlações e algum

ponto que identifique um anormalidade no processo integrativo RH/lNFO, deixando

a parte referencial teórica para a tese PROPRIAMENTE DITA.

,Assim convém destacar que no FATOR 6 ao analisarmos individualmente,

e ESPECI FICAM ENTE cada Fator, em INFO, obtemos o Fator 8- INFORMAÇÃO

DE VALORES EM AFASTAMENTO; em ADM, obtemos o Fator 1-0RGANIZAÇÃO

DE VALORES; e, em OPER, obtemos o Fator 6 - MÉTODOS EM "SATISFICING

PLANNING" com nível de correlação baixa (na média entre 0,50 e 0,60), o qu

pode representar que nas intenções como SISTEMA, pode ser considerado o

IDEAL, mas como iNFORMAÇÃO, ORGANIZAÇÃO e MÉTODOS, o REAL está

muito distante do objetivado.

Mesmo em assunto delicado e "maltratado"como o processo de retira

e aposentadoria, verificamos que a integração dos Recursos Humanos ocor

através das técnicas .de ORGANIZACÃO (Fator 1-ADM), MÉTODOS (Fator

,OPER), INFORMAÇÃO (Fator 8-INFO) e SISTEMAS(Fator 6- GERAL)

principalmente nos procedimentos de introdução da INFORMÁTICA na empre

quando vários desligamentos são até necessários ..

ORGANIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, é o Fator 7GERA

obtido através de forte correlacionamento com as variáveis 22C, 22A e 22E, tocai

com indicadores acima de 0.80. ALBUQUERQUE (1987:150) afirma que 11 També

apresentando razoáveis coeficientes de correlação com o FATOR 1, estão

variáveis: sistemas de avaliação de desempenho - cujos resultados constitue

um importante critério para ascenção do indivíduo na carreira ... "

Entretanto ao analisarmos os Fatores ESPECíFICOS há uma decep

em relação aos valores que demonstram o correlacionamento; nos três cas

estão 50% abaixo do valor das variáveis que deram origem ao Fator GERAL.
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As técnicas de ORGANIZAÇÃO (Fator 7-GERAL), MÉTODOS (Fator 8-

OPER), INFORMAÇÃO (Fator 2-ADM) e SISTEMAS (Fator 9-INFO) formam o

sntoque multidisciplinar, no sentido de que procuramos uma óptica apropriada a

dimensão da integração RH com INFO, e não a uma disciplina ou teoria científica

em particular. A análise fatorial está nos oferecendo esta oportunidade de forma

consistente.

A técnica ORGANIZAÇÃO mostra-se presente nos próximos 4 fatores.

A nível GERAL, temos o FATOR 8 - ORGANIZAÇÃO DE CULTURA & LAZER,

onde as variáveis 28E, 28A e 28C - PROGRAMAS DE LAZER surgem com valores

< de 0.88,0.87 e 0.87 respectivamente, originárias da questão que trata de lazer,

companheirismo, clube, grêmio e semelhantes, no caldo cultural da empresa.

Estas cargas fatoriais significativas, traduzem um certa ênfase IDEAL no

atendimento de melhores condições e qualidade de vida.

A Cultura e o Lazer analisados no Fator 8 (geral) anterior, tem sua

continuidade no presente FATOR 9, também geral, SISTEMAS DE

INTEGRAÇÃO,onde as empresas procuram transmitir seus valores culturais.

Os resultados específicos também são bastante consistentes. do ponto

de vista da orientação final das políticas de Recursos Humanos, pois procura-se

obter a cooptação de um novo empregado, em INFO, pelo Fat.or 5 - MÉTODOS

POR MODELOS EM RECRUT. & SEL. (já mencionado); em ADM, pelo Fator 4 -

MÉTODOS PRÓ-ATIVOS EM RECURT. & SEL. (também já mencionado) e, em

OPER, pelo Fator 3 - ORGANIZAÇÃO DE "FEEDBACK" PARA MUDANÇA.

Tanto em INFO como em ADM os Fatores Específicos estão voltados ao

Recrut. & Sei, demonstrando claramente que o Treinamento Introdutório é

considerado um apendice, ou na melhor das hipóteses uma continuação do

Recrutamento e Seleção.

Observamos que as demais variáveis do Fator 5- Específico para IN FO,

estão voltados a Rec. & Sei (7A e 8A) e uma voltada para Tre & Des (10A) o que

solidifica as posições teóricas aqui enunciadas e complementam as apresentadas

no Quadro Teórico (Cap I). No Fator 4 - Específico para ADM, o mesmo fato se

repete para Rec. & SeI.



o FATOR 11 - INFORMAÇÃO NA QUALIDADE, sob o aspecto GERAL,

tem forte correlação com suas variáveis 15C, 15E e 15A (todos com carga acim

de 0.70), a demonstrar a necessidade de uma rede de comunicações altamente

eficiente se a empresa deseja mais QUALIDADE e um aumento de

PRODUTIVIDADE, que também aparece como variável mas com uma menor força

de correlação (0.42). A técnica OM IS é completada quando analisamos os Fatores

Específicos, ou seja, o Fator 3 - MÉTODOS INDIVIDUAIS DE QUALIDADE &

PRODUTIVIDADE para INFO; o Fator 3 - SISTEMAS DE TRANSAÇÃO para AOM

(já citado com o Fator Geral 1 - Organização formal dos programas de T&D&R);·

e o Fator 3 - ORGANIZAÇÃO DE "FEEDBACK"PARA MUDANÇA para OPER,

(também já citado com o Fator Geral 9 - Sistemas de Integração). Tanto a nível

Geral como Específico as Cargas Fatoriais ficaram acima de 0.70, chegando a

0.82 na variável que trata da Qualidade em ADM.
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Interessante é analisar as demais variáveis no Fator 3 - Específico pa

OPER onde há uma forte correlação com Produtividade e Qualidade (14E e 15E)

como um alerta do emprego de programas de INTEGRAÇÃO para a mudança

cultural do novo empregado com vistas a estes dois itens.

Constatamos então uma lógica bastante razoável na classificação das

variáveis no fator, as cargas fatoriais e o próprio nome do Fator, que refletem de

maneira transparente a realidade empresarial.

O FATOR 10 - INFORMAÇÕES SINDICAIS, tem um altissimo grau de

correlação com as variáveis 23C( 0.90), 23E(0.88) e 23A(0.81) e vem de encontro

com o obtido por ALBUQUERQUE (1987:149) quando diz: "o Fator 3, RELACÕES

DE TRABALHO, apresenta variáveis bastante associadas a ele, o que demonstra,

de certa forma, uma preocupação específica e cada vez mais crescente das

empresas, no Brasil, no trato com questões vinculadas às relações no trabaiho ..:;

Nos itens Específicos. em INFO obtemos o Fator 6 - ORGANIZAÇÃO de

transações em SEG/SAUD OCUP, com forte correlação com a variável 23A-

Negociações Sindicais (0.70); em ADM obtemos o Fator 7 - INFORMAÇÕES N

"TRABALHO, onde a variável 23C atinge 0.75 na correlação; e, finalmente no nível.

OPER temos o Fator 6 - METODOS EM "SATISFICING PLANNING", onde a

variável 23E mantém a faixa de 0.70. Nestes três fatores ou casos, as variável

mencionadas são a cabeça da classificação.
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Percebe-se na análise fatorial a forte correlação entre as variáveis e os

fatores encontrados, principalmente para as empresas que, segundo

LUBBEN(1989: 85) pretenedem "Melhorar a qualidade ...

Ora, a integração dos Recursos Humanos com a QUALIDADE através do

uso da INFORMÁTICA é uma questão comportamental e instrumental. Em ambas

poderemos utilizar as técnicas de OMIS.

Cada variável está associada a um fator apenas, em função
de sua maior carga no respectivo fator, e, da coerência da estrutura

, dos resultados com o Quadro Teórico apresentado no Capítulo I,
que é o referêncial conceitual.

Ora, o FATOR 12 - INFORMAÇÃO EM DESLIGAMENTO (aspecto

GERAL) é formado pelas variáveis 24C, 24A e 26E, que possuem uma fortíssima

correlação com o Fator 12, (0,93/0,91 e 0,89 respectivamente). Esta correlação

pode demonstrar a preocupação de Recursos Humanos com a ética da separação

do empregado da empresa, sem traumas, vinganças ou resentimentos.

Em OPER, o Fator 7 - ORGANIZAÇÃO DE POLíTICAS PRÓ-ATIVAS

tem o seu nome originado das variáveis 8E e 28E, cujo poder de correlação,

através das cargas fatoriais, pode ser considerado médio. A variável que nos

interessa, possui um poder de explicação relativamente menor ( é a 24E), o que

pocs induzir a uma conclusão, que a nível operacional, pela quantidade de oferta

de mão de obra, os planos de desligamento são abandonados ou muito pouco

utilizados. O motivo, conhecido pelos executivos de RH, é explorado por ANTUNES

& NOGUEIRA ( 1982: 99) ao afirmarem que: " ... :além da violência patronal e

policial que se desencadeia sobre os trabalhadores quando estes procuram novas

formas de organização, e da existência de uma legislação trabalhista francamente

favorável aos patrões, existe também uma alta rotatividade da mão-de-obra,
oriunda do FGTS."
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Os fatores encontram-se ordenados de acordo, vale repetir, com a

própria listagem do programa SPSS, baseados nos valores decrescentes do

AUTO-VALOR (conhecido também como "eingenvalue), que relaciona o poder de

explicação do fator em relação às respectivas variáveis.

O FATOR 13 - SISTEMAS EM SEGURANÇA NO TRABALHO. As

variáveis 26C, 26A e 26E possuem uma carga fatorial de 0,90, 0,89 e 0,84, que

consideramos de altissimo grau para formar a correlação com o nome do fator,

pois envolve, no questionário, o "aspecto de saúde, higiêne, medicina e segurança

no trabalho".

. As técnicas de OMIS estão presentes nesta análise (dos 4 fatores) o Que

permite considerar que os Recursos Humanos podem integrar-se através das

mesmas com qualquer área da empresa, inclusive a de nosso estudo. ou seja

INFORMÁTICA (INFO)'

No questionário da pesquisa as questões 19 e 20 referem-se aos

"sistemas de remuneração ou incentivos salariais"e aos "programas de benefícios

(fringe benefits)", respectivamente, dentro da UNAN SAL (AO) e BEN(QVT). As".

variáveis que formam a questão 20 (20C,20E e 20A) tiveram altíssima carga

fatorial o que leva a terem uma forte correlação com o FATOR 14 - ORGANIZAÇÃO

EM BENEFíCIOS; entretanto, as variáveis que formam a questão 19 (19C, 19Ae

19E) tiveram cargas fatoriais apenas regulares originando o FATOR 20

SISTEMAS CRIATIVOS OEINCENTIVOS; ambos os fatores são considerados n

aspecto Geral.Analisemos agora os dois sob os aspectos ESPECíFICOS d

agentes.

Uma costante é o encontro das técnicas de Organização, MétodoS

Informação e Sistemas (OMIS) na composição da dimensão do problema

integração entre os Recursos Humanos e suas áreas com a empresa como U

todo, e, em particular, com INFO.
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Na UNAN REC/SEL/RECO o Questionário apresenta as questões 8

RECOLOCAÇÃO/OUTPLACEMENT) e 9(DEMISSÕES NO RAMO), que dão origem

as variáveis do FATOR 15 - INFORMAÇÃO DE COMPETITIVIDADE (questão 9)

e ao FATOR 16 - MÉTODOS DE RECOLOCAÇÃO(OUTPLACEMENT). nomes

obtidos graças a uma forte correlação, advinda de cargas fatoriais entre 0.75 e

0.88. Estes fatores são os Gerais.

No nosso Quadro Teórico, ao analisarmos COMPETITIVIDADE, citamos

ALBUQUERQUE, e o fato da relação com desempenho, eficiência técnica,

criatividade, inovação e participação (item 9.1.1, letra t). Tanto o nível de demissões

como os métodos de recolocação podem ser, para a concorrência, fortes indicadores

para uso da INTELIGÊNCIA EMPRESARIAL e nos possíveis JOGOS DE EMPRESA

E CENÁRIOS FUTUROS ( ITEM 9.2.5, letras a) e b) - Quadro Teórico- Capo I)

Sob o aspecto de fatores específicos e 'sua interrelação ou transação

com os gerais, percebemos que os mesmos mantém uma relação dentro das

políticas tradicionais de Recursos Humanos.

Os inúmeros manuais de empresa citados no Quadro Teórico,

desenvolvem as idéias, conceitos e políticas de Recursos Humanos, permitindo,

através da interpretação dos mesmos, analisar os Fatores resultantes da Análise

Fatorial de forma solitária, dois a dois ou até em grupos, conforme as necessidades

do pesquisador. Além dos dois casos anteriores, temos o FATOR 17 -
SISTEMAS DE "FEEDBACK " PROFISSIONAL e o FATOR 21 - SISTEMA

PSICOSSOCIAL E AMBIENTE. Ambos os fatores são GERAIS, isto é analisam

INFO, ADM e OPER conjuntamente. As cargas fatoriais das variáveis que dão

origem aos nomes possuem uma razoável correlação com os fatores e seus

nomes; entretanto, buscamos na teoria apresentada subsídios para complementar

a posição. Assim, é interessante notar o item 9.1.1 letraj) sobre sistema psicossocial

onde "a moral ... desenvolvida no ambiente organizacional ... são influenciadas pela

tecnologia, ... ". além do item 9.2.4 letra c) sobre "feedback" onde há a conclusão

que "todo feedback não deixa de ser uma avaliação do que está acontecendo".
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o FATOR 18 - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DE PESSOAL

considerado uma complementação ou pelo menos uma continuação do Fator 5.
SISTEMAS DE QUADRO DE PESSOAL. Inclusive eles possuem em comum os'

fatores específicos de INFO ( Fator 4- Sistemas de Papéis no Trabalho) e OPER

( Fator 4 - Sistema Competitivo em Recursos Humanos). A difereça está no Fator"

específico em ADM número 10 - ORGANIZAÇÃO DIMENSIONAL DE PESSOAL, '.

que, entretanto não apresenta novidades dentro do quadro geral de fatores, que'

vem de encontro com os resultados de ALBUQUERQUE (1987:156) na manutenção'

de uma certa coerência, como também já mencionado.

Esta pequena diferença entre os Fatores Gerais 18 e 5, pode ser captada

como o alegado por ALBUQUERQUE em continuação dos seus comentários na

página citada, ou seja: "Até mesmo os problemas decorrentes de um mal

dimensionamento do quadro de pessoal (ociosidade ou falta de mão-de-obra)

geram pressões dentro da organização, afetando conseqüentemente, o clima de

trabalho, pois geram insatisfações nos empregados."

A carga fatorial do Fator 18 específico para ADM pode ser considerada

alta (0.76), indicando que esta variável (3C) tem uma forte correlação, tornando o

nome um catalizador de todos os demais fatores específicos deste grupo de

anáiise.

O FATOR 19 - INFORMAÇÃO EFETIVA DA QUALIDADE DE VIDA tem

sua origem no questionário (questão 21) que desemboca na variável que possui

uma correlação média ( entre 0.67 e 0.75). Não há uma variável intensamen

correlacionada com o fator como poderia se esperar, porque na realidade a

Qualidade de Vida do trabalhador em geral, e em particular do brasileiro, é baixa.

O Fator 20 - SISTEMAS CRIATIVOS DE INCENTIVOS, já observado por

nós é complementado por este fator, na medida que as variáveis deixam entender

que o item salários tem um relevância na qualidade de vida do empregado, fato

incotestável em períodos inflacionários que ocorreram e ainda ocorrem durante os '

períodos pesquisados. Neste fator 20, como no fator 19,temos os mesmos fatores

específicos, ou seja, 1) INFO, Fator 6 - ORGANIZAÇÃO NAS TRANSAÇÕES EM

SEG/SAUD OCUPACIONAL; em 2) ADM, Fator 1 - ORGANIZAÇÃO DE VALORES

, e em 3) OPER, Fator 1 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO.
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Há uma determinada lógica nestes pontos em comum, pois a efetividade

; da Qualidade de Vida do empregado é dependente destes fatores secundários,

comum aos Fatores 19 e 20 (Geral). Entretanto ambos os fatores estão atuando

nos itens Criatividade e Transacionalidade, que nos permite correlacionar o

assunto a forma de pensamento, que segundo DE CONTO ( 1976: 21) "Falamos

aqui no pensamento criador e pessoal, não no pensamento esquemático, que é

mero psitacismo feito de aprendizado escolar mais ou menos automático ou de

reflexos verbais consdicionados pelo meio ambiente social repassado de lugares

comuns e preconceitos repressivos." Conclusão: uma melhor QVT exige um

pensamento criadore uma forma de agir pró-ativa.

O último FATOR, de número 22 (GERAL) - ORGANIZAÇÃO DA

, PRODUTIVIDADE, apresenta três (3) variáveis com pequena correlação, sendo

, duas (2) negativas ( 14E : 0.54; 6A: - 0.40: e, 5A: -0.39) que nos leva a deduzir

que a uma produtividade baixa, reduz as oportu nidades de trabal ho e,

consequentemente as fontes alternativas para Recrutamento e Seleção, como

induzem as duas variáveis negativas.

Convém lembrar que o Fator Geral 21 - SISTE.MA PSICOSSOCIAL E

AMBI ENTE há pouco analisado possui os mesmos fatores específicos que o Fator

22, ora em estudo. Desta forma, remetemos o leitor interessado para aquele fator,

e nos propomos a pensar um pouco mais .na PRODUTIVIDADE e na sua

f. organização, tanto sob o enfoque do nosso Quadro Teórico, como sob as

palavras de MORAES NETO (1989: 120) "Para Marx, a divisão parcelar do trabalho

é superada tecnicamente pela maquinária, e reproduzida socialmente como. uma

, negação da forma social às potencialidades sociais geradas pela estrutura

técnica.( ... ) Em uma palavra, trata-se de que a divisão capitalista do trabalho, ou

o processo de trabalho sob o capitalismo, determina-se fundamentalmente pela

ação do capital no sentido do controle e da dominação, não sendo a forma mais

eficiente de produção em geral, mas a forma mais eficiente para o capital. Como

desdobramento, a sociedade socialista, ao abolir a dominação do capital, efetua

(ou deveria efetuar) a negação das bases materiais do capitalismo, aumentando

inclusive a PRODUTIVIDADE DO TRABALHO ( grifo nosso)."

A história prova que estes argumentos não conseguem se sustentar, não

cabendo nesta tese um aprofundamento da questão por não ser este objetivo.
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Logicamente .as técnicas mais vantajosas para isto são as originadas da

aplicação de Organização, Métodos, Informação e Sistemas, como temos observado

nos fatores anteriores, sejam a nível Geral ou Específicos.

2) MUDANÇAS NO AMBIENTE EXTERNO(Ae}"ATUAL"

Em resumo:Para o Ae e período "atual" foram preparadas:

--- 2 (duas) ANÁLISES FATORIAIS GERAIS envolvendo as 75

variáveis, que resultaram na extração de 22 FATORES com índice de explicação

da variância total de 81,5%; e, de 15 FATORES com índice de 69,3%.

Optamos em trabalhar com os 22 FATORES.

--- 3 (três) ANÁLISES FATORIAIS ESPECíFICAS envolvendo 25

variáveis ( mencionadas nas questões) que resultaram na extração de 26

FATORES, sendo 9 para INFO (índice 67,0%), 9 para ADM (índice 65,5%) e 8

fatores para OPER (índice 62,8%).

Código: 4 (quatro) letras maíusculas representam o Ae (Ambiente

Externo ATUAL) ;e,se acompanhadas de (-) representam o Ae-(Ambiente Externo

FUTURO).

Fica padronizado também, para fins da avaliação das hipóteses através

de análise fatorial, tanto geral como específica, que:

-- a primeira letra representa a possível TÉCNICA empregada na

integração do FATOR encontrado com o AGENTE, dentro das UNIDADES DE

ANÁLISE - UNAN específicas, como os exemplos a seguir:

Ae = FATOR 9- ORGANIZACÃO PRÓ-ATIVA PARA O

PROFISSIONAL DE OMIS - OPOM (SEG/SAUD OCUP)

Ae = FATOR 12 - MÉTODOS DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO

NA CONCORRÊNCIA - MRSC- (REC/SELlRECO)
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Da mesma forma que no Ambiente Interno, há no Ambiente Externo

uma variedade de fatores, resultante de um questionário dirigido e respondido de

, uma forma que consideramos profissional e conscientemente, fato que permitiu

:: que os nomes dos fatores surgissem expontâneamente, sem critérios pré-

f definidos e universais; como seguem a mesma regra dos quadros anteriores,

mencionaremos os quadros componentes e os principais fatores neste Mapa-

Resumo, deixando no corpo da tese o detalhamento teórico, destacando apenas

conclusões importantes. Temos assim o:

QUADRO 3. 6- ESTRUTURA DOS 22 FATORES EXTERNOS (A e) GERAIS

E ATUAIS (1980/1990) COM SUAS 75 VARIÁ VEIS COMPONENTES.

QUADRO 3. 7- ESTRUTURA DOS 15 FATORES EXTERNOS (Ae)GERAIS

E A TUAIS COM SUAS 75 VARIÁ VEIS COMPONENTES

QUADRO 3.8- ESTRUTURA DOS 26 FA TORES EXTERNOS (Ae)

ESPECíFICOS E ATUAIS COM SUAS 75 VARIÁ VEIS COMPONENTES, SENDO

9 FA TORES PARA INFO, 9 PARA ADM E 8 PARA OPER, SENDO 25 PARA CADA

AGENTE

Fazendo uma rápida recuperação do assunto em pauta, a
análise fatorial apresentou como resultado das 75 variáveis da
pesquisa através. do questionário anexado no final deste trabalho,
22 FATORES GERAIS, referentes a aspectos da dimensão do
ambiente externo (Ae) das empresas respondentes. O Quadro 3.9
a seguir apresenta este resumo .

.Nos quadros apresentamos o nome e númerodo Fator, ordenados ainda

de acordo com o próprio programa SPSS, que estabelece esta ordem, segundo os

valores decrescentes do Auto-valor (Eingenvalue), isto é, de acordo com o poder

de explicação do FATOR em relação às suas variáveis componentes. Segundo

SIQUEIRA (1992:8), com a orientação do Prof. CANTON(1992:2): liA identificação

é a parte mais importante de uma Análise Fatorial. Ela consiste na atribuição de

um nome a cada fator. A qualidade de uma Análise Fatorial pode ser medida

empiricamente pelafacilidade de interpretação dos fatores, que por sua vez se

traduz na fácil atribuição de nomes aos fatores. Os nomes atribuídos aos fatores

é uma questão subjetiva, i.e., depende de quem os nomeia. Portanto, os nomes

dados aos fatores ... podem ainda ser discutidos."
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Verificando os resultados em termos conceituais, principalmente em

relação ao Quadro Teórico, (Cap I) e a proposta desta tese de analisar a integração

de Recursos Humanos com a tecnologia da INFORMÁTICA, através de técnicas

específicas que denominamos OMIS - Organização, Métodos, Informação e

Sistemas, pode-se considerar a estrutura das variáveis, tanto nas dimensões Ai

e Ae, muito razoáveis, pois a disposição das mesmas em fatores que as explicam

possuem subsídios teóricos que as confirmam com bastante propriedade, conforme

foi comentado na dimensão do Ai anterior e será comentado adiante na dimensão

do Ae.

Nos Quadros, informamos a$ siglas que serão utilizadas nas explicações

gráficas: os números após as siglas representam os Fatores Gerais e/ou os

Fatores Específicos que possuem relações através das variáveis comuns e que

darão origem as visões gráficas. Lembramos que não há hierarquia entre os

fatores.

Os axiomas permitem uma série de desdobramentos quando comparamos

com os resultados de uma análise fatorial. Os nomes que desenvolvemos referem-

se a axiomas comportamentais das organizações e que dependem do ambiente

interno e externo, além de servirem a estes mesmos ambientes, muitas vezes de

formas hierarquizadas, como visto no Quadro Teórico da presente tese, ou ce.
maneira complexas e turbulentas, nos modelos de conflito também analisados no
Capítulo I.

A leitura e interpretação do item 2.1, a seguir, leva a esta dualidade de

pensamento, assunto que, pela sua intensidade e profundidade, devem ser

motivos de um outro trabalho, não cabendo, infelizmente, dentro do presente

contexto.
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2.1 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS NAS UNIDADES
DE ANÁLISE NO AMBIENTE EXTERNO (Ae) NO PERíODO "ATUAL".

O Ambiente Externo (Ae) não sofre influências do Ambiente
Interno(Ai) da empresa na mesma proporção e força que o sentído
contrário; desta forma a análise do Ambiente Externo (Ae) torna-
se mais difícil, principalmente quando tem-se pela frente os avanços
tecnológicos.

Nos próximos quadros estaremos fazendo o exercício de nomeação que

reproduzam os axiomas de recursos humanos na sua integração com informática

através das técnicas de Organização, Métodos, Informação e Sistemas. Estes

quadros são apresentados de forma completa no corpo da tese.

QUADRO 3.9 - RESUMO DOS 22 FATORES GERAIS,
no PERíODO ATUAL (pÉCADA DE 80/90) e
no AMBIENTE EXTERNO (Ae)

QUADRO 3.10 • RESUMO DOS 26 FATORES ESPECíFICOS, NO

PERíODO ATUAL (DÉCADA DE 1980/90) E NO AMBIENTE EXTERNO (Ae)

Na mesma linha de análise de~envolvida para o Ambiente Interno (Ai),

verificamos que os EA rORES ,. 2 e 3 GERAIS tem em comum um altissimo grau

de correlação entre as variáveis e o fator,estando a carga fatorial entre 0.80 e 0.90

apesar que também encontramos variáveis secundárias com cargas menores

mas que não alteram a estrutura e as forças dos fatores.

Na verdade o modo destes fatores, tanto os gerais como os específicos

apresentarem uma forte coesão deve-se ao fato da preocupação crescente das

potíttcas de Recursos Humanos com Segurança e Saúde Ocupacional. Na outra

mão, entretanto encontramos os problemas econômicos pelos quais o país atravessa

que obrigam as empresas a reduzirem investimentos em todas as áreas, inclusive

naquelas destinadas a qualidade de vida do trabalhador.
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E' interessante observar, também, que no geral o FATOR 4 - SISTE

POLíTICO-SOCIAL-SINDICAL, o FATOR 10 - INFORMAÇÃO DA EVOLUÇ

DO MOVIMENTO SINDICAL e o FATOR lI-INFORMAÇÃO SOBRE ECOLOGI

possuem variáveis que podem ser consideradas uma continuação das anterior

isto é, dos fatores gerais 1,2 e 3. E' o caso de atualização político-social-sindical

(40C,40A e 40E), a própria evolução do movimento sindical (44C, 44A e 44E) e

resultado desta tomada de posição refletindo-se nos movimentos ecológicos (ou

"verdes")(49C, 49E e 49A). Todas as variáveis tem alta correlação, chegando a

0.85 na variável que trata da Ecologia e 0.66 na variável sobre evolução movi.mento

sindical a nível OPERACIONAL.

Interessante também mencionar esta última situação, isto é, da evoluç

do movimento sindical a nível operacional, com uma correlação baixa. Acreditamos

que a união das dificuldades economicas com "A estrutura opressiva existente em

cada fábrica cria as condições para que os trabalhadores se aproximem na

discussão de seus problemas. O simples fato de haver esse tipo de aproximação

já é uma forma de resistência e de autodefesa coletiva contra a opressão. (...) ..

E'fundamental. .. participar das eleições da CIPA (... ), que, além de poderem

assumir um papel positivo na melhoria das condições de trabalho ... ". JOSÉ

IBRAHIM ( 1986: 83/85) completa o pensamento econômico destes fatores e das

variáveis co rrel acio nadas.

Na dimensão do Ambiente Interno (Ai) os respondentes tem condiçõe

de manipularem a realidade com técnicas apropriadas (inclusive OMIS); entretanto,

ao analisarem a dimensão do Ambiente Externo (Ae) estes mesmos respondente .

são cautelosos devido ao fato que as variáveis não são facilmente controláveis e

mesmo previsíveis. Assim, a união de dois ou mais fatores é uma consequênci

que reputamos interessante, pois demonstram uma coerência e uma certa lógica.

nas políticas empresariais, seja no aspecto de Recursos Humanos (Plano Diretor

de RH) ou no aspecto de Informática (PDI).

Nesta perspectiva no aspecto geral, o FATOR 5 - MÉTODOS NAS

MUDANÇAS TECNOLÓGICAS, liga-se ao FATOR 15 - SISTEMA DE

ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL DE OMIS e ao FATOR 19 - SISTEMAS DE

PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL EM T&D&R, todos com forte correlação com
as variáveis.
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o que podemos observar em verdade, é claramente uma chamada

qualitativa dos Recursos Humanos, tanto sob o ponto de vista de acompanhamento

das mudanças tecnológicas ( 39E, 39C e 39A, onde a primeira variável tem

correlação com carga fatorial de 0.83 e refere-se ao nível OPERACIONAL,

denotando a preocupação com os processos produtivos dos profissionais de RH),

como do ponto de vista, na outra mão, da atualização externa do profissional ou

analista de OMIS (42C, 42E e 42A, onde a primeira variável tem correlação alta,

com carga fatorial de 0.84, referindo-se ao nível ADMINISTRATIVO, denotando a

preocupação com os processos de automação de escritórios, inclusive dos

possíveis usuários, isto é, os respondentes). Em ambos os casos, as variáveis que

indicam uma atualização internacional dos recursos humanos também tem uma

forte correlação com o fator (43C, 43A e 43E, sendo que a última variável tem carga

fatorial de 0.60 e relaciona-se com o treinamento internacional de mão-de-obra

operacional, a indicar um interesse menor dos respondentes por este aspecto.)

LE GALL (1980 :342) ao comentar o "aumento enorme da produtividade"na

França, diz: "Ainda será preciso, por conseguinte, que o desemprego tecnológico

não seja a primeira grave consequência da automatização, quando se pensa que

a economia francesa deverá inventar, dentro de 10 anos, pelo menos 2.000.000 de

empregos novos para fazer face à natalidade dos anos do após-guerra." Esta

mesma preocupação deve ser a dos respodentes, pois as variáveis 48CíO.85, 48Aí

0.83 e 48E/0.81 possuem um alto grau de correlação e referem-se ao problema

populacional e sua influência na qualidade de vida do empregado e 'nos salários

e benefícios oferecidos. No GERAL a preocupação desperta interesse, sendo

assunto para Congressos, tanto de Recursos Humanos como de Informática,

como pode ser observado no rol dos índices de assuntos dos anais dos

mesmos. Estamos analisando o FATOR 6 - INFORMAÇÃO DA COMPOSiÇÃO

DA POPULAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO.

Entretanto nos fatores ESPECíFICOS, verificamos que o ideal teórico

possuem uma carga fatorial baixa e uma correlação fraca, levando-se a entender

que na prática deixa-se muito a desejar. Em OPER, encontramos o Fator 1 -

SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO EM SEG/SAUD OCUP, onde a variável 48E

tem uma frágil correlação (0.40) através da sua carga fatorial, como a indicar que

neste nível (operacional) quanto maior for a população, melhor para as empresas

que podem assim manipular salários, benefícios, segurança e mesmo a qualidade

de vida dos empregados.
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Cabe resaltar que a técnica de Informação é a mais empregada no fato

geral e específicos (com exceção no nível OPERACIONAL, onde encontramos a'

variável dentro de SISTEMAS), demonstrando que nos níveis ADMINISTRATIVO

e INFORMÁTICO, o processo de comunicação entre a empresa e o Ambiente

Externo deve ser uma constante, sendo que as pesquisas populacionais (realizadas

através do IBGE, por exemplo) são fontes de consulta dos responsáveis' pelas

políticas de Recursos Humanos das empresas, pelo menos teóricamente, conforme

o Fator Geral 6, agora apresentado.

As politicas de pessoal não elegem os processos de desligamento de

empregados como um assunto que deva ser comentado, principalmente quando o

novo empregado deve amoldar-se a cultura da empresa, que preparou todo um

processo para que ele "vista a camisa", sistema este que possui uma linha mestra,

conforme FR EITAS (1991 :115) que diz: "é consenso entre os adeptos dessa visão

(planejamento da mudança assumido como possível) que o processo não é
simples, não é barato e não se faz sem provocar alguns traumas como

conseqüência." O FATOR 7- Geral- SISTEMAS INTERNOS DE RECOLOCAÇÃO,

possui como variáveis as questões 37C/0.93, 37E/0.87 e 37A/0.85, que pelas

cargas fatoriais consideradas muito elevadas, promovem uma forte correlação

com o nome do Fator, que apesar de utilizar a palavra INTERNO, atinge o Ae de

forma contundente, principalmente sob o ponto de vista de Inteligência Empresarial.

Novame nte as altas cargas fatoriais obtidas na avaliação GERAL que

permitem uma correlação facil com os nomes dos fatores, devem ser estudadas

com mais cuidado na avaliação ESPECíFICA, pois sofrem pressões de outros

fatores. Assim em 1) INFO o fator de apoio é o 8 - SISTEMAS DE APOIO -

EXTE RNO (37A/0.83) onde a carga fatorial permite encontrar uma forte correlação

com o título do fator, e pode conduzir a uma conclusão que o pessoal de

INFORMÁTICA nas empresas reconhecem esta forma de técnica e política de

Recursos Humanos, própria para auxiliá-los na procura de um novo emprego. No

outro extremo, temos o item 3) OPER onde o fator 6 - MÉTODOS OPERACIONAIS,

possui a variável 37E com uma carga fatorial de 0.46, como a indicar o inverso do

encontrado em INFO, ou, mais claramente, a aversão do operariado para este tipO
de técnica ou mesmo, a falta de interesse dos profissionais de Recursos Humanos

com este nível de empregados, principalmente por serem mão-de-obra

desqualificada e de facil /difícil absorção, conforme o estado da economia do país.
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o item 2) ADM, deixado para este momento, revela no Fator 7 -

MÉTODOS EM ECONOMIA um valor negativo na carga fatorial (37C/-0,75) que

pode ser observado como o oposto da situação, isto é, a economia estando estável

ou positiva, os processos de aceitação de recolocação não se tornam necessários,

pois a procura é maior que a oferta. Caso contrário, a aceitação torna-se positiva,

como apresentada no Fator Geral.

Esclarecemos que a carga fatorial 0.93 (variável 37C- fator geral 6 ) é o

extremo positivo na presente análise fatorial da dimensão Ambiente Externo,

empatando com o Fator 14 (20C) da dimensão Ambiente Interno.

Os Fatores Gerais seguintes procuram identificar no Ambiente Externo

as relações empresariais com os aspectos de Organização, Métodos, Informação

e Sistemas (OMIS), tanto sob o ponto de vista de um profissional de OMIS (antigo

analista de O&M e analista de Sistemas), como já descrito no nosso Quadro

Teórico, quanto, na outra mão, sob o ponto de vista de técnicas. Desta forma, sob

a visão GERAL, temos o FATOR 8- INFORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DE OMIS

NO MERCADO DE TRABALHO cujas variáveis tem uma média força de correlação

(.de 0.50 a 0.73, sendo este último da área específica de INFORMÁTICA, como

sería de s~ esperar, fato que se repete na variável seguinte - questões 45A e 38A);

temos também o FATOR9- ORGANIZAÇÃO PRÓ-ATIVA PARA O PROFISSIONAL

DE OMIS, onde as variáveis "ofertas de salário e benefícios"recebem uma carga

r fatorial que consideramos alta (de 0.79 a 0.84), indicando uma boa correlação com

o próprio fator e seu título; temos também o FATOR 14 - INFORMAÇÃO NO

REC/SELlRECO DO PROFISSIONAL DE OMIS, com correlação média para alta

(de 0.62 a 0.78) nas variáveis; e, finalmente, o EA TOR 13 - ORGANIZAÇÃO NA

DEMANDA DO PESSOAL TÉCNICO, que consideramos neste grupo por

classificarmos OMIS como técnicas e como manipulado por executivos-técnicos

(também conhecidos como tecnocratas) que possui entre os demais 3 fatores a

correlação mais alta ( cargas fatoriais de 0.77 a 0.85).
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Temos como Fator Específico para ADM o seguinte quadro, com os

relacionamentos a que fator Geral ele está ligado:

FATOR GERAL FATOR ESPECíFICO

1)INFO 2)ADM 3)OPER

4 1 2

4 5 6

3 3 5
3 3 7

8

9

13

14

Observamos uma repetição no Fator Específico, numa possível

racionalização sistêmica. Percebe-se numa análise mais detalhada das variáveis

e pela expressão dos dois fatores ( 3 e 4 ) que as empresas preocupam-se com

o profissional de OMIS, tanto em relação a situação econômica e a forma de

demanda e absorção deste profissional.

A conjugação do FATOR 12 - MÉTODOS DE RECRUTAMENTO &

SELEÇÃO NA CONCORRÊNCIA, com o FATOR 16 - DISPONIBILIDADE DE

PROFISSIONAIS e FA TOR 18 - ORGANIZAÇÃO PARA ABSORÇÃO DE MÃO-

DE-OBRA sob o aspecto GERAL é uma consequência de que dos 9 fatores

específicos ou de apoio a eles, apenas um não foi analisado.

Estes três fatores tem variáveis com forte correlação. O primeiro (12)

possui carga fatorial como componente de 0.87; o segundo (16), 0.82 e o terceiro.

(18), tem 0.84, o que nos permite dizer ser muito alta esta correlação, Estas

variáveis estão voltadas para o mercado de trabalho e, principalmente a

concorrência.

Os fatores gerais de números e nomes: a) FA TOR 17 - MÉTODOS NA

SITUAÇÃO ECONÔMICA e b) FATOR 22 - INFORMAÇÃO DE VALORES

. PESSOAL E PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO, possuem, no primeiro

fator (17) um alto grau de correlação com as variáveis (0.87 e 0.83) mas no

segundo fator (22) um médio grau de correlação ( 0.64 e 0.63) e podem,

perfeitamente, ser enquadrados no aspecto já apresentado por LE GALL e por

UNGER ( 1976: i), que dizem:
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"é conveniente lembrar que nenhuma diretoria de empresa faz cálculos

que vão além das quatro operações da aritmética, e que o seu sucesso depende de

fato da aplicaçao sutil de uns poucos conceitos de formulação extremamente

simples.( ... ) Observamos na Rhodia que um número cada vez maior de executivos

é constituido por pessoas que não tiveram um treinamento formal em economia de

empresa."

O fATOR 20 - ORGANIZAÇÃO NA QUALIDADE DA FORMAÇÃO

TÉCNICA e o FATOR 21 - MÉTODOS NA FORMAÇÃO DE BACHAREL E

ESPECIALIZAÇÃO, que sendo Gerais, possuem suas variáveis com cargas

fatoriais entre o mínimo de 0.62 e o máximo de 0.78 o que permite dizer que existe

I uma média correlação entre estas mesmas variáveis e a nomenclatura estabelecida

para o fator.

A formação técnica, de bacharelado (3. grau), a especialização ( a nível

de pós graduação, mestrado ou doutorado) é mais teórica do que prática ..

Pelas respostas do questionário que deu origem a análise fatorial, e as

próprias análises fatoriais desenvolvidas, os profissionais e as políticas de

Recursos Humanos tem uma média preocupação com o aspectos de qualidade e

...j; nível na formação técnica e de bacharéis, observando-se entretanto que é a

variável que analisa INFORMÁTICA ( 31A) que possui a carga fatorial mais

..',: elevada ( 0.78) e que pode traduzir uma possível preocupação com a formação

técnica teórica com este elemento empresarial.

Com a análise deste fator concluímos nossa visão do período atual, tanto

na dimensão interna (Ai) e externa (Ae) onde a empresa e seus empregados atuam,

seja no comportamental, seja no instrumental. A partir de agora, vamos estudar se

. os resultados da análise fatorial para o futuro (período proposto de 1990 a 2000)

na busca de uma identidade ou dimensão diferente daquelas já constatadas.
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3-MUDANÇAS NO AMBIENTE INTERNO(Ai)"FUTURO"

Novamente convém lembrar que o principal resultado da Análise Fatorial

é a a obtenção de FATORES através das variáveis que faziam parte do questionário
respondido, anexado no final deste trabalho.

Cada um destes fatores obtidos forma uma determinada dimensão do

fenômeno estudado, ou seja, um corte num momento do processo integrativo entre

os RECURSOS HUMANOS e a INFORMÁTICA, através da Organização, Métodos,

Informação e Sistemas, nos ambientes interno (Ai) e externo (Ae).Entretanto não

podemos esquecer que mesmo este corte tem multiplas facetas o que obriga a

exclusão de muitos focos interessantes, mas imponderáveis nesta situação.

As 87 variáveis relacionadas com o Ambiente Interno Futuro, foram

agrupadas em 23 fatores (variância total explicada de 84,8% )cujos nomes foram

baseados na sensibilidade do pesquisador frente a realidade apresentada pelo

fenomeno e a conjugação com a prática empresarial e a vivência acadêmica.

Resumimos também os 23 fatores sob o aspecto geral que analisaremos,

esclarecendo que a ordem de apresentação não reflete valores ou importâncias,

pois todos possuem o mesmo nível de hierarquização, fato que permitiu algumas

realocaçóes de grupos de variáveis e seu respectivo fator, para tornar mais fácil
a comparação "tuturocorn os resultados do "atual.
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Da mesma forma como já realizado anteriormente com o período 1980/

1990, estes 23 fatores gerais serão verificados comparativamente com os 25

fatores específicos de cada agente (INFO, ADM e OPER) através das técnicas

administrativas de OMIS, com base na teoria analisada no Quadro Teórico e na

sensibilidade do pesquisador em relação ao fenomeno pesquisado. Logicamente

haverá um dinâmica diferenciada de enfoque para os fatores identificados como

NOVOS (letra N, antes do nome do fator) tendo em vista que podem significar

diferenças e passagens de comportamento entre Passado, Presente e Futuro.

Devemos ter em mente, e este não. é o foco desta tese mas uma

lembrança para próximos trabalhos de novos e audazes pesquisadores, que o

futuro que estaremos analisando, é parte de um sentimento, de uma premunição

e até de um "esperar vir a ser" de um grupo de pessoas e profissionais que ocupam

na empresa possições gerenciais.

Com esta visão subjacente, fator poderoso em nossa tese, complicador

de qualquer tipo de avaliação pelo seu emaranhado de articulações, apresentamos

os QUADROS colocados no corpo da tese.

QUADRO 3. 11-ESTRUTURA DOS 23 FATORES GERAIS, NO PERíODO

FUTURO(1990/2000)E NO AMBIENTE INTERNO (Ai) COM SUAS 87 VARIÁ VEIS

COMPONENTES(Resultante da análise fatorial).

QUADRO 3.12 - ESTRUTURA DOS 25 FA TORES INTERNOS (Ai)

ESPECíFICOS E PERíODO FUTURO(-) SENDO 9 FA TORES PARA INFO, 8

PARA ADM E 9 PARA OPER COM SUAS 87 VARIÁVEIS COMPONENTES,

SENDO 29 PARA CADA UM DOS 3 AGENTES (INFO, ADM e OPER)(Resultante

da análise fatorial).
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3~1 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS NAS UNIDADES DE
ANÁLISE NO AMBIENTE INTERNO (Ai) NO PERíODO "FUTURO{*)"

Para facilitar a comparação do período "atual"(1980/1990) com o .

período "futuro "(1990/2000), os 23 fatores resultantes foram reordenados na sua

numeração, pois todos são dimensões independentes e o número apenas é um

identificador, não denotando nenhuma hierarquização prévia do programa SPSS.

Desta forma no ambiente interno da empresa obtivemos 8 NOVOS

FATORES (aproximadamente 35%) identificados pela letra N no quadro a seguir

e 15 FATORES repetidos, todos sob o ponto de vista "GERAL"( que engloba

INFO,ADM e OPER, como afirmado).

Do ponto de vista específico, de apoio ou secundário, isto é, análise

fatorial de cada um dos agentes (INFO, ADM e OPER) tivemos o mesmo.

procedimento de renomeação, obtendo em I) INFO, 4 NOVOS FATORES, em 2)

ADM, 5 NOVOS FATORES e ern 3) OPER 5 NOVOS FATORES. No total de 26

fatores, .14 são novos representando aproximadamente 53%.

Assim, nos FATORES GERAIS tivemos 35% de novidades para o futuro,

enquanto nos FATORES ESPECíFICOS, tivemos 53% de situações novas, o que

permitiu alguns estudos e conclusões interessantes, tanto sob o ponto de vista do

nosso Quadro Teórico como da própria literatura futurologística.

Apresentamos a seguir, tanto os Fatores NOVOS ( futuro: 1990/2000).

como os anteriores (atual: 1980/1990), que facilitam a compreensão com o apoio

dos números laterais que indicam as transações entre fatores gerais e específicos,

isto é, o FATOR 1 -Geral OFP* é composto pelas variáveis encontradas nos

Fatores Específicos 1 -OTF* (INFO), 1 -OVM* (ADM) e 1 -IFM*(OPER).
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QUADRO 3.13 - RESUMO DOS 23 FATORES GERAIS, NO PERíODO

FUTURO(Déc. 90/2000) e para o AMBIENTE INTERNO (Ai)
FATOR 1· ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS PROGRAMAS DE T&D&R
FATOR 2·INFORMAÇÃO DA CULTURA & PARTlCIPAÇAo

N. FATOR 3· INFORMAÇÃO DE ROTATIVIDADE DE PESSOAL
FATOR 4· MÉTODOS DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO
FATOR 5· SISTEMAS NO QUADRO DE PESSOAL
FATOR 6· SISTEMAS EM APOSENTADORIA
FATOR 7· ORGANIZAÇAo DE AVALlAÇAO DE DESEMPENHO
FATOR 8· ORGANIZAÇAO DE CULTURA & LAZER
FATOR 9· SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO
FATOR 10 ·IN FORMAÇÕES SIN DICAIS

N. FATOR 11· ORGANIZAÇÃO DE CARREIRA E RECICLAGEM
FATOR 12· INFORMAÇÃO EM DESLIGAMENTO
FATOR 13· ORGANIZAÇÃO NA SEGURANÇA NO TRABALHO
FATOR 14· SISTEMAS DE BENEFICIOS

N· FATOR 15 ·SISTEMAS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE
FATOR 16· MÉTODOS DE RECOLOCAÇÃO(OUTPLACEMENT)

N. FATOR 17· SISTEMAS DE EXPANSÃO DE PESSOAL
FATOR 18· ORGANIZAÇÃO EFICAZ DE PESSOAL
FATOR 19· INFORMAÇÃO EFETIVA DA QUALIDADE DE VIDA

N. FATOR 20 - METO DOS DE LEVANT. DE NECESSID. DE TREINAM.
N: FATOR21.0RGANIZAÇÃO DE FONTESALTERNATIVASDE R&S
N. FATOR 22 - SISTEMAS DE CARGOS E SALÁRIOS
N· FATOR 23· INFORMAÇÃO DE PREVISÃO DE CONTRATAÇAo

°OFP* 1 1 1
o IPA' 612
o IRP" 767
o MRS" 135
- SQP" 433
o SApo 289
o OAD" 328
o OCL" 282
o SIN" 111
o 151 " 676
- OCR" 821
o IDE" 959
o OST" 286
o SBE* 958
- SQP' 323
o MRE" 455
o SEP" 434
o OEP * 434
o IEQ" 21 2

· MLN* 1 1 1
o OFA" 845
o SCS" 51 1
o IPC' 434

QUADRO 3.14 - RESUMO DOS 26 FATORES ESPECíFICOS, no PERíODO
FUTURO (1990/2000) E PARA O AMBIENTE INTERNO (Ai)

INFORMÁTICA INFO
N • FATOR 1· ORGANIZAíÃO DE TRE&DES&RECI FORMAL o OTF" 120 94
N • FATOR 2 -INFORMA? O EM SEGURAN~ OCUPACIONAL o ISO" 613819

FATOR 3· MÉTODO INDIVIDUAIS DE Q ALIO & PRODUT • MIQ" 15
FATOR 4 - SISTEMAS DE PAPÉIS NO TRABALHO o SPT* 175231816

N • FATOR 5 - MÉTODOS INTEGRADOS DE CARGOS E SALÁRIOS o MIC* 22
FATOR 6- SISTEMAS DE TRANSAÕÕES EM SEGURANÇA o STS* 102
FATOR 7- SISTEMA SOCIAL NO Q ADRO DE PESSOAL o SSQ* 3

N • FATOR 8· INFORMAíÕ~S DE VALORES NA CARREIRA o IVC* 1121
FATOR 9· ORGANIZ ÇAO DE MUDANÇAS o OMU* 14712

ADMINISTRAÇÃO ADM
N • FATOR 10 ORGANIZAíÃO DE VALORES MOTlVACIONAIS • OVM* 222039 191211
N • FATOR 2· INFORMA~ o DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE o IPQ" 15117
N o FATOR 3· SIST. ACO PANHAMENTO DE QUADRO DE PESSOAL o SApo 1817523

FATOR 4· MÉTODOS PRÓ·ATIVOS EM RECRUT & SELE%AO o MPR* 214
N o FATOR 5- ORGANIZA~ÃO DE BENEFIcIOS DIFERENCIA OS o OBD* 121416

FATOR 6· MÉTODOS ARTICIPATlVOS • MPA* 3
FATOR 7· INFORMAÇÕES NO TRABALHO o ITR • 10

N o FATOR 8· MÉTODOS EM SAÚDE OCUPACIONAL o MES* 1386
(Diminiuiram dois fatores em relação ao "atual")

O PERAÇÃO OPER
N • FATOR 10 INFORM "FEEDBACK"DAS MUDAN~AS NA CARREIRA o IFM* 119222012
N • FATOR 2· MÉTODOS P; COMPREENSÃO DA C LTURA E LAZER o MCC* 2819

FATOR 3· ORGANIZA%ÃO DE "FEEDBACK"PARA MUDAN~AS o OFM' 155
FATOR 4 o SISTEMA C MPETITIVO EM RECURSOS HUMA OS o SCR' 1817 23

N o FATOR s . ORGANIZA~ÃO DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO o ORS' 21 164
FATOR 6 -INFORMAÇ O EM "SATISFICING PLANNING" o ISP' 1013

N • FATOR 7· MÉTODOS DE DIMENSIONAM. DE QUADRO DE PESo o MDP' 3
FATOR 8- MÉTODOS DE;INOVAÇÃO NO TRABALHO o MIT" 147

N • FATOR 9· ORGANIZA)AO PARA AFASTAMENTO DE PESSOAL o OAP' 126
(Aumentou um ator em relação ao "atual")



"Não se deve esquecer de que fatôres não-racionais completam o

conjunto de fatôres que permitem o desenvolvimento dos executivos. Por exemplo, .'

em nossa subcultura latino-americana existem resíduos de caudilhismo que

desaparecerão muito lentamente.( ... ) Além disso o líder latino-americano costuma

ser personalista e desenvolver em larga escala o cultivo de sua pessoa.", é o que

LOOI (1968:9) desenvolve sobre o perfil do executivo brasileiro.
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No ambiente interno da empresa, o profissional de Recursos Humanos

tem força do gerenciamento, entretanto mais reativo do que pró-ativo.

ALBUQUERQUE (1987:214) afirma que "Em função, talvez, do estágio ainda

incipiente do Planejamento Estratégico de Recursos Humanos, nas empresas

brasileiras, e das dificuldades sócio-econômica-políticas por que passa o país,

atualmente, as empresas não estão devidamente preparadas para enfrentar as

mudanças de um "ambiente turbu!ente"(Ansoff, 1979). Na verdade, o país vem

. convivendo com uma série de problemas contextuais - hiperinflação, deficit

público, instabilidade política, indefinições da Constituinte, - que se constituem

em sérios obstáculos à re aliz ação do planejamento, em quaisquer níveis e áreas,

pois os cenários alternativos são múltiplos, e, consequentemente, o grau de

incerteza é maior.

Os resultados parecem conduzir a uma visão do futuro conservadora,'

sem muitas mudanças. dentro do aspecto que CHIAVENATO(1987:138) chama

de "Planejamento conservador: sua,filosofia está refletida nas decisões no sentido:

de obter resultados bastante bons, mas não necessariamente os melhores possíveis,

pois dificilmente o planejamento procurará fazer mudanças radicais na empresa,'

conservando as práticas atualmente vigentes. (Ver Quadro Teórico - Satisficing

Planning, item 9) letra b), adendo nosso). O planejamento conservador está mais

preocupado em identificar deficiências e problemas internos do que em explorar

oportunidades ambientais futuras."Ora, tivemos no ambiente interno 8 NOVOS

FATORES contra apenas 3 NOVOS FATORES no ambiente externo. Podemos,

, concluir que a participação do profissional de recursos humanos nas empresas

brasileiras, ou pelo menos nas pesquisadas, tende ao estágio conservador, e, em

algumas oportunidades para o espírito adaptativo, que, ainda conforme

CHIAVENATO é aquele "voltado para a eliminação das deficiências localizadas

no passado da empresa."
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Vejamos os novos fatores em detalhes.

o NOVO FATOR3· INFORMAÇÃO DE ROTATIVIDADE DE PESSOAL

possui como componentes 8 variáveis, em todos os níveis de agentes (INFO, ADM

e OPER), e uma forte correlação entre estas mesmas variáveis e o nome do fator.

Percebe-se que as variáveis relativas ao nível de demissões (098,D e F) são

explicadas pelo fator com a integração das variáveis sobre rotatividade (04D,F e

B). O fator permite apreciar que é previsto para o futuro um mesmo nível de

demissões para ADM, INFO E OPER, '(através da análise das cargas fatoriais

componentes, respectivamente 0.88, 0.84 e 0.82) e uma rotatividade mínima do

pessoal de INFO (0.47). Verifica-se também duas variáveis negativas (0298 e D)

relacionadas com a compreensão da cultura da empresa nas áreas de INFO e

, ADM, que apesar das ressalvadas limitações de interpretação estatística dos

resultados, pode-se deduzir que o desconhecimento da cultura da empresa é um

forte indicador de aumento de demissões e de rotatividade de pessoal. Convém

. lembrar ALBUOUEROUE (1987 :158) quando comenta sobre alguns resultados de

variáveis e seus fatores e que se encaixa na presente situação: "Este resultado é

bastante consistente, do ponto de vista de orientação das políticas de recursos

;~humanos ... ".

O NOVO FATOR 11- ORGANIZAÇÃO DE CARREIRA E RECICLAGEM

, possui suas principais variáveis componentes nos fatores específicos INFO

(Fator 8 - 011 B com carga de 0.64), em ADM (F 2 - 013D - 0.64) e em OPER (F

;1 - 013F - 0.78 e 011 F - 0.76), conforme os números anotados ao lado da sigla

OC R*. Há uma forte correlação entre as variáveis e o Fator, e, sem pretender ser

futurólogo ou previsionista (próprio de oráculos de rádio e de colunas de astrologia

. dos jornais), indícios de que os programas de reciclagem principalmente em ADM

e OPER (cargas fatoriais de 0.76 e 0.75, respectivamente) serão um fato real na

. última década do século, talvez como uma resposta as mudanças ocasionadas

'. pela introdução da Informática no ambiente da empresa. Como reflexo, os planos

de carreira também deverão ser revistos, conforme pode ser observado na

composição das variáveis do presente fator.



Outro NOVO FATOR 17 - SISTEMAS DE EXPANSÃO DE PESSOAL

pode ser considerado como continuidade do anterior, possuindo forte correlação

com suas variáveis formadoras. Segundo os resultados das cargas f.atoriais, a

expansão é prevista, em ordem, primeiro em INFO (0.82) e depois empatados ADM

e OPER (com cargas fatoriais 0.77).
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O NOVO FATOR 15 - SISTEMAS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE,

(SQP*) é resultante da forte correlação entre suas variáveis componentes,

principalmente o aspecto QUALIDADE, que de cargas fatoriais em torno de 0.70

para o período atual (1980/1990), saltaram para 0,84 para o período futuro (1990/·

2000), numa clara demostração da preocupação dos respondentes com as políticas

de acompanhamento de Qualidade, principalmente em INFO (com carga fatorial

0,86). Os autores EIN-DOR e SERGEV (1983: 72) fazem o elo entre a forma de·

Administração por Objetivos - APO e os resultados qualitativos e quantitativos ao.

afirmarem que "As metas designadas para cada função refletem a finalidade do

MIS e descrevem a função em ordem de magnitude e em termos qualitativos. As

metas se referem a benefícios previstos (FUTUROS, adendo nosso) ou

características do sistema." Este sinal, pode significar que as formas de

PLANEJAMENTO terão prioridade na década de 1990/2000, o que está de acord

com as constatações de ALBUQUERQUE (1987:161) que informa que "À grand

maioria das variáveis foi atribuído um-.a11Qgrau de importância na consideraçã

para efeito de planejamento estratégico das empresas pesquisadas."

Os NOVOS FATORES 21 e 23 - respectivamente ORGANIZAÇÃO D .

FONTES ALTERNATIVAS DE REC & SEL (OFA*) e INFORMAÇÃO DE PREVIS

DE CONTRATAÇÃO (IPC*) representam o que EIN-DOR e SEGEV (1983:121

afirmam ser "As incertezas a respeito do quadro de pessoal represent

obsviamente uma dificuldade importante na administração de um MIS, bem com

uma fonte de erros consideráveis. Uma visão extrema declkara que todos

fracassos com um MIS são fracassos da administração do MIS e de seu

pessoal.(10).( Morgan e Soden, "Undestanding MIS Failures"). Quand

ALBUQUERQUE estuda as diferenças de percepções entre a realidade atual e

desejável, chega a resultados próximos aos obtidos por nós.
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A crescente preocupação manifestada pelas empresas em relação à

escassez de Recursos Humanos especializados no mercado, no Brasil também

é ilustrada no Quadro 3.15, pois as variáveis que dizem respeito tanto à oferta

como qualificação dew pessoal técnico-profissional apresenta medianas com

valores altos, no que se refere às percepções sobre a situação desejável. Estes

resultados parecem estar condizentes com ALBUQUERQUE(1986), que já advertia

para a necessidade de as empresas com base tecnológica dedicarem um tratamento

específico, em termos de políticas de Recursos Humanos, aos funcionários de

nível técnico-profissional." Neste ponto fica clara a construção dos dois novos

fatores segui ntes.

o NOVO FATOR 20 - MÉTODOS EM LEVANTAMENTO DE

NECESSIDADES DE TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO busca detectar as

aptidões necessárias para aplicação, no futuro, com a introdução da INFORMÁTICA

na empresa. EIN-DOR E SEGEV(1983:110) afirmam que ..... administrador

necessita ter dois conjuntos básicos de aptidões.( ... ) administrativas sólidas são

exigidas para o planejamento, a identificação de problemas e o controle do

orçamento (... ) deve ter um jeito especial para os sistemas de computação e um

conhecimento do jargão de computação ... ". ·0 que torna os Levantamentos de

Necessidades uma atividade contínua das políticas de Recursos Humanos.

Entretanto a correlação entre as variáveis componentes com o fator pode ser

considerada média para alta, que pode refletir as preocupações da década para

os profissionais de Recursos Humanos.

O NOVO FATOR 22 - SISTEMAS DE CARGOS E SALÁRIOS (SCS*)

possui uma forte correlação com suas variáveis e fatores específicos componentes

(conforme os números dos fatores na lateral do Quadro referencial). Obsderva-se

a tendência para o futuro da manutenção de incentivos salariais ao nível

OPERACIONAL,(carga fatorial 0,79), que cruzado com as variáveis componentes

do nível específico, correlacionam-se com as formas de reciclagem, carreira e

integração, bem próprio das poíticas de recursos humanos conhecidas do período

atuar', conforme o nosso Quadro Teórico expôs detalhadamente, em várias

oportuni dades.
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ALVIN TOFFLER (1970: 80) autor do livro liA terceira Onda"afirma que

"Grande parte de nossas teorias sobre mudanças sociais e psicológicas apresentam

um quadro bastante válido do homem em sociedades relativamente estáticas, mas

também um quadro distorcido e incompleto do homem verdadeiramente

contemporâneo. Fica faltanto uma diferença crítica entre o homem do passado ou

do presente e o homem do futuro. Esta diferença pode ser resumida na palavra

"transitoriedade"( ... ) A transitoriedade é a nova "temporatiedade"da vida diária.

Ela resulta num estado de espírito, numa sensação de impermanência. (... ) A

transitoriedade, de fato, pode ser definida bastante especificamente em termos da

taxa com que os nossos relacionamentos mudam. (... ) ...0 conceito de transitoriedade

é pensarmos em termos da idéia de "rodízio". Esta faceta de transitoriedade pode

ser manifesta nos NOVOS FATORES ESPECíFICOS detectados na pesquisa.

Mais de 50% dos fatores em ADM e OPER sofreram mudanças, resultando em

novos fatores quando analisados os dois períodos da pesquisa (atual e futuro,

também chamado de desejável, por ALBUQUERQUE - 1987:163). Entretanto

área de INFORMÁTICA o número de fatores se reduz a menos de 50%.

Assim, os 5 fatores novos para INFO (Fator 1-0TF*, Fator 2 -ISO.*,.Fator

5 -MIC* e Fator 8 IVC*) todos possuem fortes correlações com suas variáveis e

altas cargas fatoriais componentes. Cargos, treinamento, aposentadoria e carreira

são assuntos que deverão ser prioritizados na década de 1.990/2000 para os

Recurtsos Humanos relacionados com INFO, pelos resultados obtidos na análise
fatorial.

Em ADM, o fator 3 - SAP* dá um destaque especial ao dimensionamento

do quadro de pessoal (carga fatorial 0.80 - Q3D) ,seguindo-se produtividade

(carga fatorial 0.80) no fator 2 - IPQ*, no mesmo nível. Depois temos segurança

ocupacional (Fator 8 - MES*), planos de desligamento, (Fator 5 -08D*) e salárioS

(Fator 1-0VM*). Esta visão parece estar de acordo com a situação atual de

mercado, com excesso de oferta de mão-de-obra e com políticas restritivas

salariais governamentais, conforme "A decisão do presidente da República sobre.

a pol ítica salarial se não é óti ma, tendo em vista o equil íbrio das contas públicas, .

pelo menos é correta quando se considera a situação geral da economia."(OESP:

3017/93, fls 3). Em OPER, a sequência pode ser estabelecida por: Rotatividade de

pessoal (carga fatorial 0.84-Fator 7),desligam. (0,79-F9), reciclagem (0,78-F 1),.

fontes alternativas de Rec & Sei (0,77-F5) e compreensão da cultura (0,74 -F2).
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4 - MUDANÇAS NO AMBIENTE EXTERNO{Ae) FUTURO·

Procuramos no transcorrer da tese apresentar um número suficiente de

posicionamentos, numa tentatíva de criar subsídios ricos e fecundos para retirar

dos mesmos as palavras-chaves, num processo de criação e recriação do

conceito ( ou mais de um) para esta tese. Através das partes, originamos o nosso

ideário visando evitar encaminhamentos equivocados e mesmo interpretações

errôneas, principalmente quando o tamanho da tese torna-se superior ao esperado.

Entretanto a qualidade, apesar da quantidade, é mantida através dos

eixos das análises das Unidades de Análise, tanto do ponto de vista MACRO,

MESa e MICRO.

Os próximos QUADROS são os resultados destes procedimentos e

fazem parte integrante da estratégia do desenho da tese. São 22 FATORES com

suas 72 variáveis. O detalhamento está no corpo da tese.

QUADRO 3.15 ESTRUTURA DOS 22 FATORES GERAIS, NO AMBIENTE

FUTURO*(1990/2000) E PARA OAMBIENTE EXTERNO COM SUAS 72 VARIÁ VEIS

COMPONENTES (Resultante da análise fatorial).

QUADRO 3.16 ESTRUTURA DOS 25 FATORES ESPECíFICOS, NO

PERíODO FUTURO *(1990/2000) E NO AMBIENTE EXTERNO (Ae), SENDO 9

FATORES PARA INFO, 8 FATORES PARA ADIrA E 8 PARA OPER E COM SUAS

75 VARIÁ VEIS COMPONENTES SENDO 25 PARA CADA AGENTE(lNFO, ADM

e OPER)(Resultante da análise fatorial).
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4.1 - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS NAS UNIDADES DE

ANÁLISE NO AMBIENTE EXTERNO (Ae) NO PERíODO "FUTURO".

Terminando com a nossa análise fatorial, para as questões e

consequentes variáveis que os respondentes trabalharam no questionário, e,

repetimos, de acordo com o sentimento, experiência, presentimento e previsão de

cada um e envolvendo uma década ( de 1900/2000 ), obtivemos 22 FATORES no

Ambiente Externo (Ae) da empresa, relacionados com os Recursos Humanos de

Informática, Administração e Operação de forma agrupada, o que dá origem ao

nome "GERAL".

Para facilitar a comparação do período _ "atual"(1980/1990 ) com O

período "futuro "(1990/2000), os 22 fatores resultantes foram reordenados na sua

numeração, pois todos são dimensões independentes e o número apenas é um

identificador, não denotando nenhuma hierarquização prévia do programa SPSS.

Desta forma no ambiente externo da empresa obtivemos apenas 3

NOVOS FATOR ES (aproximadamente 13%) identificados pela letra N no quadro

a seguir e 19 FATORES repetidos, todos sob o ponto de vista "GERAL"( que

engloba INFO,ADM e OPER, como afirmado).

Do ponto de vista específico, de apoio ou secundário, isto é, análise

fatorial de cada um dos agentes (INFO, ADM e OPER) tivemos o mesmo

procedimento de renomeação, obtendo em I) INFO, 5 NOVOS FATORES, em 2)

ADM, 6 NOVOS FATORES e em 3) OPER apenas 3 NOVOS FATORES. No total

de 25 fatores, 14 são novos representando 56%.

Assim, nos FATORES GERAIS tivemos 13% de novidades para o futuro,

enquanto nos FATORES ESPECíFICOS, tivemos o quadruplo de situações novas,

o que permitiu alguns estudos e conclusões interessantes, tanto sob o ponto de

vista do nosso Quadro Teórico como da própria literatura futurologística.

Apresentamos nos quadros a seguir, tanto os Fatores NOVOS ( futuro:

1990/2000) como os anteriores (atual 1980/1990), que facilitam a compreensãO

das comparações e conclusões.
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QUADRO 3.17 - RESUMO DOS 22 FATORES GERAIS, NO PERíODO

FUTURO(DÉCADA 90/2000) E PARA OAMBIENTE EXTERNO(Ae).

FATOR 1- ORGANIZAÇÃO ECONOMICA & SEGISAÚD OCUPACIONAL
FATOR 2 -MÉTODOS EM PESQ & DESENV EM SEG!SAÚD OCUPAC
FATOR 3 -INFORMACÃO DE MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS EM SSO
FATOR 4 - SISTEMA ""POLlTlCO·SOCIAL-SINDICAL

N- FATOR 5 -INFORMA~QES DE ATITUDES.ASPIRACOES E MUDANCAS
FATOR 6 -INFORMA AO DA COMPOSICAO DA POPULAÇÃO E cvr
FATOR 7 .SISTEMA INTERNOS DE REtOLOCACAo
FATOR 8 -INFORMACÃO DO PROFIS.DE OMIS NO MERC DE TRABAL.
FATOR 9. ORGANiZAÇÃO PRÓ·ATlVA PARA PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 10 .INFORMAÇÃO NA EVOLUCAo DO MOVIMENTO SINDICAL
FATOR 11 -INFORMAÇAo SOBRE ECOLOGIA
FATOR 12 _MÉTODOS DE RECRUT & SELECÃO NA CONCORRENCIA

N- FATOR 13. ORGANIZ. DO VALOR ECONOM1CO DO PRO FlS. DE OMIS
FATOR 14 .INFORMACÃO NO REC&S~L&RECOL DO PROFIS DE OMIS
FATOR 15- SISTEMA OE ATUALlZACAO DO PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 16-INFORMACAo DA DISPO~IBILlDADE DE PROFISSIONAIS
FATOR 17 - MÉTODOS NA SITUAÇÃO ECOrtOMICA
FATOR 18. ORGANIZACÃO PARA ABSORÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
FATOR 19 _SISTEMAS f.4APARTICIPACÃO INTERNACIONAL EM T&D&R
FATOR 20. ORGANIZACÃO NA QUAUl>ADE DA FORMACÃO TÉCNICA
FATOR 21. MÉTODOS NA FORMACÃO DE BACHAREL E ~SPECIAUZADO

N- FATOR 22-INFORM. VALORES pESSOAL E PROFIS. PARA DESENVOL

-OESO·
- MSSO·
-ISSO·
-SPSS"
-IAAM"
- PQVT*
- SIRE"
- 10MT·
- OPOMo
- IEMS·
- IECO"
- MRSC"
- OVEO"
- IRPO"
- SAPO"
- IDPO"
- MSEC"
- OAMO"
- SPIT"
- OQFT"
- MFBE"
- IVPD"

544
321
221
822
1 1 3
367
276
753
436
812
328
733
436
75
878
978
657
433
628
285
263
544

QUADRO 3.18-RESUMO DOS 25 FATORES ESPECíFICOS, NO

PERíODO FUTURO (* 1990/2000) E PARA O AMBIENTE EXTERNO (Ae)

INFORMÁTICA - INFO
FATOR 1 • O~GANIZA~ÃO Pl ATUA.LlZA~ÃO NAS MUDANÇAS TECNOL - OAMT" 55

N· FATOR 2- M TODOS A FORMACAO P OFISSIONAL
- MFPR" 21 2037

N· FATOR 3. INFORMA~AO SOBRE'A COMUNIDADE E ECONOMIA - ICEO" 6112

N· FATOR 4. SISTEMA !YALORrZA~O DO PROFISSIONAL DE OMIS - SVPO" 13189

FATOR 5- ORGANIZAiAO ECONO ICA
- OREC" 221

FATOR 6.INFORMAÇ 0& CULTURA PARTICIPATIVA - ICPA" 1917

N- FATOR 7. MÉTODOS DE TRABALHO COM PROFISSIONAIS DE OMIS - MTPO" 81412

N- FATOR 8 - SISTEMAS QE RELA~ÕES EXTERNAS PROFISSIONAIS - SREP" 10154

FATOR 9 .INFORMAÇAO DE DI PONIBILlDADE DE M-O - mUC" 16

A O M I N 1ST R A ~ Ã O - ADM
N· FATOR 1 _ ORGANIZA~ÃO NA EVOLUÇÃO ATUALlZA<fAO DA ADM - OEAA" 1045

N- FATOR 2 _ MÉTODO NA MUDANÇA COMPORTAMEN AL - MMCO" 311219

N· FATOR 3 _ INFORMA~ÃO DE MÃO·DE-OBRA ESPECIALIZADA - IMOE" 181213-

FATOR 4 _ SISTEMA TRANSACIONAIS EM SEG/SAUD OCUP - STSO" 221

N- FATOR 5- ORGANIZAíÃO SALARIAL PARA PROFISSIONAL DE OMIS - OSAO" 17 8 14 9

N· FATOR 6- INFORMAÇ O SOBRE QUALIDADE POPULACIONAL - ISQP" 6213

FATOR 7- METO DOS EM ECONOMIA - METE" 71615

N- FATOR 8- SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE FORMAÇAO TÉCN. - SPQF" 20
(um fator a menos do que no "atual")

O PERA~ÃO - OPER
FATOR 1 ·SISTEMAS DE ACOM ANHAMENTO - SISA" 332

FATOR 2 .INFORMAÇÃO E ATUALlZA%ÃO POLlTICO-SOCIAL-SINDICAL -IAPO" 1045

N· FATOR 3. MÉTODOS D~ AVALlAÇAO E TEND~NCIAS DE MUDANÇAS - MATM" 14521 812

FATOR 4 _ORGANIZAíAO EM SEGURAN%A E SAUDE OCUP -OSSO" 122

FATOR 5.INFORMAÇ O DA DISPONIBILI ADE DE PROFISSIONAIS -IDPA" 20

FATOR 6- METO DOS OPERACIONAIS
- METO· 9137

N- FATOR 7 -INFORMA~ÃO SOCIAL E ECONOMICA
-ISEC· 176

N· FATOR B _ SISTEMA ARTlCIPATIVO DOS RECURSOS HUMANOS - SPRH" 19111615
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A vitalização e a valorização de alguns títulos e assuntos permitem uma

série de idéias e reflexões importantes, que poderiam ser aprofundadas numa

forma de "pesquisa sem fim". Entretanto, já percebemos durante a apresentação

do corpo teórico que, e a realidade é a prova mais concreta disso, os instrumentais

de trabalho mudam rapidamente, mas o comportamental não consegue acompanhar

este processo, no que TOFFLER (1970: 30) concorda ao dizer: "A mudança é,

portanto, necessariamente relativa. Ela também é desigual. Se todos os processos

ocorressem à mesma velocidade, ou mesmo Se eles se acelerassem ou

desaceierassern em uníssono, sería impossível observar a mudança. O FUTURO,

NO ENTANTO, INVADE O PRESENTE EM VELOCIDADES DIVERSAS. "(adendo
nosso).

Entretanto e infelizmente, um objetivo de tese é o de afunilar, cortar

hipóteses, estabelecer o que é util para quem vai ler e pesquisar e principalmente

o que questionar. As próximas análises tem como paradigma estes efeitos, que

poderiam ser chamados de colaterais, mas que, como políticas de Recursos

Humanos tem uma problemática que merece ser bem definida, ou pelo menos
tentada ...

O NOVO FATOR 5 - INFORMAÇÕES DE ATITUDES, ASPIRAÇÕES E

MUDANÇ.A.S procura a preparação e os valores de um profissional para a situação

presvista porTOFFLER (1970: 23): "Tire um indivíduo de sua própria cultura e

coloque-o de repente num ambiente totalmente diferente do seu próprio, com um

conjunto diverso de pistas para reagir( ... ) em sepuida retire dele qualquer esperança.

de retornar (... ) o deslocamento que ele sofrerá será( ... ) muito grave."

Analisando um pouco mais as cargas fatoriais, percebemos que o

indicador OPERACIONAL (Q 39 E/F) leva a uma possível conclusão que as

atitudes, aspirações e mudanças deverão ocorrer, neste último período, nesta

área empresarial, refletindo deiorma direta as novas preocupações, no Brasil, da

integração entre o operário e a questão cidade-campo, conforme MOREIRA

(1985:131) alerta, pois "Há acirramento das contradições, já que a imbricação

externa da crise do espaço do bloco industrial-agrário requer a reformulação das

estratégias seja pensada nos quadros do novo modo de internalização da divisão
internacional do trabalho ... "
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o que nós encontramos na análise fatorial, pode ser deduzido para uma

previsão do futuro. Assim, no novo fator 5, há uma forte correlação entre as

variáveis formadoras do fator, como indicativo de que as mudanças tecnológicas

do ambiente externo serão uma das maiores preocupaçóes das políticas de

Recursos Humanos neste final de século.

o NOVO FATOR 13 - ORGANIZAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO DO

PROFISSIONAL DE OMIS, com as cargas fatoriais de INFO (0.86), ADM (0.78) e

OPER (0,75) permitem prever que os profissionais de OMIS, como agentes de

mudanças e de integração entre RH e o computador que atuem na área específica

de INFORMÁTICA terão um tratamento superior aos recursos humanos de ADM

e OPER que estarão quase no mesmo nível. Talvez isto explique a opinião de

ROSZAK ( 1988: 69) que "Os futurologistas foram bastante rápidos para progredir

neste tema: a complexidade social moderna conduz à supremacia dos

computadores. "

O NOVO FATOR 22 - INFORMAÇÃO DE VALORES PESSOAL E

PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO, completa o fator acima através da

idéia de KATZ & KAH N (1978:4 77) de que ~'Amaioria das tentativas experimentais

para produzir mudança nas organizaçóes tem sido dirigida a indivíduos e não à
própria organização. Isto é verdade da abordagem psicológica típica com sua

ênfase sobre programas de treinamento individual e sobre o movimento de

dinâmica de grupo com sua concentração no pequeno grupo sem levar em conta

sua interdependência organizacional." Talvez, no futuro, os valores sejam parte de

um jogo, como diz TOFFLER (1970:269) : "O que está em jogo na pesquisa da

mudança de vida é coisa muito importante, pois não apenas a doença, mas a

própria morte podem estar ligadas à gravidade das exigências adaptacionais

colocadas sobre o corpo."

Verificando mais de perto os componentes dos três fatores novos acima,

percebemos que as variáveis, cujos números estão colocadas na lateral do quadro

são totalmente distintas e também com mais de 50% como novos fatores. Vejamos

a situação detalhadamente, verificando antes, entretanto, que no AMBI ENTE

INTERNO tivemos 8 fatores NOVOS enquanto que no AMBIENTE EXTERNO,

apenas 3, fato explicado pelo poder de interferir nestes ambientes, mais ou menos,

o profissional respondente.
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Parece ficar claro que a introspecção ainda é a linha mor de conduta dos

agentes de recursos humanos na empresa, conforme já citado ...

o aspecto interessante na avaliação conjunta de INFO, ADM-.e /OPER

como agentes específicos, o número maior de novos fatores ficou com a.érea de

ADM e o menor, com a área de OPERAÇÕES. Para o final do século isto

demonstra uma tendência dos profissionais de Recursos Humanos não terem

condições de interferir e intervir de uma forma como gostariam, talvez até de

manipulação, nos níveis operacionais, onde há um destaque especial para os .
sisndicatos.

Este último fato, ou posição, pode originar a explicação para o elevado

número de novos fatores para as áreas de INFO e ADM, por talvez serem as

exigem um maior número de relacionamentos externos.

Como resultado, podemos esparar para está década (1990/2000) um

recrudescemento de movimentos sindicais, principalmente por melhores salários,

dentro dos aspectos políticos apresentados no Quadro Teórico, Capo I.

Em ADM, a força das políticas administrativas aparecem sob a forma de

6 FATORES NOVOS em 8 e, 5 fatores novos em 9, na área de INFORMÁTIC

provando "que os olhares de RH estão voltados com maior intensidade para

pessoal operacional, neste final de século.
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5 ASPECTOS DE IGUALDADES E DIFERENÇAS DE
PERCEPÇÃO ENTRE AS REALIDADES "ATUAL "(1980/1990 ) EO
"FUTU RO"(1990/2000) DESEJÁVEL

A mobilidade social que permeia os estratos da sociedade, permite que

o indivíduo procure ascender na chamada escala social (em alguns casos, o

resultado pode ser descendente). Na empresa este fato se dá, principalmente por

mudanças tang íveis no instrumental (por exemplo, a introdução de um computador)

e, na maioria dos casos, através des de mudanças intangíveis no comportamental

(como por exemplo a motivação para uso de uniforme, ternos,etc.).As políticas de

Recursos Humanos tradicionais procuram desenvolver mecanismos para

alcançarem o controle dos fatores tangíveis e intangíveis, lançando mão de

técnicas quede no minamos Organização, Métodos, Informação e Sistemas.

Os resultados comparativos obtidos através da estrutu ra de tatores nos

ambientes interno (Ai) eexterno (Ae) delineados mediante a aplicação do processo

de Análise Fatorial, permite uma análise das possíveis diferenças cspercepçáo

dos profissionais respondentes do período atual(1980/1990) e do período futuro

(1990/2000), através de suas respostas. Neste item, pretendemos averiguar se,

através dos novos fatores obtidos no período futuro(simbolizado pelo * nos

códigos dos fatores) e indicados nos quadros de referência pela letra "N", se é .

possível identificar, aquilo que ALBUQUERQUE (1987 :163) diz ser: "Em outras

palavras, o objetivo da pesquisa, neste ponto, é averiguar se existem diferenças

de percepção significativas dos profissionais pesquisados quanto a importância

atribuída pelas suas empresas às informações do ambiente externo e a aspectos

de Recursos Humanos do ambiente interno,para efeito da elaboração do

Planejamento Estratégico de Recursos Humanos, segundo duas óticas: realidade

atual e situação ideal."

No caso, o nosso trabalho irá procurar identificar aspectos que visualizem

um processo integrativo dos Recursos Humanos, através das técnlcasde OMIS,

com a microeletrônica, representada pela INFORMÁTICA, e, mais especificamente,

ocomputador.
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5.1 - AMBIENTE INTERNO (Ai)

Para explicitar os resultados e tornar mais aparente as interrelações,

apresentamos uma série de DESENHOS construídos com base nas UNAN ,
AGENTES, FATORES GERAIS E ESPECíFICOS e CARGAS FATORIAIS. O

resultado é um emaranhado de interligações e interdependências entre os

componentes, na formação de uma teia de influências recíprocas e com forças (ou

valências) diferentes, como analisaco no nosso quadro teórico.

Os desenhos seguem a seguinte interpretação, ou seja,

a) Quais os NOVOS FATORES GERAIS previstos para o FUTURO, como

destaque pri ncipal, a partir da UNAN ( identificados pela letra "G ");

b) Quais as QUESTÕES da pesquisa que tiveram uma CARGA FATORIAL

expressiva e que deram origem ao nome do FATOR ( indicamos as cargas pelos

próprios números e através da codificação de traços pré-estabelecida);

c) Quais os FATORES ESPECíFICOS (indicados pela letra "E ") que

surgem das questões e que servem de suporte para a análise detalhada de cada

agente que compõem a UNAN.

O DESENHO 8 foi construído a partir dos AGENTES e dos FATORES

NOVOS do futuro, para estabelecer uma visão de quais técnicas de OMIS ser.ão

mais utilizadas no proceso de entergração entre Recursos Humanos e Informática.

Os desenhos de apoio as nossa interpretações do futuro, no processo

integratativo de RH com a INFORMÁTICA através de OMIS são apresentados em

forma de transfarência com as nossas considerações. São eles:
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DESENHO 5 - COMPONENTES DAANÁLlSE FATORIAL NO Ai FUTURO

NA UNAN REC/SELlRECO.

DESENHO 6 - COMPONENTES DA ANÁLISE FATORIAL NO Ai FUTURO
NA UNAN TRE/DES/RECI.

DESENHO 7 - COMPONENTES DA ANÁLISE FATORIAL NO Ai FUTURO

NA UNAN SAL(AD)/BEN (QVT).

DESENHO 8 - TÉCNICAS DE OMIS APLICADAS ÀANÁLlSE FATORIAL

ESPECíFICA NO PROCESSO INTEGRATIVO DE RH À INFORMÁTICA

NO Ai E NO PERíODO FUTURO (·)(1990/2000).

5.1.1 - MUDANÇAS E FEEDBACK NA UNAN REC & SEL & RECO

No DESENHO 5, estrutura da UNAN REC & SEL & RECO, observamos

4 FATORES NOVOS, dois relacionados com a técnica "INFORMAÇÃO", um com

"SISTEMAS"e outro com "ORGANIZAÇÃO".

Podemos inferir que os RECURSOS HUMANOS na empresa, quando

enfocados sob I,Jm lado generalista e, conforme nossa proposta, na lente de

INFORMÁTICA, vai exigir" formas de PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO mais

estruturadas, com destaque para INFO (Q5B- carga fatorial 0.78), conforme o

FATOR NOVO 23-IPC· (onde o I = Informação, como técnica de integração de RH
comINFO).

No FATOR NOVO F-3 - IRp·, o mesmo procedimento ocorre em relação

aos problemas internos de ROTATIVIDADE DE PESSOAL, com uma curiosidade,

ou seja, o pessoal ADMINISTRATIVO está em primeiro lugar na preocupação dos

respondentes; INFO pode variar de 2 para 3 lugares, conforme a empresa,

(Questões Q9F e Q4B). Um dado interessante neste fator são as duas questões

Com cargas fatoriais negativas, a indicar que a falta de compreensão, por parte do

pessoal de INFO, da cultura da empresa é que os sujeita a processos de demissão
e rotatividade mais elevado.
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Como consequência o FATOR NOVO 17- SISTEMAS DE EXPANSÃO

DE PESSOAl-SEP", tem sua questão 1B (com carga fatorial 0.82) como SUporte

a conhecida necessidade de Recursos Humanos de ter uma previsão para os

profissionais de INFO. Neste caso específico, a preocupação sobre o assunto

ocupa o primeiro lugar. Empatados, com carga fatorial de 0.77 encontramos o

pessoal ADM e OPER, logo em seguida. No gráfico observamos com maior nitidez

estes tatos ao seguirmos as linhas entre Ouestão e Fator e seu significado já

anteriormente padronizado (um traço para cargas fatoriais acima de 0.80).

Outro fator NOVO GERAL· (F21 )na UNAN REC & SEl & COl é aquele

que trata da ORGANIZAÇÃO de fontes alternativas para REC & SEl, onde INFO

vem atráz de ADM, com carga fatorial de 0.80' (contra 0.85, dado ao pessoal de
ADM seguido de OPERAÇÃO com 0.73).

Analisando-se as questões, principalmente aquelas que estão

relacionadas com a INFO, algumas conclusões podem ser obtidas, como, por

exemplo, o fato que a questão 9 (código 098) receber uma alta CARGA FATORIAL,

tanto sob o aspecto GERAL como ESPECíFICO (.84) denotando que os processos

demissionários com este tipo de profissional, como Recursos Humanos na empresa,

provocam uma média para alta preocupação, principalmente quando refletem

uma visão de concorrência "e/ou competitividade no mercado externo.

No outro extremo, encontramos a preocupação com os Recursos Humanos

operacionais, o que vem confirmar a forma clássica de tratamento diferenciado

entre pessoal técnico/administrativo e operacional e as palavras de

AlBUOUE ROU E (1987 :167) já anteriormente mencionadas. Sob o aspecto

ESPECíFICO, a questão confirma o fator obtido no período atual, isto é, o F7-

SSO" (futuro desejado) não diferencia da situação atual(F7-SS0), que nos

permite concluir que o Sistema Organizacional do Ouado de Pessoal em INFO

recebe um tratamento diferenciado, confirmando as propostas do Ouadro Teórico

apresentado e fornecendo subsídios para a análise estratégica das hipóteses que
se rão desenvolvidas.
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Continuando a análise da questão 98 percebemos que através da letra

"8"0 Fator 7-SS0, liga-se com duas outras questões, a 048 (que trata da

rotatividade de pessoal) e de forma negativa com a 0298 (referencia o conhecimento

da cultura da empresa para a manutenção do emprego).

Fica claro que estas análises serão restritas aos fatores que tratam de

INFORMÁTICA (IN FO) como assunto central desta tese, sendo que os·comentários

em relação a ADM e OPER complementam e suportam evidências em relação ao

primeiro agente.

O FATOR GERAL 17-SEp·, ao lado do anterior possui uma Carga

Fatorial formador de 0.82 e está relacionado com a técnica que trata dos

SISTEMAS de papéis no trabalho, que dá origem as Descrições de Cargos,

material utilizado tanto nas políticas salariais como nos processos de Rec & Sei,

conforme também desenvolvido no Ouadro Teórico.

Dentro da visão sistêmica proposta por esta tese, as questões 068 e

058, também com cargas fatoriais altas, completam a visão FUTURA do profissional

de Recursos Humanos. Podemos observar no gráfico, que é através da questão

068 a UNAN REC & SEL & RECO liga-se a UNAN TRE & DES & RECI (ver letra

"A"). Esta mesma questão faz parte de um fator NOVO ESPECíFICO, o F8-IVC"

que trata da técnica de INFORMAÇÕES sobre os valores observados no agente

REC & SEL & RECI quando da contratação de Recursos Humanos da área de

INFO. Interessante notar que em relação a PLANO DE CARREIRA, a parte OPER

possui a carga fatorial mais alta (06F - .77E), seguida por ADM (060 - .71 E) e

depois, com .60 (068) a relação com o agente INFO, numa clara demonstração da

realidade empresarial, onde encontramos uma forte hierarquia administrativa com

as Descrições de Cargos tanto anível operacional como administrativo formalizadas

e assentadas, provando que, pela revolução tecnológica constante, como vimos no

quadro teórico, fica difícil o estabelecimento de seguros PLANOS DE CARREIRA

para o pessoal de INFO, ao contrário de ADM e OPER, principalmente neste

último.
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o agente UNAN REC & SEL & RECO na análise fatorial, comparativamente

com o período atual (1980/1990) obteve 4( quatro) novos fatores, isto é 50% dos

casos, a provar nossa posição apresentada sob forma de escada, no quadro

teórico, onde dizíamos que esta área é a mais adiantada do Departamento de

Recursos Humanos, o que permite visualizar novas oportunidades e novas formas
de MUDANÇAS.

Os resultados da análise fatorial levam a crer que o sistema de feedback

aplicado pelas empresas nesta UNAN é ativo, podendo ser considerado, em

alguns casos, pró-ativo, devido aos valores altos nas cargas fatoriais, como pode
ser observado no Desenho 5.

5.1.2 - MUDANCAS E FEEDBACK NA UNAN TRE & DES & REei

De um total de 8 fatores NOVOS no futuro, a UNAN TREINAMENTO,

_DESENVOLVIMENTO e RECICLAGEM ficou com 3 ou seja, 37,5%, representada

pelos codigos F11-0CR*, F15-SQP* e F20-MLN*, que tratam respectivamente

das técnicas de ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS.

A Organização (F11-0C R*) trata da carreira integrada com reciclagem

onde. mais uma vez, destaca-se a visão de INFO com as cargas fatoriais mais

altas (0138 - .78 e 011 B - .65) e onde encontramos o fator ESPECíFICO F8-_

IVC* já mencionado na UNAN anterior por servir de integração das duas UNAN,

na formação do SISTEMA Recursos Humanos na empresa.

O Sistema (F15-SQP) traz a novidade do aspecto que está preocupando

esta década final de século, ou seja a QUALIDADE E PRODUTIVIDADE, 'onde

através dos valores considerados altos e muito altos das cargas fatoriais, podemos

perceber que a preocupação é igual para os três agentes, isto é, INFO (.86 - F3-

MIQ*), em ADM (.84 - F2-IPO*) e OPER (.80 - F3-0FM*), onde a técnica de

MÉTODOS destaca-se para INFO, a técnica de INFORMAÇÃO para ADM e

ORGANIZAÇÃO para o nível OPERo O fator, também novo, F20-MLN*, que trata

do Levantamento de Necessidades de Treinamento a visão de INFO (.62 - F1-

OFT*) fica em último lugar através das cargas fatoriais baixas, cabendo um

destaque como primeiro lugar a visão ADM (.68 - F1-0VM*) e OPER (.64 - F1-
IFM*).
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Analisando estes dois fatores, detectamos o que MEIRELLES (1988:314)

chama de "Fatores Criticos" dizendo: "O primeiro ... está ... relacionado com a

tecnologia e recursos computacionais que, ... ,têm apresentado nos últimos 20

anos uma dramática evolução em termos de capacidade de processamento em

conjunto com uma não menos espantosa reduçao nos custos relativos. O segundo ...

é a mão-de-obra em geral, incluíndo desde executivos até a técnica e

especializada."Ora, estes dois fatores críticos estão intimamente ligados com

qualidade, produtividade e treinamento e são alvos de políticas específicos de

Recursos Humanos, a um segundo nível na nossa escala de degraus, desenvolvida

no Quadro Teórico.

5.1.3 - MUDANÇAS E FEEDBACK NA UNAN SAL{AD)1 BEN(QVT}

Descendo mais um degrau na nossa classificação, conforme nosso

desenho 01 - Limitações e Expansões das UNAN, localizado no Capo 11 - QUADRO

DE PESOUISA, chegamos ao terceiro nível, aquele mais sujeito a iniciativas legais

do governo e a criatividade dos empresários, ou seja, a UNAN SALÁRIOS &

BENEFíCIOS, que envolvem Avaliação de Desempenho e Oualidade de Vida no

Trabalho.

Apenas um fator novo aparece, ou seja o F22-SCS* que trata do

SISTEMA de cargos e saláríos a partir das questões 018 e 019, que analisam os

.sistemas de cargos e os sistemas de remuneração ou incentivos salariais, ponto~

fundamentais para o desenvolvimento' de carreira na empresa. Pelas cargas

fatoriais componentes observa-se um equilíbrio' entre os 3 agentes (INFO, ADM e

OPE R) com um pequeno destaque, como não poderia deixar de ser pela constância

dos resultados, em INFO, quando no aspecto ESPECíFICO, encontramos uma

carga fatorial alta (.81 E -F5-MIC*) que trata da técnica MÉTODOS nos planos de

carreira e a integração dos cargos para os recursos humanos aplicados à
INFORMÁTICA. Segundo BIO (1985:168) "... a controvertida questão de avaliação

de custos X benefícios em sistema, essa parte do esforço de planejamento é

bastante crítica. (... )
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5.1.4 - MUDANÇAS E FEEDBACK ATRAVÉS DAS TÉCNICAS

O&M-I&S NOS AGENTES INFO, ADM E OPER

Tomando-se todos os FATORES NOVOS obtidos em cada um dos

agentes (INFO, ADM e OPER) podemos desenvolver o DESENHO 8 - Técnicas de

OMIS aplicadas a Análise Fatorial Específica no Processo Integrativo RH Com

INFORMÁTICA no Ai Futuro("), com o propósito de um levantamento de quais as

técnicas mais empregadas pelos profissionais de RH no processo integrativo com
INFO em primeiro lugar, e"em segundo com ADM e OPERo

Em INFO obtivemos 4 FATORES NOVOS e em ADM e OPER, 5

FATORES NOVOS cada um, num total de 14 FATORES NOVOS, permanecendo
12 FATORES "VELHOS':ou IMUTÁVEIS.

Dos 14 FATORES NOVOS, 5 trabalham com a técnica ORGANIZAÇÃO,

seguindo-se 4 com MÉTODOS, 3 com INFORMAÇÃO e 2 com a técnica SISTEMAS,

Soomando-se as duas primeiras técnicas Organização e Métodos, obtemos o

número 9 que representa aproximadamente 65% das técnicas que indica, como

afirmado por CHINELATO (1989: 30) que "Organização & Métodos, ou simplesmente

0& M, como tem sido chamado, traz em seu bojo a idéia da efetividade das coisas.

Tal idéia traduz a preocupação com o sentido lógico de cada operação e de ca?a

sistema; é o questionamento do "por quê" e do "para quê". "

No Desenho 8, a partir dos Fatores Novos de cada agente ( por ex. de

INFO, temos F1-0TF", F2-ISO", F5-MIC" e F8-IVC") chamados também de

ESPECíFICOS ou de APOIO e mesmo SECUNDÁRIOS, verificamos quais as

questões que possuem carga fatorial mais correlacionada e acima de .60 e "

procuramos obter os FATORES GERAIS do AMBIENTE INTERNO FUTURO

representativos de opiniões, desejos e sentimentos dos respondentes do

questionário, num trabalho perceptivo da última década do século.
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Desta forma chegamos aos seguintes resultados:

••• A) 8 FATORES EM INFO (3 utilizando a técnica ORGANIZAÇÃO, 2

MÉTODOS e 3 SISTEMAS) sendo 5 FATORES NOVOS;

••• 8) 13 FATORES EM ADM (3 utilizando a técnica ORGANIZAÇÃO,

2 MÉTODOS, 2 INFORMAÇÃO e 6 SISTEMAS) sendo

9 FATORES NOVOS; e,

••• C) 11 FATORES EM OPER (4 utilizando a tecnica ORGANIZACAO,

4 INFORMAÇÃO e 3 SISTEMAS), sendo 6 FATORES NOVOS.

Podemos tirar algumas conclusões, inferir algumas possibilidades e

estabelecer algumas diretivas de comportamento previsto para este final de

século, ou seja:

1) INFORMÁTICA obteve menos fatores novos por ser uma área ainda

fora de domínio do profissional de Recursos Humanos, como podemos observar

pela ausência total a respeito nos Regulamentos Internos emitidos por RH; em

contrapartida, a parte ADM e OPER recebem uma atenção maior, conforme a

realidaQe empresarial vivênciada por todos do meio.

2) SISTEMAS é a técnica em primeiro lugar a ser empregada no processo

integrativo RH e INFO ( com 12 fatores); isto significa, talvez, uma vontade, um

presentimento e até um desejo de mudar o "status quo", pois 810 (1985: 22) afirma

que: "O entendimento da empresa como um sistema leva quase inevitavelmente o

administrador de uma postura conservadora ( para que mudar, se sempre foi

assim?) para uma postura de agente de mudança". Outro aspecto é a ENERGIA

que encontramos em 9 dos 12 fatores desta técnica, energia representada por

FATORES NOVOS, isto é, há mudanças desejadas nos SISTEMAS; este fato vem

de encontro a KATZ e KAHN (1978:509) que afirmam que: "Para as organizações

humanas, como para outros sistemas abertos, os processos sistêmicos básicos

são enérgicos e envolvem o fluxo, transformação e intercâmbio de energia. (... )

Talvez a mais básica dessas propriedadades únicas seja a ausência de estrutura

no sentido usual do termo - uma anatomia física identificável, duradoura, que é

observável tanto em repouso como em movimento e que em movimento gera e

executa as atividades que compreendem a função sistêmica."
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Ao optarem pela técnica de SISTEMAS é bem provável que os

respondentes tenham se concientizado do papel de agentes de mudança que

deveriam exercer neste final de século pois, ainda conforme os autores citados liA
organização tem falta de estrutura neste sentido anatômico; suas terras e prédios

são ornamentos; seus membros chegam e se vão. E, não obstante, ela tem

estrutura; não é um agregado amorfo de indivíduos em interação, empenhados na

criação de alguma combinação aleatória de eventos. "( ... ) Os eventos são

estruturados e as formas que assumem têm propriedades dinâmicas."

Encontramos assim SISTEMAS de Cargos e Salários (F22-SCS*)

NOVO a indicar necessidades de mudanças; de APOSENTADORIA (F6-SAP*),

numa demonstração de preocupação com o futuro e a qualidade de vida; de

QUALI DADE E PRODUTIVIDADE (F15-SQP*) NOVO, como orientado para a

competitividade, fator fundamental de qualquer recuperação de mercado.

3) ORGANIZAÇÃO é a técnica secundária em evidência no processo

integrativo RH com INFO; 10 fatores indicam a mesma como forma de procedimento

empresarial na avaliação das atlvidades de RH. Mais uma vez, apelamos para

ALBUQUERQUE (1987: 47) que afirma: "Na verdade, a ligação do planejamento

de recursos humanos com o planejamento estratégico da organização envolve, no

entender de Walker (-1980), uma preocupação maior com o impacto de mudanças

planejadas sobre questões-chave da organ'ização: (... ) Quais são as possíveis

restrições e demandas do ambiente externo? (... ) ." , o que permite um "folego"no

tratamento do assunto tão complexo e repleto de nuânces, principalmente no ponto

seguinte, ou seja 5.2 - AMBIENTE EXTERNO -Ae.

4) As técnicas 1NFORMAÇÃO (6 FATORES) e MÉTODOS (4 FATORES)

parecem indicar que as mesmas serão e servirão de apoio as duas outras,

principalmente se levarmos em conta que em INFO as duas trabalham diretamente

com a INFORMÁTICA através da manipulação de Dados e o estabelecimento de

NORMAS e PROCEDIMENTOS de trabalho.
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5.2 - AMBIENTE EXTERNO (Ae)

liA fábrica. Viva a fábrica. Hoje, mesmo enquanto se constroem novas

fábricas a civilização que fez a fábrica uma catedral está morrendo." Quem afirma

é TOFFLER (1980:136). Ele diz também (fls 147) que liA eletrônica e os

computadores formam assim claramente um núcleo interrelacionado". Diz mais

(fls 177) li Para cada questão há inúmeras contraquestões".

Procurando as "questões"e "contraquestões", analisamos o Ambiente

Externo futuro e ficamos preocupados com o mesmo, tendo em vista que só 3

NOVOS FATORES GERAIS foram gerados pela Análise Fatorial.

Sob o ponto de vista específico temos 5 fatores novos para

Informática(INFO), 6 para administração(ADM) e 3 para operação (OPER), numa

clara evidência que a especulação sobre o Ambiente EXTERNO futuro é muito

mais difícil para os profissionais de Recursos Humanos, do que a análise desejável

do Ambiente Interno.

No fim, são 8 NOVOS FATORES no Ai contra apenas 3 NOVOS

FATORES no Ae. Entretanto, quando analisamos os agentes INFO, ADM e OPER

em particular os fatores NOVOS ESPECíFICOS empatam no número 14.

A visão destes novos fatores nos leva a MAX WEBER e a avaliação que

HODGKINSON (1983: 21) faz da racionalidade- weberiana, dizendo que: "A

administração pode ser concedida como "racionalidade aplicada a relações

sociais"e, simultanemanete, como um "sistema artificial e, portanto, sempre

contencioso"(Thompson, 1975,76). "Como Conclusão, os resultados nos apontam

a dificuldade de prever o futuro para situações que agora nos parecem sob

controle. O mesmo autor citado, responde esta diferença de percepção (fls 36) ao

afirmar que "Todavia, administração é mais do que conhecer; é fazer; e muitas

vezes é caracterizada por uma notável orientação para agir."lsto nos parece a

reatividade do que propriamente pró-atividade, bem dentro do quadro conservador

de Recursos Humanos, como já verificado.
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Como realizado no Ambiente Interno (Ai), vamos agora analisar cada

UNAN individualmente sob o ponto de vista deste quadro, alertando para os

DESENHOS 9 e 10, a seguir detalhados e apresentados sob a forma de
transparências.

DESENHO 9 - COMPONENTES DA ANÁLISE FATORIAL NO Ae E NO

PERíODO FUTURO(*)(1990/2000) NAS UNAN TRE/DES/RECI, SAL(AD)/
BEN(QVT) e SEG/SAUD OCUPo

DESENHO 10- TÉCNICAS OMIS APLICADAS À ANÁLISE FATORIAL

NA INTEGRAÇÃO RH/INFO NO Ae E NO PERíODO FUTURO(*)(1990/2000).

5.2.1 - MUDANÇAS E FEEDBACK NAS UNANs

TRE/DES/RECI, SAL(AD)/BEN(QVT) e SEG/SAUD OCUP

Na Fundamentação Teórica do Fenômeno que agora analisamos,

mencionamos alguns conceitos organizacionais (item 9, sub-item 9.1 e létras c)

e d), especificamente) que são retomados nesta avaliação do futuro.

Eficiência, eficácia e efetividade iniciam-se pelo TREINAMENTO,

DESENVOLVIMENTO e RECICLAGEM tanto a nível comportamental como a

nível Instrumental. Os resultados parecem dizer isto, pois os três fatores novos

envolvem-se com a figura do "VALOR". HODGKINSON (1983:104) afirma que "Os

termos subjetivos de valor são "bom"e "mau", "certo"e "errado". O que os

administradores (... ) gostariam de saber, e que a ciência jamais lhes poderá dizer,

é como "distinguir:"o bem do mal, o certo do errado. ", sendo que, será através da

pesquisa do "VALOR"ou "VALOR ES" (conforme letra h, do item 9 do Quadro

Teórico) administrativos, pessoais e profissionais, que poderemos chegar próximo

a verdadeira administração como arte e a gerência como ciência.

1102
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o FATOR NOVO GERAL F5-INFORMAÇÃO DE ATITUDES,

ASPIRAÇÕES E MUDANÇAS tem um alto grau de correlação com as variáveis

componentes, onde destacamos as questões Q41 e Q39 que tratam do

acompanhamento e atualização dos Recursos Humanos, originando a formação

do fator de apoio ou específico F1-0AMT*; este fator F1-0AMT* possui cargas

tatorials de .74E e .79E para as questões mencionadas, talvez indicando uma

previsão ou desejo dos respondentese que pode ser detectada como um interesse

de uma melhor organização para a atualização nas mudanças tecnológicas, no

nosso caso, na implantação do computador na empresa.

O NOVO FATOR GERAL F13 - ORGANIZAÇÃO DO VALOR

ECONÔMICO DO PROFISSIONAL DE OMIS, possui forte correlação com suas

variáveis (.80, .78 e .75, respectivamente para os agentes INFO, ADM e OPER

.confirmando a tendência de que CHORAFAS (1988: 71) fala, ou seja: "Os

administradores e profissionais devem tornar-se consumidores educados para

obter vantagens dos sistemas especialistas(SEs). Devem compreender as

possibilidades e limitações dos SEs, bem como seus modos de uso, e devem

tornar-se versáteis nas técnicas de representação de conhecimento. Precisamente

devido à importância da aptidão dos SEs, a Nixdorf instituiu dois cursos de

treinamento de alto nível. Um destina-se aos engenheiros de conhecimento e

professores: como construir SEs. O outro enfoca os usuários finais e responde à
questão de como empregar melhor o SE em nossos próprios serviços." E' o

profissional de OMIS, o conhecido analista de sistemas, de negócios ou mesmo

Engenheiro de Sistemas, o responsável pela educação do usuário, dos recursos

humanos da empresa no uso do computador, da compreensão dos seus limites e

de suas possibilidades como apresentado por SIMCSIK (1992:131-VOL 2).

O profissional de OMIS torna-se assim parte do círculo que envolve

TRE & DES & REGI e a UNAN que trata de SAL (AD) & BEN(QVT) onde destaca-

se uma preocupação dos respondentes quanto ao futuro dos salários e benefícios

deste técnico.
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o FATOR NOVO F22 - ORGANIZAÇÃO NA SEGURANÇA PREVENTIVA

NAALTA TAXA DE DESEMPREGO - OSAT*, como previsão de futuro aopresenta

cargas fatoriais elevadíssimas dentro da análise fatorial, indicando um grande e

forte correlacionamento. Com os agentes específicos também encontramos o

mesmo grau elevado de cargas fatoriais, com os valores variando de .93 a .84,

indicando que a correlação mantem-se. Uma interpretação em relação ao futuro

pode estar próxima a realidade, onde as elevadas taxas de desemprego, com a

respectiva maior oferta de mão-de-obra, podem relaxar os investimentos em

segurança preventiva, pois os corte econômicos atingem a área de Recursos

Humanos como um todo. Este fator pode ser um indício de uma reação a presente

situação, ou situação "atuai".

O DESENHO 9 - representa bem o que acabamos de dizer, principalmente

pela sua fragilidade de FATORES NOVOS em relação aos DESENHOS 5,6 e 7.

5.2.2 - MUDANÇAS E FEEDBACK ATRAVÉS DAS TÉCNICAS OMIS

NOS AGENTES INFO, ADM E OPERo

14 FATORES NOVOS ESPECíFICOS no Ambiente Externo (Ae) , sendo

5 INFO, 6 em ADM e 3 em OPER contrastam quando comparados com os 3

FATORES NOVOS GERAIS., mas são em mesmo número que os encontrados no

Ambiente Interno (Ai). Este fato permitiu que ambos os DESENHOS (números 8

e 10 respectivamente) fossem ricos em detalhes.

Seguindo o mesmo caminho estabelecido para o Ambiente Interno, sendo

apenas mais conciso e até lacônico, principalmente em relação às vertentes

futuras, onde a filosofia permite uma série de posicionamentos. Conforme AMITAI

ETZION I, no livro de HODGKINSON (1983:16) "O ponto a realçar é que, qualquer

que seja a suposição filosófica que um administrador faça, implícita ou

explicitamente, a respeito da natureza humana, esta não pode deixar de afetar

profundamente sua conduta e a da administração que ele ajuda a moldar". No

nosso caso em particular a maioria das NOVAS posições estão intimamente

relacionadas com aspectos administrativos que exigem um posicionnamento

filosófico sólido ou meno menos formado.
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Os FATORES NOVOS do agente INFO (F2-MFPR"', F3-ICEO, F4-

SVPO* ,F7-MTPO* e F8-SREP*) destacam uma atenção para aUNAN TRE &
DES & RECI (F2, F4, F7 e 78) a confirmar na área ESPECíFICA DE INFO os dados

obtidos na análise fatorial GERAL, destacando-se que a maioria dos Fatores

coligados cologam INFORMAÇÃO como a técnica mais importante para a integração

de RH com INFO, seguindo-se a técnica ORGANIZAÇÃO, que somadas

correspondem a 80% das técnicas em INFO.

Estatisticamente das 28 técnicas obtidas na análise fatorial, uma é

neutra ou inexiste (representa 3% do total), sendo que "O "representa 21 %, "M

"representa 18% e S, 12%. Em primeiro lugar para que ocorra a integração dos RH

à INFO através de OMIS, deve ser empregada a técnica da INFORMAÇÃO, que

com 46°/~ vai ao encontro das posturas que buscam em TREI & DES & RECI uma

resposta aos processos acelerados de mudanças que ocorrem.

Com a análise fatorial pronta e detalhada, podemos dizer que estamos

preparados para uma verificação íntima de nossas hipóteses, procurando

estabelecer aquelas que podem ser mantidas, modificadas ou, simplesmente,

esquecidas ...

Estamos até aqui, no presente trabalho seguindo os canônes ditados no

encaminhamento de uma pesquisa.

Neste ponto podemos dizer que a ANÁLISE MACRO está encerrada;

estamos começando a ANÁLISE MESO, sob a tutela das hipóteses, para chegarmos

finalmente a ANÁLISE MICRO, com o nosso QUADRO de CONCLUSÕES e

RECOMENDAÇÕES.



QUADRO DE MAPAS-RESUMO

6. ANÁLISE DAS QUESTÕES NO PROCESSO
INTEGRAÇÃO ENTRE RH/INFO ATRAVÉS DE

O&M-I&S.

6.1 - Explicação do Método Adotado no QUADRO

EST ATíSTICO.

Através da aplicação dos testes de hipóteses não-paramétricas de

Wilcoxon para duas amostras, Friedman para "k" amostras e Kendall também para

"k" amostras, às respostas do questionário da pesquisa que suporta a tese,

testou-se a hipótese Ho da não existência de diferenças entre as respostas

fornecidas pelos Gerentes de Recursos Humanos para os agentes INFO, ADM e

OPER no ambiente interno e/ou externo, no período atual (1980-1990) e/ou no

período futuro (1990-2000) conforme as Unidades de Análise.

Assim, para efeito de análise, o resultado de um teste indicará a rejeição

da hipótese Ho quando o nível descritivo do teste for menor ou igual a 5%.

Quando o nlvetoescritivo do teste for maior que 5%, a hipótese Ho não

pode ser rejeitada. Em contrapartida, não pode ser aceita plenamente, estando

sujeita ao princípio da falseabilidade ou refutabi!idade de Popper, conforme citado

por Gewandsznajder (1989:·53): "Desse modo, se a experiência foi bem realizada,

podemos, em princípio, considerara que a hipótese é falsa. Por outro lado, uma

série de resultados positivos não podem provar logicamente que a hipótese seja

verdadeira, por mais confiável que a experência tenha sido."

6.2 - Análise Detalhada dos Resultados da Pesquisa.
Critérios e Métodos.

A reatividade ou pró-atividade das políticas de Recursos Humanos

realcionadas com a Informática está diretamente relacionada com as características

do chamado "Sistema Empresa"e os processos de mudanças que nela ocorrem.
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o que pretendemos neste momento, é estabelecer através dos resultados

da pesquisa uma interpretação da realidade e uma inferição de possibilidades

futuras, tanto sob o ponto de vista REATIVO (considerado maneira ou forma de

tentar acompanhar os acontecimentos do Ae e mesmo do Ai), como do PRÓ-

ATIVO (considerado maneiro ou forma de tentar estar à frente dos acontecimentos

e mesmo como uma tentativa de conduzir, manipular e até alterar os prováveis

acontecimentos previstos, ou não ... ).

Já verificamos que os profissionais de RH optam pela estabilidade

graças, principalmente, a legislação cartorial; também já analisamos que os

profissionais de informática optam pelos processos rápidos de mudanças. Isto

significa que sob o ponto de vista macro, temos o perfil dos respondentes da

pesquisa. Procuramos chegar agora ao perfil meso, com um eixo de corte na

pesquisa, segundo alguns critérios e métodos tradicionais em estatística aplicada

a estudos sociais.

Através de dois questionamentos básicos, pretendemos polir

continuadamente os dados empíricos obtidos, em interpretações multifaceadas do

corte com argumentos a nível de ciência a partir do senso comum dos respondentes.

O que caracteriza e certifica a presente tese é a contribuição original que

nasce das respostas das duas questões à seguir, na área de conhecimento

humano voltado ao comportamento do homem perante a máquina. Nossa

contribuição, procura identificar as maneiras pelas quais este homem, através

das técnicas de organização, métodos, sistemas e informação enfrenta a mudança

pela costante modernização do seu instrumental de trabal ho. Estas duas questões

procuram simplificar todo este contexto. 810 (1988:172) apoia esta forma de

conduta e aconselha: "Embora se considere importante uma explicação simplificada

que ajude a compreender os aspectos humanos na MODERNIZAÇÃO e MUDANÇA

DE SISTEMAS (grifo nosso), é preciso considerar que os fenômenos humanos são

extremamente complexos. Qualquer modelo simplificado, embora ajude a pensar,

corre o risco de ser enganoso, de fazer crer que o comportamento humano nas

organizações possa ser facilmente compreendido."
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Sob o ponto de vista micro, pretendemos com o nosso modelo simplificado

de integração de RH com INFO, o "ajudar a pensar"citado e, ainda com 810 (1980:

173) temos "A intenção (de) provocar uma reflexão sobre os processos de

mudanças decorrentes do desenvolvimento e implantação de novos sistemas ...".

Desta forma consideremos estas duas questões:

1a) O tratamento dado pelas políticas de RH para os agentes
INFO, ADM e OPER é igual em cada Unidade de Análise?

2a) Há diferença entre o período atual e a previsão do futuro
em relação ao agente INFO nas políticas de RH visando
acelerar a integração entre ambos?

Para responder as duas questões, apresentamos no corpo da tese os

quadros de números 3.19 a 3.34, num total de 16 (dezesseis), onde através de

amostras pareadas (par a par) podemos observar os valores percentuais sob o

aspecto REATIVO (coluna 1) e PRÓ-ATIVO (coluna 2). Neste mapa-resumo,

apresentamos apenas o primeiro quadro, o 3.19.

O sinal de igual (=) colocado com destaque ao lado dos agentes significa

que o tratamento das Políticas de Recursos Humanos aplicadas aos agentes em

destaque (INFO, ADM e OPER) é igual, isto é, merecem a mesma atenção por

parte dos respondentes, há semelhanças e até um mesmo perfil nas respostas.

Desta forma podemos responder as duas questões colocadas, com detalhes.
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6.2.1 - PERGUNTAS E RESPOSTAS PARA REFLEXÃO.

6.2.1.a) t a PERGUNTA

ta) O tratamento dado pelas políticas de RH para os agentes
INFO, ADM e OPER é igual em cada Unidade de Análise?

a) PERíODO ATUAL (1980/1990) no AMBI ENTE INTERNO (Ai)

a.1) TRATAMENTO IGUAIS receberam na UNAN REC/SELlRECO

os SISTEMAS de criação de cargos (02), a ORGANIZAÇÃO da empresa na

previsão de contratação de Recursos Humanos (05), os MÉTODOS de optar por

fontes alternativas de REC/SEL (06) e a INFORMAÇÃO sobre a aplicação de

recolocação (08). Estas questões representam aproximadamente 44% do total (

9 ), de onde podemos inferir que as empresas tratam nos aspectos mencionados,

igualmente os 3 agentes (INFO, ADM e OPER).

O interessante é que nas Ouestões 1 (Expansão),:3 (Dimensionamento),

4( Rotatividade), 7 (Métodos) e 9 (Demissões) o tratamento das politicas diferenciam

conforme os níveis. Estes dados solidificam a hipótese que há um tratamento

diferenciado (56%) em algumas políticas específicas de RH para INFO.

a.2) TRATAMENTOS IGUAIS para INFO, ADM e OPER em 87% dos

casos ocorre em TRE/DES/RECI (011 a 017). Encontramos diferenças apenas

nos programas de T&D (010), indicando que INFO recebe um tratamento

diferenciado na ORGANIZAÇÃO e MÉTODOS de análise e preparação de

programas de T&D.

a.3) Na UNAN SALlBEN em 50% dos casos os tratamentos são identicos

para os 3 agentes, isto é nas questões 18, 19 e 22, justamente aquelas que tratam

de políticas mais amplas em·RH, ou seja PLANOS DE CARGOS (018), SISTEMAS

de REMUNERAÇÃO (019) e AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (022).

Em contrapartida há diferenças nos programas de BENEFíCIOS (020),

na Oualidade de Vida no trabalho (021) e nas NEGOCIAÇÕES de salários e

benefícios (Q23), entre INFO, ADM e OPERo
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a.4) Na última UNAN, SEG/SAUD OCUPACIONAL, 50% do tratamento é

igual nos três agentes ( Ouestões 27,28 e 29 - PARTICIPAÇÃO, LAZER E

CULTURA); há diferen.ças nas formas de desligamento (024), aposentadoria(025)

e saúde e segurança no trabalho (026), fato que confirma algumas políticas

diferenciadas de RH para INFO existentes em empresas, principalmente públicas(

através de seus programas de de pensão, por ex. PETROBRÁS e BANCO DO

BRASIL e formas de desligamento.

b) PERíODO FUTURO (1990/2000) no AMBIENTE INTERNO (Aj).

b.1) De nove (9) questões apenas 3 (três), isto é aproximadamente 33%

permanecem iguais no tratamento entre os agentes INFO, ADM e OPER ou seja,

na criação de cargos (02), nas fontes alternativas (Q6) e nos métodos de trabalho

(07). Nas demais questões há diferenças (Ouestões 1,3,4,5,8 e 9), o que permite

inferir que para o futuro cada um dos agentes terá especificidades diferentes,

e,principalmente tratamentos diferenciados em REC/SEL e RECO, tendência.

natural pela introdução da INFO em cada uma destas áreas.

b.2} Em TRE/DES/RECI no Aí interno de 8 questões, 71evam a inferir um

mesmo tratamento para os 3 agentes. Apenas os programas (010) recebem um

tratamento diferenciado para INFO, ADM e OPERo

b.3) 50% das questões apresentadas (018,20 e 22) levam a acreditar

que os 3 agentes (INFO,ADM e OPER) recebem o mesmo tratamento em relação

às políticas de SALÁRIOS e BENEFíCIOS; há diferenças fundamentais (019,21

e 23) que envolvem respectivamente REMUNERAÇÃO, OUALlDADE DE VIDA NO

TRABALHO e NEGOCIAÇÕES, conforme as respostas dos profissionais.

b.4} Em SEG/SAUD OCUP, 4 das 6 questões permanecem iguais para os

3 agentes (Ouestões 24, 25.28 e 29); sob o aspecto de saúde(026) e participação

(Q27) o futuro mostra que diferentes caminhos deverão ser trilhados pelos agentes

em questão.
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c) PERíODO ATUAL (1980/1990) no AMBIENTE EXTERNO (Ae)

c.1) Em INFO, ADM e OPER as políticas de RH recebem um tratamento

de mesmo nível quando se trata de analisar a DEMANDA de pessoal (033), a

ABSORÇÃO (034), as TÉCNICAS empregadas em REC/SELlRECO (035) e a

aceitação dos programas de RECOLOCAÇÃO da própria empresa (037),

perfazendo o total de 44% ( 4 questões em 9). Nas demais situações o tratamento

é diferenciado (030, 31,32,36 e 38).

c.2) Na UNAN TRE/DES/RECI apenas um (1 ou 20%) questionamento é

igual no tratamento para os três agentes (043), pois trata do APRIMORAMENTO

PROFISSIONAL, fator de mais qualidade e maior produtividade para qualquer

empresa e que devem ser tratados de forma harmoniosa e conjugada. As demais

questões (O 39 a 042) merecem tratamento diferenciado das políticas de RH na

empresas, inclusive em relação a INFO, como no caso do ACOMPANHAMENTO

dos reultados (039), ATUAÇÃO (040), VALORES (041) e ATUALIZAÇÃO

PROFISSIONAL (042).

c.3) O mesmo valor repete-se na UNAN SAL/BEN, quando 1 (uma)

situação é igual para os 3 agentes, ou seja, na questão 48 a comunidade influencia

de maneira uniforme os agentes INFO, ADM e OPERo As questões 44 a 47 são

tratadas de maneira diferente em cada um dos níveis mencionados .

. c.4) Finalmente na UNAN SEG/SAUD OCUPAC apenas a 051 -

TENDÊNCIAS DE RETRAÇÃO ou EXPANSÃO da econômia infere igualmente nos

3 agentes. As demais (049,50, 52, 53 e 54) recebem tratamento diferente por parte

dos profissionais de RH que responderam ao questionário,

d) PERíODO FUTURO (1990/2000) no AMBIENTE EXTERNO (Ae).

d.1) Em REC/SELlRECO há 3 igualdades, ou seja, nas questões 32-

DISPONIBILIDADE, 33-DEMANDA e 37-ACEITAÇÃO o tratamento pra INFO,

ADM e OPER é o mesmo nos resultados da pesquisa. Nas demais questões há um

diferencial.
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d.2) Em TRE/DES/RECI há uma previsão para o futuro em todas as

questões de tratamento diferenciado para cada um dos agentes.

d.3) Em SALlBEN apenas dois tratamentos iguais ocorrem, ou seja, nas'

questões 47 e 48 (MANIPULAÇÃO DOS SALÁRIOS e COMPOSiÇÃO DA

COMUNIDADE); todos os demais serão diferenciados no futuro (044, 45 e 46).

Com este estudo detalhado podemos partir para responder a segunda
questão.

6.2.1.b) 2a PERGUNTA

2a) Há diferença entre o período atual e a previsão do futuro
em relação ao agente INFO nas políticas de RH visando
acelerar a integração entre ambos?

e) Respostas no Ai - Atual X Futuro

Na UNAN REC/SELlRECO:

Tanto no Presente como no Futuro a Ouestão 2 permanece com a mesm

política, isto é a CRIAÇÃO DE CARGOS seguirá a mesma orientação para INFO,

ADM e OPER, forte indicativo do processo de integração de RH com INFO ..

No futuro o tratamento igual das PREVISÕES de M-O (05) que ocorre

na atualidade, tenderá a desaparecer; a 06, permanecerá igual no período atual

como no futuro ( FONTES ALTERNATIVAS); no futuro (07) os MÉTODOS de

trabalho, que hoje são diferentes, deverão seguir a mesma política para os três

agentes; a questão 8 revela que o tratamento igual da atualidade em programas

de recolocação deverão sofre mudanças para um diferenciamento entre INFO,

ADM e OPER, por motivos óbvios de status e especialização.
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Na UNAN TRE/REC/RECI:

Tanto no presente como no futuro não irão ocorrer mudanças ( da 010 a

017), o que leva a uma interpretação de estagnação nesta área, refletindo a

situação do mercado e da própria ausência de espectativas profissionais, através

do quadro de desemprego atual. Este aspecto pode dificultar a integração proposta.

Na UNAN SAL(AD)/BEN(QVT):

No presente tinhamos tratamento igual através das pol ítícas de RH nas

áreas de PLANOS DE CARGOS (018), SI"STEMAS DE REMUNERAÇÃO( 019) e

organização da AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO por APO (022); para o futuro é

prevista a substituição da 019-REMUNERAÇÃO pela 020-BENEFíCIOS, a

indicar uma possível atividade sindical para obtenção de direitos iguais em todas

as categorias (INFO, ADM e OPER). "

Na UNAN SEG/SAUD OCUP:

Na atualidade são consideradas identicas as políticas para INFO, ADM

e OPER nos assuntos que referen-se a DESLlGAMENTO(024), APOSENTADORIA

(025) e ASPECTOS DE SAÚDE, HIGIÊNE, MEDICINA E SEGURANÇA NO

TRABALHO (026); para o futuro prevê-se a substituição desta última (026) por

assuntos que envolvam programas de LAZER (028) e de conhecimento de CLIMA

e CULTURA da empresa (Q29) que serão iguais para os 3 agentes.
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f) Respostas no Ae - Atual X Futuro

Na UNAN REC/SEL/RECO:

Há uma redução de 4 (Ouestões 33, 34, 35 e 37) para 3 (032,33 e 37)

no número de assuntos que merecem o mesmo tratamento político por parte das

normas de RH; os MÉTODOS para previnir DEMANDAS (033)ficam iguais para os

3 agentes, bem como permanece igual a 037, em relação aos SISTEMAS de

RECOLOCAÇÃO. Para o futuro a ABSORÇÃO DE M-O (034) e o uso de

TÉCNICAS MODERNAS (035) merecerão tratamento diferenciado em cada caso;

a novidade para o futuro é a previsão que a DISPONIBILIDADE (032) de M-O em

todos os agentes será igual, o que coadjuva com a posição do Ouadro Teórico

apresentado no capítulo I. Não visualisamos nenhum movimento integrativo

especial.

Na UNAN TRE/DES/RECI:

Na atualidade só o APRIMORAMENTO é tratado de forma igualitária

- (043); no futuro todos os agentes e nas questões de 39 a 43 sofrerão formas

diferenciadas de tratamento através das políticas de RH em possíveis movimentos

diferenciados integrativos entre RH e INEO.

Na UNAN SAL(AD)/BEN(QVT):

A COMPOSiÇÃO da comunidade (048)será tratada de forma igual tanto

no presente como no futuro no Ambiente Externo em relação aos 3 agentes;

entretanto no futuro, a questão 47 revela uma MANIPULAÇÃO dos salários e

benefícios em relação aos valores do mercado, diferente para cada agente ..

Na UNAN SEG/SAU OCUP:

No presente só recebe tratamento semelhante através das políticas de

RH o aspecto que trata das tendências econômicas do mercado(Q51); no futuro

todas as questões levam a interpretar um tratamento diferenciado para cada

agente (O 49 a O 54), em atividades inferidas integrativas entre RH e INEO.

A seguir o quadro mencionado (de Ouadro 3.19 - AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai" ATUAL" DA UNAN REC/SELlRECI
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Quadro 3.19 - AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) DO

Ai "ATUAL" DA UNAN REC/SELlRECO

QUESTÕES Reativo Pró-Ativo TOTAL

QIA -IN~0-REC-EXPAN5ACi 79.7% 20.3% 100.0%

G-F5-SQF E-F4-SPT
Qle -AD'1-REC-E:-:FANSACi 78.2% 21.8% 100.0%

(= ) E-F5-00T
Q1E -OPER-REC-EXPAIJSAO 71.0% 29.0% 100.0%

(= ) E-F4-SCR
Q2.~ -INFO-REC-CRIACAO 89.6% 10.4% 100.0%

G-F5-SQP E-F4-SPT
Q~r -A:J!·:-RE·:-CRIACAO 89.6% 10.4% 100.0%
~~

(= ) [-F5-00T
C:=: -0~EF-REC-CFIACAO 83.3% 16.7% 100.0%

(= ) E-F4-SCR
Ç·:::'h - INFt~- REC - ú:!.t-h:.l-J~:I(i~~~·~Ll~TO 75.8% 24.2% 100.0%

G-n8-0;::? E-F4-SPT
- -;.:j~.~- ::,~-:-- [!i t--;E:~~5:ON;'_~t:i"~lD 64.2% 35.8% 100.0%

(= ) E-F1O-rJDF
C'JE -OFE?- FEC -DIMEl,SIONAHENTO 60.8% 39-.2% 100.0%

\~ E-F4 -s;:r:
- -.' - -. .. _. -- .••....•.~ 87.5% 12.:'% lC:v_v~

w."-' -- .: - .-- - ~_.__ r._ ..:.'oi ••• :...ir.•..'=-
G-!="~S-:CC' E-;:-7-SSQ

(.'4=: -P.J!<- RE:'~- ROTA':'] v IDADE 88.8% 11.2% 100.0%

G-F: -Ci?? E-F6-~~PA

Q~E: - CiFER- REC - EC/r;'.l-~·<iIDA=)E 70.4% ·29.6% 100.0%

G-F':,-SQP E-F4-SCR
\::,s;.. - :;'!':F:=~-EE,: - t:'R~\i I S.l....G 83.2% 16.8% 100.0%

G-F::>OPE E-F4-SPT
(,~,C - AIl': - EE:: - F r.E"'J I SAi':) 86.1% 13.9% 100.0%

(~-F5-SQF E-FS-CPJT
~-~ - :=:[ ::::=-. - EE:C - PFE:V I Sf.:..':) 86.1% 13.9% 100.0%

G-F~-5C!P E-F4-SCR
(~:t,f-... - l}'~~"',~;-htC-A~l ER.h 63.7% 36.3% 100.0%

2:2-'úPR 5 - tlJ·1R

Q'é,C- AJM - FS:=" - AL TE:RN 56.7% 43.3% 100.0%

4-MF.S 4-MPR
('~E -OFER-EEC-ALTERN 60.0% 40.0% 100.0%

(= \ :,-MRE
Clh - Ir~F;=l-REC -ESTC:J.JS 57.6% 42.4% 100.0%

4-MRS 5-HM"
Q7C -ADM -RE':-~lÉTODOS 49.6% 50.4% 100.0%

(= ) 4-MPR
Q7E -OPER-REC-MÉTODOS 50.4% 49.6% 100.0%

(= ) 5-MRE
OBA -Il~~0-REC-R~C0~C~A~AQ 86.4% 13 .6% 100.0%

H,-MRE 4-SFT
QSC - ".D~:- REC -RECQLOCACAO 87.6% 12.4% 100.0%

(= ) 9-SPB
QEE -OPER -RE'::-RECOLC:CACAO 90.1% 9.9% 100.0%

( =- ~ 7-0PF
QSh -INF0-REC-DEMi5S0ES 90.5% 9.5% 100.0%

IS-ICO 7-SSQ
C<.. ·:=- -AD':-R;::C-DEt-:1SS':'ES 87.0% 13 .0% 100.0%

(= ) 6-MPA
('SE -0FER- EEC -DEM~ SS(,ES 75.6% 24 .4% 100.0%

(= ) I-ICO
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6.2.2 - INFERIÇÕES E INTERPRETAÇÕES.

Procurando a verdade ou o chamado foco verdadeiro da tese, chegamos

até ela pela coordenação de uma série de conceitos em torno das dimensões

estabelecidas, das realidades obtidas através da pesquisa e dos fatos trazidos à

tona pelas análises estatísticas. Vamos assim, procurar algumas validações, na .

busca de uma contribuição forte, com um vigor quantificado e que nos levem a uma
conclusão própria e inovadora.

6.2.2.a) ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE MEDiÇÃO

DE REATIVIDADE E DE PRÓ-ATIVIDADE. DEFINiÇÕES.

Para o tratamento dos dados e o estabelecimento de inferições e

interpretações necessitamos uma tabela-guia, onde pudessemos comparar os -:

..resultados e estruturar informações. Visando uma racionalidade sistêmica optamos
pelos seguintes indicadores:

o a 49 -

50

.51 a 100 -

POUCO REATIVO código: "POURE"

EQUilíBRIO "EQUll"

MUITO REATIVO "MUIRE"

B - GRAU OU NíVEL DE PRÓ-ATIVIDADE

o a 49 - POUCA PRÓ-ATIVIDADE "POUPAT"
50

51 a 100 -

EQUILÍBRIO "EQUll"

MUITA PRÓ-ATIVIDADE "MUIPAT"

MOLDURA 5 - GRAU/NíVEL de REATIVIDADE & PRÓ-ATIVIDADE

O leitor interessado poderá consultar as tabelas apresentadas

anteriormente (Quadros 3.19 a 3.34) se necessitar um detal hamento dentro dos

termos "POUCO/AliOU "MUITO/A". Para fins deste trabalho, optamos por este

caminho por atender as necessidades presentes e oferecer uma racionalização
e uma abordagem de bom senso.
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Ao estabelecer graus ou níveis de reatividade e pró-atividade estamos

estabelecendo possíveis conexões conceituais entre as políticas de Recursos

Humanos para a integração com a Informática e seus inúmeros problemas.

WEBER (1989: 83) no artigo "A Objetividade" do conhecimento nas ciências

sociais" para a revista "Arquivo para a Ciência Social e Política Social", afirma que

"O domínio do trabalho científico não tem por base as conexões "objetivas"entre

as" coisas"mas as conexões conceituais entre os problemas. Só quando se estuda

um novo problema com o auxílio de um MÉTODO (adendo nosso) novo e se

descobrem verdades que abrem novas e importantes perspectivas é que nasce

uma nova "ciência"."

A orientação da "reatividade"e da "pró-atividade" tem os seus sentidos

determinados pelo interesse da tese e do pesquisador. WEBER (1992:332) afirma

que: "A orientação provida de sentido é certamente, de maneira geral, uma

orientação de acordo com os interesses individuais próprios, e, indiretamente

também de acordo com interesses alheios que são representados pela satisfação

das necessidades próprias ou alheias. Mas ela não é, de maneira nenhuma, uma

orientação num regulamento estatuído e oficial referente ao modo de satisfazer as

necessidades da parte dos que participam."

KATZ & KAHN (1978:29/30) afirmam que "Os alvos da ciência social,

com respeito às organizações humanas, são, como os de qualquer outra ciência

arnrelação aos eventos e fenômenos de seu domínio.( ... ) as abordagens do bom

senso para compreender e alterar as organizações são antigas e perpétuas."

Para as inferições e interpretações vamos estabelecer quatro definições

guiadas pelos conceitos expostos, atendendo as necessidades da tese.

REA TlVIDADE:

Situação ou atuação empresarial, onde os acontecimentos do Ai e Ae

obrigam que pessoas sejam levadas a tomar determinadas medidas ou a cumprir

específicas normas, com diferentes finalidades, perpetradas "a posteriori",

como, as de resguardar, manter ou promover os recursos humanos, ou ainda, de

conservar, substituir ou agregar os recursos materiais, ou, por fim, de integração,

interrelação e transação das técnicas de Organização, Métodos, Informação e

Sistemas com ambos os recursos.
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PRÓ-A TlVIDADE

Situação ou atuação empresarial que deram origem a que acontecimentos

que ocorrem no Ai e Ae sejam consequências de determinadas medidas ou do

estabelecimento de normas e padrões com diferentes finalidades, perpetradas lia

priori", como as de resguardar, manter ou promover os recursos humanos, ou

ainda, de conservar, substituir ou agregar os recursos materiais, ou, por fim, da

integração, interrelação e transação das técnicas de Organização, Métodos,

Informação e Sistemas com ambos os recursos.

E' estabelecer atos e fatos no Ai e Ae através de medidas específicas, de

forma antecipada, com a finalidade de atingir os resultados esperados utilizando-

se dos Recursos Humanos e Materiais.

MUITO / POUCO

Graus estabelecidos na escala de O a 100 para identificar as tendências

da reatividade e pró-atividade

EQUILíBRIO

Grau 50. Ponto onde os movimentos ou forças reativas e pró-ativas se
igualam.

Optamos também pela análise dentro deste critério apenas do agente

INFO sob o foco integrativo dos RH, e obtivemos os seguintes resultados:

A- AMBIENTE INTERNO (Ai) - UNAN REC/SELlRECO (9 QuestÕes)

Questão 1- EXPANSÃO: Atual - Muito reativo

Futuro- Equilíbrio

80% (col 1)

50% (col 2)

Obs.1: No Quadro 3.19 a coluna 1 representa a REATIVIDADE e

a coluna 2 a PRÓ-ATIVIDADE. Tomaremos a coluna 1 para analisarmos a

reatividade no período atual (1980/1990, chamada década de 80) e a coluna 2 para

as perspectivas de pró-atividade no período futuro (1990/2000, chamada década
de 90).
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Logicamente as diferenças de percentuais ( o que falta para completar

100% ) é o inverso do que está sendo apresentado, como por exemplo, se "Muito

Reativo" é 80% no período atual, significa que no mesmo período ocorre o "Pouco

pró-ativo"com 20%. Para tornar a apresentação mais facilmente compreensível,

optamos pelo arredondamento das casas finais para O (zero) ou 5 (cinco), de

acordo com as normas tradicionais estatísticas.

Obs.2: Usaremos a palavra "Equilíbrio"para indicar situações onde a

passagem da reatividade para a pró-atividade pode ser considerada como "zona

nebulosa ou indefinida".

02 -CRIAÇÃO: Atual (A)- Muito reativo 90%

Futuro (F)- Pouco pró-ativo 35%

03 -DIMENSIONAMENTO: A - Muito reativo 75%

F - Pouco pró-ativo 35%

04 -ROTATIVIDADE: A- Muito Reativo 90%

F- Pouco pró-ativo 10%

05- PREVISÃO: A- Muito Reativo 85%

F - Pouco pró-ativo 30%

06 -ALTERNATIVAS A- .Muito Reativo 65%

F - Muito pró-ativo 70% (*)

Obs.: Ouestões com asteríscos (*) indicam possibilidades de Técnicas,

Instrumentos e Programas de Otimização de Recursos (TIPOR), através de OMIS

no processo integrativo de RH com INFO.

07 - MÉTODOS: A- Muito Reativo 60%

F- Muito Pró-ativo 80% (*)

08 -RECOLOCAÇÃO: A- Muito Reativo 85%

F- Equilíbrio 50%

Q9 -DEMISSÕES: A- Muito Reativo 90%

F - Pouco Pró-ativo 5%
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Nas demais UNANs o mesmo procedimento foi seQuido no corpo da tes.e..,

não cabendo a sua repetição neste mapa-resumo.

6.2.2.b) CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MEDIÇÕES DA
REATIVIDADE E DA PRÓ.ATIVIDADE.

Trabalhando sobre as medições da reatividade e da pró-atividade

estamos preparando o caminho para o próximo item, ou seja, criando bases para

a validação das Hipóteses estabelecidas no início desta tese. Os resultados nos

indicam posicionamentos assumidos pelos respondentes num processo de

comparação.

Vejamos algumas considerações gerais e outras, com detalhes por

apresentarem vínculos com as atividades do autor, mencionadas na apresentação.

AJ UNAN REC/SEL/RECO no Ai e para os períodos ATUAL X

FUTURO,

Para o período de 1980/1990 todas as 9 (nove) questões, isto é, 100%

apresentaram respostas icentiücadas como situação de "MUITO REATIVO"isto

é, mesmo havendo pol íticas de Recursos Humanos pró-ativas, os movimentos são

lentos e retardados para enfrentarem uma realidade dinâmica de integração

homem X máquina.

CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos processos de

REC/SELlRECO estava sempre "correndo atrás" dos acontecimentos ou "apagando

incêndios", principalmente aqueles relacionados com a CRIAÇÃO DE CARGOS

EM INFORMÁTICA (01- 90%) , com a ROTATIVIDADE (04 - 90%) e com os

problemas de DEMISSÕES no ramo (09 - 90%).

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito pouco.
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Cinco (5) questões ou aproximadamente 55% são "POUCO PRÓ-ATIVAS"

( o que significa que continuam a ser "MUITO REATIVAS"), duas conseguem

manter o "status"de "Equilíbrio" (EXPANSÃO -Q1 e RECOLOCAÇÃO -Q8) e

apenas 2 (duas) levam a situação de "MUITA PRÓ-ATIVIDADE" (sendo inclusive

indicadas por (*) para chamar atenção) e em áreas que envolvem as técnicas de

OMIS. A primeira delas é a Q6 - ALTE.RNATIVAS que chega a 70% e a segunda

a Q7-MÉTODOS com 80%, como a indicar a necessidade de, pelo menos para

INFO os profissionais de RH criarem novos métodos e novas alternativas para

completarem o quadro de pessoal da empresa.

A'} UNAN REC/SELIBECO no Ae e para os períodos A TUA L X FUTURO

Para: 1980/1990 6 (seis) questões (70%) a p r e s e n t a r a m

respostas identificadas como situação de "MUITO REATIVO"isto é, mesmo

havendo políticas de Recursos Humanos pró-ativas, os movimentos são lentos e

retardados para enfrentarem uma realidade dinâmica de integração homem X

máquina.

CONCLUSÃO: No período ATUAL no Ambiente Externo, o profissional de

RH nos processos de REC/SEL/RECO estava sempre, repetindo a situação de A)

anterior, "correndo atrás" dos acontecimentos ou "apagando incêndios",

principalmente aqueles relacionados com a QUALIDADE DE FORMAÇÃO DE

TÉCNICOS EM INFORMÁTICA (Q30- 60%), com a DEMANDA E ABSORÇÃO DE

PESSOAL DE INFO (Q33 e Q34 - ambas com 55%) e com os SISTEMAS de

TÉCNICAS, TENDÊNCIAS e ACEITAÇÃO DE RECOLOCAÇÃO no ramo (Q35,

Q36 e 037 com respectivamente 65,70 e 80%).

Entretanto para o mesmo períooo (1980/1990) 3 questões deram como

resultado uma situação de "POUCO REATIVA", isto é, os profissionais de RH

estavam medianamente preparados para assuntos como a análise e a

disponibilidade de BACHAREIS em INFO (031-35% e Q32 -40%) bem como com

o relacionamento com os profissionais de O&M-I&S (038- 45%).
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CONCLUSÃO: Empresas aplicam e possuem

ORGANIZAÇÃO,MÉTODOS, INFORMAÇÕES e SISTEMAS que podem ser.

considerados avançados para atingirem o Ambiente Externo na tentativa de

recrutarem e contratarem os melhores profissionais que estão nas Universidades.

Programas específicos das empresas atestam esta forma de atuação, bem como

programas conjuntos de Seleção em Faculdades e Escolas diferenciadas, como
FGV, POLI, etc ..

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes

"sentimentos"deve mudar muito. As 9 (nove) questões, isto é 100% são "MUITO

PRÓ-ATIVAS" ( o que significa que são "POUCO REATIVAS") como a informar

que existe um desejo para o final do século de mudanças nas políticas de RH para

INFO em relação a presente UNAN. As questões 030 a 036 e a 038 estão com

valores acima de 70% com destaque para a 031 BACHAREIS com 95% indicando

a preocupação dos RH para INFO em tornarem-se teóricos, e não apenas

práticos. Outrossim o valor de 55% de pró-atividade par.a a 037- ACEITAÇÃO DE

RECOLOCAÇÃO indica que este MÉTODO pode não interessar como política de
RH para os profissionais de INFO.

BJ UNAN TRE/QESlRECl no Ai e para os períodos ATUAL X

FUTURO

Para 1980/1990 de 8 (oito) questões, 7 (sete) colocam-se como "MU ITO

REATIVO"isto é e repetindo, mesmo havendo políticas de Recursos Humanos

pró-ativas, os movimentos são lentos e retardados para enfrentar uma realidade
dinâmica de integração homem X máquina.

Apenas uma (1) questão, e convém ressaltar, é classificada como
"POUCO REATIVO"( 015-0UALlDADE- 40%) como a indicar a preocupação,
imposta ou não, ao profissional de RH com este item.
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CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos processos

de REC/SELlRECO estava sempre, e continuamos no mesmo sentido de A )

"correndo atrás" dos acontecimentos ou "apagando incêndios", principalmente

aqueles relacionados com PROGRAMAS DE TREINAMENTO (Q1 0- 60%) , com

. a CARREIRA (Q11 - 80%), com os problemas de INTEGRAÇÃO, RECICLAGEM,

PRODUTIVIDADE, ACOMPANHAMENTO e LEVANTAMENTO DE

NECESSIDADES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, respectivamente

questões 12(70%), 13(80%), .14(60%), 16(80%) e 17(70%).

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito, confirmando a letra A) anterior. As 8 (oito)

questões, isto é 100% são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que são

"POUCO REATIVAS") como a informar que existe um desejo para o final do século

de mudanças nas políticas de RH para INFO em relação a presente UNAN (sempre

repetindo A).

Não encontramos nenhuma questão com valores abaixo de 75%, com

restaque para as questões Q 1O(.PROG RAMAS em T & D & R) e

Q14(PRODUTIVIDADE através de T&D&R) que estão com valores acima de 90%

cem destaque para a Q15 - QUALIDADE, que de uma PRÓ-ATIV!DADE de 60%

(POUCO REATIVO - 40%) no período 1980/1990, pretende chegar a 100% no

período 1990/2000) indicando a preocupação dos RH em alcançarem. um nível

.altlsstmo em qualidade na área de INFO, num processo integrativo homem X

máquina.

B'} UNAN TRElDESlRECl DO Ae e para OS períodos ATUA L X
FUTURO

Para o período de 1980/1990 das 5 (cinco) questões,duas (2), isto é, 40%

apresentaram respostas identificadas como situação de "IGUALDADE", como

indicativo do equilíbrio entre reatividade e proatividade no ACOMPANHAMENTO

(Q39- 95%) de T & D & R em relação ao ritmo de MUDANÇAS TECNOLÓGICAS.

Este fato torna-se importante na medida que é através da ORGANIZAÇÃO e

MÉTODOS de T&D&R que a integração dos Recursos Humanos com Informática

torna-se menos traumatizante.
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Convém destacar (inclusive fizemos observação no local) que a Ouestão

41, que trata do SISTEMA de VALORES para o desenvolvimento profissional e

pessoal confirma o sentido da situação mencionada, sendo a única a não Sofrer

ajuste para mais ou para menos. (50%). Estas duas questões (039 e 041)

demonstram o alerta dos profissionais respondentes para os processos de

mudanças ocassionados pela INFO nas técnicas aplicadas por Recursos Humanos
na empresa.

Os dois fatos acima consolidam-se com a s respostas dadas à Ouestão

42 (45%- ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL E RECICLAGEM PESSOAL dos

técnicos em OMIS) classificada como "POUCO REATIVO"( cujo inverso é "Muito

Reativo, no caso com os 65% faltantes para 100%).

Outrossim, apenas duas, isto é 40% foram consideradas "MUITO

, R'EATIVAS" em dois assuntos que reputamos difíceis de levarem ao envolvimento

direto o empregado que atua com INFO. A 040 (60%) analisa a atualização

(ATUAÇÃO) política, social e sindical, enquanto a 043 ((80%) perscruta a

participação internacional no APRIMORAMENTO profissional dos RH em INFO.

Neste sentido podemos manter o que foi dito em A, ou seja, mesmo havendo

políticas de Recursos Humanos pró-ativas, os movimentos são lentos e retardados

para enfrentar uma realidade dinâmica de integração homem X máquina.

As CONCLUSÕES para o período ATUAL, além daquelas particulares

indicadas, levam a reconhecer que o profissional de RH nos processos de THE/

DES/RECI estavam, em alguns momentos "correndo atrás" dos acontecimentos

(40%-Os 40 e 43), se igualavam a realidade em outras oportunidades (40%-OS 39

e 41) e em outros agiam como verdadeiros AGENTES DE MUDANÇA (20%-042).

Para 1990/2000 este quadro, repetindo A') e ainda segundo os

respondentes e seus "sentimentos"deve mudar muito. As 5 (cinco) questões, isto

é 100% são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que são "POUCO REATIVAS")

como a informar que existe um desejo para o final do século de mudanças nas

políticas de RH para INFO em relação a presente UNAN. As questões 039-

ACOMPANHAMENTO (95%), 040- ATUAÇÃO (80%), 041- VALORES (90%) e

042-ATUALlZAÇÃO (90%) estão com valores acima de 80% com destaque para

a 039 com 95% indicando a preocupação dos RH para INFO em tornarem-se

ATUALIZADOS no ritmo de mudanças tecnológicas,através das técnicas OMIS.
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Outrossim o valor de 70% de pró-atividade para a Q43-

APRIMORAMENTO a nível internacional indica que este MÉTODO pode não estar

ao alcance como política de RH para os profissionais de INFO, mas apenas em

casos especiais e separados é colocado à disposição.

CJ UNAN SA LfA DJ/BENfQVTJ no Ai e para os períodos ATUAL

X EUTURQ

Para o período de 1980/1990 nas 6 (seis) questões, 4 apresentaram

respostas identificadas como situação de "MUITO REATIVO"isto é, e ainda de

acordo com a letra A), mesmo havendo políticas de Recursos Humanos pró-

ativas, os movimentos são lentos e retardados para enfrentar uma realidade

dinâmica de integração homem X máquina. Foram as questões 18 (PLANOS de

cargos -55%), 20(programas de BENEFíCIOS- 80%), 22 (AVALIAÇÃO DE

DESEMPENHO como base de OMPs (APO) pré-fixados - 65%) e 23 (

NEGOCIAÇÕES dos salários e benefícios com sindicatos e associações de classe

- 60%).Outrossim, uma questão (Q19- SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO OI)

incentivos salariais) apresenta uma IGUALDADE (50%) entre pró-atividade e

reatividade.

CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos processos

de SAL(AD)/BEN(QVT) estava em pelos menos 70% do tempo "correndo atrás"

dos acontecimentos ou "apagando incêndios", ou pelo menos igualando-se a

realidade.

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito, o que confirma a letra B anterior. As 6 (seis)

questões, isto é 100% são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que são

"POUCO REATIVAS") como a informar e confirmar que existe um desejo para o

final do século de mudanças nas políticas de RH para INFO em relação a presente

UNAN. As questões Q18- PLANOS DE CARGOS, Q19- SISTEMAS DE

REMUNERAÇÃO e a Q21- QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO estão com

valores acima de 90%, indicando a preocupação dos RH para INFO em tornarem

o trabalho ORGANIZADO, SISTEMATIZADO, com MÉTODOS e INFORMAÇÃO

dentro das técnicas de OMIS.
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Outrossim o valor de 55% de pró-atividade para a 020- PROGRAMAS

DE BENEFíCIOS indica que este SISTEMA não possui uma diferenciação entre

INFO, ADM e OPER e não representa atrativo para o profissional de OMIS e INFO.·

Outro indicador interessante é o 70% dado a questão 23- NEGOCIAÇÕES com:

Sindicatos e Associações de classe, indicando uma melhora ( de 40% para 70%)

nos processos pró-ativos de relacionamentos sindicais.

Para o período de 1980/1990 das 5 (cinco) questões,duas (2), ito é 40%, .

mostram-se sob o item EOUILíBRIO (046- SALÁRIOS em oferta para OMIS, e,

.048- COMPOSiÇÃO da população e influência na Oualidade de Vida no Trabalho); .

duas (2) outras (40%),apresentaram respostas identificadas como situação de

"MUITO REATIVO"isto é, confirmando que mesmo havendo políticas de Recursos·

Humanos pró-ativas, os movimentos são lentos e retardados para enfrentar uma

realidade dinâmica de integração homem X máquina. Uma única questão (20%), a

de número 45- VALOR ECONÔMICO da atívldace profissional de OMIS, assume.

a posição de "POUCO REATIVO"(no caso, em proporção de 55% como "muito

pró-ativo").

CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos processos de

SAL(AD)/BEN(OVT) estava, confirmando o que foi costatado até o presente

momento, sempre "correndo atrás" dos acontecimentos ou "apagando incêndios",

principalmente aqueles relacionados com a movimentos SINDICAIS (044- 80%),

MANIPULAÇÃO DOS SALÁRIOS e BENEFíCIOS pela situação econômica do país

(047) e uma certa estabilidade(50%) com os problemas de ofertas de SALÁRIOS

e BENEFíCIOS (046) e COMPOSiÇÃO e distribuição da população (048) na sua

influência na Oualidade de Vida no Trabalho.
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Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito, o que confirma a letra B anterior. As 5 (cinco)

questões, isto é 100% são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que são

"POUCO REATIVAS") como a informar e confirmar, o que apresentamos nos itens

anteriores, ou seja, que existe um forte desejo, para o final do século, de

mudanças nas políticas de RH para INFO em relação a presente UNAN. Entretanto

os números não podem ser considerados otimistas como nas UNAN anteriores,

refletindo assim a interferência, quase costante, do governo nas políticas salartals.

As questões Q55:.(55%) que trata da evolução do movimento SINDICAL

com 55% está próxima ao ponto do equilíbrio, como a informar as dificuldades que

Recursos Humanos, como Departamento da empresa, enfrenta ao tratar de

reivindicações salariais e outros benefícios; a Q47- (65%) que trata da economia

.do país e seu aspecto de MANIPULAÇÃO de salários e benefícios está com valor

bem próximo ao ponto de equilíbrio entre reatividade e pró-atividade; ambas as

questões levam a inferência de que indicam a preocupação dos RH para INFO em

tornarem os problemas de discussão SALARIAL num processo ORGANIZADO,

SISTEMATIZADO, com MÉTODOS e INFORMAÇÃO dentro das técnicas de

OMIS.

Outrossim o valor de 85% de pró-atividade para a Q45-

CONSIDERAÇÕES DO VALOR ECONÔMICO, o maior obtido nesta UNAN nos

dois períodos,indica que as políticas de RH para os empregados de OMIS das

empresas respondenteslevam em muito alta consideração esta atividade no

mercado de trabalho, prestigiando o aspecto do valor econômico (salários,

benefícios e resultados) dos profissionais desta área.

D} UNA N SEG/SA UD oeue no Ai epara os períodos A TUA L X FUTURO

Para o período de 1980/1990 das 6 (seis) questões, 4 (quatro),isto é,

aproximadamente 70% (Qs 24,25,27 e 28) apresentaram respostas identificadas

como situação de "MUITO REATIVO"isto é, reforçando os itens A, B e C)

anteriores, mesmo havendo políticas de Recursos Humanos pró-ativas, os

movimentos são lentos e retardados para enfrentar uma realidade dinâmica de

integração homem X máquina. Duas (2) outras questões (26 e 29) foram

classificadas como "POUCO REATIVAS".
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CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos processos d

SEG/SAUD OCUPACIONAL também estava sempre "correndo atrás" dos

acontecimentos ou "apagando incêndios", principalmente aqueles relacionados'

com os planos e SISTEMAS de DESLIGAMENTO (024-90%), planejamentos de

APOSENTADORIA (025-75%), organização, métodos, informação e sistemas de

PARTICIPAÇÃO e envolvimento dos empregados, nos processos de tomada de

decisão em assuntos que lhes dizem respeito (027-70%) e com os programas de

LAZER, companheirismo, clube ou grêmio e semelhantes (028-75%).

Nos casos de SAÚDE (026-25%) e de percepção do clima e da CULTURA'

da empresa (029-45%) identificamos que estes fatores são tratados de maneira

pró-ativa nas políticas de RH voltadas à INFO, numa forma de "AGENTES DE

MUDANÇA" na preparação para o futuro.

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes

- "sentimentos"deve mudar muito, o que confirma as letras B e C anteriores. Os 6

(seis) questões, 5 (cinco) são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o quesignifica que são

-"POUCO REATIVAS") com valores variando de 75% a 95%, e repetindo os itens

anteriores, como a informar e confirmar, o que já analisamos e apresentamos, ou

seja, que existe um forte desejo, para o final do século, de mudanças nas políticas

de RH para INFO em relação a presente UNAN. Apesar do quadro negativo qu

apresenta esta área de Segurança no trabalho, ,osnúmeros podem ser considerad

otimistas como na maioria das UNAN anteriores.

Com exceção, a 024 - planos de DESLIGAMENTO é "POUCO PRÓ

ATIVA", numa costatação do seu pouco uso na área de INFO. Entretanto da

Ouestão 25 a 29 (APOSENTADORIA, SAÚDE, PARTICIPAÇÃO, LAZER e

CULTURA) encontramos um forte senso de pró-atividade nas políticas de RH par

INFO.Assim, as questões: a) 025- (60%) que trata das INFORMAÇÕES sobr

APOSENTADORIA; b) 026- (95%) que trata dos aspectos ORGANIZACIONAIS.

de SAÚDE, Higiêne e Medicina no Trabalho (HSMT); c) 027- (85%) que verifi

os SISTEMAS de PARTICIPAÇÃO; d) 028- (75%) que acompanha

INFORMAÇÕES sobre o LAZER; e, e) Q29- (90%) que avalia os MÉTODOS d

percepção, de sentir e compreender o clima e a CULTURA da empresa, levam a'
inferência de que há uma grande preocupação dos RH dirigidos para INFO no

presente em relação a estes itens a serem aplicados no futuro.
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A 024- DESLIGAMENTO, (20%) confirma a situação costatada no

período atual, de serem os planos de desligamento uma forma sentida de pouca

pró-atividade como política de Recursos Humanos aplicados à INFO.

D') UNANSEG;SAUD OCUPnoAe e para osper;odosATUAL X
FUTURO

Para o período de 1980/1990 das 6 (seis) questões, isto é, 5 (cinco)

apresentaram respostas identificadas como situação de "MUITO REATIVO"isto

é, e mais uma vez, mesmo havendo políticas de Recursos Humanos pró-ativas,

os movimentos são lentos e retardados para enfrentar uma realidade dinâmica de

integração homem X máquina.São elas: 049 - ECOLOGIA com 90% de reatividade,

indicando uma situação péssima em relação as idéias e restrições que envolvem

o planeta Terra; 050 - INVESTIMENTOS, .corn 75%)em Pesquisa e

Desenvolvimento na área de SEGURANÇA e SAÚDE ocupacional, indicam também

o pouco interesse das políticas de RH para o período mencionado;051- as

TENDÊNCIAS de retração ou expansão da econômia (60%) também são tratadas

de forma reativa, com evidente prejuízo à qualquer tipo de Planejamento Estratégico,

ausente em RH como pode ser constatado no nosso Ouadro Teórico, capítulo I.

Em sequência temos a 052- com 70% trata das taxas de desemprego

e as relações com as propostas de sistemas de segurança preventiva e segurança

ocupacional em INFO, indicando um acompanhamento às demais políticas desta

UNAN; finalmente, a 053 (com 60%) que avaliao que está sendo feito para as

MUDANÇAS comportamentias em relação a SEGURANÇA e SAÚDE ocupacional,

recebendo o mesmo tratamento anterior.

CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos processos

de SEGISAÚDE OCUPACIONAL estava, confirmando os posicionamentos

anteriores, sempre "correndo atrás" dos acontecimentos ou "apagando incêndios",

principalmente aqueles relacionados com as questões mencionadas, exeptuando-

se a 054-(50%) onde através de uma possível igualdade entre reatividade e

pró-atividade, percebe-se que os respondentes procuram cumprir a lei no controle

de doenças profissionais e ao mesmo tempo desenvolverem movimentos dinâmicos

nesta área.
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Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito, o que confirma as letras 8 e C anteriores. Ds 6

(seis) questões,4 (quatro) são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que são

"POUCO REATIVAS") com valores variando de 65% a 90%, e repetindo os itens,

anteriores, como a informar e confirmar, o que já analisamos e apresentamos, ou

seja, que existe um forte desejo, para o final do século, de mudanças nas políticas'

de RH para INFO em relação a presente UNAN. Apesar do quadro negativo que

apresenta esta área de Segurança no trabalho, os números podem ser considerados'

otimistas como na maioria das UNAN anteriores.

Entretanto duas questões (Q49 -35% e Q51 - 35%) que referem-se a

ECOLOGIA e a TENDÊNCIAS NA ECONÔMIA, recebem uma atenção "POUCO

PRÓ-ATIVA" por parte das poíticas de Recursos Humanos voltadas a INFO,

confirmando uma situação constatada no período atual ( Ecologia era de 10%

tendo aumentado para 35%; Tendências era de 40% tendo uma redução de 5%,

ficando com 35%). Este aumento/redução de valores pode indicar uma tomada de

consciência maior do profissional de RH em relação a ECOLOGIA e o que pode ser

feito em relação' a mesma e uma constatação da impotencialidade frente aos

problemas de retração e expansão da econômia.

Com as avaliações das letras A até D' solidificamos o trabalho e agora

possuimos mais subsídios para iniciar a próxima parte da presente tese, ou seja

a avaliação expl ícita e transparente das hipóteses pré-estabelecidas, conter

os quadros gerais e resumidos.

Segundo WEBER (1992:111) "Quando pensamos especificamente acerca

dos problemas práticos da política econômica e social ( no sentido comumente

entendido deste termo), percebemos, com clareza, que há numerosas, e até,

mesmo infinitas questões práticas particulares, para cuja análise,

acordo, se começa a partir de certos fins que parecem óbvios ... ''.
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Dentro das infinitas questões que o assunto defendido nesta tese permite

e dos certos fins que parecem óbvios, iremos procurar limitar as infinitas questões

a um grupo de hipóteses e estabelecer o óbvio através de conclusões científicas.

Para o tratamento dos dados e o estabelecimento de inferições e

interpretações necessitamos utilizar a mesma tabela-guia apresentada

anteriormente, onde pudessemos comparar os resultados e estruturar informações.

Visando manter a mesma racionalidade sistêmica empregada, optamos pelos

seguintes indicadores de REATIVIDADE ou PRÓ-ATIVIDADE:

A - GRAU OU NíVEL DE REATIVIDADE

o a 49 - POUCO REATIVO

50 - EQUILíBRIO

51 a 100 - MUITO REATIVO

representado por "POU RE"

representada por "EQUIL"

representado por "MUIRE"

B GRAU OU NíVEL DE PRÓ-ATIVIDADE

O a 49 - POUCA PRÓ-ATIVIDADE representado por "POUPAT"

50 - EQUilíBRIO representada por "EQUll"

51 a 100 - MUITA PRÓ-ATIVIDADE representado por "MUIPAT"

MOLDURA 6 - GRAU/NíVEL DE REATIVIDADE & PRÓ-ATIVIDADE 11

O leitor interessado poderá consultar as tabelas apresentadas nos

Quadros 3.19 a 3.34 se necessitar um detalhamento dentro dos termos "POUCO/

. ~-.A"ou "MUITO/A". Para fins deste trabalho, confirmamos que optamos por este

caminho por atender as necessidades presentes.



7.1- Validação das hipóteses para os AMBIENTES

INTERNO (Ai) e EXTERNO (Ae) e para os

Períodos ATUAL(1980/1990} e FUTU RO(1990/2000}.

QUADRO DE MAPAS-RESUMO

Procurando "ter a mão" mais dados e as consequentes informações,

optamos por dividir cada HIPÓTESE para os dois períodos que permeiam esta

tese, ou seja 0"ATUAL"(1980/1990) e o "FUTURO"(1990/2000), numa busca de

aprofundar o estudo.

A letra "A"após o item identificador da Hipótese significa o períod

"ATUAL", enquanto a letra "F"o período "FUTURO". Entre uma situação e outra

hipóteses sofreram algumas adaptações de terminologia para se adequarem

questões apresentadas aos respondentes. Procuramos estabelecer um

abordagem do bom senso ao criarmos a presente tipologia e a associação

expressões.

Outrossim, visando a chamada "Macroabordagem e Microabordagem

apresentamos os estudos voltados para o Ambiente Interno (Ai) num foco mai

íntimo do problema e para o Ambiente Externo (Ae ),numa ênfase voltada par

a realidade social que envolve a empresa.

Procuramos facilitar a investigação do leitor interessado fazendo u

número de indicações que permitem investigações adicionais, ou mesmo, um

nova extensão da tese sobre as áreas de ADM e OPER,. abandonadas por n

serem a atração proposta por este trabalho.

As HI PÓTESES são apresentadas nas respectivas UNANs estudadas
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I - HIPÓTESES NA UNAN REC/SEL/RECO

HIPÓTESE I A
"I A - O Mercado de Trabalho foi dinâmico em REC/SEL para RH voltados a INFO."

Para o Ai

para o Ae

PERíODO ATUAL

a letra a) das questões 1,2,3,5,6 e 7 (Quadro 3.19), e,

a letra a) das questões 30,31,32,33,35 e 36 (Quadro 3.23)

poderiam confirmar ou não esta afirmação, através de situações ou atuações que

chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro apresentado.

(nas próximas hipóteses este "comentário"será suprimido)

Ai
Na Tabela de Frequências Relativas (que trataremos pela sigla TFR) obtida

no Quadro 3.19 - AMOSTRAS RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "ATUAL"da

UNAN REC/SELlRECO,( o nome do quadro e o mesmo serão suprimidos nas

, próximas hipóteses, visando agilizar o texto) temos:

01a-EXPANSÃO indica80% "MUITO REATIVO" e 20% "POUCO PRÓ-ATIVO"

02a- CRIAÇÃO indica 90% "MUITO REATIVO"e 10% "POUCO PRÓ-ATIVO"

03a-DIMENSIONAMENTO indica75% "MUIRE" e 25% "POUPAT"

05a-PREVISÃO indica 85% "MUIRE" e 15% "POUPAT"

06a-AL TERNATIVAS

07a- MÉTODOS

indica 65% "MUIRE"

indica 60% "MUIRE"

e 35%

e 40%

"POUPAT"

"POUPAT".

Sem dúvida a atividade de Recursos Humanos sem o PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO (isto é, sem uma visão pró-ativa) conduz a uma administração

reativa, ou aquela conhecida nos meios empresariais como a de "apagar incêndios",

em processos desgastantes e nem sempre rápidos para um mercado competitivo.

Entretanto esta rapidez exige um extremo dinamismo no mercado de

trabalho, envolvendo desde a CRIAÇÃO de cargos, a PREVISÃO, EXPANSÃO e

DIMENCIONAMENTO de pessoal, a procura de fontes ALTERNATIVAS de

R&S&R, bem como MÉTODOS dinâmicos de resposta ao mercado.

Para o período atual e para o Ambiente Interno -Ai, nossa HIPÓTESE

está confirmada.



Ae
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Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.23 temos:

Q30a- TÉCNICOS indica 60% "MUIRE" e 40% "POUPAT"

(*)Q31a- BACHAREIS indica 40% "POURE" e 60% "MUIPAT"

(*)Q32a- DISPON Isru DADE indica 40% "POURE" e 60% "MUIPAT"

Q33a- DEMANDA indica 55% "MUIRE" e 45% "POUPAT"

Q35a- TÉCNICAS indica 65% "MUIRE" e 35% "POUPAT"

036a- TENDÊNCIAS indica 70% "MUIRE" e 30% "POUPAT".

Sem dúvida a atividade de Recursos Humanos para o Ambiente Externo

exige um mínimo de PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, principalmente sob o foco

da presente UNAN. Não é sem sentido que KATZ & KAHN (1978:147) afirmam que

"O processo contínuo e inevitável de RECRUTAMENTO (ênfase

. organizacional é um dos mais importantes fontes de influência do AMBI ENTE

EXTERNO (idem).", o que pode determinar e o que conduz a uma administração·

menos reativa e mais pró-ativa, conforme as questões anotadas com (*), isto é,
031 a e 032a.

Mas, na maioria dos casos a dinâmica de responder o

rápido os problemas de falta e a qualidade dos TÉCNICOS, ter previsões cor

de futuras DEMANDAS, empregar TÉCNICAS modernas de R&S&R e ter o pulso

das TENDÊNCIAS do mercado em relação aos profissionais de OMIS, menor

serão os prejuizos ou os custos para a empresa. Ora esta rapidez exige u

extremo dinamismo na visão externa do mercado de trabalho.

Para o período atual e para o Ambiente Externo-Ae, nossa HIPÓTES

está confirmada.

HIPÓTESE 18
" I B- O Mercado de Trabalho apresentará retração em REC/SEL para RH

voltados a INFO."

Para o Ai

para o Ae

PERíODO FUTURO

a letra b) das questões 1,2,3,5,6 e 7 (Quadro 3.27), e,

a letra b) das questões 30,31,32,33,35 e 36 (Quadro 3.31)
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Ai
Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Ouadro 3.27 temos:

01 b- EXPANSÃO indica 50(80)% "EOUILíBRIO" e 50(20)%

02b- CRIAÇÃO indica 65(90)% "MUIRE"

03b- DIMENSIONAMENTO 60(75)% "MUIRE"

e 35(10)% "POUPAT"

e 40(25)% "POUPAT"

05b- PREVISÃO indica 75(85)% "MUIRE" e

(*)06b- ALTERNATIVAS indica 30(65)%" "POURE e

(*)07b- MÉTODOS indica 20(60)% "POURE"e

Nossa HIPÓTESE está confirmada.

25(15)% "POUPAT"

70(35)% "MUIPAT"

80(40)% "MUIPAT".

Com a retração econômica e sendo a área de REC/SELlRECO a que

mais "sente"o Ambiente Externo e seus reflexos no Ambiente Interno, percebemos

que a EXPANSÃO (01 b) de pessoal entrará em equilíbrio, haverá mais

Planejamento na CRIAÇÃO (Q2b) e DIMENSIONAMENTO (03b) de pessoal com

mais pró-atividade nos atos administrativos; a PREVISÃO (05b) continuará muito

reativa, entretanto, as 06b e 07b permitem perceber que para combatermos a

RETRAÇÃO prevista na hipótese deveremos ter mais ALTERNATIVAS e melhores

MÉTODOS para a manutenção da dinâmica desta UNAN.

Ae

Na TFR obtida no Ouadro 3.31 podemos considerar que o crescimento

constatado em todas as questões de uma situação de "POUCA REATIVI.DADE"

para a "MUIPAT"caracteriza um movimento contra a retração que deverá ocorrer

neste final de século, principalmente na PROCURA de mão-de-obra pelas

empresas que obrigará a uma atividade altamente pró-ativa para que não haja

prejuízos de imagem, de conceitos, métodos, informações e sistemas, tanto

internos como externos.

Os números indicam que a nossa HIPÓTESE é válida.
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HIPÓTESE II A
"11 A - O Mercado de Trabalho foi estável em REGO para RH voltados a INFO."

PERíODO ATUAL

Para o Ai

para o Ae

das questões 4,8 e 9 (Quadro 3.19), e,

das questões 34,37 e 38 (Quadro 3.23)

a letra a)

a letra a)

Ai
Da TFR obtida no Quadro 3.19, (que deixamos de reproduzir a partir da

presente Hipótese) obtemos os números que vem ao encontro de nossa Hipótese.

O mercado de trabalho sendo dinâmico em REG/SEL como verificado,

tem como consequência uma estabilidade nos processos de REGOLOGAÇÃO,

indicado pelos altos valores (todos 90%) obtidos na pesquisa.

Ae
Do Quadro 3.23,obtemos os valores que contradizem nossa HI PÓTESE

pois identificam movimentos dinâmicos no mercado externo principalmente naquele

relacionado com o profissional de OMIS (Q38a).

HIPÓTESE 11B
"11 B - O Mercado de Trabalho manterá esta estabilidade (em REGO para RH

voltados a INFO)."

PERíODO FUTURO

Para o Ai

para o Ae

das questões 4,8 e 9 (Quadro 3.27), e,

das questões 34,37 e 38 (Quadro 3.31)

a letra b)

aletrab)

Ai
Da TFR obtida no Quadro 3.27 temos as previsões para o futuro que

permanecem estáveis, tanto sob o aspecto de rotatividade como de demissões de

pessoal; uma pequena mudança ocorre nas técnicas empregadas par

RECOLOCAÇÃO, como uma indicação do aprimoramente desta técnica em relação

ao mercado de trabalho.

Nossa HIPÓTES E pode ser classificada como correta.
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Na questão 31 e, foi anotada uma 08S. a indicar um resultado contrário

»ao obtido para INFO e ADM, isto é, em OPER a situação é muito estavel, cabendo

REC/SEL um retorno ao nível de bachareis e especialistas para este agente

(OPER), refletindo uma realidade, num indicativo de que "Assim, toda organização

. tem um SISTEMA EXECUTIVO para a execução da diretriz ou para a implantação

das decisões administrativas.

Além disso, em uma estrutura democrática há um SISTEMA

.. LEGISLATIVO, separado cujos membros estão investidos de poder para selecionar

os executivos de cúpula, estabelecer diretrizes, escolher entre políticas alternativas

de liderança ou vetar as propostas das diretrizes que deveriam ser seguidas.

(KATZ & KAHN 1978: 63)". Acrescentamos também o SISTEMA OPERACIONAL,

reflexo dos dois sistemas mencionados e deles altamente depen.dente. Desta

forma a INFO está mais próxima ao EXECUTIVO no seu processo de implantação

das decisões administrativas, enquanto o SISTEMA LEGISLATIVO pende para a

atuação de Recursos Humanos, principalmente nos processos produtivos que

..envolvem o SISTEMA OPERACIONAL.

,
I

Abrigando-se nestas três dimensões, o dinamism.o da hipótese também

pode ser considerada e CONFIRMADA, pela interdependência dos 3 Sistemas.

HI.PÓTESE III B
" 111 8 - O Mercado de Trabalho apresentará estabilidade em REC/SEL

ra RH voltados a INFO."

PERíODO FUTURO:

Para o Ai as letras d) e f) das questóes1 ,2,3,5,6 e 7 (Quadro 3.27), e,

para o Ae as letras d) e f) das questões 30,31,32,33,35 e 36(Qdr 3.31)

Ai
Da TFR obtida no Quadro 3.27 temos os valores que permitem dizer que

a nossa HIPÓTESE está confirmada.



Ae

QUADB.O DE MAPAS-RESUMO

Com a retração econômica e sendo a área de REC/SELlRECO a

mais "sente"o Ambiente Externo e sua influência no Ambiente Interno, percebem

que a EXPANSÃO (Q1 b, d, f) de pessoal entrará em equilíbrio(50%/50%), ha

mais Planejamento na CRIAÇÃO (Q2b,d,f) com a relação aproximada de 70% pa

30%(antes era 90/10%) significando com aumento da pró-atividade e

DIMENSIONAMENTO (Q3b,d,f) e PREVISÃO (Q5b,d,f) continuará muito reat

com pequeno decréscimo, entretanto, as Q6(b,d,f) e Q7(b,d,f) permitem perca

que para combatermos a RETRAÇÃO prevista na hipótese deveremos ter m

ALTERNATIVAS e melhores MÉTODOS para a manutenção da dinâmica

UNAN.Tal fato é bem expresso pelos números apresentados significando que

pró-atividade em REC/SEL e até RECO visam procurar a estabilidade dentro

integração de RH com INFO.

Da TFR obtida no Quadro 3.31 temos os indicadores que nos lev

considerar que o crescimento constatado em todas as questões de uma situa

de "POUCA REATIVIDADE" para a "MUIPAT"caracteriza um movimento co

a retração que deverá ocorrer neste final de século, principalmente na PROCU

de mão-de-obra pelas empresas que obrigará a uma atividade attarnentep

ativa para que não haja prejuízos de imagem, de conceitos, métodos, informaç

e sistemas, tanto internos como externos. Os números indicam que a n

HIPÓTESE é válida.

Os resultados até agora vistos na HIPÓTESE 111, tanto A como 8,

levam as palavras de KATZ & KAHN (1978 :110) sobre os processos de manute

do status quo.Vejamos: "A posição de manutenção é, não obstante, conserva

da organização como esta existe, e as propostas ocasionais para muda

organizacional que emanam das estruturas de manutenção, têm a probabilid

de ser de natureza superficial, visando a aumentar a satisfação com o que ex

ao invés de criar alternativas mais satisfatórias".

Podemos concluir até o momento que a ORGANIZAÇÃO, os MÉTOD

os SISTEMAS e as INFORMAÇÕES relacionadas como técnicas de integr

entre RH e INFO, visam manter a satisfação com o que existe, mesmo que se

com equipamentos de altíssimo valor, utilizados como simples máquinas,

copiar, guardar e reproduzir, mas não como fornecedoras de informações para

processos dinâmicos de Tomada de Decisão.
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HIPÓTESE IV A
"IV A - Os Métodos de REC/SEL/ RECO foram estáticos

para INFO, ADM e OPER."

Para o Ai

para o Ae

PERíODO ATUAL

a letra a), c) e e) da questão 7 (Quadro 3.19), e,

a letra a), c) e e) da questão 35 (Quadro 3.23)

Ai
Da TFR obtida no Quadro 3.19 temos os números que vem ao encontro

da nossa Hipótese, confirmando que no período de 10 anos,entre 1980/1990, os

MÉTODOS permaneceram os mesmos em REC/SEL/RECO para os 3 níveis de

agentes (INFO,ADM e OPER).

Ae
Do Quadro 3.23, retiramos os valores que confirmam nossa Hipótese.

Realmente, está confirmada, pois a MUITA REATIVIDADE acompanha o

dinamismo do mercado. KATZ & KAHN (1978:303) afirmam que "Por outro lado, em

um mundo dinâmico, uma organização não pode manter suas metas (e,

acrescentamos MÉTODOS e TÉCNICAS) em prístima pureza sem correr o risco

de tornar-se inefitiva ou extinta". Quando ocorre a ausência de um Planejamento

Estratégico ou algo semelhante, os métodos se tornam apáticos e reagentes às

rovocações externas, fato constatado em nossa Hipótese.

HIPÓTESE IV B

"IV B - Os Métodos de REC/SEL/RECO serão dinâmicos (modernos/

atualizados) para INFO."

PERíODO FUTURO

Para o Ai

para o Ae

a letra b)

aletrab)

da questão 7 (Quadro 3.27), e,

da questão 35 (Quadro 3.31)



PERíODO FUTURO

Para o Ai a letra d) e f)

para o Ae a letra d) e f)

da questão 7 (Quadro 3.27), e,

da questão 35 (Quadro 3.31)

QUADRO DE MAPAS-RESUMO

Ai

Da Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.27 temos

.previsões para o futuro , que os números indicam que não irão permane
estáveis.

Nossa HIPÓTESE pode ser classificada como correta, pois a pass

de uma situação de 60% (muita reatividade) para 20% (pouca reatividade) indic

que serão necessários métodos dinâmicos para o período de 1990/2000, atende

destaforma o mercado nos seus quatros tipos de dinâmica, conforme a classifi

de KATZ & KAN, ou seja (1978 :116) "... a dinâmica da proficiência, a força

estabilidade, o impulso para a manipulação do meio ambiente e a pressão p
mudança ... "

Ae

Do Quadro 3.31, encontramos os valores obtidos para o Ae e que pod

identificar que a HIPÓTESE IV B para o Ae e período futuro está correta,

revela o processo de racionalidade administrativa, sendo muito pró-ativa.

KATZ & KAHN (1978:335) observando os processos de automação

uso de computadores dizem: " O processo de colocar os problemas organizacio

em linguagem do computador é por SI só um exercício na direção

racionalidade.( ... ) O uso de computadores proporciona um mecanismo pronto

avaliar cursos de ação, desde que haja dados disponíveis para fazê-los trabalh

Naturalmente, os computadores podem gerar alguns dados próprios, poré ..

habitual é a pesquisa para obtenção de dados originais."

HIPÓTESE IV C
"IV C - Os Métodos de REC/SELlRECO permanecerão estáticos

ADM e OPER."
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Ai
Da TFR obtida no Quadro 3.27 temos a questão 7 que permite observar

. que os MÉTODOS empregados nas políticas relacionadas com esta área são

identicas para os 3 agentes (INFO, ADM e OPER), podendo ser considerados

POUCO REATIVAS para ADM (15%-Q7d), para OPER(20%- Q71) e para INFO

(também 20%-Q7b).

Este fato não vem de encontro com a nossa hipótese, principalmente em

relação ao período futuro.

Assim, pela mesma Tabela Estatística aplicada à UNAN REC/SELI

a questão 7 nos mostra uma alta pró-atividade nos três aqentes,

confirmando o item IV' acima, mas contradizendo o item IV", pois não concorda

com o posicionamento estático para ADM e OPERo

Ae
No Quadro 3.31, encontramos os valores da questão 35 que permite

observar que as TÉCNICAS amprsçadas nas políticas relacionadas com esta área

são identicas para os 3 agentes (INFO, ADM e OPER), podendo ser considerados

. POUCO REATIVAS para ADM, OPER e para INFO (25%-Q35b,d,f).

Este fato não vem de encontro com a nossa hipótese, principalmente em

. relação ao período futuro.

Assim, pela mesma Tabela Estatística aplicada à UNAN REC/SELI

ECO, a questão 35 nos mostra uma alta pró-atividade nos três agentes,

confirmando o item IV' acima, mas contradizendo o item IV", pois não concorda

com o posi.cionamento estático para ADM e OPERo

11 - HIPÓTESES NA UNAN TRE/DES/RECI

HIPÓTESES V A e VI A
"V A - A formação (preparação) dos RH de e para INFO foi "baixa".

" VI A- A formação (preparação) dos RH de e para ADM e OPER foi "média".



Ai
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PERíODO ATUAL

Para o Ai as letras a),c). e) das questões 10,11,12,13,16 e 1 7 (Quadro 3.2

e, para o Aeas letras a),c),e) das questões 39,40,41,42 e 43 (Quadro 3.24)

Na TFR obtida no Quadro 3.20 temos a oportunidade de voltar a afirmai

que a atividade administrativa de Recursos Humanos sem o PLANEJAMENT

ESTRATÉGICO (isto é, sem uma visão pró-ativa) conduz a urna administraçã

reativa, ou aquela conhecida nos meios empresariais como a de "apagar incêndios'

em processos físicos desgastantes de estímulos e respostas, naquilo que KATZ

KAHN (1978:16) ao analisarem o Behaviorismo afirmam ser" O estímulo é u

forma de energia física que pode ser manipulada e controlada em laboratório.

situação social, no entanto, as dimensões do estímulo não podem ser especificad

de modo comparável. (... ) Mas na situação social não podemos preve

satisfatoriamente com base na teoria tradicional da APRENDIZAGEM (resalv

nossa), porque geralmente não é possível identificar adiantadamente a natur

do reforço para o indivíduo."

Podemos dizer que ambas as HIPÓTESES V A e VI A são comprovad

pois nos 3 agentes (letras a,c,e) encontramos valores classificados como "MUIT

REATIVOS". A Q10 e a Q12 são aquelas que apresentam uma "MUI

REATIVIDADE" baixa, significando que estes áreas na empresa já est

aproximando-se de uma situação de pró-atividade. As demais questões co

Q11-CARREIRA, Q13-RECICLAGEM, Q16-ACOMPANHAMENTO estão co

valores em torno a 80% como "MUITO REATIVOS", a indicar que estas técni

ainda não receberam a devida atenção por parte dos profissionais de RH

integração com INFO. A Q17-LNTD, com 70%, está também próxima a e .

situação.

Ae

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.24 te

condições de observar que: "A variável limitante é a relativa abertura do siste

às influências externas.", conforme o que afirmam KATZ & KAHN (1978:114)

continuam: "
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A escolha entre a mudança interna e externa não depende somente do

grau de abertura; depende também do grau da extensão da modificação necessária.

Algumas vezes, a modificação solicita a mudança tanto de pessoas como da

estrutura organizacional (... ), algumas vezes, somente às pessoas ou algumas de

suas práticas e idéias".

Podemos dizer que ambas as HIPÓTESES V A e VI A são comprovadas

também para o Ambiente externo, pois nos 3 agentes (letras a,c,e) encontramos

valores classificados como "MUITO REATIVOS".

A Q39 a)-ACOMPANHAMENTO em INFO e a Q42 a) ATUALIZAÇÃO

em INFO possuerno mesmo resultado, isto é,.os indicadores em valor revertem a

posição tradicional de "MUITO REATIVO" para "MUITO PRÓ-ATIVO", havendo

um valor de IGUALDADE entre reatividade e pró-atividade (Questão 041 a). As

Q39 c), e) , Q40 c), e). 041 c), e) são aquelas questões que apresentam uma

"MUITO REATIVIDADE" baixa, significando que estas áreas na empresa(tanto a

nível de INFO, ADM e OPER) já estão aproximando-se de uma situação de pró-

atividade.

As duas questões faltantes Q42 c), e).- ATUALIZAÇÃO e 043 c), e) -

APRIMORAMENTO estão com valores em torno a 80% como "MUITO REATIVOS",

a indicar que estas técnicas ainda não receberam a devida atenção por parte dos

profissionais de RH na integração com INFO, principalmente ao nível de ADM e

OPERo

Podemos dizer que as HIPÓTESES V A e VI A, para o AMBIENTE

EXTERNO são atendidas parcialmente, pois há sinais de que a preparação dos

RH de e para a INFO, ADM e OPER, emmalguns casos pode ser considerada

média e até alta, principalmente se considerarmos os valores do Ambiente Interno.

HIPÓTESES V 8 e VI 8

. "V B - A formação (preparação) dos RH de e para INFOserá acima da "média".

"VI B - A formação (preparação) dos RH de e para ADM E OPER manterá a

"média" (do período atuai)".
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PERíODO FUTURO

Para o Ai as letras b),d), f) das questões 10,11,12,13,16 e 1 7 (Quadr03.28).

_e, para o Ae as letras b),d), f) das questões 39,40,41,42 e 43 (Quadro 3.32).,

Na TFR obtida no Quadro 3.28, temos números que nos levam a opini

.de KATZ & KAHN (1978:208) quando afirmam que: "Através de um longo proce

de socialização e TREINAMENTO FORMAL (realce nosso) dentro da organiz

e da cultura maior de que isso e ela são partes, o indivíduo adquiriu um conjunt.

de valores e de expectativas a respeito de seu próprio comportamento e.capacida

sobre a natureza da organização humana e das condições para afiliação e

qualquer organização." Os números acima provam esta situação.

Todas as questões transformaram-se de "MUITO REATIVAS"

situações "POUCO REATIVAS" e, dentro da lógica, de "POUCO PRÓ-ATIVAStI

'MUITO PRÓ-ATIVAS", em alguns casos com diferenças de até 65%.

O fato ocorre não apenas com o agente INFO, mas também nas áre

administração (ADM) e operação (OPER). Para o futuro a Q1 O b,d,f, indica q

área de ADM terá PROGRAMAS com alto grau de interesse, mas em OPE

INFO, será maior ( de 85% para 90%).

Podemos dizer que as HIPÓTESES V B foi comprovada e

pois os dados receberam tratamento igual para os três agentes. Como resu

os Recursos Humanos em ADM e OPER deverão receber neste final de século

tratamento igual na sua formação(preparação) de e para a integração co

INFORMÁTICA, no que tange em assuntos como PROGRAMAS de T&D&R (

estabelecimento de planos de CARREIRA (Q11), sistemas de INTEGRA,

(012), informação sobre RECICLAGEM (Q13), organização

ACOMPANHAMENTO de resultados de T&D&R (016) e LEVANTAMENT .

NECESSIDADES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO (LNTD) (01
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Ae

Através da TFR obtida no Ouadro 3.32 chegamos até KATZ & KAHN

(1978:114) quando analisam que: "A declaração sumarizada de LEWIN, de que

o comportamento é uma função de personalidade e meio, tem sido reiterada até

quase ao ponto da banalidade. Como muitos princípios de valor, no entanto, este

tem sido honrado em palavras e omitido em ações." Os números da tabela

identificam uma série de palavras e ordens de "boa vontade", mas entre o desejado

e o real há uma longa distância.

Não resta dúvida que podemos dizer que as HIPÓTESES V B está

comprovada e que a VI B não, pois esta última iguala-se a primeira nos números.

Assim, no período de 1990/2000 o Treinamento & Desenvolvimento & Reciclagem

deverão ocupar para os agentes INFO, ADM e OPER uma posição de destaque

- nas políticas de Recursos Humanos visando a integração com a INFORMÁTICA.

No período "ATUAL", já analisado, as 039, 41 e 42 (

ACOMPANHAMENTO, VALORES e ATUALIZAÇÃO) já apresentavam sinais que

estavam se tornando "PRÓ-ATIVAS", fato este plenamente confirmado para o

período "FUTURO", onde a 039 tem valores entre 90 e 95% como "MUITO PRÓ-

ATIVA" e as 041 e 042 tem 90% em INFO, 85% em ADM e variando de 70 a 85%

para OPER, sempre na "MUITO PRÓ-ATIVIDADE".

O ponto de estrangulamento, ou da passagem entre as "intenções" e a

. "praticidade"seja encontrado na 043 que trata do APRIMORAMENTO dos RH,

. onde os valores estão próximos ao equilíbrio entre reatividade e pró-atividade,

principalmente no que tange aos agentes de ADM (043 d) e OPER (043 f) que

obtiveram 45% de avaliações para o "FUTURO", quase 50% melhores que na .

avaliação para o "PRESENTE".

HIPÓTESES VII A, VIII A e IX A
"VII A- o processo de Levantamento de Necessidades em TRE/DES/RECI

foi reduzido ao mínimo para INFO, ADM e OPER ."

"VIII A - A produtividade e a qualidade em INFO foi "médio"neste período."

"IX A - A produtividade e a qualidade em ADM e OPER foi "alto" neste

período".
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PERíODO ATUAL

Para o Ai as letras a).c), e) das questões 14,15,16 e 1 7 (Quadro 3.20

-B, para o Ae as letras a),c),e) das questões 39,42 e 43 (Quadro 3.24

Ai
Da TFR obtida no Quadro 3.20 concluímos que a técnica organizacion

de Levantamento de Necessidades está baseada em KATZ & KAHN (1978: 32)

no "Nosso modelo teórico para a compreensão de organizações é de um siste

de energia input-output, no qual o retorno de energia do output reativa o siste .

(através do FEEDBACK, adendo nosso). As organizações sociais S

flagrantemente sistemas abertos, porque o input de energias e a conversão

produto em novo input de energia consiste em transações entre a organização

seu meio arnblente.t.i.) Este modelo de um sistema de input-output de energia

tirado da teoria de sistema aberto, pela maneira exposta por v

Bertalanffy(1956).(-o.) A teoria de sistema está basicamente interessada pel

problemas de relações, de estrutura e de interdependência e não pelos atribu .

constantes dos objetes."

Quando o Levantamento de Necessidades é aplicado especificame

em Treinamento & Desenvolvimento & Reciclagem tem como objetivo busca

"FEEDBACK"no sentido de KATZ & KAHN (1978: 37) : " E' realimenta

retroinformação, regeneração, ou qualquer outro vocábulo, de preferência ún

para significar "exame de um ato em execução ou já executado, para a verifica

de que é ou foi adequado ao fim em vista, quase sempre para efeitos de control

ou seja, LNTDR procura identificar as técnicas de OMIS que possam ser mel

aplicadas na empresa, para, por exemplo. propiciar uma melhor integração e

Recursos Humanos e uma nova tecnologia. o computador no nosso caso.

Os resultados indicam que nossa hipótese VII A está comprovada

o mesmo valor 70% é encontrado na Q17 a),c),e) para os 3 agentes (INFO.

e OPER) indicando uma situação de "MUITA REATIVIDADE" a visão desta UN

Como consequência dos resultados destes levantamentos, a O

ACOMPANHAMENTO possui também resultados muito altos (O·

a)=80%,c)=85% e e)=80%) a indicar uma falta de interesse das políticas.

Recursos Humanos não só pelo Levantamento anterior de necessidades, co

também o posterior, de resultados e estabelecimento de novas necessidade
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Interessante é observar que as duas demais hipóteses VIII A e IX A

também estão comprovadas pelos resultados pois a Q15- QUALIDADE mostra

uma "MUITA PRÓ-ATIVIDADE" nos três agentes, como a indicar que a prioridade

das políticas de Recursos Humanos para a integração com a INFORMÁTICA

neste final de século será a QUALIDADE, tanto do produto como do indivíduo.

Próximo a QUALIDADE temos os valores de PRODUTIVIDADE, onde já

ocorre uma igualdade a nível OPERACIONAL -Q14 e)- a indicar um interesse

"alto" das políticas de RH para a empresa neste assunto.

Como conclusão, podemos considerar que a QUALIDADE e a

PRODUTIVIDADE poderão sofrer sérios reveses se não ocorrer um aprimoramento

no aspecto de LNTDR e seu respectivo ACOMPANHAMENTO.

Ae
Da TFR obtida no Ouadro 3.24 tiramos os seguintes comentários:

1) A IN FORMÁ TICA é um processo de importação de energia do Ambiente

externo para fins de produção e manutenção da empresa, conforme KATZ & KAHN

(1978: 49) descrevem:" A distinção que estamos frisando entre inputs de produção

e de manutenção é semelhante à diferenciação feita por R.Catel! (1951) entre

sinergia efetiva e sinergia de manutenção em seu estudo da dinâmica de grupo.

Define ele sinergia como a soma total de energia que um grupo pode comandar. A

.parte da energia consumida para manter a existência do grupo é de manutenção;

a que é consumida para executar os objetivos do grupo é efetiva."

2) As 3 qusstõesanallsadas não podem ser vistas supersimplificadas,

isto é, sem a interferência dos acontecimentos do Ambiente Interno estudado há

pouco; com este pensamento em mente os números indicam que a HIPÓTESE VII

A para o período atual (1980/1990) é válida para as áreas de administração (ADM

Q39, 42 e 43 letra c)) e para a operacionalização (OPER Q39,42 e 43 letra e)).

3) Também a HIPÓTESE VIII A possue subsídio estatístico para sua

comprovação pois a Q39 e 042 indicam valores para o agente INFO de "MUITA

PRÓ-ATIVIDADE" einvertem uma situação tradicional encontrada em ADM e

OPER. A 039 - ACOMPANHAMENTO do ritmo de mudanças TECNOLÓGICAS

indica que em INFO, as políticas de RH são dinâmicas e pró-ativas no·

.acompanhamento dos novos instrumentos eletrônicos de trabalho.
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4) Na Q42, ATUALIZAÇÃO específica do profissional de OMIS e

reciclagem pessoal nas técnicas utilizadas em INFORMÁTICA, també

-encontramos esta "MUITA PRÓ-ATIVIDADE". Entretanto não podemos usar

'-mesma linha de raciocínio para a HI PÓTESE IX A, contraditória em seus núme

predominantemente "MUITO REATIVOS" para ADM e OPER, inclusive indica

uma limitação das políticas de Recursos Humanos para INFORMÁTICA a nível d

aprimoramento internacional (Q43- a), fato que demonstra a visão limitada

restrita do profissional que atua com os indivíduos na empresa, principalmente e

tecnologias de ponta.

Mas, para o período futuro é possível mudar esta mentalidade?

"VII B- O processo de Levantamento de Necessidades em TRE/DE

REGI será mantido identico ao período anterior para os RH voltados para INF'

ADM e OPER ."

"VIII B - A produtividade e a qualidade em INFO será "crescente"ne

período ."

"IX B - A produtividade e a qualidade em ADM e OPER será "cresce

neste período".

PERíODO FUTURO

Para o Ai as letras b),d), f) das questões 14,15,16 e 1 7 (Quadro 3.

e, para o Aeas letras b),d),f) das questões 39, 42 e 43 (Quadro 3.

Ai
Na TFR obtida no Quadro 3.28 temos os números que nos permi

dizer que a técnica organizacional de Levantamento de Necessidades

baseada em MODELOS que estão orientados, sem dúvida, para os objeti

metas e projetos (OMPs) da empresa que exigem os chamados proce
decisórios.

KATZ & KAHN (1978: 312) analisando esta situação sugerem o MODE

adequado, quando vem ao nosso encontro ao afirmarem:
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" As decisões organizacionais com caráter de estabelecimento de política,

embora possam ser mais complexas do que as decisões fora da organização,

ainda são tomadas por indivíduos. São estabelecidos procedimentos organizacionais

para evitar os erros mais comuns do julgamento individual e o mais recente

desenvolvimento dessa espécie é a programação do processo decisório por

computadores eletrônicos."

Os autores citados continuam: " Um MODELO (grifo nosso) adequado

para o traçado de diretrizes precisa começar com o indivíduo e seus muitos tipos

de fabilidade, porém o MODELO (idem) também deve levar em conta a situação

coletiva em que os executivos atuam."

Ouando o Levantamento de Necessidades é aplicado especificamente

em Treinamento & Desenvolvimento & Reciclagem tem como objetivo buscar a

, melhor técnica, seja em ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO e
r
,. SISTEMAS - OMIS- obtendo através do "FEEDSACK" o suporte para os processos

de MUDANÇA.

Os resultados indicam que nossa hipótese VII S não pode ser comprovada

pois o valor 70% encontrado na 017 aj.c),e) para os 3 agentes (INFO,ADM e

OPER) e que indicava uma situação de "MUITA REATIVIDADE" na UNAN, sofre

'mudanças de até de 55%, passando para uma situação de "MUITA PRÓ-

ATIVIDADE" com valores de 80%(OPER-017 e)) a 85%(INFO e ADM-Q17 a),c))

. Observe-se que para onível OPER o valor é menor, a indicar políticas diferenciadas

de LNTD para este agente.

Como consequência dos resultados destes levantamentos, a 016-

ACOM PAt\tHAM ENTO possui também resultados muito altos (016-

a)=80%,c)=80% e e)=80%) a indicar altissima "MUITA PRÓ-ATIVIDADE" ao

contrário do que era anteriormente (antes era uma falta de interesse das políticas

de Recursos Humanos não só pelo Levantamento anterior de necessidades, como

também o posterior, de resultados e estabelecimento de novas necessidades).

Interessante é observar, PELA SEGUNDA VEZ, que as duas demais

hipóteses VIII S e IX S, como a VIII A e IX A, também estão comprovadas pelos

resultados, pois a 015- QUALIDADE mostra uma "MUITA PRÓ-ATIVIDADE"

nos três agentes, como a indicar que a prioridade das políticas de RH para a

integração com a INFORMÁTICA neste final de século será a OUALlDADE, tanto

do oroduto como do indivíduo.
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E' impressionante o resultado para o item QUALIDADE.

Analisando com um carinho e atenção o item QUALIDADE, para os

agentes temos 100% de "MUITA PRÓ-ATIVIDADE" a indicar que a conscienti

dos profissionais de Recursos Humanos para as políticas que visem este item e

incorporada para este período.

Próximo, mas não com tal intensidade, temos os valores

PRODUTIVIDADE, onde ocorre uma escala de valores, colocando-se em prima!

lugar INFO )Q14 a)-95%), seguido por OPER (letra e) e em terceiro lugar AO

(letra c), a indicar um interesse" muito alto" das políticas de RH para a empr

neste assunto.

Como conclusão, podemos considerar que a QUALIDADE e

PRODUTIVIDADE irão sofrer um aprimoramento no aspecto de LNTDR e s

respectivo ACOMPANHAMENTO, fato detectado em negativo para o período

1980/1990.

Da TFR obtida no Quadro 3.32 temos a oportunldaoece concordar qu

"Caracteristicamente, as fronteiras espacial e temporal para a análise

sistema são interdependentes. O problema de definir fronteiras espaciais pa

alguma finalidade de análise organizacional é muito semelhante ao proble

temporal. ", prosseguem KATZ & KAHN (1978:180) "Contudo, o teorista de siste

não é rígido a respeito de tais matériais; para ele, a inclusão ou exclusão

qualquer input é um problema de quadro de referência.( ... } Qual o quadro

referência ou definição de fronteiras de sistema em espaço e tempo é o apropri

depende daquilo que desejamos fazer." Como os mesmo autores afirmaram,

sinergia é a soma total de "energias de um grupo; ora o futuro é dependente•.
movimentos que fazemos no momento presente, como o espaço atuando no tem

Os resultados informam que a HIPÓTESE VII B não é plausí

enquanto que as HIPÓTESES VII B e IX B podem ser objeto de concordân

As 3 questões analisadas apresentam para os 3 agentes estudados

UNAN valores que se destacam por serem muito altos. Em intenções, as políti

de RH deverão estar direcionadas para o ACOMPANHAMENTO dos resultados

TRE&DES&RECI,.principalmente em INFO (Q39 a) -95%), seguindo-se, co

mesma intensidade em ADM e OPERo
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No aspecto de ATUALIZAÇÃO, tanto no enfoque de OMIS como de

pessoa, INFO mantem-se me primeiro lugar (Q42 a)-90%), seguindo-se ADM

{letra c)-85% e OP ER (letra e)-70%).

Percebe-se que também a nível internacional o APRIMORAMENTO

(Q43) receberá uma atenção melhor de Recursos Humanos (70%) desde que

voltados a INFO; entrentanto, ADM e OPER estarão ao mesmo nível de 55% neste

aspecto.

Em relação ao passado (1980/1990), o futuro apresenta-se mais pró-

ativo a nível nacional, e, EQUILIBRADO em relação aos acontecimentos mundiais,

fato que poderá prejudicar atividades integrativas de RH com INFO, principalmente

em mudanças tecnológicas.

HIPÓTESE X A
"X A - Não houve acompanhamento formal dos resultados de TRE/DES/

RECI em INFO, ADM e OPER."

PERíODO ATUAL

Para o Ai as letras a),c), e) das questões 11,16 e 1 7 (Quadro 3.20), a,
para o Ae as letras a),c), e) das questões 39, 40 e 41 (Quadro 3.24)

Ai
Baseados na TFR obtida no Quadro 3.20,podemos afirmar que para o

Ai e período atual a HIPÓTESE X A está comprovada.

Os valores indicam uma "MUITA REATIVIDADE"nas técnicas

relacionadas com o ACOMPANHAMENTO dos resultados em TRE/DES/RECI;

seçue-sealnda que este é uma confirmação das HIPÓTESES anteriores, sendo

portanto, mais uma consequência, inclusive com a ausência de PLANOS DE

CARREIRA, indicador fundamental de que TRE/DES/RECI influi, formalmente, na

vida profissional do indivíduo na empresa.

Ae
Na TFR obtida no Quadro 3.24 temos a observar que se no Ai não existiu

acompanhamento formal dos resultados em TRE/DESLRECI, a situação no Ambiente

Externo parece ser um pouco melhor, mas apenas para a área de INFORMÁTICA,

o que não invalida a nossa HIPÓTESE.
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As questões 39 e 41 possuem na sua letra a), relativa ao agente INF

uma situação de QUASE EQUILíBRIO e EQUILíBRIO respectivamente, a ind

um início de processo de MUDANÇAS para o futuro.

E' esta situação que iremos estudar a seguir, para obtermos u

conclusão com visão integrada e global, principalmente no processo interrelacion
-de RH com INFO.

"X 8 - O rastreamento formal de TRE/DES/RECI deverá ser "regul

em INFO, ADM e OPER."

PERíODO FUTURO

Para o Ai as letras b),d), f) das questões 11,16 e 1 7 (Quadro 3.28),

para o Ae as letras b),d), f) das questões 39, 40 e 41 (Quadro 3.32),

Ai
A TFR obtida no Quadro 3.28 permite dizer que para o Ai e período futu -

a HIPÓTESE X 8 está comprovada, pois os valores indicam a passagem de u

situação de "MUITA REATIVIDADE" conforme as questões que tratam do LN _

(Q17), do ACOMPANHAMENTO (Q16) até o aspecto principal de um rastreame

administrativo, ou seja a CARREIRA (Q11), para uma nova situação "MUI -

PRÓ-ATIVO", conforme os resultados apresentados, principalmente no ambie _

interno da empresa e que estão de acordo com KATZ & KAHN (1978:308)

analisando desempenhos dizem: "Os padrões para medir desempenho e prog

em direção-às metas (acrescentamos OMPs) organizacionais são medidas

FEED8ACK (ressalva nossa) de transações com o ambiente (interno ou exter

adendo nosso) ... " No nosso caso o feedback ocorre através do progresso

CARREIRA e do ACOMPANHAMENTO formal da vida administrativa

empregado.

Ae
Na TFR obtida no Quadro 3.32 e como consequência da visão ante

para o Ai onde a HI PÓTESE X B ficou provada, para o Ae ocorre ames

situação.
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A HIPOTESE X 8 também possui sustentáculo pelos números

apresentados. As questões 39 e 41 possuem na sua letra a), relativa ao agente

INFO uma situação de ALTíSSIMA PRÓ-ATIVIDADE, a indicar que o processo

, de MUDANÇAS previsto para o 'futuro, realmente poderá acontecer se depender

das intenções e das políticas de Recursos Humanos, com o emprego das técnicas

de OMIS, para integrarem os RH com os processos de INFO. Uma conclusão com

visão integrada e global, principalmente no processo interrelacionai de RH com

. INFO, prevê que o labirinto organizacional poderá ser decifrado com maior

acuridadee desvelo, como afirmam KATZ & KAHN (1978:323): "A organização

representa as paredes do labirinto e, em geral, as decisões organizacionais visam

resolver os problemas de labirinto e não a recostrução de suas paredes"Outrossim,

o nosso rastreamento proposto depende de executivos que: "Não consideram

todas as possibilidades de solução de problema, porque é parte da própria

natureza das organizações estabelecer limites além dos quais as alternativas

racionais não podem ir. ", conforme induzem os autores mencionados.

111- HIPÓTESES NA UNAN SAL (AO) I BEN (QVT)

HIPÓTESES XI A e XII A

"XI A - Os SALlBE~ de INFO receberam tratamento diferenciado(dinâmico):'

"XII A - Os SALlBEN de ADM e OPER receberam tratamento estático e nível

"baixo" ", .
PERíODO ATUAL

Para o Ai as letras a),c), e) das questões 18, 19,20,21,22 e 23 (Qdr 3.21), e,

para o Ae as letras a),c),e) das questões 44,45,46,47 e 48 (Qdr 3.25)
:0;."

Ai
Da TFR obtida no Quadro 3.21 desenvolvemos as questões: Como

compreender na empresa o aspecto DESEMPENHO? E mais, QUALIDADE DE

,VIDA? Como localizá-los e identificá-los? Com KATZ & KAHN (1978:29) também

perguntamos: "Como sabemos que estamos lidando com uma organização? Quais

são suas fronteiras? Que comportamento pertence à organização e qual o que

está fora dela? Quais são os indivíduos cujas ações devem ser estudadas e que

segmentos de suas condutas devem ser incluídos? "
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Há uma tendência das demais questões para a pró-atividade, como

relacionada com informações sobre PLANOS DE CARGOS para INFO (Q18 a

55%); métodos de NEGOCIAÇÕES de salários e benefícios para INFO (

a)-60%) e organização de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO através de A

(Administração por Objetivos ou OMPs) para INFO )Q22 a)-65%) cujos valor

tendem de uma reatividade para uma pró-atividade (como poderá ser constata

na análise dos dados do período "futuro").

o
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Os mesmos autores consultados continuam: " O fato de que existe

nomes populares para rotular organizações sociais tanto é um auxílio como u

_empecilho. Os rótulos populares representam os estereótipos socialmente aceito

.sobre as organizações, mas não especificam suas estruturas de desempenho

-papel, sua natureza psicológica ou suas fronteiras. Por outro lado, esses no

ajudam a localizar a área de comportamento pela qual nos interessamos."

Este fato fica claro nesta UNAN, onde os enfoques administrati

voltados a SALÁRIOS e BENEFíCIOS tem íntimas ligações com inúmeras visõ

organizacionais, das quais destacamos a AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO e

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO.

Apresentamos duas HIPÓTESES generalistas mas que enfoca

diretamente as três áreas analisadas na presente tese, chamadas de agentes, ist

é INFO, ADM e OPERo Nossa hipótese no presente momento é que INFO rece

um tratamento diferenciado de ADM e OPER em relação a salários e benefício

Os resultados, de princípio, indicam poucas diferenças reais entre est

três agentes, fato que merece um tratamento individualizado.

HIPÓTESE XI A está confirmada 'para duas questões,

propostas, para INFO. Pela importância destas duas questões em relação ao tod

podemos considerar válido nosso posicionamento.

A Q19 a), trata dos SISTEMAS DE REMUNERAÇÃo" OU INCENTIV

SALARIAIS onde ocorre uma "IGUALDADE" entre a reatividade e a pró-ativida

(no período atual, que deverá tender para uma forte pró-atividade no perí

futuro, como poderá ser comprovado a seguir); e, a Q21 a) que trata da QUALI

DE VIDA~dos profissionais de INFO que obteve o valor de 30% como "POUC

REATIVO", significando uma "PRO-ATIVIDADE"de 70%.

"
il

fi
ill
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Neste último aspecto, os valores nos indicam um dinamismo subjacente

permeando todas as questões desta UNAN, em relação a INFO.

A surpresa fica por conta da Q20 a) relacionada com PROGRAMAS DE

BENEFíCIOS (fringe benefits) para INFO onde o valor de 80% indica que as

políticas de recursos humanos para a área de benefícios ainda é muito

conservadora, não existindo opções ou novidades nesta área.

Quanto a HIPÓTESE XII A relacionada com os agentes ADM e OPER

os valores não diferem muito de INFO, o que nos permite considerar que ela não

pode ser aceita "in totum", mas apenas parcialmente. Por exemplo, na Q19 e) o

tratamento dado ao pessoal de OPERAÇÃO é o mesmo dado ao pessoal de INFO(

forma de "IGUALDADE"), enquanto os recursos humanos ADMINISTRATIVOS

ainda são tratados nas formas de REMUNERAÇÃO de maneira "MUITO REATIVA",

'0 que nos pode induzir ou podemos inferir que a nível ADM a HIPÓTESE XII A é

válida.

Outro ponto que pode nos conduzir a invalidade da HIPÓTESE XII A é

no nível OPERACIONAL onde a Q23 e) nos indica uma "MUITA PRÓ-

ATIVIDADE"nos aspectos de NEGOCIAÇÕES SINDICAIS em relacão aos salários

e benefícios, fato que reflete a nossa realidade.

Da TFR obtida no Quadro 3.25 temos a observar que as questões

colocadas para os respondentes das empresas atingem muito da burocracia

empresarial. Destacamos o presente grupo de perguntas pois elas estão diretamente

vlnculadas.aos processos de expansão das empresas.

KATZ & KAHN (1978:126) sobre o assunto detalham que: "Um outro

motivo para a expansão das organizações é a própria natureza da estrutura

burocrática. A buroccracia é um dispositivo social racional para fazer frente aos

problemas através da legitimação de um sistema de desempenho de papéis. A

reação imediata a qualquer evidência de tensão do sistema ou de pressão

externamente induzida é a criação de novos papéis e novas regras.
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o crescimento e a expansão ocorrerão mais prontamente em organizaçõ

duradouras cujos ciclos de energia acarretem uma transação direta e imediata

'o meio ambiente." As 5 questões agora analisadas possuem uma intensa troca

energias com o Ambiente Externo, principalmente quando volta-se para

profissional Analista de OMIS integrando-se a INFO, ADM e OPERo

A HIPÓTESE XI A pode ser considerada plausível, desde que faça

uma análise detalhada dos números.

Assim, na Q48 a)- COMPOSiÇÃO da população e a relação com a

pelos salários e benefícios e na Q46 a)- ofertas de SALÁRIO e benefíci

envonlvendo OMIS, temos a "IGUALDADE"que significa um equilíbrio entra
reatividade e a pró-atividade e pode justificar um tratamento diferenciaddo

o pessoal envolvido com INFO. A Q47 a)-MANIPULAÇÃO dos salários e benefíci .

pela oferta/procura de Mão-de-obra devido a situação econômica do país e

próxima também ao EQUILíBRIO, com 45% "POUCO REATIVO"e "55% MU

PRÓ-ATIVO". Ao inverso, nos valores, temos a Q45 a)- que considera o vai

ECONÔMICO dos salários, benefícios e resultados da atividade do profissional

OMIS. A única questão que não apoia a HIPÓTESE XI A proposta é a Q44 a)

procura traçar a evolução do movimento SINDICAL em relação as reivindicaçõ

salariais e outras vantagens; neste caso as políticas de recursos human

. chegam ao valor de 80% na sua "muita reatividade", isto podendo significar que

profissionais desta área esperam as iniciativas sindicais para tomarem medi

administrativas.

Para a HIPÓTESE XII A, no Ambiente Externo atual, o quadro total c

questões é "MUITO REATIVO" o que comprova a mesma, pois as políticas

Recursos Humanos esperam os acontecimentos (num procedimento estáti

para reagirem, num nível entre "baixo e médio"pelos números obtidos.

A única questão a indicar um tratamento caminhando do estático pa

dinâmico é a Q44 e) - SINDICAL, onde ocorre a "IGUALDADE"entre a reativi

e a pró-atividade.

Como conclusão, as pressões externas na presente UNAN podem mu

o caráter das políticas de Recursos Humanos para integrarem-se a nova tecnolo

que está sendo implantada. E' a tendência que os números apresentaram ne
Unidade de Análise.
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HIPÓTESES XI 8 e XII 8

"XI B-Os SALlBEN de INFO deixarão de receber qualquer

tratamento diferenciado."
"XII B- Os SALlBEN de ADM e OPER manterão o tratamento

estático e nível "baixo".
PERíODO FUTURO

Para o Ai as letras b),d), f) das questões 18,19,20,21,22 e 23(Odr 3.29),

e, para o Ae as letras b),d),f)das questões 44,45,46,47e48(Odr 3.3)

Ai
Na TFR obtida no Quadro 3.29 temos o referencial que indica que o

futuro está comprometido com o passado, principalmente no aspecto empresarial,

~pois o sistema futuro é uma continuação natural, no tempo e no espaço do sistema

presente ou atual.

KATZ & KAHN (1978:33) nos auxiliam a dirigir nosso foco aos pontos de

interesse nesta UNAN ao afirmarem que: " A teoria de sistema está basicamente

interessada pelos problemas de relações, de estrutura e de interdependência e

não pelos atributos costantes dos objetos.( ... ) As formulações mais antigas de

constructos de sistema lidavam com os sistemas fechados das ciências físicas,

nos quais as estruturas relativamente autocontidas podiam ser tratadas, com

êxito, como se fossem independentes de forças externas. Mas os sistemas vivos,

(... ), quer sejam organizações sociais, se acham agudamente na dependência de

seu meio externo e, por isso, precisam ser concebidos como sistemas abertos." A

presente UNAN é altamente dependente do Ae, podendo ser, conforme KATZ &

KAHN (1978:49) inventados, manipulados e distorcidos: "As estruturas sociais

são sistemas essencialmente inventados. São sistemas feitos pelo homem e

imperfeitos. De um momento para outro podem romper-se ... (... ) Os sistemas

sociais firmam-se em atitudes, percepções, crenças, motivações, hábitos e

expectativas dos seres humanos. Tais sistemas representam padrões de

relacionamento em que a constância das unidades individuais que neles se

envolvem é muito baixa. Uma organização pode ter um giro muito alto de sua mão-

de-obra e ainda assim perdurar. Os relacionamentos dos itens, mais do que estes

por si, proporcionam a constância."
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Este fato fica claro nesta UNAN, onde os enfoques administrativ

voltados a SALÁRIOS e BENEFíCIOS tem íntimas ligações com inúmeras vi

-orqanizacionais. das quais destacamos em primeiro lugar a OUALlDADE DE VI

~NO TRABALHO com 95% de "PRÓ-ATIVIDADE"em INFO e ADM.

Apresentamos duas HIPÓTESES em paralelo (XI B e XII B)generalist

mas que enfocam diretamente as três áreas analisadas na presente tese, cham

de agentes, isto é INFO, ADM e OPERo Na HIPÓTESE XI B. para o futuro, afi

que os Recursos Humanos em INFO não irão receber tratamento diferenci

dos indivíduos empregados em ADM e OPER, em relação a salários e benefícios.

resultados, de princípio, indicam poucas diferenças reais entre estes três agentes

fato que merece um tratamento individualizado.

A HIPÓTESE XI B está confirmada, pois em 4(quatro) questões,

seis propostas, os resultados são iguais para os três agentes (INFO, ADM

OPER). São elas: a 018 que trata dos PLANOS de cargos na empresa, onde

.políticas de Recursos Humanos dedicarão 90% em 'MUITA PRÓ-ATIVIDADE"

segue-se a 019 - SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO ou INCENTIVOS SALARIAl

que possuem o mesmo valor da questão anterior, numa clara indicação d

interesse dos profissionais de RH por esta área. Pela importância destas du

questões em relação ao todo podemos considerar válido nosso posicionament .

Na 019 a), por exemplo quetrata dos SISTEMAS DE REMUNERAÇÁ

ou INCENTIVOS SALARIAIS em INFO onde ocorreu no período de 1980/1

uma "IGUALDADE" entre a reatividade e a pró-atividade, havíamos previsto qu

ela tenderia para uma forte pró-atividade no período futuro, como pode

comprovado; e, a 021 a) que trata da QUALIDADE DE VIDA dos profissionais d

INFO que obteve o valor de 30% como "POUCO REATIVO" no período anterior(1

1990), significando uma "PRO-ATIVIDADE"de 70% passou para 95% no perío

futuro (1990/2000).

Ficou comprovada nossa opinião de que havia uma tendência d

demais questões para a pró-atividade, como, por exemplo, a relacionada co

informações sobre PLANOS DE CARGOS para INFO (018 a)- de45% dobro

para 90% em PRÓ-ATIVIDADE) e os métodos de NEGOCIAÇÕES de salários.

benefícios para INFO (023 a)- de 35% dobrou para 70% em PRÓ-ATIVIDAD
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Verificamos também que na 020 a) também duplicou a "MUITA PRÓ-

ATIVIDADE, que de 20% passou para 55%; na organização de AVALIAÇÃO DE

DESEMPENHO através de APO (Administração por Objetivos ou OMPs) para

INFO (022 a))houve uma passagem de 35% para 85% confirmando, mais uma vez

nossa projeção baseado nos valores do período "ATUAL" -1980/1990) que

tendiam de uma reatividade para uma pró-atividade (como está sendo agora

constatado na análise dos dados do período "futuro").Neste aspecto, os valores

nos indicam um dinamismo que era subjacente no período anterior e que deverá

aflorar no final do século e que continua permeando todas as questões desta

UNAN, em relação a INFO.

.
!'

A surpresa fica por conta da 020 a) relacionada com PROGRAMAS DE

BENEFíCIOS (fringe benefits) para INFO onde o valor de 80% cai para 45%, a

indicar uma possível igualdade entre REATIVID-ADE e PRÓ-ATIVIDADE, numa

clara afirmação de que as políticas de recursos humanos para a área de

benefícios ainda é muito conservadora, não sendo previstas novas opções ou

invenções nesta área, a não ser uma possível MUDANÇA no sistema de FUNDO

DE GARANTIA POR TEMPO DE SERViÇO, totalmente disvirtuado de suas

finalidades básicas, ou seja, obtenção de fundos para construção de casas

; populares e garantir um pecúlio na aposentadoria do empregado.

Ouanto a HIPÓTESE XII B relacionada com os agentes ADM e OPER

os valores não diferem muito de INFO, o que nos permite considerar que ela não

pode ser aceita. Por exemplo, nas 018, 019,020,022 os resultados para os três

" agentes são iguais. Na 021 são identicas para INFO e ADM havendo pouca

.diferença para OPERo

O -ponto interessante deste levantamento é a 023, que trata das

NEGOCIAÇÕES COM SINDICATOS e ASSOCIAÇÕES DE CLASSE em relação a

salários e outras conquistas. Os resultados mostram que para OPER o valor é o

mais alto (80%) e para INFO, o mais baixo (70%) nos processos de 'PRÓ-

. ATIVIDADE". Este resultado representa uma realidade (forte negociação com

sindicatos operacionais) e uma perspectiva para este final de século, ou seja, o

fortalecimento dos SINDICATOS perante as EMPRESAS nos processos de

NEGOCIAÇÕES salariais e benefícios.
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Da TFR obtida no Quadro 3.33 obtemos dados para

~constructo "futuro", como no passado, as questões colocadas para os responde

.das empresas atingem muito da burocracia empresarial. Destacamos o prese

gn,Jpode perguntas, agora para o período de 1990/2000, pois elas estão diretame

vinculadas aos processos de expansão das empresas.

"Podemos imaginar que o leitor não tem mais paciência com as no

exposições complicadas sobre coisas que em última análise são óbvi

sobretudo se pensarmos que a nossa formulação ainda é provisória e impreci

são as palavras de WESER (1992:260) que podem e devem ser aproveitadas n

trabalho. Vejamos a situação das duas HIPÓTESES propostas. Pelos núme '

a HIPÓTESE XI S está comprovada, pois o tratamento dado a I.NFO será, atra

das políticas de Recursos Humanos, a mesma para ADM e OPERo Entretant

óbvio aparece contradizendo a HIPÓTESE XII S, pois o tratamento oferecido

três agentes deverá ser dinâmico, nível "médio para alto"e "MUITO PR

ATIVO"conforme as Questões 44 a 48.

O maior destaque de "PRÓ-ATIVIDADE"é para a atividade

profissional de OMIS e a consideração do valor econômico na Q45 a)-INFO,

chega a 85% a indicar uma forte tendência para a valorização deste técni

analista. Em contrapartida, convém destacar, que o movimento sindical para I

deverá ser o mais "baixo"entre os três agentes, pois a Q44 a)-SINDICAL, rece

55% como "Pró-atividade", muito próximo a "igualdade(50%).

As demais questões 46, 47 e 48 tem valores variando de 60% a 80%;

é, de "médio para alto", confirmando nossas palavras em relação as

HIPÓTESES analisadas na presente UNAN, no período futuro e ambiente

(Ae). Entretanto estas 3 questões se completam com as outras duas, forma,

um conjunto de forças de controle e AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO bem

de acompanhamento e monitorização da QUALIDADE DE VIDA do indiví

naquilo que KATZ & KAHN (1978:52) chamam de" variabilidade e instabilidade

'ações humanas" e as diferenças nas formas de pressões de controle.
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Dizem mais: "Seu modelo ( de Thelen, comunicado pessoalmente ao

autor em 1960, nota do editor e adendo nosso) faz distinção entre três tipos de

pressões de controle: requisitos do ambiente ou de tarefa em relação às

necessidades( Pressões do ambiente, adendo nosso), exigências que surgem das

espectativas e valores compartilhados(Valores e expectativas compartilhadas,

. adendo nosso) e a imposição de regras." As 5 questões da presente UNAN

(SAL(AD)/BEN(QVT) foram estruturadas sob este enfoque e resultaram em uma

base conceitual estabelecida pelas hipóteses propostas.

HIPÓTESES XIII A e XIV A
" XIII A - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com INFO era "muito alta".

"XIV A - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com ADM e OPER era "média"

PERíODO ATUAL

Para o Ai as letras a),c), e)das questões 19,20 e 21 (Quadro 3.21),

para o Ae as letras a),c),e) das questões 45,46 e 48 (Quadro 3.25)

Ai
•I

Na TFR obtida no Quadro 3.21 mantemos a apresentação de duas

HIPÓTESES generalistas enfocadoras das três áreas ànalisadas : INFO, ADM e

OPERo

Ambas as HIPÓTESES podem ser consideradas válidas.

Nossa HIPÓTESE XIII A de que a QUALIDADE DEVIDA dos recursos

humanos voltados a INFO é melhor que dos indívuos de ADM e OPER está

comprovada na Q21, onde a PRÓ-ATIVIDADE é, respectivamente 70%, 65% e

55% para os três agentes mencionados. Como apoio, temos a questão 19, onde,

conforme já mencionado anteriormente, INFO e OPER recebem a mesma atenção

nas políticas de Recursos Humanos voltadas a este campo. O único aspecto

contraditório é a Q20 que trata dos benefícios e que destoa dos demais resultados

.i no presente período (1980/1990), mas que se igualará no futuro (1990/2000),

conforme poderá ser visto .

..
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A outra HIPÓTESE XIV A de que a QUALIDADE DE VIDA do pessoal

ADM e OPER fica na "média"também é plausível pelos resultados, tanto os

mencionados acima, como os relativos a Q19, que nas letras c) e e) estão muito

J;próximos a "IGUALDADE"entre reatividade e pró-atividade, isto é, numa "média".

Na TFR obtida no Quadro 3.25 percebemos que mais uma vez, as .

questões colocadas para os respondentes das empresas atingem muito as

Informações & Sistemas que permeiam a burocracia empresarial. Destacamos o

presente grupo de perguntas pois elas estão diretamente vinculadas aos processos

de codificação das mensagens nas empresas.

KATZ & KAHN (1978:261) sobre o assunto detalham que: "As organizações

, também, têm seus próprios SISTEMAS (grifo nosso) de codificações, os quais

determinam a quantidade e tipo de informação que recebem do mundo externo (Ae,

adendo nosso) e sua transformação de conformidade com suas propriedades

decorrentes de sistema (Ai, adendo nosso). A limitação mais geral é que a posição

que as pessoas ocupam no espaço organizacional determinará sua percepção e

interpretação da informação que chega e sua procura de informação adicionaL" .

As informações do mundo externo, devidamente codificadas no Ai, bem

como os valores obtidos, permitem dizer que a HIPÓTESE XIII A para o período

atual e Ambiente Externo é compatível e que a HIPÓTESE XIV A também o é,
confirmando, no ambiente externo (Ae) o que já foi constatado no ambiente interno

(Ai). Vejamos o porque através da Q45 a), 46 a) e 48 a) todas envolvidas com

INFO e que podem permitir uma QUALIDADE DE VIDA "alta para muito alta". A

Q45 mostra que as políticas de Recursos Humanos tem, no Ae, uma consideração·

"MUITO PRÓ-ATIVA"com os profissionais de INFO e aqueles envolvidos com

OMIS, sob o ponto de vista de valor econômico (salários mais benefícios versus

resultados); nas demais duas questões há um grande equilíbrio entre reatividade

e pró-atividade, como indicar de tendência pró-ativa para o "futuro" no Ae, que

verificaremos a seguir.

Como o Ethos deve ser mantido na avaliação das questões peloS

respondentes, acreditamos que as mudanças serão mínimas para o "futuro", nas

bases culturais, pois segundo MERTON (1970:438) " Uma vez que umEthos ou

sistema geral de valores não é o mesmo que o comportamento diferenciado num

sistema de papéis ... " as respostas devem confirmar nossas hipóteses.
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HIPÓTESES XIII 8 e XIV 8
"XIII B - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com INFO deverá ficar

igual aos ADM/OPER".

"XIV B - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com ADM 1 OPER

deverá ficar na "média".

PERíODO FUTURO

Para o Ai as letras b),d), f) das questões 19,20 e 21 (Quadro 3.29), e,

para o Ae as letras b),d),f) das questões 45,46 e 48(Quadro 3.33)

Ai
Na TFR obtida no Quadro 3.29 mantemos a apresentação de duas

HIPÓTESES generalistas enfocadoras das três áreas analisadas: INFO, ADM e

OPERo As duas podem ser consideradas corretas. A Q19 a),c) e) que tendiam a

uma "IGUALDADE"no período de 1980/1990, deverão neste final de século serem

"MUITO PRÓ-ATIVAS"no detalhamento de políticas de Recursos Humanos para

os Sistemas de REMUNERAÇÃO ou incentivos salariais. O tratamento deverá ser

igual para os três agentes, confirmando nossa HIPÓTESE XIII B. Ela também é

· confirmada pela questão 21 e suas 3 letras, em valores superiores a questão

anterior, isto é, chega a 95 a pró-atividade.

A HIPÓTESE XIV B pode ser encontrada nas questões acima estudadas,

mas, C? termo "médio"é obtido pela Q20 a), c) e e) que estão saindo de uma situação

de equilíbrio para a pró-atividade (45% em reatividade contra 55% a favor da pró-

ativi dade).

Ae
Na TFR obtida no Quadro 3.25, as três questões que compõem a

presente situação possuem uma mesma identidade, encontrada também em

WEBER (1989: 60) quando diz que "Há uma identidade entre cultura econômica,

condições relativamente elevadas de vida ... ",

A identidade, como visto no período anterior (1980/1990) revela-se pela

· informação e seu tratamento no período futuro (1990/2000), fato que WEBER

· também previa, na mesma época, entretanto 100 anos atrás, escrevendo que:



Para o Ai

para o Ae
as letras a),c), e) da questão 22

as letras a),c), e) da questão 46

(Quadro 3.21), e,

(Quadro 3.25)

.•QUADRO DE MAPAS-RESUMO

"Os dados disponíveis para observação ... restringe-se ao período

1871 e 1885, e apenas nos permitem detectar de modo impreciso o início de u

processo que, segundo tudo o que sabemos, tem-se acentuado ...Além disso,

; precisão dos dados numéricos naturalmente é afetada pela ... Isto não nos impede

contudo, de ver com bastante clareza aquilo que interessa."

De princípio as duas HIPÓTESES podem ser consideradas aprovad

pois registramos dados e valores de "MUITA PRÓ-ATIVIDADE".

Além da igualdade entre os 3 agentes, previsto na HIPÓTESE

a HI PÓTESE XIV B também poderá ser colocada a prova quando analisamos

item da Q46-SALÁRI0 que apresenta indicadores naturalmente afetados po

situações complexas do Ambiente externo e que fogem deste estudo, mas que no

nos impede, contudo. de percebermos com clareza que a Qualidade de Vida do

Trabalhadores não deve melhorar neste final de século, permanecendo como e

ou na melhor das hipóteses, na "média"como prevismos.

Finalizando este tópico, convém lembrar como WEBER (1978:11

observa o termo "médio": "A diferença entre conceitos genéricos simples, q

apenas reúnem as características comuns a diversos fenômenos empíricos, e

tipos ideais genéricos, como, por exemplo, um conceito de tipo ideal da "essência

do artesanato naturalmente é fluída em pormenores. Mas nenhum conceit

genérico possui, enquanto tal, um caráter "típico", como também não existe um ti
"médio"puramente genérico. Sempre que falamos de grandezas "típicas"-- co

na Estatística, por exemplo --- encontramos algo mais que um mero termo médi

Quanto mais se trata de classificações de processos que se manifestam

realidade de uma forma maciça, tanto mais se trata de conceitos genéricos."

o resultado destas considerações levam a observação das du

HIPÓTESES levantadas, como conceitos genéricos e com uma classifica
"média".

HIPÓTESE XV A
. "XV A - A Avaliação de Desempenho dos Recursos Humanos em INF

ADM e OPER não possuia OMPs (Objetivos, Metas e Projetos)".

PERíODO ATUAL
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Ai
Da TFR obtida no Quadro 3.21 retiramos algumas considerações:

"Não há falta de material sobre os critérios quanto ao êxito organizacional.

A literatura está cheia de reterências pertinentes à eficiência, produtividade,

absenteísmo, giro de empregados, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (adendo

nosso), e rentabilidade -- tudo oferecido impllcita ou explicitamente, em separado

ou em combinação, como definições de efetividade organizacional. A maior parte

, do que se escreveu quanto ao significado desses critérios e quanto à sua inter-

relação é questão de julgamento e, portanto, suscetível de discussão.

O pior (ou, quem sabe, o melhor. ..) é que a literatura está eivada de

conselhos que parecem sagazes, mas que são tautológicos e contraditórios. Nos

últimos anos começou a acumular-se evidência, fornecida pela pesquisa, deste

estado insatisfatório de coisas.", é.o posicionamento de KATZ & KAHN (1978:175)

e que pode ser absorvido no estudo da situação e da atuação que envolve as

técnicas de Organização, Métodos, Informação e Sistemas de Avaliação de

Desempenho no processo integrativo de RH com INFO.

Nossa HIPÓTESE· XV A está comprovada, pois os resultados

apresentam-se "MUITO REATIVOS" com um crescendo do agente INFO para

OPER, podendo significar que existe uma maior Administração por Objetivos em

INFO do que em OPERo

Ae
Na TFR obtida no Quadro 3.25 enfocamos a Avaliação de Desempenho.

A Avaliação de Desempenho é ou não uma figura "maldita" como técnica
-~~

de administração? Há opiniões contraditórias, como do criador do Prêmio Deming

( outorgado as empresas que cultivam métodos estatísticos para o Controle de

Qualidade), Prof. Dr. W. Edwards DEMING, autor do livro "Out of the Crisis

(Saíndo da Crise-1982) que numa palestra (1990:18) em VT, afirma que "Uma

terceira doença fatal é o sistema anual de avaliação dos assalariados, conhecido

.. também como sistema de mérito, avaliação anual de desempenho, atribuição

anual de notas. CONHECIDO TAMBÉM PELO NOME DE ADMINISTRAÇÃO POR

OBJETIVO (adendo nosso)."



DEMING continua: "Na Alemanha, alguém chamou isso de "adminis

pelo medo". Pagar de acordo com o mérito. Pagar pelo que se recebe. Recompen

o desempenho. Parece ótimo. E' impossível. Infelizmente, é impossível a cu

prazo. Depois de dez anos, talvez vinte anos, ok.( ... ) Faz muitos anos, e ningué

sabe onde isso começou, decidiu-se que todo mundo tinha de ser avaliado. Ago

o efeito é devastador. As pessoas precisam de alguma coisa que mostrar, u

coisa importante. Em outras palavras, o sistema, o sistema de mérito, alimenta

desempenho imediatista. Aniquila o planejamento a longo prazo. Aniquila o trabal

em equipe.As pessoas não conseguem trabalhar juntas. Para receber u

promoção, você tem de correr na frente. (... ) Isso é impossível na tal avaliação

mérito, na análise de desempenho. (... ) Essa avaliação anual estimula a mobilida

na administração. Alguém não recebeu a avaliação máxima, que se traduz por

aumento salarial. E sai à procura de outro emprego."

~. QUADRO DE MAPAS-RESUMO

Toda Avaliação de Desempenho exige uma objetividade que invade

emocionalidade. KATZ & KAHN (1978:332/3) alertam sobre o assunto informan

que: "Conforme Janis(1959) realça, há dois tipos de emocionalidade que pode

afetar os líderes organizacionais e a objetividade de seus julgamentos: Um (... )

impulsos emocionais que se deslocam para a esfera do consciente: (... ) O segun

caso consistiria tanto em tendenciosidades emocionais crônicas como em impul

emocionais momentâneos.( ... ) As necessidades defensivas podem atuar e

qualquer estágio do processo de solução de problema, E'las podem bloquear o

distorcer a análise do problema ou a avaliação das consequências, ou podem

excesso de peso a um determinado tipo de solução.( ... ) Ossubordinados proteger

suas próprias posições fazendo triagem dos fatos de acordo com as tendênci

emocionais do chefe. (... ) Qualquer organização incapaz de adaptar-se às for

do meio ambiente será por elas destruída."

Com esta objetividade e com os resultados obtidos podemos inferir q

a HIPÓTESE XV A, para o período atual e ambiente externo também pode se .

considerada como correta. Partindo da presente situação (atual - 1980/1990) as ..

perspectivas para o futuro, através de uma interpretação da Q46 a) perm

vislumbrar que as ofertas de salários e benefícios no mercado, inclusive aquel

que envolvem o profissional de OMIS, tem relações íntimas com as Avaliações

Desempenho, desde que sejam suportadas por políticas empresariais e de recurso

'humanos que apresentem Objetivos, Metas e Projetos.
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HIPÓTESE XV 8
"XV B - A Avaliação de Desempenho dos Recursos Humanos em INFO,

ADM e OPER possuirá OMPs (Objetivos, Metas e Projetos) em níveis "baixos.

PERíODO FUTURO

Para o Ai

para o Ae

as letras b),d), f) da questão 22 (Quadro 3.29), e,

as letras b),d), f) da questão 46 (Quadro 3.33)

Ai
Da TFR obtida no Quadro 3.29 inferimos que a HIPÓTESE prevista pode

ser aceita formalmente. Entretanto o nível, se considerado baixo, médio ou alto

merece algumas considerações, tendo em vista .os resultados, iguais para os 3

. agentes, isto é, 85% "MUITO PRÓ-ATIVOS".

KATZ & KAHN (1978:149) estabelecem que: "As pessoas dentro de

qualquer sistema fazem contribuições cujos efeitos e valores variam e,

consequentemente, têm a probabilidade de serem recompensadas diferencialmente.

As orpanlzações diferem relativamente ao tipo de mecanismo de alocação criado

para controlar a distribuição de recompensas aos vários setores e intérpretes de

papéis. (... ) ."

KATZ & KAHN diz e m mais: "Os mecanismo de alocação são

essencialmente subsistemas políticos dentro da estrutura econômica." Na

interpretação dos Regulamentos Internos no nosso Quadro Teórico, ficou evidente

os diferentes graus e formas empregadas para um sistema de Avaliação de

Desempenho. No nosso caso podemos dizer que a classificação, ao contrário da

proposta na tese, pode ser considerada de "média para alta".

Ae
Observando a TFR obtida no Quadro 3.25, podemos comentar que

apesar de uma grande maioria de profissionais em Recursos Humanos em público

afirmarem e defenderem teses que a Avaliação de Desempenho não influi ou incide

sobre o salário, in "off", como é chamado no meio jornalístico uma declaração que

não é ou não deva ser publicada, pois, se tal fato ocorrer será desmentida, nos

processos de fixação de salários a Avaliação de Desempenho é um forte subsidio,

sendo em alguns casos considerada "prioritária" no rol de consultas.



Para o Ai

para o Ae

as letras a),c), e) da questão 23

as letras a),c), e) da questão 44

(Quadro 3.21),

(Quadro 3.25)
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A HIPÓTESE XV B pode ser considerada aceitável.

Todos os resultados são "MUITO PRÓ-ATIVOS" e seguem a linha obtida

.•no Ambiente Interno, através da questão 22. Observa-se, entretanto para o

.Ambiente Externo, através da questão 46, nos níveis b) d) e f) para os agentes

-INFO, ADM e OPER, uma clara diferenciação das ofertas de salários e benefícios

ao mercado de trabalho, envolvendo também os técnicos de OMIS, numa possível

referência a existência de objetivos, metas e projetos diferenciados, ou, como

rotulamos, em níveis "baixo, médio e alto".

No Ai e Ae, no período futuro, os Recursos Humanos voltados a INF

possuirão políticas muito pró-ativas em relação a Avaliação de Desempenho e

fixação de salários e benefícios, chegando-se ao valor de 85% e 80

respectivamente, indicando que estas políticas terão muito de objetivos, metas

projetos que deverão ser perseguidos e cumpridos.

No Ai, como foi mostrado, os três agentes possuem o mesmo nível

,;'Muita pró-atividade"(85%) numa visão do futuro. Entretanto, para 'o Ae,

situação tende aser pior para o pessoal de ADM (65%) e mais ainda para

recursos humanos operacionais (OPER - 60%). Apesar desta escala de diferen

a HIPÓTESE XV B é aceita "in totum" para o agente OPER e, em parte, para
níveis ADM e iNFO.

HIPÓTESE- XVI A
"XVI A - As Negociações são "baixas"em INFO com os Sindicatos,

inverso de ADM e OPER ".

PERíODO ATUAL

Ai

Vamos nos apoiar, mais uma vez na Tabela de Frequências Relativ
obtida no Quadro 3.21.
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KATZ & KAHN (1978:330) lembrando LEWIN, afirmam: fiA declaração

sumarizada de Lewin, de que o comportamento é uma função de personalidade e

meio,(lembrando: C = f (P + M), adendo nosso) tem sido reiterada até quase ao

ponto de banalidade. Como muitos outros princípios de valor, no entanto, este tem

sido honrado em palavras e omitido em ações". A prova desta situação pode ser

encontrada nas relações trabahistas, onde as palavras suplantam, em muito, as

ações.

A HIPÓTESE levantada pode ser considerada válida, pois os resultados

mostram que as NEGOCIAÇÕES sindicais são muito pró-ativas no nível OPER

(valor 55% na 023 e)), tornando-se muito reativas, em ordem crescente de ADM

para INFO. Assim, as políticas de Recursos Humanos voltados aos problemas

trabalhistas e sindicais podem ser classificados de "muito baixos para baixos"para

a área de INFO, e de "médio"para ADM e de "médio para alto"a visão de OPERo

Ae
Acompanhando a TFR obtida no Ouadro 3.25, podemos colocar a frase:

"Na democracia moderna os principais mecanismos para alcançar decisões são

a condescendência e a transigência"( KATZ & KAHN - 1978:162)

Páginas seguintes (pg. 327/8) os mesmos autores dizem que: "Os chefes

de muitas empresas industriais muitas vezes se têm surpreendido pelo sucesso

da sindicalização dentro seus próprios empregados. Podiam ver por que os

sindicatos conseguiam manter posição em outras empresas. ,as. afinal de contas,

haviam sempre tratado muito bem seus trabalhadores e não podiam ver motivos

para tal defecção dos empregados.' O que não conseguiam ver é que os

trabalhadores não partilhavam de seus quadros de referências sobre bom

tratamento ~em de suas crenças sobre os objetivos e diretrizes da empresa".

Antes porém, tinham alertado (pg. 324), citando DRUCKER (1964): "... é

praticamente impossível para o executivo empresarial descobrir qualquer coisa

sobre as idéias, interesses, abordagem e mentalidade da mão-de-obra, em seus

\ , freqüentes contatos com os líderes sindicais ---ou o mesmo acontecendo por

parte de tais líderes em relação à administração e aos administradores. Eis que

líderes e executivos nunca se encontraram senão como antagonistas, cada um

procurando derrotar o outro.(p.81 )."



Para o Ai

para o Ae

as letras b),d), f) da questão 23

as letras b),d), f) da questão 44

(Quadro 3.29),

(Quadro 3.33)
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A colocação acima vem ao encontro com nossos resultados e comprovam

a nossa HIPÓTESE XVI A para o AMBIENTE EXTERNO no período atual, pois,

apenas na área OPER há indícios que houve uma verdadeira "evolução do-

movimento sindical em relação as reivindicações salariais e outras vantagens",.

fato observado pelo resultado da Q44 e), que é 50%, isto é, há um equilíbrio entre

_areatividade e a pró-atividade. Em INFO o valor é altíssimo em "Muita reatividade"e

em ADM é relativamente alto, pois os resultados indicam que as polícas sindicais

para estes níveis são mais reativas que pró-ativas.

Na prática do dia-a-dia, os profissionais de Recursos Humanos estão

mais voltados aos acontecimentos de "chão-de-fábrica"procurando manter a

tranqüilidade ( como sinônimo de ausência de greves ou paradas aleatórias ou

mesmo operações braços cruzados, tartaruga, pipoca ou semelhantes), emitindo

políticas, normas, procedimentos e leis para este nível. Deixam de lado as áreas

-ADM e INFO com o firme pensamente da integração entre o profissional de RH e

este tipo de recursos humanos, pois todos são "BUROCRATAS"ou "DO

-ESCRITÓRIO", 'estando pois num mesmo barco. Quando explode a greve nos

escritórios, há uma revolta íntima contra a "traição"ou a queixa "por que não m
avisaram?"

HIPÓTESE XVI 8
"XVI B - As Negociações serão mantidas a nível anterior ("baixas")e

INFO com os Sindicatos, m.antendo-se elevadas em ADM e OPER ".

PERíODO FUTURO

Ai

Da TFR obtida no Quadro 3.29 retiramos subsídios para afirmar,

a HIPÓTESE XVI A, a presente HIPÓTESE XVI B levantada pode
considerada válida.
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Os resultados mostram que as NEGOCIAÇÕES sindicais serão previstas

no futuro como muito pró-ativas no nível OPER (passou de 55% no período 1980/

1990 para o valor 80%para 1990/2090 na Q23 e)), tornando-se muito pró-ativas,

em ordem decrescente de ADM para INFO.

Assim, podemos confirmar que as políticas de Recursos Humanos

voltadas aos problemas trabalhistas e sindicais podem ser classificados de "baixo

para médio"para a área de INFO, e de "médio para alto" em ADM e de " alto para

muito alto" na visão de OPERo

Ae
Da TFR obtida no Quadro 3.33 , os resultados comprovam a nossa

HIPÓTESE XVI B para o AMBIENTE EXTERNO no período futuro, pois, na área

OPER os indícios identificados no período anterior ("atuai") de que houve uma

verdadeira "evolução do movimento sindical em relação as reivindicações salariais

e outras vantagens".,realmente torna-se um fato esperado, o que pode ser

observado pelo resultado da Q44 e), que de 50% passa para 75%, isto é, de uma

situação de equilíbrio entre a reatividade e a pró-atividade, passamos para uma

atuação fortemente pró-ativa, dentro das políticas de Recursos Humanos. Em

INFO o valor que era altíssimo em "Muita reatividade"e em ADM é relativamente

alto, passam a ser, como desejo ou previsão do futuro, vaiores que indicam que

as futuras polícas sindicais para estes níveis sserão mais pró-ativas.

Vale a pena repetir que na prática do dia-a-dia, os profissionais de

Recursos Humanos estão mais voltados aos acontecimentos de "chão-de-fábrica",

inclusive como perspectiva futura, mas, o valor que mede esta tendência já não é

tão distante dos recursos humanos aplicados em ADM e INFO.
'!,.,'.

Esta constatação pode pertubar a aceitação pura e simples da HIPÓTESE

mencionada sem que ocorra uma ressalva no sentido de que a palavra "baixo"da

hipótese, pode ser analisada como de "baixo para médio".

IV - HIPÓTESES NA UNAN SEG I SAUD OCUP



PERíODO ATUAL
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HIPÓTESE XVII- A
"XVII A - Os programas de SEG/SAUD OCUP para os RH

INFO, ADM e OPER foram mínimos e só os legais (considerados nível "baixo

Para o Ai as letras a),c), e) das questões 24,25,26 27,28 e 29 (Quadro 3.22),

para o Ae as letras a),c),e) das questões 49,50,51,52,53 e 54 (Quadro 3.26)

Ai
Na TFR obtida no Quadro 3.22 encontramos subsídios para dizer que

nossa HIPÓTESE XVII A está aprovada. Das 6 (seis) questões apresentadas, .

(quatro) indicam uma total reatividade e em números elevados como pode

"_observado nas questões 24,25,27 e 28. Na Q29, temos uma parte, letra e), relati

aos recursos humanos OPER, também enquadrados nesta "MUITA REATIVIDADE _

As outras duas questões também conduzem a aprovação da hipótese.

questão 29, está com os seus números nas letras a) e c) muito próximos

"EQUILíBRIO", isto é 50%. Quanto a Q26, as respostas referem-se às "intenções

não propriamente, às "ações", e neste campo os profissionais de Recurs

Humanos são pródigos em participar do ditado popular que diz que: "o céu e

cheio de pessoas de boas intenções ... " Além de tudo, pelos valores expressivo

podemos considerar realmente o nível oferecido como programas de SEG/SA

OCUP em nível "baixo", dentro do período "atual -1980/1990" e

Interno (Ai) da empresa.

Na Q28 é interessante destacar que o LAZER está mais próximo ao n

OPERACIONAL do que nos demais. Sobre o assunto KATZ & KAHN (1978:1

dizem: "Existe uma área na vida, fora das principais estruturas organizacion

em que o indivíduo segue suas próprias inclinações e se expressa através

hobbies, esportes, artes, a fruição das artes dos outros ou a experiência vicária

ver os outros em seus desempenhos, seja no palco ou no campo dos espo

Este é o mundo das atividades de lazer.", que parece ser usufrui do com m

intensidade pelos profissionais de "chão-de-fábrica", graças, talvez, às políti

de recursos humanos voltados para esta área dentro da conhecida e exaustivame

estuda escala de valores e necessidades de Maslow/Herzberg.
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Ae

Na TFR obtida no Quadro 3.26 encontramos os dados quep e r m i tem

afirmar que a nossa HIPÓTESE XVII A também está aprovada para o Ambiente

Externo (Ae) no período atual (1980/1990). Das 6 (seis) questões apresentadas,

5 (cinco) indicam uma total reatividade e em números elevados como pode ser

observado nas questões 49,50,51, 5 2 e 53. Na Q54, temos uma parte, letra c),

relativa aos recursos humanos ADM, também enquadrados nesta "MUITA

REATIVIDADE". Na Q54 que trata do CONTROLE das doenças profissionais

percebemos que nossa HIPÓTESE está completa.

Os seus números nas letras a) e c) estão muito próximos ao

. "EQUILíBRIO", isto é 50%, fato constatado na letra a). Quanto a resposta a letra

e) nesta questão (54), refere-se propriamente às "ações" obrigadas por lei, o que

leva a uma intensidade de "MUITO PRÓ-ATIVO"DE ATÉ 70%, o que não

representa, necessariamente, políticas inovadoras de Recursos Humanos para

esta área. A Q53 e) também está na mesma situação acima de "EQUILíBRIO", a

orientar os processos de MUDANÇA.dos RH em OPERo

Além de tudo, pelos valores expressivos, podemos considerar realmente

..o nível oferecido como programas de SEG/SAUD OCUP em nível "baixo", dentro

do período "atual-1980/1990" e no Ambiente Externo (Ae) da empresa. Entretanto

uma leve esperança para os recursos humanos de INFO é prevista na Q54 letra

;a) quando há o "EQUILíBRIO"no controle das doeçasprofissionais.

HIPÓTESE XVII B
·"XVII B - Os programas de SEG/SAUD OCUP para os RH de INFO, ADM e

OPER permanecerão no nível mínimo e só os legais (considerados nível "baixo").

PERíODO FUTURO

Para o Ai as letras b),d), f) das questões 24,25,26,27,28 e 29(Qdr 3.30), e,

para o Ae as letras b),d), f) das questões 49,50,51,52, 53 e 54(Qdr 3.34)



Ai

QUADRO DE MAPAS-RESUMO

Na TFR obtida no Quadro 3.22 encontramos subsídio para afirmar qu

a nossa HIPÓTESE XVII B não está aprovada.

Das 6 (seis) questões apresentadas, apenas 1 (uma) indica uma

reatividade e em números elevados como pode ser observado na questão 24 com

uma continuidade no futuro, da época passada E este único valor não pode se

usado para apoiar a hipótese proposta.

Na demais questões todos os resultados são "MUITO PRÓ-ATIVOS

que indica a possibilidade de que neste final de século as políticas de Recur

Humanos para a área de SEGURANÇA e SAÚDE OCUPACIONAL sejam

caminho para a obtenção de uma melhor QUALIDADE DE VIDA A

.TRABALHADOR.

O futuro voltado a presente UNAN, no seu Ambiente Interno é otimi

e alimentado por "boas intenções"das possíveis políticas de Recursos Human

que deverão imergir neste final de século.

Talvez a idéia de KATZ & KAHN (1978:172) ajudem a emissão m

dinâmica destas orientações ou diretrizes políticas. Eles falam: "E as idéi

geradas no mundo da arte podem reforçar ou racionalizar o status quo, como n

sociedades totalitárias mais controladas, ou podem ser críticas à socied

existente, podem ser inovadoras e uma fonte de MUDANÇA e ADAPTAÇ

(adendo nosso). As mudanças organizacionais mais significantes são previst

pelos artistas criativos que ajudam a fornecer a lógica para a aceitação poste r

de tais modificações."

OtJservando as Questões componentes da UNAN SE/SAUD OC

percebemos uma nova dimensão no planejamento de APOSENTADORIA (Q2

que de 25% foi para 60% em "MUITA PRÓ-ATIVIDADE", mas que ainda é po

se pensarmos nos valores proporcionados aos aposentados, fato que pode apo

a nossa HIPÓTESE de que os programas permanecerão ainda em nível mínim

Entretanto está questão é a única com valores próximos ao "EQUILíBRIO".
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As demais questões, Q26- que considera o aspecto de SAÚDE, Higiêne,

Medicina e Segurança no trabalho, Q27- que analisa a PARTICIPAÇÃO e o

envolvimento dos empregados nos processos de tomada de decisão em assuntos

que lhes dizem respeito, 028- que enfoca os programas de LAZER,

companheirismo, clube ou grêmio e semelhantes e a Q29- que avalia como o

clima e a CULTURA da empresa são percebidos, sentidos e compreendidos,

receberam os valores que consideramos entre "alto para altíssimo" e que podem

induzir ou nos levar a inferir que os programas de SEG/SAUD OCUP deverão ser

altamente pró-ativados neste final de século.

Uma análise do ambiente externo (Ae) poderá confirmar esta tendência

observada no ambiente interno (Ai), para as espectativas dos profissionais que

atuam com os Recursos Humanos empresariais e aplicam as técnicas de

Organização, Métodos, Informação e Sistemas nos processos integrativos com

INFO e interrelacionais com ADM e OPERo

Ae
Na TFR obtida no Ouadro 3.34 encontramos os dados que nos levam a

afirmar que a nossa HI PÓTESE XVII B pode ser considerada aprovada em parte,

aproximadamente 50%, para o Ambiente Externo (Ae) no período futuro (1990/

2000).

Das 6 (seis) questões apresentadas, 3 (três) indicam uma total reatividade

números elevados como pode ser observado nas questões 49,51 e 5

2.Nestas três questões, a Q49 apresenta números próximos ao "EQUILíBRIO" a

.ndicar possivelmente que as idéias ECOLÓGICAS permanecerão no nível mínimo,

.. influenciando muito pouco as atividades dos profissionais de INFO e ADM e de

uma maneira equilibrada o pessoal OPERo Entretanto os números melhoraram

muito do período "atual"para o "futuro"( no cao de 10% de pouca pró-atividade

para 35%, isto é, triplicou o movimento a favor da ECOLOGIA.

A 051, também com números "MUITO REATIVOS" indicam que as

TENDÊNCIAS econômicas do país influenciam a retração ou expansão da

Organização, Métodos, Informação e Sistemas voltados para SEG/SAUD OCUP;

o mesmo fato se dá com a 052, que trata da taxa de desemprego e sua influência

nas propostas de SEG/SAU OCUPo
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Os números indicam que estes fatores serão considerados co

"reativos"aos acontecimentos, não havendo previsão para o futuro de políticas

RH criativas e inovadoras neste setor. Como inferição podemos achar que

"empregados terão uma queda na sua QUALIDADE DE VIDA, a valores mínimos

legais, o que está de acordo com a nossa HIPÓTESE XII 8.

Entretanto as 3 outras questões, Q50,53 e 54 não reforçam a nos

HIPÓTESE que não deve ser considerada para estes posicionamentos.

Assim, a Q50 alerta que no final do século as Pesquisas

Desenvolvimentos na UNAN SEG/SAUD OCUP deverão ser muito pró-ativa

principalmente na área OPER (letra e), com 80% de valor). Em INFO, no proce

integrativo, também deverão ser P & D (Pesquisadas & Desenvolvidas) vári

políticas e' formas objetivas que promovam a SEGURANÇA & SAUD

OCUPACIONAL do trabalhador.

Outro aspecto estimulante para a melhor qualidade de vida do trabalhad

é aquele identificado na Q53, principalmente a nível OPER e com menor vigor

nível de INFO. O assunto refere-se aos programas de MUDANÇAS comportament

em SEGURANÇA e SAÚDE e os resultados obtidos nas atividades prop\fissiona

Espera-se para o final do século, políticas de recursos humanos que induz

mais programas e a mais situações de SEG/SAUD OCUPo

Na Q54, este fato é confirmado pelo CONTROLE, que na área OP .

chega a 95%, ficando com 80% as áreas ADM e INFO, o que nos leva a inferir

os programas chegarão ao nível "altíssimo" neste final de século para SE

OCUP, ao contrário do que propomos em nossa HIPÓTESE X118, para o Ambie

Externo(Ae), fato que vem de encontro aos resultados obtidos no Ai.

HIPÓTESES XVIII A e XIX A
"XVIII A - Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH .

INFO, foram "baixos".

"XIX A- Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH

~DM/OPER foram "baixos".

Para o Ai as letras a),c), e) das questões 27,28 e 29 (Quadro 3.2

e, para o Ae as letras a),c),e) das questões 49,50 e 53(Quadro 3.2
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Ai
Na TFR obtida no àuadro 3.22 encontramos subsídios para dizer que as

nossas HIPÓTESES XVIII A e XIX A podem ser consideradas comprovadas,

mediante a análise das 3 (três) questões apresentadas que indicam uma total

, reatividade e em números médios para elevados como pode ser observado nas Q

27 e 28. Na Q29, temos uma parte, letra e), relativa aos recursos humanos OPER,

também enquadrados nesta "MUITA REATIVIDADE", como já escrevemos

anteriormente.

As outras duas questões também conduzem a aprovação da hipótese.

Convém relembrar que a questão 29 - que trata de "como o Clima e CULTURA da

empresa são percebidos, sentidos e comprendidos", está com os seus números

. nas letras a) e c) muito próximos ao "EQUILíBRIO", isto é 50%.

Na Q28 é interessante destacar que o LAZER está mais próximo ao nível

OPERACIONAL do que nos demais, entretanto todos são "Muito Reativos", com

•destaque para os recursos humanos em INFO, cuja reatividade é a maior entre os

três agentes (75%). Sobre o assunto TOFFLER (1970:233/4) diz: " O número de

passatempos, hobbies, jogos, esportes e divertimentos aceitáveis está subindo

.rapldarnente ... (... ) A ocupação do tempo de lazer se tornará uma base cada vez

'mais importante para a diferenciação entre as pessoas, à medida que a própria

"sociedade mudar de uma orientação voltada para o trabalho em direção ao maior

envolvi me nto no lazer."

Os resultados obtidos ainda não indicam que o tempo de lazer está

crescendo emuito menos que o tempo em processos participativos em assuntos

que digam respeito ao empregado esteja aumentando.

Por fim, a questão 27 de trata particularmente da PARTICIPAÇÃO indica

que a mesma está no nível previsto na HIPÓTESE XVIII e XIX A, isto é "baixa"e

apresenta o indicador de que ela é maior nas áreas ADM e de INFO, o que permite

inferir que a integração de INFO com RH é mais "fácil" nestes níveis.
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Ae
Na TFR obtida no Ouadro 3.26, da mesma forma que no Ai, te

.subsídios para dizer que as nossas HIPÓTESES XVIII- A e XIX A também est~
aprovadas para o Ambiente Externo (Ae) no período atual (1980/1990). Das

(três) questões apresentadas, todas indicam uma total reatividade e em núme

elevados, como pode ser observado nas questões 49,50 e 53(nesta com cuid
na letra e).

Na 049 - ECOLOGIA, a PARTICIPAÇÃO dos RH através de e para

INFO é "baixíssimo", chegando a 90%, decrescen-do em ADM (85%) e em OP

(80%), numa clara interpretação que restrições e idéias ecológicas cabem n

políticas produtivas, onde a pró-atividade é um pouco maior entre os 3 agen

Na 050 - INVESTIMENTOS, a PARTICIPAÇÃO para promover

-sspurança e saúde ocupacional também decresce de INFO (75%) para OPE

(60%), indicando uma pró-atividade maior a nível OPERACIONAL de investimento

.corn Pesquisa e Desenvolvimento para assuntos desta UNAN.

Finalmente, na 053 percebemos a mesma tendência das duas quest

anteriores. A nível OPER há mais programas para obter-se MUDANÇA

comportamentais em SEG/SAUO OCUP, (o nível é "IGUALDADE")restando

Recursos Humanos integrados com INFO, um processo de "Muita reatividade

Assim, tanto para o Ai como Ae, no período presente as HIPÓTES

apresentadas são válidas.

HIPÓTESES XVIII B e XIX B
"XVIII B - Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de INF

permanecerão inalterados em relação ao passado (que foram "baixos").

"XIX 8 - Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de AO

OPER serão maiores em relação ao passado (que foram "baixos").

Para o Ai as letras b),d), f)das questões 27,28 e 29 (Quadro 3.30),

para o Ae as letras b),d), f)das questões 49, 50 e 53 (Quadro 3.34)



QUADRO DE MAPAS-RESUMO 1181

Ai
Na TFR obtida no Ouadro 3.30 também temos os dados para afirmar que

:, as HIPÓTESES XVIII e XIX B podem ser consideradas, a primeira não aceita

e a segunda comprovada, mediante a análise das 3 (três) questões apresentadas

indicam uma total "MUITA PRÓ-ATIVIDADE em números altos para

altíssimos como pode ser observado nas O 27, 28 e 029.

Comentando a respeito dos processos e sistemas participativos através

do estabelecimento de política relativamente à metas substantivas, KATZ & KAHN

(1978:303) adicionam subsídios para nossas HIPÓTESES participativas ao

afirmarem que :"... o termo burocracia é usado com freqüência, não no sentido

weberiano, mas no sentido de um ramo executivo oficial absorvido somente na

preservação de sua própria estrutura e na comodidade de sua operação. Por isso,

. DRUCKE R (1946) comenta: "Se a organização se tornoui excessivamente

burocrática, o pessoal de cúpula terá também perdido sua flexibilidade ... Ouando

a sobrevivência burocrática se torna de importância capital, há uma abdicação de

tomada de decisão com respeito às principais metas substantivas da organização.

E, paradoxalmente, esta forma de concentração na sobrevivência leva com

rapidez ao desastre organizacionaL"

A questão 27 de trata particularmente da PARTICIPAÇÃO indica que a

mesma não está mais no nível previst.o na HIPÓTESE XVIII e XIX A, isto é "baixa",

as dá um salto qualitativo, em informática(INFO) principalmente de quase 3

ezes (passa d.e 30% para 85%) além de apresentar indicadores de que ela é

ual na área ADM e um pouco menor a nível OPER, o que permite inferir que a

integração de INFO com RH será "fácil" em todos os níveis neste final de século,

rincipalmente ao procurar-se saídas para que o desastre empresarial não

Na 028 é interessante destacar que o LAZER continua mais próximo ao

nível OPERACIONAL e agora, acompanhado do nível ADMINISTRATIVQ,(028 c)

e e)), estando próximo o nívellNFO (a) com 75% de Muita pró-atividade". Sobre

o assunto TOFFLER (1970:123/4) adiciona um apoio participativo a nossas

HIPÓTESES, ao dizer que: "Se foi MAX WEBER quem pela primeira vez definiu a

burocracia e previu seu triunfo, WARREN BENNIS pode estar entrando nos

manuais de sociologia como o homem que pela primeira vez previu de forma

onvicente seu decl ínio e esboçou os traços das organizações que estão surgindo

ra substitu í-Ia".
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Ora, o declínio de uma organização tem origem em inúmeros fatores, m

sem dúvida é o clima e a cultura os principais indicadores desta situação. A qu

29 trata deste assunto, e nos três níveis as respostas foram "Muito Pró-ativas"

-valores próximos a 100% (todos os três agentes obtiveram 90%). Este fato pa

indicar e nós inferimos que neste final de século, as políticas de Recu

Humanos irão procurar cada vez mais a integração homem /máquina de uma form
racional, objetiva e altamente dinâmica.

TOFFLER (1970:123) afirma que: "A era da industrialização trouxe

ritmo mais acelerado tanto para a vida individual quanto organizacional.

burocracia) com todas as regras codificadas, com um conjunto de princípios fi

indicando como lidar com diversos problemas de trabalho, o fluxo de' de

podia ser acelerado para acompanhar o ritmo de vida mais rápido trazido pe

industrialização. "Nossa questão 29, em todos os níveis indicou que os emprega

·deverão estar preparados para reconhecerem esta aceleração neste final

século. WEBER também previu esta aceleração, como verificaremos no Ambie

Externo a seguir.

Na TFR obtida no Ouadro 3.34, seguindo os passos anteriores te

que a HIPÓTESE XVIII B pode ser considerada aprovada em part

aproximadamente 50%, para o Ambiente Externo (Ae) noperíodo futuro (19

2000).

Das 3 (três) questões apresentadas, as políticas participativas

Recursos Humanos atingem o EQUILíBRIO em relação aos processos

procedimentos ECOLÓGICOS (049 e) mas apenas a nível OPER com um gra

aumento de 'conscientização (dobrou de 20 para 50% o estado "Muito pró-ativ

Em ADM também o aumento foi de 15 para 45%, proporcional a OPERo Em IN

passou de 10 para 30% a "Muita Pró-atividade", mas os valores ainda

"baixos"e, pouca coisa se conseguiu em relação ao passado, indicando que

HIPÓTESE é válida nesta questão.

Em INVESTIMENTOS( 050) na área de SEG/SAUD OCUP, as politi

de Recursos Humanos prevêm o dobro e até o triplo de interesse em Pesquisa

Desenvolvimento, o que torna a área de "Muita Pró-atividade" o que valida

HIPÓTESE XIX B "in totum", mas não coaduna com a HIPÓTESE XVIII 8.
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Na Q53- MUDANÇAS comportamentais em relação a SEG/SAUD OCUP

; estamos em situação identica a questão anterior, nada havendo a acrescentar.

Mas é nesta questão que podemos inferir a aceleração das técnicas de

INFORMAÇÃO e como o fluxo de decisões estão sendo acelerados pela introdução

da INFO na empresa.

TOFFLER (1970:122/3) diz: "WEBER foi suficientemente arguto para

observar este fato e destacou que "o extraordinário aumento na velocidade com

que as decisões de caráter público, bem como fatos econômicos e políticos, são

transmitidos exerce uma pressão costante e aguda em direção a um aumento do

ritmo da reação administrativa ... " Ele estava enganado, no entanto, ao dizer que

"o ponto ótimo desse tempo de reação é normalmente atingido apenas por uma

..organização estritamente burocrática". Pois hoje está claro que a aceleração da

~mudança atingiu um ritmo tão rápido que até mesmo a burocracia já não o pode

mais acompanhar. A informação irrompe através da sociedade tão rapidamente,

..mudanças drásticas da tecnologia chegam tão depressa, que novas e até mesmo

instantâneas formas de respostas da organização têm que caracterizar o futuro."

As respostas dadas indicam que os PROCESSOS E SISTEMAS DE

PARTICIPAÇÃO deverão aumentar consideravelmente neste final de século,

numa reorientação das políticas de Recursos Humanos, para a idéia de Bennis.

TOFFLER, continua: "Quais, então, serão as características das

empresas da sociedade superindustrializada? "A palavra-chave", diz BENNIS,

"será 'temporária'; haverá sistemas temporários adaptativos, em rápida

mudança."Os problemas serão resolvidos por forças-tarefas compostas de

"pessoas relativamente estranhas umas às outras, que representam.um conjunto

de habilidaGies profissionais diversas." (... ) Este é, portanto, um quadro da

emergente ad-hocracia, empresa do futuro, em rápido movimento, rica em

informação, cinética, preenchida por células transitórias e indivíduos extremamente

móveis.{ ... ) O novo espírito nessas novas empresas transitórias está mais próximo

..do homem empreendedor do que do homem empresarial."( ... ) O crescente rodízio

de todos esses relacionamentos significa uma carga adaptativa muito pesada

sobre os indivíduos criados e educados para a vida num sistema social de ritmo

mais lento."
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Este fato ocorre apesar de valores próximos ao ponto de equilíbrio e

reatividade e pró-atividade, há indícios na INFO que a CULTURA e o clima

empresa são "MUITO PRÓ-ATIVAMENTE"entendindos, percebidos, senti

compreendidos pelos profissionais da área de computação,

que são os elementos mais preparados para os processos de MUDANÇA atrai

da introdução do computador.

A HIPÓTESE XXI A entretanto, pode ser aceita, pois os valores

identicos aos de INFO, como visto acima, para o agente ADM. Entretanto

OPER a hipótese pode ser aceita apenas em parte, pois a letra e) revela q

passagem de reativo para pró-ativo ainda não ocorreu neste nível.
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HIPÓTESES XX A e XXI A
"XX A - O Clima e a Cultura empresarial foram percebidos pelos

'de INFO, em nível "muito baixo" neste período

"XXI A - O Clima e a Cultura empresarial foram percebidos pelos RH
ADM/OPER em nível "médio"(regular) neste período.

PERíODO ATUAL

Para o Ai as letras a),c), e) da questão 29 (Quadro 3.22), e,

para o Ae as letras a),c), e) da questão 53 (Quadro 3.26)

Ai
Na TFR obtida no Quadro 3.22 encontramos dados para afirmar qu

HIPÓTESE XX A não pode ser aceita

Ae
Da TFR obtida no Quadro 3.26 encontramos subsídios pa

entendimento do Clima e da Cultura no Ambiente Interno da empresa, poi

recursos humanos podem receber do Ambiente Externo, Técnicas, Instrume

e Programas que os levem a MUDANÇAS comportamentais, ainda mais quan

trata de SEGURANÇA & SAÚDE OCUPACIONAL, programas estes que influe

a busca da otimização dos recursos, tanto humanos como materiais.
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Pelos resultados, ambas as HIPÓTESES para o período atual podem ser

aceitas, pois a reativldade é alta para INFO e decresce através de ADM até chegar

,em OPER, onde obtemos a "IGUALDADE" e chegamos a "pró-atividade",

passando-se de uma situação "muito baixo" para "baixo".

HIPÓTESES XX 8 e XXI 8
"XX B - o Clima e a Cultura empresarial serão percebidos

pelos RH de INFO, em nível próximo ao atual" baixo" .

"XXI '. B - O Clima e a Cultura empresaria serão percebidos

pelos RH de ADM/OPER em nível acima do "médio" neste período, isto é, deverá.

crescer.

PERíODO FUTURO

Para o Ai as letras b),d), f) da questão 29 (Quadro 3.30), e,

para o Aeas letras b),d), f) da questão 53 (Quadro 3.34)

Ai
Na TFR obtida no Quadro 3.30 os dados indicam que a HIPÓTESE XX

B não pode ser aceita e a HIPÓTESE XXI B, sim, pode ser aprovada, pois os

..valores estão próximos a 100% na "Muita pró-atividade, confirmando o detectado

na época "atuar - 1980/1990", onde dizíamos que" há indícios na INFO que a

CULTURA e o clima da empresa são "MUITO PRÓ-ATIVAMENTE"entendindos,

percebidos, sentidos e compreendidos pelos profissionais da área de computa.ção,

. como a indicar que são os elementos mais preparados para os processos de

MUDANÇA através da introdução do computador."

Os resultados obtidos como perspectivas para o futuro, confirmam

nossas inferiçóes, não só para INFO, como também para ADM e OPERo

Confirmando, a HIPÓTESE XXI B pode ser aceita, pois os valores são

identicos tanto em INFO como para o agente ADM e para OPER, no valor 90%,

o que significa que, aproximadamente quase dobrou, em relação a época anterior,

a "Muita Pró-atividade". Espera-se com este resultado que as políticas de

Recursos Humanos venham a melhorar, neste final de século, a QUALIDADE DE

VIDA NO TRABALHO dos empregados.
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Na TFR obtida no Quadro 3.34, voltamos a mencionar que

entendimento do Clima e da Cultura no Ambiente Externo da empresa, os recu

humanos necessitam receber do Ambiente Externo, repetindo o que foi dito

Ambiente anterior, Técnicas, Instrumentos e Programas que os levem a MUDAN

-comportamentais, ainda mais quando se trata de SEGURANÇA & SAÚ

--OCUPACIONAL, programas estes que influenciam a busca da otimização

recursos, tanto humanos como materiais.

Pelos resultados, ambas as HI PÓTESES para o período "futuro" e no

podem ser aceitas, pois a 'MUITA PRÓ-ATIVIDADE" possui valores indicar

de uma situação "baixa" (053 f- OPER) para" média" ( 053 d- ADM)

finalmente, para "alta" para INFO (053 b).

8 - AVALIAÇÃO GERAL DAS HIPÓTESES ESTUDADA

A simplicidade da emissão oral de uma hipótese contrasta, m

profundamente, com o trabalho da sua redação, em princípio, e, depois,

estruturação dos dados e informações para a sua comprovação e finalment

grande barreira da sua redação.

Foram quese 100 páginas de análises e síntese, repletas de tenacida

e de algu~~ pontos de quase desistência. Para cada uma das 4 UNAN for

estabelecidas um número de HIPÓTESES, que subdividiam-se para

AMBIENTES INTERNOS (Ai) e EXTERNO (Ae) e para dois períodos, o charn

"ATUAL"que compreende o período de 1980 a 1990, e o "FUTURO"que vai de 19

a 2000.
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Para fins deste item, consideraremos cada sub e sub-sub item uma

HIPÓTESE. Tivemos assim, em resumo, para a

I - UNAN REC/SELIRECO: 18 HIPÓTESES.

Foram: 4 HIPÓTESES, sub-divididas em 8 HIPÓTESES ( cada

HIPÓTESE estudada no PERíODO ATUAL E FUTURO) e cada uma delas sub-

dividida em Ambiente Interno e Externo, num total de 16 situações para serem

analisadas e mais duas extras ( identificada por IV C ).

/I - UNAN TREIDESlRECI: 24 HIPÓTESES

Foram: 6 HIPÓTESES, com as mesmas sub-divisões acima.

/lI - UNAN SAL(AD)/ BEN (OVTJ : 24 HIPÓTESES.

Foram: 6 HI PÓTESES, com as mesmas sub-divisões anteriores.

IV - UNAN SEGiSAUD oeup: 20 HIPÓTESES

Foram: 5 HIPÓTESES, com as mesmas variações mencionadas.

TOTAL: 21 HIPÓTESES PRINCIPAIS OU MAIORES, com um total de

86 HIPÓTESES, que chamaresmos para fins de distinção MENORES, ficando

claro que ambos os valores não se SOMAM, apenas se COMPLETAM.
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D - CAPíTULO IV
Q U A D R O DE C O N C l U S Õ E S

& RECOMENDAÇÕES

Sintetizamos as principais conclusões do estudo desenvolvido.

Apresentamos como conclusão, MODELOS simplificados, com um

tendência normativa para o processo de integração entre RECURSOS HUMAN '

e INFORMÁTICA através de OMIS, um dos escopos principais deste trabalho,

que permite dizer, que este item também será de APLICAÇÕES, que chamamo

de RECOMENDAÇÕES, com o uso de vários MODELOS exploratórios.

Outro aspecto de nossa inquietação e grande interesse ao finalizar

estudo, é o estabelecimento de uma retrospectiva de nosso trabalho e u

prognóstico, ou mesmo desejo, de sua aplicação prática.

Esta tese, acima de tudo, é fruto de uma preocupação com a distância

até a falta de ligação entre os comportamentos dos Recursos Humanos, ta

como Departamento Empresarial como indivíduos, em relação ao instrument

"computador ou, no nosso caso, Informática". Na outra mão, resulta da percepçã,

profissional e acadêmica, das rápidas mudanças que ocorrem nas empres

principalmente com o dinâmismo que O&M-I&S está se impondo e colocando a .

usuários.

No tempo e no espaço, na situação e na época, este trabalho buscou

literatura e na prática empresarial, o conhecimento que permitisse a estrutura

de um constructo prescritivo, sugerido para aplicação em contingências

situações reais.

Em alguns momentos fomos obrigados a escolher um ou outro aspe

para análise e estudo detalhado, principalmente quando aplicamos a estatísti

através da análise fatorial A razão dessas omissões, não estão relacionadas co

o valor intrínseco ou extrínseco dos assuntos, muito pelo contrário, gostaríamos d

ter abordado o imenso leque que Recursos Humanos oferece e os sem núme

de ventos que Informática produz, e que sem dúvida iriam tornar a presente ob
interminável. ..

)
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Fica claro, que este trabalho é uma proposta para descortinar novos

horizontes a serem perseguidos, e que exige uma série de aperfeiçoamentos e

consolidações, sínteses e análises, novas hipóteses e resultantes teses, daquilo

tudo a que nos propusemos e obtivemos.

1. CONCLUSÕES DO ESTUDO

Tomando-se como referencial: o quadro teórico ( Cap I ),a pesquisa de

campo ( Cap 11) e as análises fatoriais conjugadas com os testes estatísticos (

Cap 111), além dos preceitos metodológicos e a revisão da literatura que permearam

todo este trabalho, além de anexos, artigos, quadros-resumo, gráficos, etc.,

apresentamos as CONCLUSÕES DO ESTUDO dentro e segundo as quatro

dimensões propostas, ou seja:

la DIMENSÃO:
'Integração dos planos de INFORMÁTICA (PDl)com os planos de RECURSOS
HUMANOS(PDRH) através dos chamados PLANOS DIRETORES GERAIS (PDG).
(desenvolvida no capítulo 1). Estes planos originam as formas de Planejamentos
Filosófico, Estratégico, Tático e Operacional. Palavra-chave: INTEGRAÇÃO.

I 2a DIMENSÃO :
Conhecimento e participação dos Recursos Humanos nos processos de ORGANIZAÇÃO,

ÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS - OMIS e os respectivos processos de
realimentação (FEEDBACK) preferencialmente através da INFORMÁTICA.
(desenvolvida no capítulo 11). Palavra-chave: PARTICIPAÇÃO.

3a DIMENSÃO :
Estudo das variáveis do AMBIENTE INTERNO(Ai) da empresa e a influência destas
ariáveis nas unidades de análise pesquisadas.(desenvolvida no capítulo 111).

Patavras-chave: AMBIENTE INTERNO.

4a DIMENSÃO :
Estudo das variáveis do AMBIENTE EXTERNO{Ae) da empresa e a influência destas
variáveis nas unidades de análise pesquisadas.(desenvolvida no capítulo 111).
Palavras-chave: AMBIENTE EXTERNO.



Percebemos a multiplicidade das implicações de cada agente, fator

variável em cada UNAN, o que torna impossível o estabelecimento de um MODE

ESTÁTICO. Torna-se assim, obvio que o MODELO desenvolvido é DINÂMI

conforme os interesses do estudioso e aplicador do mesmo. Isto implica que no

desenhos, novas formas de arquitetura do mesmo podem

desenvolvidos.

QUADRO DE MAPAS-RESUMO

A) CONCLUSÕES NA la DIMENSAO

Integração dos planos de INFORMÁTICA (PDI)com os planos
RECURSOS HUMANOS(PDRH) através dos chamados PLANOS DIRETORES
(PDG)( desen volvida no capítulo 1). Estes planos originam as formas
Planejamentos Filosófico, Estratégico, Tático e Operacional. Palavra-chav
INTEGRAÇÃO. .

De antemão, e valendo para as demais dimensões, convém lembrar

a tipológia utilizada, apresenta a limitação comum a todas elas, isto é, a

estanque, em alguns momentos técnica, mas que procuramos identificar no m

próximo ao sentido profissional, sem deixar de lado o aspecto de ciência quan

apelamos para o linguajar no sentido indicativo, no chamado senso comum.

Ao desenvolver a conclusão nesta 1a Dimensão, somos levados

~colocar um modelo simplificado de integração de RH com INFO através de OMI

tendo em vista que os resultados esperados do trabalho foram atingidos, confor
J

o exposto.

A conclusão e o modelo são preconizados como a ação sobre.

RECURSOS HUMANOS, fazendo o uso da INFORMÁTICA, de maneira a melho

o uso prático das técnicas de ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇ

SISTEMAS.
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No Modero I apresentado sob transparência estamos propondo uma

arquitetura de penetração de OMIS nas quatro UNANs, através da visão sistêmica

(ENTRADA/PROCESSAMENTO/.SAíDA), com o referencial Instrumental e

Comportamental, o que permite estabelecer diversas formas de interrelações,

interdependências e transações; permite também uma listagem e escolha de

variáveis que atingem os Agentes INFO, ADM e OPER, e, através da informática,

diversas formas de navegação.Outrossim, esta penetração ocorre através de

PLANOS DIRETORES, tanto GERAIS, como de RECURSOS HUMANOS e de

INFORMÁTICA.

Em palestra proferida na USJT (1993), o Prof. Carlos Osmar Bertero dizia

que "As instituições sem os conceitos são cegas. Os conceitos sem as Instituições

são vazios". Através da Pesquisa, da análise fatorial, da avaliação das hipóteses,

envolvemos as instituições e os conceitos e delineamos onde queríamos chegar,

apesar das restrições de tempo e espaço.

Sem nos deixar trair por armadilhas, própria de trabalhos como este,

chegamos ao segundo estágio no nosso modelo através de alguns CONCEITOS

. que representamos por fichas, que como tal, podem ser intercambiadas ou

destacadas, principalmente no acesso via computador.

MODELO II - ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO DE INTEGRAÇÃO RH/lNFO

ATRAVÉS DAS UNAN E DE OMIS • FICHAS

(apresentadas sob a forma de fichas)

De posse das fichas, podemos aglutinartodas as informações necessárias

para o estabelecimento de um PLANO DIRETOR GERAL, ou aqueles particulares

para RH e INFO, contendo todo o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ou um

MODELO AVANÇADO DE INTEGRAÇÃO ENTRE RH/INFO, bem como osdemais

itens que levam ao detalhamento da administração, através dos PLANEJAMENTOS

FILOSÓFICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS ..
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Nas fichas encontramos desde a origem e base desta tese, ou seja

questões, as palavras que identificam as mesmas, os fatores resultantes, ta

gerais como os específicos, o nome e a quantidade das técnicas OMIS q

integram RH/INFO, os agentes em detalhe e, principalmente, os MODELOS p

as MUDANÇAS e para o FEED8ACK.

Há espaço suficiente em cada ficha, além do que outras podem se'

anexadas, para que os interessados e envolvidos com o processo façam anotaçõ

particulares e pertinentes as suas próprias contingências e situações.

Neste aspecto torna-se desnecessário apresentar todo o fichame

tendo em vista que o princípio é o mesmo para cada uma delas, o que ·torn

repetitiva a visão e mesmo os modelos.

Um modelo seguinte, engloba os resultados deste estudo, q

.Jogicamente não podem e não tem a pretensão de serem conclusivos, apesar qu

.rnuitas das hipóteses, antes apenas "ditas e repetidas", podem ser hoje discutid

à luz da ciência, tendo em vista que deixaram de ser empíricas, após a comprov

através da Análise Fatorial.

o interessante notar é a continuidade, o enlaçamento, a conjugação

idéias entre cada uma das UNAN, como degraus que se seguem, resultando

fatores coerentes, sustentados estatisticamente e representativos de uma realid

Cabe notar também, que. uma estratégia avançada para a busca

integração RH com INFO, não pode usar um MODELO OPERACIONAL com

fichamento sob o ponto de vista de todas as fichas, fragmentadas no tempo e

espaço, ou um MODELO TÁTICO, sob o enfoque solitário de uma única ficha,

normas e valores periódicos, contingênciais e situacionais. A explicação de

uma das fichas levará ao reconhecimento que um MODELO mais completo

ser proposto, envolvendo os chamados PLANOS DIRETORES.

A explicação da estrutura das fichas que serviram como MODELO I

ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO ATRAVÉS DAS UNA

DE OMIS - FICHAS, permite ilustrar o caminho percorrido.
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Na FICHAS UNAN - REC/SEL/RECO , que podemos chamar de GERAL,

abrange os 3 agentes, através de suas letras, isto é, agente INFO, (letras ab ou

AB), agente ADM (letras cd ou CD) e agente OPER (letras ef ou EF); a análise

destes agentes é desenvolvida para o AMBIENTE INTERNO -Ai e para o PERíODO

ATUAL. Para este tipo de ambiente e período temos as Questões de 1 a 9 no

questionário ~ as palavras chaves utilizadas para orientação dos quadros da

análise fatorial estão ao lado de cada uma delas .

. Nas FICHAS DE REFERÊNCIA, a ficha anterior (FICHAS UNAN) recebe

um detalhamento em relação aos períodos (Atual e futuro) e é verificada a

composição das técnicas OMIS aplicadas para cada uma das questões, obtida na

análise fatorial, tanto sob o aspecto GERAL como ESPECíFICO ou ESPECIAL,

como indicado nas fichas.A primeira ficha nos dá as palavras chaves. A segunda

. qual as técnicas que melhor podem ser aplicadas na integração RH/INFO na

UNAN REC/SELlRECO, percebendo-se pelos totais, uma destribuição equilibrada

entre os valores dados a cada componente de OMIS, (respectivamente 0-12, M-

14, 1-13 e S-15) quando avaliamos na análise fatorial os 3 agentes ao mesmo

tempo. Isolando cada um deles, temos uma vantagem de aproximadamente 100%

da técnica SISTEMAS sobre as demais (respectivamente 0-11, M-14, 1-2e S-27)

Na terceira ficha analisamos a primeira HIPÓTESE ( para as demais o

roteiro é o mesmo). Após anotar as questões que atendem a essa hipótese (I A),

fazemos a mesma avaliação em relação as técnicas mais empregadas, percebendo-

se a predominância da técnica SISTEMAS.

Com o conhecimento das técnicas predominantes e a explicação teórica

e prática de cada uma das hipóteses transcrevemos para as duas fichas

seguintes,.FICHAS DE MODELOS PARA A MUDANÇA e FICHAS DE MODELOS

PARA O FEEDBACK, as formas administrativas que foram empregadas no nosso

estudo para orientar na integração de RH/lNFO. As palavras e frases-chaves são

sacadas do texto da tese, numa composição criativa do MODELO.

Este conjunto de idéias, modelos e perspectivas apresentados e

detalhados nos parece suficiente para explicar o objeto de estudo.
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A curiosidade científica nos diz para continuar a produzir mais fic

entretanto como torna-se um trabalho mecânico, repetitivo, que exige aten

para não cometer-se erros na apropriação das palavras e frases de cada uma

hipóteses, pois lá estão escritas e explicadas, deixamos como sugestão, como u

assunto para pesquisa, pois este paradigma é uma atração para aqueles seguido

das teorias sistêmica, contingêncial e situacional, além daquelas que se envo

com escolas que envolvem a competitividade, as relações humanas.

principalmente, a participação ..

Nesta linha, podemos dizer que a criação

ESTRATÉGICO e/ou MODELO FILOSÓFICO, em grandes pinceladas e próprt

de um PLANO DIRETOR, pode transformar-se numa tarefa extremamente difí

principalmente ao se objetivar uma descrição precisa e objetiva. Optamos assi

ern permanecer dentro das fronteiras detectadas na Análise Fatorial, traçando

'-iinhas mestras de uma ESTRATÉGIA AVANÇADA para a integração RH/IN

através das técnicas detectadas de OMIS . Esta opção nos leva a 2da Dime

Conhecimento e participação dos Recursos HUmanos nos processos
ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS - OMIS e os rP..'Oru·{,lI

processos de realimentação (FEEDBACK) preferencialmente ~través da INFORMÁ T
(desenvolvida no capítulo 11).· Palavra-chave: PARTICIPAÇÃO.

O esmiuçamento dos fatores obtidos através da análise fatorial, ta

para os períbdos atual e futuro permitem traçar as formas de realimentação

"feedback" empregadas na integração de RH à INFORMÁTICA, através de OMI

O MODELO 111considera os fatores "GERAL" e "ESPECíFICO" e os doi

ambientes (Ai/Ae) e desenvolve um novo estágio desta integração que chamam

de avançado pois permite deduzir as técnicas e formas que foram, são e pode

ser empregadas neste processo. A partir deste MODELO, os desdobrame

particulares para cada UNAN serão fundamentais para as conclusões na 3a e 4
Dimensões.
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MODELO III - ESTÁGIO AVANÇADO DE INTEGRAÇÃO RH/lNFO

(apresentado sob a forma de transparência)

A soma das técnicas OMIS nos períodos "atual e futuro" r-esultam no

MODELO 111- ESTÁGIO AVANÇADO DE INTEGRAÇÃO RH/lNFO, que reflete o

tradicional conservadorismo empresarial. Analisando em seguida, os resultados

do período atual (1980/1990) com o período futuro (1990/2000) não percebemos

diferenças significativas, cabendo destacar que apenas no AMBIENTE EXTERNO

em relação a INFORMAÇÕES ocorre um sensível destaque, a demonstrar uma

expectativa em relações aos acontecimentos do mercado, da éomunidade, do

governo, etc., o que justifica inclusive o emprego do computador como instrumento

de agilizar o processo de coleta e arquivo de informações e uma tendência da

ampliação da participação em redes informatizadas de informação.

Temos duas opções de estudos para conclusões. O primeiro é

representado pelos Modelos IV e V a seguir:

MODELO IV- ESTÁGIO AVANÇADO DE INTEGRAÇÃO DE RH/INFO NA

UNAN REC/SELlRECO NO Ai ATUAL (1980/1990)

MODELO V - ESTÁGIO AVANÇADO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO NA

UNAN REC/SELlRECO NO Ai "FUTURO".

(apresentados sob a forma de transparências)

à primeiro caminho analisa todo o questionário em relação as técnicas

OMIS obtidas através da análise fatorial. O segundo é representado pelo estudo

abaixo, onde, a partir das fichas podemos visualisar a aplicação prática das

técnicas nos processos integrativos. Estamos optando pelo segundo sistema,

tendo em vista a característica deste trabalho, mais voltado a realidade empresarial.

O primeiro caminho fica como sujestão para desdobramentos da pesquisa, devido

um enfoque mais acadêmico, ou, como alguns pretendem, laboratorial.
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FAMíLIA UNAM REC/5EURECO

o

técnicas períodos palavras -chaves

atual dimensionamento

futuro dimensionamento alternativas
recolocação métodos

atual métodos alternativas recolocação

futuro métodos demissões recolocação

atual demissões

futuro demissões previsão rotatividade

atual criação previsão rotatividade expansã
5

futuro criação previsão dimensiono expansão

uso na integração RH/INFO

Reage as necessidades e "modas" do m

Quadro de pessoal previsto de forma nro ,••h"'A~U""'·

que permitiráopções nos métodos de &5
planos alternativos, envolvendo programas de
recolocação(RECO)

Formaliza a atividade de R&S&R, copiando.

Manterá a formalidade, reduzindo opções.

Demissões contingenciais e aleatórias.

Sistemas reativos, sem expressão

Reativos as situações internas.

Figura 2 - "Familia"UNAN REC/SELlRECO e o uso das técnicas OMI

Procurando afunilar a proposta acima, que na figura 2, faz um estudo

todas as questões do Ai para o período atual e futuro da UNAN REC/SELlREC

"numa segunda opção vamos trabalhar sobre cada uma das hipóteses detalhad

apresentando as conclusões e recomendações, atingindo diretamente as du

últimas dimensões, ou seja a 3a e 4a.

C) CONCLUSOES NA 3a e 4a DIMENSOES

De posse das fichas, cujos conteúdos foram retirados dos quadr

estruturamos os MODELOS conclusivos e as RECOMENDAÇÕES necessári

com base em cada uma das HIPÓTESES e sub-hipóteses. Vejamos as dimens

faltantes:

3a DIMENSÃO :
Estudo das variáveis do AMBIENTE INTERNO(Ai) da empresa e a influência
variáveis nas unidades de análise pesquisadas.(desenvolvida no capítulo
Palavras-chave: AMBIENTE INTERNO.

4a DIMENSÃO:
Estudo das variáveis do AMBIENTE EXTERNO(Ae) da empresa e a influência
variáveis nas unidades de análise pesquisadas.(desenvolvida no capítulo
Palavras-chave: AMBIENTE EXTERNO.
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Os MODELOS que se seguem, TODOS com enfoque no agente INFO,

representado pela letra a) ou A) apresentam, de uma forma simplificada uma

sugestão, através das conclusões e recomendações, de quais técnicas de OMIS

deverão ser aplicadas para os assuntos envolvidos com as palavras-chave e com

os processos de mudanças das situações reativas e de equilíbrio para a forma

pró-ativa, bem como fornece subsídios para as formas de "feedbac~" e construção

de novos modelos, nos processos integrativos de RH à INFO.

C.1 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN

RECRUTAMENTO / SELEÇÃO / RECOLOCAÇÃO

IPÓTESE I A _o mercado de trabalho foi dinâmico em REC/SEl para RH voltados à INFO. CONFIRMADA.

RECOMENDACÕES GERAIS
PARA EMPREGO DAS TÊCNICAS

M O D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH! INFO
UNA N REC I SEL I RECO

PERloDO: ATUAL AMBIENTE INTERNO - Ai

MODELO VI -INTEGRAÇAO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese I A no perlodo A"(UAL e Ai

X'
X'
X
X

Estabelecimento de um Planejamento
estratégico, altamente sistematisado
(6 téc. SISTEMAS) com o uso da En-
genharia e Análise de Sistemas, onde
organização administrativa (3 téc. ·0")
deverâ predominar através de normas
e procedimentos (3 téc. METODOS).

1a -EXPANSÃO 80
2a' -CRIACÃO 90
3a -DIMENSIONAM 75
5a -PREVISÃO 85
6a-Al.TERNATIVA 65
7a -METODOS 60

O MODELO VI e seguintes são estruturados a partir do texto de cada
HIPÓTESE estudada, e da confirmação ou não do seu paradigma. As conclusões
são obtidas da análise fatorial realizada, tanto sob o aspecto Geral e o Específico,
somando-se as duas indicações em relação às técnicas. Finalmente as

'. Recomendações Gerais são derivadas dos Quadros Teórico, Bibliográfico, da
Pesquisa e Estatístico. Convém lembrar as siglas MUIRE (Muito Reativo) tem
como reverso POUPAT (Pouco Pró-ativo) e MUIPAT (Muito Pró-Ativo) tem o
POURE (Pouco Reativo); EQUIL, significa 50%, isto é, o meio entre POUPAT e
MUIRE. Optamos em utilizar apenas os valores MUITO REATIVO, PRÓ-ATIVO e

EQUILíBRIO_
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Muitas HIPÓTESES. foram provadas; algumas não; outras apen

parcialmente. Se isto for verdade, com o beneplácito da dúvida, própria de to .

ciência, novos estudos, novos cortes longitudinais se fazem necessários pa

produzirem um melhor entendimento desse fenômeno, o que permitirá, sem dúvi

enriquecer mais ainda este trabalho.Outro aspecto enriquecedor será o cruzame

detalhado das várias hipóteses com os diversos e particulares MODELOS de

UNAN, num trabalho que foge aos objetivos desta pesquisa. Estruturamos assi

-ern continuação, o modelo seguinte, que analisa o espaço
!

apresentamos entre parentêses os indicadores anteriores, chamados de "atu

MODELO RH /INFO

- Ai

HIPÓTESE I B - o mercado de trabalho apresentará retração em REC/SEL para RH voltados à INFO. CONFIRMA

70
80

PALAVRA5-CHAVE FREQÜ~NCIAS RELATIVA
DASQUESTÔES MUIRE EQUIL MUIPAT 11-":..:.....M~~..IlI.LIo.~""-;1

01b-EXPANSÃO
02b - CRIAÇÃO
03b - DIMENSION.
05b - PREVISÃO
06b - AL TERNAT.
07b - MÉTODOS

(80)
65(90)
60(75)
75(85)

(65)
(60)

50

x
x
X

RECOMENDAÇÓES GERAIS
PARA EMPREGO DAS TÉCNICAS

A busca da pró-atividade no futuro
ocorrer pela técnica SISTEMAS
corno apoio do Planejamento
(3 '0"), entretanto a retração
devera ser tratada com mais ps e
informações (2 téc. INFORMAÇOE
um número menor de normas, preve
ambiente muito mais -ativo.

x
X
X

MODELO VII -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese I B no periódo FUTURO

A mesma perspectiva apresentamos agora para o AMBI ENTE EXTER

M<> D E L o SIM P L I F I C A D O D E IN T E G R A ç O RH / INFO
UNA N REC I SEL I RECO

HIPÓTESE I A - O mercado de trabalho foi dinâmico em REC/SEL

03' a-BACHARE1S
032a-DISPONIBIL.
033a-DI;MANDA
'035a-TECNICAS
036a-TENDÉNCIAS

55
65
70

60
60 X'X XX X

X'

am
influência do ambiente externo o
tifica 6 técnicas de "I "necessária
excelente PD e Planej. Estratég; .
"M" completadas por 2 '0" auxiliam
dinâmica das respostas, o que I?erm
controlar custos e reduzir prejulzos.

MODELO VIII "INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese I A no perlodo ATUAL e
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M o D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH /INFO
UNA N REC / SEL / RECO

PER IODO: FUTURO AMBIENTE EXTERNO - Ae

HIPÓTESE I B - O mercado de trabalho apresentará retração em REC/SEL para RH voltados à INFO. CONFIRMADA.

PALA VRAS-CHAVE FREQÜ~NCIAS RELATIVAS CONCLUSÕES RECOMENDA~ÕES GERAIS
DAS QUESTÓES MUIRE EQUIL MUIPAT PARA EMPRE O DAS TÉCNICAS

(% )

030b· TECNICOS (60) 70 X X Da situarão "atual- POURE p/ MUIPAT
031b· BACHAREIS 90~65~ X' há um sa to (ualitativo através da técnica
032b- DISPONIBIL. 8060 X' MÉTODOS 5 "M") que apoiada em -I"

033b- DI;MANDA !~g~ 70 (") X procura uma metodologia para enfrentar a

035b- TECNtCAS 75 X' retração prevista no final do século, com
036b- TENDENCIAS 75 X' possível combate a estagninflação.

MODELO IX -INTEGRAÇÃO RHIINFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese I B no per/odo FUTURO e Ae

(*) Obs.: O Sistema SPSS não apresentou a análise fatorial "GERAL "para a questão 33

ANALISANDO-SE AGORA A HIPÓTESE 11,SEGUINTE TEMOS:

M O D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A Ç Ã O RH / INFO
UNA N REC / SEL / RECO

PERloDO: ATUAL AMBIENTE INTERNO - Ai

HIPÓTESE "A - O mercado de trabalho foi EST ÁVEL em RECO ara RH voltados à INFO. CONFIRMADA.

PALAVRAS-CHAVE FREQÜ
DAS QUESTÓES MUIRE

RECOMENDAÇÕES GERAIS
PARA EMPREGO DAS TÉCNICAS

3 técnicas SISTEMAS e 90% de "MUIRE"
voltam-se contra o dinamismo da hipótese
anterior. A consequéncia é a administração
estável nos processos de RECO, sem
criatividade ou inovação.

MODELO X -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese 11 A no per/odo ATUAL e Ai

90
90
90

04a- ROTATIVID.
08a- RECOLOC.
09a- DEMISSÕES

X
X

MO D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A Ç A O RH / INFO
UNA N REC / SEL / RECO

PERloDO: FUTURO AMBIENTE INTERNO - Ai

HIPÓTESE "A _O mercado de trabalho manterá esta EST ÁBILlDADE(em RECO para RH voltados à INFO). CONFIRMADA.

PALAVRAS-CHAVE FREQÜ~NCIAS RELATIVAS CONCLUSÕES RECOMENDACÕES GERAIS
DAS QUESTÕES MUIRE EQUIL MUIPAT PARA EMPREGO DAS TÉCNICAS

04b- ROT ATIVID.
08b· RECOLOC
09b- DEMISSÕES X

Não mudam as 3 técnicas SISTEMAS e
2 téc INFORMAÇÕES voltam-se contra a
estabilidade anterior. A consequéncia é o
aprimoramento dos SISTEMAS de RECO,
através de informaçoes ativas e métodos
com criatividade ou inova ão.

95(90)
(90)

95(90)
X

MODELO XI -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese 11 A no per/odo FUTURO e Ai

50

Os modelos simplificados serão apresentados, conforme a proposta
acima, isto é, na seqüência das Hipóteses estudadas, comparando-se os dados
dos dois períodos (atual e futuro) num mesmo ambiente em primeiro lugar( no caso,
sempre em primeiro o Ambiente Interno Ai), seguindo-se, logicamente, a

comparação no Ambiente Externo (Ae).
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M o o E L O SIM P LI F I C A O O O E I N T E G R A ç Ã O RH / INFO
UNA N REC / SEL / RECO

PER TUAL

HIPÓTESE liA - O mercado de trabalho foi ESTÁVEL em RECO para RH voltados à INFO. NÃO CON

AMBIENTE

As freqüências relativas indicam
através da técnica SISTEMAS há
movimento dinãmico emergente
principalmente o relacionado com' ,••"..,.."',
tendo como consequência uma
administração tendente a pr6-atividadit'mt±
deixando de ser estável.

xX X

MODELO XII -INTEGRAÇÃO RHI/NFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese li A no perlodo ATUALo

55

O DE INT
C / SEL / RE

PERloDO

HIPÓTESE li B - O mercado de trabalho manterá esta EST ÁBILlDADE(em RECO para RH voltados à INFO).
NÃO CONFIRMADA OU PARCIALMENTE CONFIRMADA.

PALAVRAS-CHAVE
DAS QUESTÕES

034b- ABSORÇ
037b- ACEITAÇ
038b-CONHECI M.
o

RECOMENDAÇÕES GERAIS
PARA EMPRECO DAS TÉCNICAS

Diferenças de até 35% de
para o outro indicam um movi
a estabilidade anterior. A con
aprimoramento dos SISTEMAS
através de METO DOS com
inovação. apoiados nas técs.

XX X

MODELO XIII -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipót. li B no perlodo FUTURO.

Verifiquemos agora a HIPÓTESE 111,ainda dentro da mesma UNAN

LO SIMPlIF
UNAN

PERloDO: ATUAL

O RH /INFO

AMBIENTE INTERNO - Ai

HIPÓTESE 111 A - O mercado de trabalho foi extremamente dinâmico em REC/SEL para RH vol

01c/e-EX
02c/e-CRIAC,
03c/e-DIMENSION.
05c/e-PREVISÃO
06cíe-AL, TERNAT.
07c/e-METODOS

80/70
90/85
65/60
85/85
60/60

50/50

Obs:
X"=(valor triplo)

X'"=(v.quadruplo)

A administração
técnica de ·S" (utili 10
apoio de MÉTODOS (8 vezesre .
ZAÇÃO (6 vezes) cria sua pr?p~la
tendência extremamente dlnamlca
para reagir rapidamente aos
acontecimentos do mercado,
próprias falhas ou pontos traces.

MODELO XIV -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipót. 111 A no perlodo A

Obs.: os valores ADM e OPER são apresentados separados por uma barra (ex: 50/50), inclusive nas
questões, visando manter o padrão de apresentação.
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MO D E L O SIM P LI F I C A DO D E IN T E G R A ç A O RH IINFO
UNA N REC I SEL I RECO

PERloDO: FUTURO AMBIENTE INTERNO, Ai

HIPÓTESE 111 B' O mercado de trabalho apresentará estabilidade em REC/SEL para RH voltados à INFO.
CONFIRMADA.

PALAVRA5-CHAVE FREQÜ~NCIAS RELATIVAS CONCLUSÕES
DAS QUESTÕES MUIRE EQUIL MUIPAT

o

RECOMENDAÇÕES GERAIS
PARA EMPRE(;O DAS TÉCNICAS

x

01b·EXPANSAO
02b-CRIACÃO
03b-DIMENSION.
OSb-PREVISÃO
06b-AL TERNAT.
07b-MÉTODOS

50

x
X
X

X
X70

80

A administração transigente através da
técnica de 'S' (utilizadil 6 vezes) com o
apoio de OR.GANIZAÇAO (3 vezes) e
INFORMAÇAO (2 vezes) criará um plane-
jamento estratégico dinâmico visando
combater a retração, procurando manter a
estabilidade e a tranquilidade no Ai.

MO D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH I INFO
UNA N REC / SEL / RECO

PALAVRAS·CHAVE FREQÜ~NCIAS RELATIVAS
DAS QUESTÕES MUIRE EQUIL MUIPAT

o

RECOMENDAÇÕES GERAIS
PARA EMPRE(;O DAS TÉCNICAS

PERloDO: ATUAL AMBIENTE EXTERNO, Ae

HIPÓTESE 111 A, O mercado de trabalho foi extremamente dinâmico em REC/SEL para RH voltados à ADM e OPER.
CONFIRMADA_

030c/e-TECNICOS
Q31 c/e-BACHAREIS
032c/e- DISPONIBI L.
033c/e-DEMANDA
035c/e-TÉCNICAS
036cíe- TE NDÉ NCI A

65
60(e)

50
55(c)
80/75

X'
X'
X

60/6
65170
75/80

X'

Como processo contínuo o Rec, segundo
Kartz & Kahn. é fonte de influências exter-
nas que conduz a uma adrninistraçâo
mais pró-ativa através de INFORMAÇOES
'I"(usado 13 vezes) completadas por '0"
e "M", no tratamento EXECUTIVO
(emissão de diretrizes), no LEGISLATIVO
e no OPERACIONAL, interdependentes

MODELO XVI,INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEliRECO através da Hipótes.e 111 A no perfodo ATUAL e Ae

MO D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH I INFO
UNA N REC / SEL / RECO

PERloDO: FUTURO AMBIENTE EXTERNO, Ae

HIPÓTESE 111 B, O mercado de trabalho apresentará estabilidade em REC/SEL para RH voltados à INFO. CONFIRMADA.

FREQÜ~NCIAS R LATIVAS RECOMENDA~ÕES GERAIS
MUIRE EQUIL MUIPAT PARA EMPRE O DAS TÉCNICAS

(Ok)

030b- TÉCNICOS' (60) 70 X X Da situaJão "atual" POURE pl MUIPAT
031 b- BACHAREIS 90165~ X' háum sa to (ualitativo através da técnica
032b- DISPONIBIL. 8060 X' METODOS S "M") que apoiada em "I"
033b- DEMANDA (55) 70 (*) X procura uma metodologia para enfrentar a
035b- TÉCNICAS l~g~ 75 X' retra9ão prevista no final do século, com
036b- TENDÊNCIAS 75 X' posslvel combate a estagninflação.

MODELO XVII -INTEGRAÇAO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hip61. 111 B no perfodo FUTURO e Ae

(*) Obs.: O Sistema SPSS não apresentou a análise fatorial "GERAL"para a questão 33
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A próxima HIPÓTESE (IV A,8 e C) encerra a análise da UNAN REC/S
RECO, comparando em particular a técnica MÉTODOS empregados nesta á
de Recursos Humanos para a procura, seleção e colocação de profissionais pa
a área de INFORMÁTICA, comparativamente com as áreas de ADM e OPERo

MODELO R A ç A O RH IINFO

HIPÓTESE IV A -Os Métodos de REC/SELlRECO foram estáticos para INFO, ADM e OPER. CONFIRMADA.

TE INTERNO-

rva nas
o uso constante dos mesmos
(técnica empregada 6 vezes de
em cada agente INFO, ADM e
permite deduzir que esta área n
ser considerada dinâmica no uso
técnicas OMIS, em geral.

MODELO XVIII -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hip6t. IV A no perlodo ATUAL,

HIPÓTESE IV 8 -os Métodos de REC/SEURECO serão dinâmicos(modernoslatualizado

PALAVRAS-CHAVE FREQ'
DAS QUESTÓES MUIRE

Q7b-M TODOS (60) 80 Passarde60%MUIREpara80%MU
exige além de -M"uma ·O"administr
quase perfeita, moderna e atuali
atendendo o mercado de MaC)-Oe-oor
INFOnos4tiposdedi .
por KATZ & KAHN, conl

MODELO XIX -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hip6t. IV B no perlodo FUTURO'

MO D E L O SIM P L I F I C A DO D E I N T E G R A Ç A O RH IINFO
UNA N REC I SEL / RECO

PERloDO: ATUAL

PALAVRA5-CHAVE FREQÜt:NCIAS RELATIVAS
DAS QUESTÓES MUIRE EQUIL POUPAT 11-l:~P-:J::~~~~1

que para
ser dinâmico para acom

X percebemos que as técnicas
evoluído no Ae, mas aplicados erry
pureza no Ai, que tornam. o.sme
Ineficazes, por serem estatlcos
ambiente no Ai).

MODELO XX - INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hip6t. IV A no perlodo ATUAL'
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M o D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH I INFO
UNA N REC I SEL I RECO

PERloDO: FUTURO AMBIENTE EXTERNO - Ae

HIPÓTESE IV B -Os Métodos de REC/SEURECO serão dinâmicos(modernoslatualizados) para INFO. CONFIRMADA.

Q35b-TECNICAS (65) 75

RECOMENDAÇÕES GERAIS
PARA EMPRECõO DAS TÉCNICAS

Passar de 65% MUIRE para 75% MUIPAT
exige o emprego da técnica'M", pois é um
exercício da RACIONALIDADE moderna,
avançada e atualizada, atendendo o
mercado de Mão-de-obra em INFO,
conforme KATZ & KAHN citado no texto.

MODELO XXI -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipé t. IV B no perlodo FUTURO e Ae.

M O D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH / INFO
UNA N REC / SEL / RECO

RECOMENDAÇÕES GERAIS
PARA EMPRECõO DAS TÉCNICAS

PERloDO: FUTURO

PA LA VRAS-CHA VE
DAS QUESTÕES

85
80

AMBIENTE INTERNO - Ai

rmanecerão estáticos ara ADM e OPER. NÃO CONFIRMADA.

x
equilibrio o servado nas reqüéncias e

o uso constante da técnica METODOS
além da passagem de situação de EOUiL
para a de MUIPAT permite deduzir que
esta área não pode ser considerada
estática no uso das técnicas OMIS.

MODELO XXII -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO atrads da Hipót, IV C no perlodo FUTURO e Ai

MODELO SIMPLIFICADO DE I
UNA N REC / SEL /

O RH /INFO

PERloDO: FUTURO

CAS
ICAS

(65)
(70)

75
75

x X
X'

AMBIENTE EXTERNO - Ae

ADMeOPER

'RECOMENDAÇÕES GERAIS .
PARA EMPRECõO DAS TÉCNICAS

Seguindo a idéia que para MUIRE é preciso
ser dinárn ico para acom panhar o mercado
percebemos que as técnicas poderão ter
evoluldo no Ae e que pretendem ser
aplicadas no Ai, através de métodos
dinâmicos e eficazes.

MODELO XXIII -INTEG RAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipót. IV C no perlodo FUTURO e Ae

C.2 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN

TREINAMENTO / DESENVOLVIMENTO / RECICLAGEM

As HIPÓTESES seguintes referem-se a UNAN TRE/DES/RECI
dos RECURSOS HUMANOS voltados à INFORMÁTICA no processo integrativo
através das técnicas OMIS, envolvendo tanto o HARDWARE como o
SOFTWARE, As conclusões e recomendações são generalistas, pois a
tendência transforma cada empregado, cada indivíduo, num possível usuário

da INFORMÁTICA.
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MODELO SIMPLIFICADO DE INTEGRAÇAO RH/INFO

TRE /

E RECOMENDAÇÕESCONCLUSÕES

A - CONCLUSÕES·
1.)PERIODO

2.)HIPÓTESES V A - A formação(preparação) dos RH de e para INFO foi "baixa".
VI A - A formação(preparação) dos RH de e para ADM e OPER foi "média",
VII A - O processo de Levantamento de Necessidades em TRElDES/RECI foi reduzido ao mi

para INFO, ADM e OPERo
VIII A - A produtividade e a qualidade em INFO foi "médio'neste período.
IX A - A produtividade e a qualidade em ADM e OPER foi 'alto"neste período.
X A - Não houve acompanhamento formaldos resultados de TRE/DES/RECI em INFO, ADM e

3.)AMBIENTES EXTERNO

4.)QUESTÕES
ANALISADAS PI
CONFIRMAR
AS HIPOTESES
(Quadros 3.20 e
3.24,letras a,c,e)

INTERNO

V A - 10, 11,12, 13.,16 e 17
VI A - 10,11,12,13 :16 e 17
VII A-14,15,16e17
VIII A - 14,15,16 e 17
IX A-14,15,16e17
X A-11,16e17

-CONFIRMADA
-CONFIRMADA
-CONFIRMADA
-CONFIRMADA
-CONFIRMADA
-CONFIRMADA

5.)TÉCNICAS
EMPREGADAS

S
15

O
15

M
15

I
3

6.)pERíODO FUTURO (1990/2000)

11.)QUESTÕES
ANALISADAS PI
CONFIRMAR
AS HIPOTESES
Quadros 3.28 e
3.32 e letras b,d,f)

12.)PALAVRAS-
CHAVE

na passagem do
período "ATUAL"
para "FUTURO"

39,40,41,42 e 43
39,40,41,42 e 43
39,42 e 43
39,42 e 43
39,42 e 43
39,40e41

o
7

I
5

S
11

M
7

o
5

M
3

I
9

S
13

+2-2 -4 +4

V B - A formação(preparação) dos RH de e para INFO será acima da "média",
VI B - A formação(preparação) dos RH de e para ADM e OPER manterá a "média "(do período atu
VII B - O processo de Levantamento de Necessidades em TRE/DES/RECI será mantidoiden

ao período anterior para os RH voltados para INFO, ADM e OPERo
VIII B - A produtividade e a qualidade em INFO será 'crescente"neste período.
IX B - A produtividade e a qualidade em ADM e OPER será "crescente"neste período.

X B -O rastreamento formal de TRE/DES/RECI deverá ser "regular"em INFO, ADM e

EXT

39,40,41,42 e 43 - CONFIRMADA
39,40,41,42 e 43 - N~O. CONFIRMADA
39,42 e 43 - NAO CONFIRMADA
39,42 e 43 - CONFIRMADA
39,42 e 43 CONFIRMADA·
39,40 e 41 - CONFIRMADA

Questão 39- ACOMPANHAMENTO
Questão 40- ATUACÃO
Questão 41- VALOf1ES
Questão 42 - ATUALIZAÇÃO
Questão 43- APRIMORAMENTO

V 8-10,11,12,13,16e17-CONFIRMADA
VI B-10,11,12,13,16e17-NÃ_OCONFIRM
VII 8-14,15,16e 17 -NAOCONFIRM
VI1I8-14,15,16e17 -CONFIRMADA
IX 8 - 14,15,16 e 17 - CONFIRMADA
X 8-11,16e17 -CONFIRMADA

Questão 10- PROGRAMAS
Questão 11- CARREIRA
Questão 12-INTEGRACÃO
Questão 13- RECICLAGEM
Questão 14- PRODUTIVIDADE
Questão 15- QUALIDADE
Questão 16- ACOMPANHAMENTO
Questão 17- LNTD

B - RECOMENDAÇÕES
Katz & Kahn afirmam que "na situação social não podemos prever satisfatoriamente com base na teoria tra

de aprendizagem, porque geralmente não é possível identificar adiantadamente a natureza do reforço para o mdlvld
vem de encontro com as conclusões acijna. O item 8.) demonstra a necessidade de mais "INFORMACAO" como
auxílio a outra, ou seja ·ORGANIZAÇAO". No ambiente interno, os profissionais de RH parecem dominar neste
século os "METODOS"de trabalho e os 'SISTEMAS" onde eles ocorrem.

. PROGRAMAS detalhados, CARREIRAextruturada. INTEGRAÇÃO planejada, RECICLAGEM
PRODUTIVIDADE e QUALIDADE como objetivos primordiais, ACOMPANHAMENTO diuturno e LEVANT _
NECESSIDADES com macrovisão determinarão os passos dos profissionais de RH para a busca da integraçao

'neste final de século, no Ambiente Interno da Empresa.
Na outra mão, olhando para o Ambiente Externo, a integração através de OMIS contará com um ACO~P

proqrarnado (através, por exemplo das formas de TI POR- Técnicas, Instrumentos e Proqrarnas de Otimlzaçao I
a ATUAÇAO dos profissionais será aprimorada de forma decisiva, os VALORES serao reavaliados e ATUAL
busca do APRI MORAMENTO constante. Mas para tal fato acontecer, deverá ocorrer maior troca de "INFOR
o ambiente externo ( no caso a técnica passou de uma utilização de 5 para 9 vezes, com aumento próximo a 1
de ·SISTEMAS"confiáveis.

MODELO XXIV- INTEGRAÇ RHIINFO NA UNAN TRE/DES/RECI através das HI ESES V AlB à X AlB nos
períodos" ATUAL" e • FUTURO'.
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A passagem do período atual para o futuro na aplicação das técnicas

OMIS, indicou um crescimento de +8 ( mais 8) vezes o emprego da técnica

"INFORMAÇÃO". E' um acréscimo de aproximadamente 250% no Ambiente

Interno da empresa; no Ambiente Externo o crescimento chega a 100%.

Estes valores vão ao encontro do afirmado por BLlKSTEIN (1991: 3)

"Uma das principais barreiras para o envolvimento de executivos (com informática,

adendo nosso) é determinada por problemas de comunicação entre estes (usuários)

e implantadores". Como conclusão final nesta UNAN, contribui para confirmar a

afirmação do autor citado, orientado pelo Prof. Dr. JAKOW GRAJEW, que diz a

seguir (fls 6): liA nosso ver, a questão crucial da aprendizagem em Informática foi

muito bem definida por Winograd e Flores (1987), ao dizer que, em primeiro lugar,

devemos investigar"o que as pessoas fazem" e não "o que as pessoas fazem com

o computador". Sem uma orientação mais específica, a questão"o que as pessoas

fazem"não tem sentido. Winograd e Flores propõem que seja observado o que as

pessoas tazern.ern seu trabalho ... ".

Resumindo: Nos dois ambientes, RH para integrar-se com INFO,

necessitada técnica de "I NFORMAÇÕES", como provamos em nossas hipóteses.

C.3 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN

SALÁRIOS ( AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO)/ BENEFíCIOS (QUALIDADE DE
VIDA NO TRABALHO)

SPENCER STUART & ASSOCIADOS (1986: 8) apresentou em 1986
. "-uma pesquisa sobre o Passado, Presente e Futuro dos Executivos de Recursos

Humanos no Brasil, que a revista ADM -Administração & Marketing (1986:

Encarte) publicou, onde os Planos de REMUNERAÇÃO, ocupavam no passado e

ocupam no presente o primeiro lugar nas pesquisas. Eis as palavras: "Ter

recursos humanos qualificados e satisfeitos exige investimentos elevados. A alta

administração quer planos de remuneração mais exatos quanto à relação conteúdo

de cargos versus remuneração. E quer retorno e produtividade maiores". ACCORSI

(1991: 4) comprova este fato: "Os bancos aumentaram sua produtividade em até

25%. Mas ela não foi repassada para os bancários."
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A revista continua: "Isso já pode ser sentido na área de benefícios,

qual a filosofia se orienta para descobrir "aquilo que melhor a empresa pode

pelo empregado, mas que seja razoável e de custo compatível", segundo

pesquisa da Spencer Stuart." No quadro geral da pesquisa, o Plano de Remuner

recebeu 85% dos votos, permanecendo Treinamento e Desenvolvimento com 60

Seleção com 15% e, co.nsiderando Fundos de Pensão dentro do aspe

. Hipóteses e os resultados obtidos através da análise fatorial para estabelecer

um modelo simplificado de integração, temos:

Hipótese XI A - Os SALlBEN de INFO receberam tratamento diferenciad

Período ATUAL: Ai: Analisada nas Q18 a 23 do Quadro 3.21 (a):
. CONFIRMADA ..

Ae: Analisada nas Q 44 a 48 do Quadro 3.25 (a):
CONFIRMADA COM OBS.

Hipótese XI B- Os SALlBEN de INFO deixarao de receber qualquer
tratamento diferenciado.

Período FUTURO: Ai: Analisada nas Q 18 a 23 do Quadro 3.2(b):
CONFIRMADA.

Ae: Analisada nas Q44 a 48 do Quadro 3.33(b):
CONFIRMADA

Hipótese XII A - Os SALlBEN· de ADM e OPER receberam tratamento
estático e nfvel "baixo"

Período ATUAL: Ai: Analisada nas Q18 a 23 do Quadro 3.21 (c/e):
CONFIRMADA COM 08S.

Ae: Analisada nas Q44 a 48 do Quadro 3.25(c/e):
. CONFIRMADA

Hipótese XII B- Os SALlBEN de ADM e OPER manterão o tratamento
e nfvel "baixo".

Período FUTURO: Ai: Analisada nas Q18 a 23 do Quadro 3.2( d/f):
NÃO CONFIRMADA.

Ae: Analisada nas Q44 a 48 do Quadro 3.33(d/f):
NÃO CONFIRMADA

Hipótese XIII A - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com INFO
a It a".

Perfodo ATUAL: Ai: Analisada nas 019 a 21 do Ouadro 3.21(a):
CONFIRMADA.

Ae: Analisada nas 045,46, 48 do Ouadro 3.25(la):
CONFIRMADA.

Hipótese XIII B- A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com INFO deverá
igual aos ADM/OPER.

Período FUTURO: Ai: Analisada nas Q19 a 21 do Quadro 3.29(b):
CONFIRMADA.

Ae: Analisada nas Q 45,46,48 do Quadro 3.33(b):
CONFIRMADA

Hipótese XIV A - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com ADM e
OPER ara'rnédla".

ATUAL: Ai: Analisada nas Q19 a 21 do Quadro 3.21( c/e):
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Hipótese XIV A - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com ADM e
OPER era"média".

Período ATUAL: Ai: Analisada nas Q19 a 21 do Quadro 3.21 ( c/e):
CONFIRMADA

Ae: Analisada nas Q45,46,48 do Quadro 3.25(lc/e}:
. CONFIRMADA

Hipótese XIV B- A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com ADM e OPER
deverá ficar na "média".

Período FUTURO: Ai: Analisada nas Q18 a 23 do Quadro 3.29(d/f):
CONFIRMADA.

Ae: Analisada nas Q44 a 48 do Quadro 3:33(d/f):
CONFIRMADA

Hipótese XV A - A Avaliação de Desempenho dos RH em INFO, ADM e
OPER nao possuia OMPs (Objetivos, Metas e Projetos).

Período ATUAL: Ai: Analisada na Q22 do Quadro 3.21(a):
CONFIRMADA

Ae: Analisada na Q46 do Quadro 3.25(a):
CONFIRMADA

Hipótese XV B- A Avaliação de Desempenho dos RH em INFO, ADM e
OPER não possuirá OMPs (Objetivos. Metas e
Projetos) em níveis "baixos".

Período FUTU RO: Ai: Analisada na Q22 do Quadro 3 .29(d/f}:
CONFIRMADA.

Ae: Analisada na Q46 do Quadro 3.33(d/f):
CONFIRMADA

Hipótese XVI A - As NegociaçOes são "baixas"em INFO com os Sindicatos
ao inverso de ADM e OPERo

Período ATUAL: Ai: Analisada na Q23 do Quadro3.21(a}:
CONFIRMADA

Ae: Analisada na Q44 do Quadro 3.25(a}:
CONFIRMADA

Hipótese XVI B-As Negociações serão mantidas a nfvel anterior ("baixas")
em INFO com os Sindicatos, mantendo-se elevadas
em ADM e OPERo

Período FUTURO: Ai: Analisada na Q23 do Quadro 3.29(d/f}:
CONFIRMADA.

Ae: Analisada na Q44 do Quadro 3.33(d/f}:
CONFIRMADA

Analisando mais uma vez a pesquisa da SPENCER STUART (1986: 3)
ela informa que: "Plano de Remuneração aparece como a segunda área de maior
interesse. "..(a primeira é a de Políticas de RH, adendo nosso ). Ao mesmo tempo,
a pesquisa informa que "Os executivos de RH acreditam que as áreas de Políticas
de RH, Planejamento Estratégico de RH e Plano de Remuneração são as de maior
importância para os homens de comando.

No modelo simplificado por nós criado, a partir das técnicas OMIS
verificamos quais as tendências de uso das mesmas na passagem do período
atual para o futuro, dentro das palavras-chave que identificam as questões que
levantaram os dados.



Modelo XXV - Integração RH/INFO na UNAN SAL(AD)/BEN(QVT) através
questões no Ai para o período atual e futuro.
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A primeira coluna, do período atual, chamaremos de "conclusões", e
segunda coluna, do período futuro, chamaremos de "recomendações", pela lógi
da apresentação gráfica e dos resultados obtidos. As técnicas OMIS serão o fi

.e o pri ncípio da mudança de período. Eis o modelo simplificado proposto (atra

de transparências):

Modelo XXVI - Integração RH/INFO na UNAN SAL(AD)/BEN(QVT)através das
questões no Ae para o período atual e futuro.

A partir dos modelos XXV e XXVI, simplificados na integração RH/INF

a principal conclusão para o Ambiente Interno é que esta integração se dará

através do emprego da técnica SISTEMAS que já é aplicada em 80% dos casos

da análise fatorial (números entre parentêses nos modelos) e deverá atingir a 90%

no período futuro. O caminho indicado está relacionado com SISTEMAS envolvendo

PLANOS DE CARGOS & SALÁRiOS & INCENTIVOS & BENEFíCIOS.

Outra conclusão é a técnica INFORMAÇÃO aproximadamente na mesm

-prornoção que SISTEMAS, mas voltada a QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

-e NEGOCIAÇÕES SINDICAIS. Com 50% encontramos a técnica ORGANIZAÇÃO

dirigida a AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

Verificando o Ae percebemos um deslocamento das atenções para a

técnica ORGANIZAÇÃO voltada para os problemas econômicos e salariais,

principalmente em relação ao profissional e agente de mudanças OMIS, atingind

a 80% no emprego ( conforme o modelo, 7/9). Atinge a 75% no caso da técnica

-INFORMAÇÃO ( no modelo 10/13) quando enfocamos para o futuro os movimentos

sindicais e populacionais (comunidade).

Outrossim, pelo próprio modelo XXVI indicador de acontecimentos no

Ambiente Externo, conclui-se que a passagem do período atual para o futuro não

será uma ruptura no emprego de técnicas administrativas, mas um contínuO

adaptar-se as novas realidades que a informática introduz no cotidiano de

Recursos Humanos na sua vida comunitária. O modelo XXV, que envolve o

Ambiente Interno esta passagem exigirá uma maior concentração nas

INFORMAÇÕES e SISTEMAS, mas sem indícios de abismos ou fendas, mas

apenas um redirecionamento das forças e energias, conforme o aspecto político.



QUADRO DE MAPAS-RESUMO 1209

THIRY-CHERQUES (1993: 45) talvez coloque o aspecto político mais

claro, quando diz: "Erasmo elogiou a loucura esperando que o relato da estupidez

humana a fizesse desaparecer. Como sabemos, não teve sucesso. Também a

compreensão do político nas organizações não o fará desaparecer. Eventualmente,

melhorará as possibilidades do produtivo. Afinal, os atores de um e de outro

sistema (um norteado para a produção outro centrado na_busca ou na defesa do

poder, nota do autor) somos os mesmos. Somos Sísifo, condenados eternamente

ao trabalho sem sentido e somos o sonho de Marx, transformando o mundo, a

história e a r ós mesmos. Somos, também, Maquiavél, um funcionário mal

remuneraco que lutou toda sua vida por reconhecimento. Em vão."

C.4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN

SEGURANÇA & SAUDE OCUPACIONAL

SILVA (1993: 66) afirma: "o trabalho, sem dúvida a principal fonte de

produção de riqueza, é também o recurso básico da pobreza. -Em princípio, o

. aumento das legiões de pobres implica necessariamente o aumento dessa

insubstituível fonte de produção. Entretanto, tangidos pela insegurança econômica,

pelas indignidades da miséria, inclusive pela compulsão da fome, os pobres-são

forçados a "virar-se", utilizando-se predatoriamente os recursos naturais. (... )

. Infelizmente, o Brasil ainda permanece na taixa dos países em que predomina a

pobreza."

O autor citado continua"Só o trabalho produz valor, eis o axioma

revoluctonárlo do marxismo. Não é meu propósito, menos ainda minha tarefa,

discutir aqui o postulado em que Karl Marx se baseou para formular o conceito

teórico da mais valia, de que resulta, segundo a análise marxista, a exploração do

homem pelo homem, isto é, do homem. trabalhador pelo homem capitalista."

Eis nossa chave para as presentes conclusões e recomendações, obtidas

através das 5 hipóteses resumidas a seguir:



CONFIRMADAS.

CONFIRMADA.
CONFIRMADA.
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HIPÓTESE XVII A - Os programas de SEG/SAUD OCUP para RH de INFO, ADM e OPER foram mí .
. e só os legais (considerados nlvel tbaixo").

Analisada nas questões 24 a 29 do Quadro 3.22, letras a.c.e. Para PERíODO ATUAL e Ai
Analisada nas questões 49 a 54 do Quadro 3.26, letras a.c.s. Para PERíODO ATUAL e Ae

HIPÓTESE XVII B - Os programas de SEG/SAUDOCUP para RH de INFO, ADM e OPER permanecerão
nível mínimo e s6 os legais (considerados nível rbaixo").

Analisada nas questões 24 a 29 do Quadro 3.30, letras b,d,f. Para PERíODO FUTURO e Ai. NÃO CONFIR
Analisada nas questões 49 a 54 do Quadro 3.34, letras b,d,f. Para PERíODO FUTURO e Ae. CONFIRMADA EM

HIPÓTESE XVIII A - Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de INFO foram ·baixos·.(
HIPÓTESE XIX A - Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de ADM e OPER foram

Analisadas nas questões 27 a 29 do Quadro 3.22, letras a.c.e. Para PERíODO ATUAL e Ai CONFI
Analisadas nas questões 49,50 e 53 do Quadro 3.26. letras a.c.e. Para PERíODO ATUAL e Ae. CONFIRM

HIPÓTESE XVIII B - Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de INFO permanecerão
inalterados em relação ao passado (que foram "baixos"). (mais)

HIPÓTESE XIX B - Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de ADM e OPER serão
em relação ao passado (que foram "baixos ").

Analisadas nas questões 27 a 29 do Quadro 3.30, letras b,d,f. Para PERíODO FUTURO e Ai.
NÃO CONFIRMADA: XVIII B; CONFIRMADA:XIX B .

Analisadas nas questões 49,50 e 53 do Quadro 3.34, letras b.d.I. Para PERíODO FUTURO e Ae ..•.
CONFIRMADA EM PARTE: XVIII B; CONFIRMADA:XIX B

HIPÓTESE XX A - O clima e a cultura empresarial foram percebidos pelos RH de INFO, em nível"m.
baixo' neste periodo. (mais)

HIPÓTESE XXI A - O clima e a cultura empresarial foram percebidos pelos RH de ADM/OPER em
'muito baixo' neste período.

Analisadas na questão 29 do Quadro 3.22. letras a.c.e. Para PERíODO ATUAL e Ai
NÃO CONFIRMADA: XX A;

. Analisadas na questão 53 do Quadro 3.26, letras a.c.e. Para PERíODO ATUAL e Ae.

HIPÓTESE XX B -O clima e a cultura empresarial serão percebidos pelos RH de INFO em nível
ao atual' baixo" .(mais)

HIPÓTESE XXI B - O clima e a cultura empresarial serão percebidos pelos RH de AD'M/OPEFI
acima do "médio"neste período, isto é, deverá crescer.

Analisadas na questão 29 do Quadro 3.30,letras b,d,f. Para PERíODO FUTURO e Ai.
NÃO CONFIRMADA: XX B ; CONFIRMADA: XXI B

Analisadas na questão 53 do Quadro 3.34,letras b,d,f. Para PERíODO FUTURO e Ae. CONFIRMADAS

A seguir a análise gráfica das questões que deram origem as hipót ;

MODELO XXVII - Integração RH/INFO na UNAN SEG/SAUD O

através das Questões e nos Ai e Ae para os períodos "atual'e "futuro".

(sob forma de transparência)
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A análise do MODELO XXVII simplificado de integração RH/INFO permite

observar para o Ai e Ae a estrutura coesa e um processo contínuo de passagem

da época atual para o futuro. Chama atenção a mudança do emprego da técnica

MÉTODOS para INFORMAÇÕES quando se analisa as formas de CONTROLES

em relação a saúde ocupacional, numa clara alusão a mudança de visão dos

profissionais de RH. Nas demais variáveis predominam as técnicas

- ORGANIZACIONAIS "O"e de INFORMAÇÕES "I", indicando o caminho das

recomendações deste trabalho, bem como, o aspecto socializante desta UNAN.

Convém lembrar neste aspecto as palavras de PRESTES MOTTA (1993:

68): .. A socialização, pode ser entendida como o processo global pelo qual um

indivíduo, nascido com potencialidades comportamentais de espectro amplo, é

levado a desenvolver um comportamento bem mais restrito, de acordo com

.padrões de seu grupo. Esse conceito foi bastante utilizado na análise do impacto

dos fatores culturais no desenvolvimento da personalidade individual. No que se

refere às organizações, o conceito vem sendo emrpegado em termos de doutrinação

e treinamento, reportando-se ao que Edgard Schein chamou de "o preço de

participar". A socialização organizacional deve ser vista como um processo

contínuo, que começa antes mesmo da entrada neste sistema, já que outros

sistemas sociais inculcam, desde o nascimento, valores e normas conformes ao

, comportamento aceitável em organizações complexas. Não pára aí, porém, o

processo; continua durante toda a permanência na organização.( ... ) O processo

de socialização é-responsável pela lealdade, comprometimento, produtividade e

nível de rotatividade."

A presente e última UNAN pelas suas hipóteses, questões e resultados

abre novas perspectivas de estudo e considerações, e conforme ainda PRESTES

,MOTTA (199"6: 86) quando analisa WEBER e a tradição managerialista: "Coloca-

r se, assim, uma discussão teórica fundamental para a questão do poder e do

controle social nas organizações, da qual podem ser deduzidas muitas outras

hipóteses para pesquisa teórica e empírica. ".

Este era um dos objetivos desta tese: dela podem ser deduzidas muitas
o t h"- u ras ipótasas ...



2) COMENTÁRIOS FINAIS
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Ao longo desta tese abordamos vários assuntos, tangenciamos outro

explicitamos mais a fundo alguns de interesse dirigido e abandonamos várl

vertentes por impossibilidades físicas de trabalho, apesar de

percorrermos todas as nuânces apresentadas no caminho.

Comentários, conclusões e recomendações pertinentes estão dispe

no texto e depois foram concentrados no presente capítulo. Sería tedioso

desnecessário reenumerá-Ios nestes comentários finais, apesar que sempre u

novo ramo, conceito ou enfoque sería encontrado pela infinidade dos co

possíveis de serem feitos em tão vasto assunto.

Apenas queremos registrar algumas observações que exprimem o qu _

autor considera o mais importante em tudo aquilo que foi pesquisado, analisa

sintetisado e aprendido:

a) A introdução da INFO nas empresas provocou Conflitos, Proble

_.Crises, 'mas as técnicas de OMIS interpretaram as necessidades dos Recur

Humanos, tornando menos traumática a integração. Esta interpretação deve

continuar.

b) A integração é conservadora. Muda pouco o perfil da técnica empreg

no processo, principalmente na passagem do período atual para o tuturo.,
mudanças que ocorrem sobressaem-se através da técnica" "INFORMAÇ

c) Tendo em vista a estabilidade no emprego das técnicas, sem ruptu

violentas, é válido concluir que vários anos serão neccessários para qu

empresas atinjam um grau satisfatório de manipulação de sistemas computacio

e a integração dos Recursos Humanos com a tecnologia seja completa.

d) O modelo de empresa como sistema aberto é fundamental para

processos de MUDANÇAS e para a pró-atividade através do domínio.

"FEEDBACK". O conceito mecanicista permeia o trabalho conjugado co

caráter contingencial ou situacional, numa tentativa de libertação e criaçã

novos modelos organizacionais.
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e) A necessidade de PLANOS DIRETORES tanto de INFORMÁTICA

como de RECURSOS HUMANOS são fundamentais para o papel inovador de

INFORMÁTICA e o papel emancipador de RECURSOS HUMANOS. Os 4 níveis de

PLANEJAMENTO ( filosófico, estratégico, tático e operacional) são uma

consequência destes planos.

f) A existência de pontos comuns e integralizadores existentes nas

fronteiras entre RECURSOS HUMANOS e INFORMÁTICA explicitam-se através

das áreas de: 1) RECRUTAMENTO, SELEÇÃO e RECOLOCAÇÃO; 2)

TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO e RECIC.LAGEM; 3) SALÁRIOS &

BENEFíCIOS; e, 4) SEGURANÇA & SAÚDE OCUPACIONAL, com todas as

ambiguidades, dúvidas, contradições e perplexidades que estas áreas empresariais

encerram.

g) Os aspectos holístico, situacional e contlpencial estão implícitos na

tese, tendo em mente o forte cenário nacional como pano de fundo que pode exigir

outros compromissos teóricos que não os apresentados.

h) A pesquisa realizada através de um completo questionário comprova

um grande número de fatores críticos ao processo de aproximação e integração de

RH à INFO, com amostras da dualidade, do paradoxo e da ortodoxia entre a visão

humana e da máquina.

i) A abordagem administrativa que envolve as técnicas de ORGANIZAÇÃO,

MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS, exige a percepção profissional, isto é,

a recepção, seleção, aquisição, transformação e organização das informações

fornecidas através de nossos sentidos.

j) As propostas das Hipóteses não encerram o assunto mas, abrem

novos horizontes para pesquisas, tanto a nível sociológico, psicológico e

principalmente, administrativo, quer sob o enfoque acadêmico, quer sob a luz

empresarial.

k) As dimensões propostas, palavras-chave e hipóteses são suportadas

pela epistemologia definida para a tese e estudada de forma metódica, modo

próximo e em espécie detalhada e técnica, resumida pelo: a) pensamento sistêmico/

interativo; b) modelo simplificado/produção acadêmica; c) dinâmicas e dimensões

ex-officio; e, d) unidades de análise.



Desejamos finalizar este trabalho, que o autor considera. te na

principalmente pelas múltiplas escolhas que foi obrigado a estudar, separar

trazer até estas páginas, com uma retrospectiva de outros pontos relevantes p

essa tese e desenvolver um prognóstico de sua aplicação.
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Em uma das mãos temos o fruto da vivência prática em RH e na out

os resultados teóricos em O&M. A preocupação sentida com a construção de u

liame entre os vários agentes e fatores explicativos para a integração de RH

U&M, permitiu a participação nos processos de mudanças que ocorreram e ai

acontecem, através das técnicas OMIS. Entretanto a INFORMÁTICA, introduz

como fator reorganizador, tornava difícil o estabelecimento de previsões, be

como as tentativas de questionar e, ainda mais, responder adequadamente.

porque da demora integrativa RH/INFO.

Essas inquietações eram amainadas por pesquisas na literatura, nacio,..
~e estrangeira, resultando um constructo prescritivo aplicado em casos

consultoria, preparados em forma de artigos ou "papers", desenvolvidos em aul

em universidades e em cursos empresariais, concretizando um objetivo pesso

_de fornecer material para análise, síntese e reflexões para a pró-ativi

.ernpresartal. A prova material surge através dos Modelos criados especialme

para esta tese, que, com o suporte teórico, tornam a prática aliada da teoria.

Nossa experiência determinou a escolha do campo de aplicação

afunilamento para as 4 áreas estudadas. A omissão das demais áreas não foi:

considerarmos desnecessárias, mas pela suposição que a análise e as hipót

resultantes, facilmente triplicariam o volume, e, sem dúvida o tempo empre

seria no mínimo o quintuplo.

A análise fatorial desenvolvida com o auxiío de um instrumental mod

atual e objetivo, revelou a imensa pleiade de estudos que podem ser desenvolvi.:

Nos sentimos recompensados pelos resultados obtidos, pois surgiam

indicadores fortes, objetivos, reais e confirmadores de que o caminho

trilhávamos estava correto, não exigindo interferências acomodativas ou m

a omissão de qualquer resultado.

Finalmente, o aperfeiçoamento e a consolidação dos valores con

nesta tese, significa a abertura de novas propostas e avançados caminh .

serem seguidos até o ano 2.000 e, quiçá, durante o século XXI.
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3) RECOMENDAÇÕES

Este trabalho procura contribuir para o crescimento profissional dos

indivíduos que atuam com RH e INFO. O conhecimento sobre o presente tema,

tanto a nível teórico como prático tornam estes prottssionals verdadeiros li agentes

de mudança", não só da empresa, como da comunidade e do Brasil.

Julgamos que este trabalho possa ser desdobrado em várias frentes. A

pesquisa em inúmeras teses, dissertações, livros e "papers", bem como a vivência

prática de consultoria empresarial e de trabalhos acadêmicos permitem a

apresentação de alguns desenhos de outras pesquisas.

a) A repetição da pesquisa através do questionário aprimorado onde se

fizer necessário, com outros grupos de amostras, poderá permitir a consolidação

de várias hipóteses, bem como o direcionamento para setores específicos da vida

empresarial.

b) A continuidade do presente estudo com o aprofundamento em cada

uma das UNAN e o emprego de instrumentos apropriados e-d.irigidos, é uma opção

considerada válida e necessária, para a solidificação de idéias e conclusões.

c) A tentativa de explorar determinados aspectos .obtidos através da

análise fatorial, com análise das técnicas OMI8 empregadas, bem como, com a

mudança da aplicabilidade de uma delas, é oportuna além de prática.

d) A validação de Planos Diretores de RH integrados com INFO é assunto

que merece uma pesquisa futura, devido ao seu carater filosófico e estratégico.

e)'O estudo das diversas vinculações entre os AGENTES INFO, ADM e

OPER através dos fatores e variáveis é um campo com inúmeras faces e que

permitem milhares de cortes, focos e visões.

f) A complementação da presente tese com tópicos voltados a criação,

implementação, acompanhamento, manutenção e término de políticas, diretrizes,

normas, instruções, etc., seria de grande valia para o reconhecimento dos pontos

fortes e fracos em determinados setores empresariais.



g) o estudo do computador integrando-se aos Recursos Humanos criou

o que os pesquisadores chamam de "fobia de computadores (que) nos adultos

pode ser tão real e tão estressante quanto qualquer outra doença derivada da

ansiedade" (WELLNESS LETTER 1992: 2). Sugere-se um aprofundamento neste'

assnto a nível de executivos a partir da UNAN que trata de Saúde Ocupacional.
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h) Como recomendação final, invocando as hipóteses básicas de,

MESQUITA FILHO (1993: 11) e nosso capítulo I, Quadro Teórico, I) Introdução na

, sua imagem fisicalista, há uma sugestão de direcionamento das próximas pesqui '

'para "Traduzir um dado experimental para uma linguagem matemática (que

implica na aceitação de algumas hipóteses que, se plausíveis, convergem par

uma solução mais geral (teoria)." A análise fatorial foi uma experiência gratifican

nesta tradução. Que a determinação advinda desta interpretação projete su

sombras, graças a uma maior iluminação, além das conhecidas teorias e práti
s.adrni nistrativas.

Esperamos, finalmente, que os resultados apresentados neste trabalh

contribuam de forma direta e objetiva para o desenvolvimento, aprimoramento

'atualização das práticas relacionadas aos processos integrativos de RECURS

HUMANOS com a INFORMÁTICA, seja sob o ponto de vista comportamental

instrumental, .embora estejamos cientes de que há um longo caminho a s

percorrido nesta complexa e desafiante área que vivenciamos.
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E CAPíTULO IV - QUADRO DE CONCLUSÕES
& RECOMENDAÇÕES

o presente resumo sintetiza as principais conclusões do estudo e

apresenta recomendações para possíveis futuras pesquisas, principalmente para

a continuidade deste trabalho.

Apresenta, como conclusão, um MODELO simplificado com uma

tendência normativa para o processo de integração entre RECURSOS HUMANOS

_e INFORMÁTICA através de OMIS; será também um resumo de APLICAÇÕES,

que chamamos de RECOMENDAÇÕES, com o uso de vários MODELOS

exploratórios.

Outro aspecto de nossa inquietação e grande interesse ao finalizar este

estudo, é o de sua aplicação prática.

Esta tese, acima de tudo, é fruto de uma preocupação com a distância e

~té a falta de ligação entre os comportamentos dos Recursos Humanos, tanto

como Departamento Empresarial como indivíduos, em rei-ação ao instrumental

"computador ou, no nosso caso, Informática". Resulta também da percepção

pro-fissional e acadêmica, das rápidas mudanças que ocorrem nas empresas,

principalmente com o dinâmismo que O&M-I&S está se impondo e se colocando

aos usuários.

Este trabalho buscou na literatura e na" prática empresarial, o

conhecimento que permitisse a estruturação de um constructo prescritivo, sugerido

para aplicação em contingências e situações reais.

Em alguns momentos fomos obrigados a escolher um ou outro aspecto

para análise e estudo detalhado para não tornar a presente obra interminável.

Fica claro, que este trabalho é uma proposta para descortinar novos

horizontes a serem perseguidos, e que exige uma série de aperfeiçoamentos e

consolidações, sínteses e análises, novas hipóteses e resultantes teses, daquilo

tudo a que nos propusemos e obtivemos.



Métodos
(Modelos)
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1. CONCLUSÕES DO ESTUDO
A) CONCLUSÕES NA 1a DIMENSÃO

Integração dos planos de INFORMÁTICA (PDl)com os planos
RECURSOS HUMANOS(PDRH) através dos chamados PLANOS DIRETORES G
(PDG)(desenvolvida no capítulo I). Estes planos originam as formas
Planejamentos Filosófico, Estratégico, Tático e Operacional. Palavra-cha
INTEGRAÇÃO.

De antemão, e valendo para as demais dimensões, convém lembrar q

. a tipológia utilizada, apresenta a limitação comum a todas elas, isto é, a vi

estanque. Percebemos a multiplicidade das implicações de cada agente, fator

variável em cada UNAN, o que torna impossível o estabelecimento de um MODE

ESTÁTICO. Torna-se assim, obvio que o MODELO desenvolvido é DINÂMIC

conforme os interesses do estudioso e aplicador do mesmo.

- MODELO I - Estágio de integração RH/INFO INICIAL através de OMI

Informação
(Feedback)

Sistelllas
(Mudanças)

Instrumental

Compor!amental

PDG / PDRH / PDI



QUADRO DE MAPAS-RESUMO 1219

No Modelo I propomos uma arquitetura de penetração de OMIS nas

quatro UNANs, através da visão sistêmica (ENTRADA/PROCESSAMENTO/

.SAíDA), o que permite estabelecer diversas formas de interrelações,

interdependências e transações; permite também uma listagem e escolha de

variáveis que atingem os Agentes INFO, ADM e OPER, e, através da informática,

diversas formas de navegação.Outrossim, esta penetração ocorre através de

PLANOS DIRETORES, tanto GERAIS, como de RH e de INFORMÁTICA. Em

palestra proferida na USJT (1993), o Prof. Carlos Osmar Bertero dizia que "As

instituições sem os conceitos são cegas. Os conceitos sem as Instituições são

vazios". Através da Pesquisa, da análise fatorial, da avaliação das hipóteses,

envolvemos as instituições e os conceitos e delineamos onde queríamos chegar,

apesar das restrições de tempo e espaço.

O segundo estágio no nosso modelo ocorre através de CONCEITOS que

representamos por fichas que podem ser intercambiadas.

MODELO li-ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO RH/lNFO INTERMEDIÁRIO

ATRAVÉS DAS FICHAS UNAN E DE OMIS

/
FICHAS UNAN

<,

RF("'J<::FI~F(",()

AGENTES : INFO,ADM,OPER
(sb, cd, ef)

A~BENTE I PERlOOO
Ai I ATUAL

QUESTÕES PALAVRA-CHAVE

Q 1abcdef EXPANSÃO
2 CRIAÇÃO
3 ~IYENSIOOAMENTO
4 ROTATIVDADE
5 PREVISÃO·

·0.

6 AL TERNATIVAS
7 MÉTODOS
8 RECOLOCAÇÃO
9 DEMISSÕES

FICHAS DE REFERÊNCIA / FICHAS í)f IIIi'ífGRAÇAC "
REClSa.IRECO o s v.rs s

AGENTES : INFO,AD~.oPER TÉCNICA MAIS IN~CADA
AMBIENTE I PERIODOS PERIODOATUAL

Ai I ATUAUfUTURO HIPÓTESE 1 A
ORIGEM CO~~~~O QUESTÕES FAT )RFSQUESTOES

GERAL ESPECIAL AGENTES GERAL ESPECIAL
OMIS OIl4IS OMIS OMIS

Q 1 - - - 6 1 - - 5 Q1A - ~ - 1 - - - 1
2 - - - 6 2 - - •• 2A - - - 1 - - - 1

. 3 6 - - - 1 - - 5 3A 1 - - - - - - 1
4 1 - 4 1 - 3 - 3 SÁ 1 - - - - - - 1
5 1 - 3 2 1 - - 5 6A 1 - 1 - -- - -
6 4 2 - - 14 1 - 7A 1 - 1 - -- - -7 - 6 - - 24 - - TOTAIS •• - - 2 - 2 - -4
8 - 6 - - 3 - - 3 RESUMO; •• "0".'4 "M"/6 "S"
9 - - 6 - - 3 1 2 OBS: Questões que fazem
TOTAIS 12-13- 11 - 2 - parte da HPÓTE~ I

- 14 -15 -14-27

FIOiAS DE MOoa.OS PARA A MUDANÇA / FICHAS DE MODELOS PARA O FEEDBACK "
Ai- ATUAL Ai - ATUAL

Hpotese I A - PLA~JAMENTO ESTRATEGlCO HfJótese I A - TENDENOAS DINA~ICAS x ESTAnCAS
OBJETIVOS: Eficiencia interna DESCRIÇAO: Adjuclicaçao das reivincicaçoes

Eficácia gerercial Hierarquização dss necessidades
Efetividade na qualidade Acompanhamerto do mercado
Elevação da procUividade -, rteligência empresfrial

./



Cabe notar também, que uma estratégia avançada para a busca

integração RH com INFO, não pode usar um MODELO OPERACIONAL como ...

fichamento sob o ponto de vista de todas as fichas, fragmentadas no tempo e

espaço, ou um MODELO TÁTICO, sob o enfoque solitário de uma única ficha, c

normas e valores periódicos, contingênciais e situacionais. A explicação de

uma das fichas levará ao reconhecimento que um MODELO mais completo de

ser proposto, envolvendo os chamados PLANOS DIRETORES.
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De posse das fichas, podemos aglutinar todas as informações necessár"

para o estabelecimento de um PLANO DIRETOR GERAL, ou aqueles particulare

para RH e INFO, contendo todo o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ou u

MODELO AVANÇADO DE INTEGRAÇÃO ENTRE RH/lNFO, bem como os demai .

itens que levam ao detalhamento da administração, através dos PLANEJAMENT

FILOSÓFICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS ..

Nas fichas encontramos desde a origem e base desta tese, ou seja

. questões, as palavras que identificam as mesmas, os fatores resultantes, ta

gerais como os específicos, o nome e a quantidade das técnicas .OMIS q

integram RH/INFO, os agentes em detalhe e, principalmente, os MODELOS p

as MUDANÇAS e para o FEEDBACK.

Há espaço suficiente em cada ficha, além do que outras podem s

anexadas, para que os interessados e envolvidos com o processo façam anotaçõ

particulares e pertinentes as suas próprias contingências e situações.

Neste aspecto torna-se desnecessário apresentar todo o fichament

tendo em vista que o princípio é o mesmo para cada uma delas, o que tornari

; repetitiva a visão e mesmo os modelos.

Um modelo seguinte, engloba os resultados deste estudo, qu

logicamente não podem e não tem a pretensão de serem conclusivos, apesar q

muitas das hipóteses, antes apenas "ditas e repetidas", podem ser hoje discuti

à luz da ciência, tendo em vista que deixaram de ser empíricas, após a comprov

através da Análise Fatorial.

O interessante notar é a continuidade, o enlaçamento, a conjugação

idéias entre cada uma das UNAN, como degraus que se seguem, resultando

fatores coerentes, sustentados estatisticamente e representativos de uma realid
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Nas FICHAS UNAN REC/SELlRECO, que podemos chamar de "GERAL",

pois abrangem o agente INFO, (letras ab ou AB), o agente ADM (letras cd ou CO)

e o agente OPER (letras ef ou EF); a análise destes 3 agentes é desenvolvida para

o AMBIENTE INTERNO -Ai e para o PERíODO ATUAL. Para este tipo de ambiente

e período temos as Questões de 1 a 9 no questionário e as palavras-chave

utilizadas para orientação dos quadros da análise fatorial estão ao lado de cada

uma delas.

Nas FICHAS DE REFERÊNCIA, a ficha anterior (FICHAS UNAN) recebe

um detalhamento em relação aos períodos (Atual e Futuro) e é verificada a

composição das técnicas OMIS aplicadas para cada uma das questões, obtida na

análise fatorial, tanto sob o aspecto GERAL como ESPECíFICO ou ESPECIAL,

como indicado nas fichas.A primeira ficha nos dá as palavras-chave. A segunda,

quais as técnicas que melhor podem ser aplicadas na integração RH/lNFO na

UNAN REC/SELlRECO, percebendo-se pelos totais, uma destribuição equilibrada

entre os valores dados a cada componente de OMIS, (respectivamente 0-12, M-

14, 1-13 e S-15, quando avaliamos na análise fatorial-os 3 agentes ao mesmo

tempo). Isolando cada um dos agentes, temos uma vantagem de aproximadamente

100% da técnica SISTEMAS sobre as demais (respectivamente 0-11, M-14, 1-2 e

8-27)

Na terceira ficha analisamos a primeira HIPÓTESE (para as demais o

roteiro é o mesmo). Após anotar as questões que atendem a essa hipótese (I A),

fazemos a mesma avaliação em relação as técnicas mais empregadas, percebendo-

se a predominância da técnica SISTEMAS.

Com o conhecimento das técnicas predominantes e a explicação teórica

e prática. de cada uma das hipóteses transcrevemos para as duas fichas

seguintes, FICHAS DE MODELOS PARA A MUDANÇA e FICHAS DE MODELOS

PARA O FEEDBACK, as formas administrativas que foram empregadas no nosso

estudo para orientar na integração de RH/INFO. As palavras e frases-chave são

sacadas do texto da tese, numa composição criativa do MODELO.



B) CONCLUSOES NA 2a DIMENSAO
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Este conjunto de idéias, modelos e perspectivas apresentados

detalhados nos parece suficiente para explicar o objeto de estudo. A curiosid

científica nos diz para continuar a produzir mais fichas, entretanto como torna-

um trabalho mecânico, repetitivo, que exige atenção para não cometer-se er

na apropriação das palavras e frases de cada uma das hipóteses, pois lá es

escritas e explicadas, deixamos como sugestão, como um assunto parapesqui

pois este paradigma é uma atração para aqueles seguidores das teorias sistêmi

contingêncial e situacional.

Nesta linha, podemos dizer que a criação de um MODEL

ESTRATÉGICO e/ou MODELO FILOSÓFICO, em grandes pinceladas e própri

de um PLANO DIRETOR, pode transformar-se numa tarefa extremamente difíci

principalmente ao se objetivar uma descrição precisa e objetiva. Optamos assi .

em permanecer dentro das fronteiras detectadas na Análise Fatorial, traçando

linhas mestras de uma ESTRATÉGIA AVANÇADA para a integração RH/lN

através das técnicas detectadas de OMIS . Esta opção nos leva a 2da Dimens

.Conhecimento e participação dos Recursos Humanos nos processos
ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS - OMIS e os res
processos de realimentação (FEEDBACK) preferencialmente através da INFO
(desenvolvida no capítulo 11). Palavra-chave: PARTICIPAÇÃO.

O esmiuçamento dos fatores obtidos através da análise fatorial,

para os períodos atual e futuro permitem traçar as formas de realimentação

"feedback" empregadas na integração de RH à INFORMÁTICA, através de OMI

O MODELO 111considera os fatores "GERAL" e "ESPECíFICO" e os

ambientes (Ai/Ae) e desenvolve um novo estágio desta integração que chamam.

de avançado pois permite deduzir as técnicas e formas que foram, são e pode

ser empregadas neste processo. A partir deste MODELO, os desdobrame

particulares para cada UNAN serão fundamentais para as conclusões na 3a e

Dimensões.
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MODELO 111 - ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO AVANÇADO_

A f
T U
U T
A SIS U
l R

O

29"

AilAe EMPRESA

A
T
U + =

26%
A
l 29% 33% 28~

Ai Ae EMPRESA

f
U
T +

U
R 29% 37% 30%
O Ai Ae EMPRESA

A soma das técnicas OMIS nos períodos "atual e futuro" resultam no

MODELO 111- ESTÁGIO AVANÇADO DE INTEGRAÇÃO RH/lNFO, que reflete o

tradicional ·conservadorismo empresarial. Analisando os resultados do período

atual (1980/1990) com o período futuro (1990/2000) não percebemos diferenças

slqruficatlvas, cabendo destacar que apenas no AMBI ENTE EXTERNO em relação

a IN FORMAÇÕES ocorre um sensível destaque, a demonstrar uma expectativa em

relações aos acontecimentos do mercado, da comunidade, do governo, etc., o que

justifica inclusive o emprego do computador como instrumento de agilizar o

processo de coleta e arquivo de informações e uma tendência da ampliação da

participação em redes informatizadas de informação.

Temos duas opções de estudos para conclusões. O primeiro é
representado pelos Modelos IV e V a seguir:
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MODELO IV - ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO AVANÇADO

UNAN REC/SELlRECO NO Ai ATUAL (1980/1990)

DE••••ISSÓES

DIMENSIONAMENTO

REVISÃO
CRIAÇÃO
E><~ANSÃO
ROT A TIVIOA.DE

s
(-) Todos agentes LJt"I~.m nas técrVc.$

eçc5e. "EATIVAS com eceo •• c.o de ••••.•ETOOOS
que ou-'. Reat •......kiade com pró_etlv":h!lIde .

(conforme Quecfro 3.1 9. )

MODELO V - ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO AVANÇADO

UNAN REC/SEL/RECO NO Ai "FUTURO".

AL TERNA TlVASC')

s

(a) Variáveis que apre~8m alta pró-stlvldede
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o primeiro caminho analisa todo o questionário em relação as técnicas

OMIS obtidas através da análise fatorial. O segundo é representado pelo estudo

abaixo, onde, a partir das fichas podemos visualisar a aplicação prática das

técnicas nos processos integrativos. Estamos optando pelo segundo sistema,

tendo em vista a característica deste trabalho, mais voltado a realidade empresarial.

O primeiro caminho fica como sujestão para desdobramentos da pesquisa, devido

um enfoque mais acadêmico, ou, como alguns pretendem, laboratorial.

FAMíLIA UNAM REC/SEL/RECO
TÉCNICAS OMIS APLICADAS Ai

técnicas períodos palavras -chave uso na integração RHIINFO

• $- '~

atual dimensionamento Reage as necessidades e "modas" do mercado

O
futuro dimensionamento altemativas Quadro de pessoal previsto de forma pró-ativa.

recolocação métodos que permitiráopções nos métodos de R&S, com
planos alt~rnativos, envolvendo programas de

atual métodos alternativas recolocação Formaliza a atividade de R&S&R, copiando.
M

futuro métodos demissões recolocação Manterá a formalidade, reduzindo opções.

atual demissões Demissões contingenciais e aleatórias.

futuro demissões previsão rotatividade Informações sobre previsões de demissões e
rotatividade de pessoal serão mais requisitadas.

atual criação previsão rotatividade expansão Sistemas reativos, sem expressão
S

futuro criação previsão dimensionam. expansão Reativos as situações internas.
~

Figura 2 - "Familia"UNAN REC/SELlRECO e o uso das técnicas OMIS

Procurando afunilar a proposta acima que faz um estudo de todas as

questões do Ai para o período atual e futuro da UNAN REC/SELlRECO, iremos

procurar, numa segunda opção, trabalhar sobre cada uma das hipóteses

detalhadas, apresentando as conclusões e recomendações, atingindo diretamente

as duas últimas dimensões, ou seja:

C) CONCLUSOES NA 33 e 43 DIMENSOES

De posse das fichas, cujos conteúdos foram retirados dos quadros,

estruturamos os MODELOS conclusivos e as RECOMENDAÇÕES necessárias,

com base em cada uma das HIPÓTESES e sub-hipóteses. Vejamos as dimensões

faltantes:



a1a-EXPANSÃO 80
a2a -CRIAÇÃO 90
a3a -DIMENSIONAM 75
os» -PREVISÃO 85
osa -Al, TERNATIV 65
a7a -METODOS 60

x
XX XX·

X·X·
X
X

Estabelecimento de um
estratégico. altamente c"",,~rn,.
(6 téc. SISTEMAS) com o uso da
genharia e Análise de SIstemas, o
organização administrativa (3 téc
deverá predominar através de
e procedimentos (3 téc. METODOS)

(
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3a DIMENSÃO :
Estudo das variáveis do AMBIENTE INTERNO(Ai) da empresa e a influência
variáveis nas unidades de análise pesquisadas.(desenvolvida no capítulo
Palavras-chave: AMBIENTE INTERNO.

4a DIMENSÃO :
Estudo das variáveis do AMBIENTE EXTERNO(Ae) da empresa e a influência
variáveis nas unidades de análise pesquisadas.(desenvolvida no capítulo
Palavras-chave: AMBIENTE EXTERNO.

Os MODELOS que se seguem, TODOS com enfoque no agente IN

representado pela letra a) ou A) apresentam, de uma forma.simplificada um

sugestão, através das conclusões e recomendações, de quais técnicas de OMI

deverão ser aplicadas para os assuntos envolvidos com as palavras-chave e co

os processos de mudanças das situações reativas e de equilíbrio para a for

pró-ativa. bem como fornece subsídios para as formas de "feedback" e constru

~de novos modelos, nos processos integrativos de RH à IN FO.

C.1 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN

RECRUTAMENTO / SELEÇÃO / RECOLOCAÇÃO

M o o E L o SIM P L I F I C A o o o E I N T E G R A ç A o RH I INFO
UNA N REC I SEL I RECO

PERloDO: ATUAL AMBIENTE INTERNO - Ai

HIPÓTESE I A - O mercado de trabalho foi dinâmico em REC/SEL ra RH voltados à INFO. CONFI

X'=Valor Duplo

MODELO VI -INTEGRAÇAO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese I A no perlodo ATUAL'

O MODELO VI e seguintes são estruturados a partir do texto de c
.HIPÓTESE estudada, e da confirmação ou não do seu paradigma. As conclusõ

são obtidas da análise fatorial realizada, tanto sob o aspecto Geral e o Específi
somando-se as duas indicações em relação às técnicas. Finalmente
Recomendações Gerais são derivadas dos Quadros Teórico. Bibliográfico.
Pesquisa e Estatístico.
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Convém lembrar as siglas MUIRE (Muito Reativo) tem como reverso
POUPAT (Pouco Pró-ativo) e MUIPAT (Muito Pró-Ativo) tem o POURE (Pouco
Reativo); EQUIL, significa 50%, isto é, o meio entre POUPAT e MUIRE. Optamos
em utilizar apenas os valores MUITO REATIVO, PRÓ-ATIVO e EQUilíBRIO.

Muitas HIPÓTESES foram provadas; algumas não; outras apenas

parcialmente. Se isto for verdade, com o beneplácito da dúvida, própria de toda

ciência, novos estudos, novos cortes longitudinais se fazem necessários para

produzirem um melhor entendimento desse fenômeno, o que permitirá, sem dúvida

enriquecer mais ainda este trabalho.Outro aspecto enriquecedor será o cruzamento

detalhado das várias hipóteses com os diversos e particulares MODELOS de cada

UNAN, num trabalho que foge aos objetivos desta pesquisa. Estruturamos assim,

em continuação, o modelo seguinte, que analisa o espaço "futuro" e onde

apresentamos entre parentêses os indicadores anteriores, chamados de "atual".

MO D E L o SIM P L I F I C A DO D E I N T E G R A ç A o RH /INFO

AMBIENTE INTERNO" AiPERloDO: FUTURO

I B" o mercado de trabalho apresentará retração em REC/SEL para RH voltados à INFO. CONFIRMADA.

x

PALAVRA5-CHAV FREQÜ~NCIAS RELATIVAS
DAS QUESTÕES MUIRE EQUIL MUIPAT

(% )

50 X'
X'
X
X

01b-EXPANSÃO
02b - C~I.A.Ç.Ã,O
03b - DIMENSION.
05b - PREVISÃO
Q6b - AL TERNAT.
07b - MÉTODOS

(80)
65(90)
60(75)
75(85)

(65)
(60)

X
X
XX

X
70
80

RECOMENDACÕES GERAIS
PARA EMPREOO DAS TÉCNICAS

A busca da pró-atividade no futuro deverá
ocorrer pela técnica SISTEMAS (6 OS")
cornc apoio do Planejamento Estratégico
(3 "O"), entretanto a retração prevista
deverá ser tratada com mais dados e
informações (2 téc. INFORMAÇÕES) e
um número menor de normas, prevendo o
ambiente muito mais pró-ativo.

MODELO VII "INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese I B no perlodo FUTURO e Ai

A mesma perspectiva apresentamos agora para o AMBI ENTE EXTERNO.

HIPÓTESE I A" O mercado de trabalho foi dinâmico em REC/SEL para RH voltados à INFO. CONFIRMADA.

RECOMENDACÕES GERAIS
PARA EMPREOO DAS TJ:CNICAS

M O D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH /INFO
UNA N REC / SEL / RECO

PERloDO: ATUAL AMBIENTE EXTERNO" Ae

MODELO VIII -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese I A no perlodo ATUAL e Ae

60

X'X XX X
X'

60
60

55
65
70

atz & ahn a irmam que ec onte e
influência do ambiente externo o que jus-
tifica 6 técnicas de "I"necessária para um
excelente PD e Planej. Estratég. 4 técnico
"M" completadas por 2 "O" auxiliam a
dinàmica das respostas, o que permite
controlar custos e reduzir prejuízos.
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QUADRO DE MAPAS-RESUMO

M o D E L O SIM P L I F I C A O O D E I N T E G R A ç À O RH I INFO
UNA N REC I SEL I RECO

PER/ODO: FUTURO

HIPÓTESE I B" O mercado de trabalho apresentará retração em REC/SEL para RH voltados à INFO.

PALA VRAS-CHAVE FREQÜ~NCIAS RELATIVA RECOMENOAí,ÕES GERAIS
DAS QUESTÕES MUIRE EQUIL MUIPAT PARA EMPRE O DAS TÉCNICASC%
030b- TÉCNICOS (60) 70 X X Da situa~ão "atual" POURE pl M
031 b- BACHAREIS 90~65~ X' há um sa to (ualitativo através da
032b- DISPONIBIL. 8060 X' MÉTODOS 5 "M") que apeia
033b- D~MANDA

f~gl 70 (0) X procura uma metodologia para
035b- T CNI.CAS 7S X' retra9ão prevista no final do século,
036b- TENDENCIAS 7S X' pcssível combate a estagninflação.

MODELO IX "INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEIIRECO através da Hipótese I B no perlodo FUTURO,

C*) Obs.: O Sistema SPSS não apresentou a análise fatorial "GERAL"para a questão 33

ANALISANDO-SE AGORA A HIPÓTESE 11,SEGUINTE TEMOS

M O O E L O SIM P L I F I C A O O D E I N T E G R A ç À O RH I INFO
UNA N REC I SEL I RECO

PERlooo: ATUAL AMBIENTE INTERNO" Ai

HIPÓTESE "A" O mercado de trabalho fOI EST ÁVEL em RECO para RH voltados à INFO. CONFIRMADA.

RECOMENOACÕES GERAIS
PARA EMPRECio DAS TÉCNICAS

EMAS e 90% de"
voltam-se contra o dinamismo da

X anterior. Aconsequência é a admini
estàvel nos processos de RECO, sem
criatividade ou inovação.

MODELO X "INTEGRAÇÃO RHI1NFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese 11 A no perlodo ATUAL

I F I C A D O D E I N T E G R A ç À O RH I INFO
REC I SEL i RECO

PERloDO: FUTURO AMBIENTE INTERNO· Ai

HIPÓTESE \I A" O mercado de trabalho manterá esta EST ÁBIL!

LATlVAS
MUIPAT 11-=-'i~,:>?J,~~~~

X XX X
ão mudam as 3

2 téc INFORMAÇ
estabilidade anterior. A
aprimoramento dos SISTE.
através de informaçoes ativas e
com criatividade ou inovação.

MODELO XI "INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEIIRECO através da Hipótese 11 A no perlodo FUTU

Os modelos simplificados serão apresentados na seqüência
Hipóteses estudadas, comparando-se os dados dos dois períodos (atual e fut
num mesmo ambiente em primeiro lugar( no caso, sempre em primeiro o Ambi
Interno Ai), seguindo-se, logicamente, a comparação no Ambiente Externo (
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M o D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç Ã O RH I INFO
UNA N REC I SEL I RECO

PERloDO: ATUAL AMBIENTE EXTERNO" Ae

HIPÓTESE 11A - O mercado de trabalho foi ESTÁVEL em RECO para RH voltados à INFO. NAo CONFIRMADA.

55
80 xX X

MODELO XII "INTEGRAÇAO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese 11A no perlodo ATUAL e Ae

034a- ABSORÇAO
037a- ACEITAÇÃO
03Ba-CONHECIMEN 55

As freqüências relativas indicam que
através da técnica SISTEMAS há um
movimento dinâmico emergente
principalmente o relacionado com OMIS,
tendo como consequência uma
administração tendente a pró-atividade,
deixando de ser estável.

M O D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç Ã O RH / INFO
UNA N REC I SEL / RECO

PERloDO: FUTURO AMBIENTE EXTERNO - Ae

HIPÓTESE 11B - O mercado de trabalho manterá esta EST ÁBILlDADE(em RECO para RH voltados à INFO).

PALAVRA5-CHAVE
DAS QUESTÕES

(55)
(80)

034b- ABSORÇAO
037b- ACEITAÇÃO
03Bb-CONHECIM.

XX X

RECOMENDACÕES GERAIS
PARA EMPRE(;O DAS TÉCNICAS

Diferenças de até 35% de um período
para o outro indicam um movimento contra
a estabilidade anterior. A consequência é
aprimoramento dos SISTE MAS de RECO,
através de METODOS com criatividade e
inovação, apoiados nas técs. "O" e "I".

MODELO XIII -INTEGRAÇÃO RHilNFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipót. 11B no perlodo FUTURO e Ae.

Verifiquemos agora a HIPÓTESE 111,ainda dentro da mesma UNAN.

M o o EL o SIM P L I F I C A O O D E I N T E G R A ç Ã O RH IINFO
. UNA N REC I SEL I RECO

00: ATUAL

HIPÓTESE 111A" O mercado de trabalho foi extremamente dinâmico em REC/SEL para RH voltados à ADM e OPERo
CONFIRMADA.

01c/e-EXPANS
02c/e·CRIAGÃO
03c/e-DIMENsION
05c/e-PREVISÃO
06c/e-AL, TERNAT.
07c/e-METODOS

80170
90/85
65/60
85/85
60/60

50/50
X'"
X'"

X"=(valor triplo)
X'"=(v .quadruplo)

RECOMENDACÓES GERAIS
PARA EMPRE(;O DAS TÉCNICAS

A administração transigente através da
técnica de "S" (utilizada 10 vezes) com o
apoio de MÉTODOS (8 vezes) e OÂGANI-
ZAÇAO (6 vezes) cria sua própria
tendência extremamente dinâmica
para reagir rapidamente aos
acontecimentos do mercado, cobrindo as
próprias falhas ou pontos fracos.

MODELO XIV -INTEGRAÇÃO RHIINFO na UNAN REC/SEI/RECO através da HipÓt. 111A no perlodo ATUAL e Ai.

Obs.: os valores ADM e OPER são apresentados separados por uma barra (ex: 50/50), inclusive nas
questões, visando manter o padrão de apresentação.
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MO D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH IINFO

PERloDO: FUTURO AMBIENTE INTERNO" Ai

HIPÓTESE 111 B· O mercado de trabalho apresentará estabilidade em REC/SEl para RH voltados à INFO.
CONFIRMADA.

PALAVRAS-CHAVE FREQÜ
DAS QUESTOES MUIRE

01b-EX
02b-CRI
03b-DIME SION.
05b-PREVISÃO
06b-AI,TERNAT.
07b-METODOS

(80)
65(90~60(75
75(85

~~g~
x
X
X

x
X70

80

RECOMENDACOES GERAIS
PARA EMPRECio DAS TÉCNICAS

A administraçáo transigente através da
técnica de ·S· (utilizadp 6 vezes) com o
aporo de OR_GANIZAÇAO (3 vezes) e ..
~NFORMAÇA~ (~vezes) criará um plane-
[amante estratéqico dinâmico visando i
combater a retração, procurando manter ai'
estabilidade e a tranquilidade no Ai.

MO D E L O SIM P L I F I C A D O D E IN T E G R A ç A O RH IINFO
UNA N REC I SEL I RECO

HIPÓTESE 111A· O mercado de trabalho foi extremamente dinâmico em REC/SEL para RH voltados à ADM e OP
CONFIRMADA.

X'
X X'

031c/e·BACHAREIS
032c/e-DISPONIBIL.
033c/e-Df;MANDA
035c/e-TECNICAS
036c/e·TENDENCI

55(c)
80175

RECOMENDACOES GERAIS
PARA EMPRECio DAS TÉCNICAS

processo c nua o
Kartz & Kahn, é fonte de influê
nas que conduz a uma admini
mais pró-ativa através de INFORM
T'(usado 13 vezes) completadas por
e "M", no tratamento EXECUTIVO
(emissão de diretrizes), no LEGISLATI .
e no OPERACIONAL, interdepende

MODELO XVI-INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese 111A no per/odo ATUAL.

MO D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH I INFO
UNA N REC I SEL I RECO

PERloDO: FUTURO AMBIENTE EXTERNO· Ae

HIPÓTESE 111 B" O mercado de trabalho apresentará estabilidade em REC/SEL para RH voltados à INFO. CONFI

030b- TÉCNICOS (60)
031b- BACHAREIS
032b- DISPONIBIL.
033b- Df;MANDA 1657g5l035b- TECNICAS
036b- TENDENCIAS

70 X X Da situação "atual" POURE p/ MUI
90(65) X' há um salto qualitativo através da
80(60) X' MÉTODOS (5 "M") que a

70 (*) X procura uma metodologia para e .:
75 X' retração prevista no final do séC~IO.,
75 X' possfvel combate a estagnlnflaçao.;

RECOMENDACOES GERAIS
PARA EMPRECio DAS TÉCN

O RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipet. 111 B no per/odo FUTURO.MODELO XVII ·INTEG

(*) Obs.: O Sistema SPSS não apresentou a análise fatorial "GERAL "para a questão 33
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A próxima HIPÓTESE (IV A,S e C) encerra a análise da UNAN REC/SELI
RECO, comparando em particular a técnica MÉTODOS empregados nesta área
de Recursos Humanos para a procura, seleção e colocação de profissionais para
a área de INFORMÁTICA, comparativamente com as áreas de ADM e OPERo

I' "'\
MODELO SIMPLIFICADO DE INTEGRAÇAO RH IINFO

UNA N REC I SEL I RECO

PER IODO: ATUAL AMBIENTE INTERNO· Ai

HIPÓTESE IV A -Os Métodos de REC/SELlRECO foram estáticos para INFO, ADM e OPER. CONFIRMADA.

PALA VRA5-CHAVE FREQÜ~NCIAS RELATIVAS ~~~CiÉ~SOES RECOMENDA~OES GERAIS
DAS QUESTÕES MUIRE ~~U~L MUIPAT CNICAS PARA EMPRE O DAS TÉCNICAS

O M I S
07a-METODOS 60 X' O equilíbrio observado nas fre~iiências e
07c-METODOS 50 X' o uso constante dos mesmos ETODOS
07e- MÉTODOS 50 X' (técnica empregada 6 vezes de forma tt)ual

em cada agente INFO, ADM e OPE
permite deduzir que esta área não pode
ser considerada dinâmica no uso das

"-
técnicas OMIS, em geral. ~

-~ MODELO XVIII -INTEGRAÇAO RH/INFO na UNAN REC/SEIIRECO através da Hipót. IV A no perfodo ATUAL. Ai

MO D E L O SIM P L I F·I C A DO D E I N T E G R A ç A O RH IINFO
UNA N REC I SEL I RECO

PERIODO: FUTURO AMBIENTE INTERNO· Ai

HIPÓTESE IV B -Os Métodos de REC/SEURECO serão dinãmicos modernos/atualizados ara INFO. CONFIRMADA.

RECOME~S GERAIS
PARA EMPRE(;O DAS TÉCNICAS

PALAVRA5-CHAVE FREQÜ~NCIAS RELATIVAS
DAS QUESTÕES MUIR EQUIL MUIPAT

Passar de 60% MUIRE ~ra80% MUIPAT
exige além de -M'uma O'administrativa
quase perfeita, moderna e atualizada,
atendendo o mercado de Mão-de-obra em
INFO nos 4 tipos de dinâmica classificados
por KATZ & KAHN, conforme o texto.

. 8007b-METODOS (60)

MODELO XIX -INTEGRAÇAO RH/INFO na UNAN REC/SEIIRECO através da Hipót. IV B no perfodo FUTURO e Ai.

r MODELO SIMPLIFICADO DE INTEGRAÇAo RH IINFO "'\
UNA N REC I SEL I RECO

PERloDO: ATUAL AMBIENTE EXTERNO - Ae

HIPÓTESE IV A· Os Metodos de REC/SEURECO foram estáticos para INFO, ADM e OPERo CONFIRMADA.

PA LA VRA5-CHA VE FREQÜ~NCIAS RELATIVAS CONCLUSÕES RECOMENDA~OES GERAIS
DAS QUESTÕES MUIRE ~~U~L POUPAT PI AS TÉCNICAS PARA EMPRE O DAS Tt:CNICAS

O li ~
035a·T!;CNICAS 65 X X Seguindo a Idéia que para MUIRE é preciso
Q35c-TI;CNICAS 70 X X ser dinâmico para acompanhar o mercado
035e-TECNICAS 70 X X percebemos que as técnicas podem ter

evoluído no Ae, masaphcadosem prlsttma
pureza no Ai, que tornam os métodos
Ineficazes, por serem estáticos neste

\... ambiente (no Ai). ~
MODELO XX - INTEGRAÇAO RHIINFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hlp6t. IV A no perlodo ATUAL e Ae



QUADRO DE MAPAS-RESUMO

M o D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH IINFO
UNA N REC I SEL I RECO .

"MODELO XXI -INTEGRAÇAO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipót. IV B no perlodo FUTURO o

Q35b·T NICAS

MODELO S
U

Passar de 65% para
exige o emprego da técnica·M·,
exercício da RACIONALIDADE mOClen\lll~
avançada e atualizada, 'atendendo o
mercado de Mão-de-obra em INFO .
conforme KATZ & KAHN citado no'

PERloDO: FUTURO

R A ç A O RH / INFO

HI

PALAVRA5-CHAVE FREQÜ
DAS QUESTÕES MUIRE

x O equ ilíbrio observado nas freq
o uso constante da técnica ME
além da passagem de situação de
para a de MUIPAT permite dedu
esta área não pode ser ,.,..,,,,,,írl, ••,..,.tm
estática no uso das

MODELO XXII -INTEGRAÇAO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipót. IV C no perlodo FUTURO

M O D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH IINFO
UNA N REC I SEL I RECO

AMBIENTE EXTERNO· Ae

ser dinâmico para acorncannar
percebemos que as técnicas
evoluído no Ae e que pretendem
aplicadas no Ai, através de méto .
dinâmicos e eficazes.

MODELO XXIII -INTEGRAÇAO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipót. IV C no perlodo FUTU

C.2 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN.

TREINAMENTO / DESENVOLVIMENTO / RECICLAGE

As HIPÓTESES seguintes referem-se a UNAN TRE/DES/REC

RECURSOS HUMANOS voltados à INFORMÁTICA no processo integrativo at

das técnicas OMIS, envolvendo tanto o HARDWARE como o SOFTWAR

conclusões e recomendações são generalistas, pois a tendência transforma

empregado, cada indivíduo, num possível usuário da INFORMÁTICA.
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MODELO SIMPLIFICADO DE INTEGRAÇAO RH/INFO

f UNAN TRE / DES / REGI
"'\

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

ITENS COMPONENTES

A- CONCLUSÕES
1.)PERíODO ATUAL (1980/1990)

2.)HIPÓTESES V A - A formação(preparação) dos RH de e para INFO foi "baixa".
VI A - A formação(preparação) dos RH de e para ADM e OPER foi "média".
VII A - O processo de Levantamento de Necessidades em TRElDES/RECI foi reduzido ao mínimo

para INFO, ADM e OPERo
VIII A - A produtividade e a qualidade em INFO foi "médio"neste período.
IX A - A produtividade e a qualidade em ADM e OPER foi "alto"neste ~eríodo.
X A - Não houve acompanhamento formaldos resultados de TRE/DES/R CI em INFO, ADM e OPERo

3.)AM8IENTES INTERNO EXTERNO

4.)QUESTÕES V A-l0.ll,12,13,16e 17 -CONFIRMADA 39,40,41,42 e 43 -CONFIRMADA
ANALISADAS P/ VI A-l0,ll,12,13,16e 17 -CONFIRMADA 39,40,41,42 e 43 -CONFIRMADA
CONFI~MAR VII A-14,15,16e17 -CONFIRMADA 39,42 e 43 -CONFIRMADA
AS HIPOTESES VIII A-14,15,16e 17 -CONFIRMADA 39,42 e 43 -CONFIRMADA
(Quadros 3.20 e IX A-14,15,16e 17 -CONFIRMADA 39,42 e 43 -NÃO CONFIRMADA
3.24,letras a.c.e) X A-ll,16e17 -CONFIRMADA 39,40e41 -CONFIRMADA

5)TECNICAS O M I S O M I S
EMPREGADAS 15 15 3 15 7 7 5 11

6)PERíODO
I

FUTURO (1990,/2000)

7~TÉCNICAS O M I S O M I S
E PREGADAS 20 8 11 9 5 3 9 13

8.)DIFERENÇA 517 +5 -7 +8 -6 -2 -4 +4 +2

9.)HIPÓTESES V 8 - A formação(preparação) dos RH de e para INFO será acima da "média".
VI 8 - A formação(preparação) dos RH de e para ADM e OPER manterá a "média"(do período atual).
VII 8 - O processo de Levantamento de Necessidades em TREíDES/RECI será mantidoidentico

ao período anterior para os RH voltados para INFO, ADM e OPER.
VIII 8 - A produtividade e a qualidade em INFO será "crescente"neste período.
IX 8 - A produtividade e a qualidade em ADM e OPER será "crescente"neste periodo.
X 8 -O rastreamento formal de TRE/DES/RECI deverá ser "regular"em INFO, ADM e OPERo

10.)AMBrENTES INTERNO EXTERNO

11)QUESTÕES V 8 -10,11,12,13,16 e.17 - CONFIRMADA 39,40,41,42 e 43 - CQNFIRMADA
ANALISADAS P/ VI 8 -10,11,12,13,16 e 17 - NÃ.o CONFIRM 39,40,41,4'2 e 43 - N~O CONFIRMADA
CONFI~MAR VII 8-14,15,16e17 - NAO CONFIRM 39,42 e 43 - NAO CONFIRMADA
AS HIPOTESES VIII B-14,15,16e 17 - CONFIRMADA 39,42 e'43 - CONFIRMADA
Quadros 3.28 e IX 8 - 14,1!:!,16 e 17 - CONFIRMADA 39,42 e 43 - CONFIRMADA
3.32 e letras b,d,f) X 8-11,16e17 . - CONFIRMADA 39,40 e 41 - CONFIRMADA

12.)PALAVRAS- Questão 10- PROGRAMAS Questão 39- ACOMPA_NHAMENTO
CHAVE Questão 11- CARREIRA Questão 40- ATUA~AO

na passaiem do Questão 12-INTEGRA8ÃO Questão 41- VALO ES
período" TUAL" Questão 13- RECICLA EM Questão 42 - ATUALIZAÇÃO
para "FUTURO" Questão 14- PRODUTIVIDADE Questão 43- APRIMORAMENTO

Questão 15- QUALIDADE
Questão 16- ACOMPANHAMENTO
Questão 17- LNTD

8 - RECOMENDAÇÕES
Katz & Kahn afirmam que "na situação social não podemos prever satisfatoriamente com base na teoria tradicional

de aprendizagem, porque geralmente não é possível identificar adiantadamente a natureza do refor~o para o íncivlduo", o que
vem de encontro com as conclusões acima. O item 8.) demonstra a necessidade de mais "INFOR AÇAO" como técnica de
auxílio. a outra, ou seja "ORGANIZAÇAO·. No ambiente interno, os profissionais de RH parecem dominar neste final de século
os "METODOS·de trabalho e os "SISTEMAS" onde eles ocorrem.

PROGRAMAS detalhados, CARREIRA extruturada. INTEGRA~ÃO planejada, RECICLAGEM rro~ramada,
PRODUTIVIDADE e QUALIDADE como objetivos primordiais, ACOMPA HAMENTO diuturno e LEVANT M NTO DE
NECESSIDADES com macrovisão determinarão os passos dos profissionais de RH para a busca da integração com INFO
neste final de século, no Ambiente Interno da Empresa.'

Na outra mão, olhando para o Ambiente Externo, a integração através de OMIS contará com um ACOMPANHAMENTO
pro,.ramac;lo (através, por exemplo das formas de TIPOR- Técnicas, Instrumentos e Pro}lramas de Otimizafão de Recursos),
a A UAÇAO dOS&rOfiSSionais será aprimorada de forma decisiva, os VALORES serao reavaliados e A UALlZ~DOS, na
buscado APRIM RAMENTO constante. Mas para tal fato acontecer, deverá ocorrer maior troca de "INFORMAÇOES"com
o ambiente externo i no caso a técnica passou de uma utilização de 5 para 9 vezes, com aumento próximo a 100%) dentro

\..de "SISTEMAS·con iáveis. ~

MODELO XXIV- INTEGRAÇÃO RHIINFO NA UNAN TRE/DES/RECI através das HIPÓTESES V AlB à X AlB nos Ai/Ae e
períodos" ATUAL" e "FUTURO·.
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A passagem do período atual para o futuro na aplicação das técnic

OMIS, indicou um crescimento de +8 ( mais 8) vezes o emprego da técni

"INFORMAÇÃO". E' um acréscimo de aproximadamente 250% no Ambie

Interno da empresa; no Ambiente Externo o crescimento chega a 100%.

Estes valores vão ao encontro do afirmado por BLlKSTEIN (1991:

,,"Uma das principais barreiras para o envolvimento de executivos (com informáti

adendo nosso) é determinada por problemas de comunicação entre estes (usuár

e implantadores". Como conclusão final nesta UNAN, contribui para confirmar

afirmação do autor citado, orientado pelo Prof. Dr. JAKOW GRAJEW, que diz

seguir (fls 6): "A nosso ver, a questão crucial da aprendizagem em Informática

muito bem definida por Winograd e Flores (1987), ao dizer que, em primeiro lug

devemos investigar "o que as pessoas fazem" e não "o que as pessoas fazem

o computador". Sem uma orientação mais específica, a questão "o que as pe

fazem"não tem sentido. Winograd e Flores propõem que seja observado o que

pessoas fazem em seu trabalho ... ".

Resumindo: Nos dois ambientes, RH para integrar-se com

necessita da técnica de "I NFORMAÇÕES", como provamos em nossas hipótes .

C.3 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN

SALÁRIOS ( AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO)I BENEFíCIOS (QUALIDADE

VI DA NO TRABAL

SPENCER STUART & ASSOCIADOS (1986: 8) apresentou em 1

uma pesquisa sobre o Passado, Presente e Futuro dos Executivos de Recu

Humanos no Brasil, que a revista ADM -Administração & Marketing (19

Encarte) publicou, onde os Planos de REMUNERAÇÃO, ocupavam no passa.

ocupam no presente o primeiro lugar nas pesquisas. Eis as palavras:

recursos humanos qualificados e satisfeitos exige investimentos elevados. A

administração quer planos de remuneração mais exatos quanto à relação cont

de cargos versus remuneração. E quer retorno e produtividade maiores". ACCO

(1991: 4) comprova este fato: "Os bancos aumentaram sua produtividade em

25%. Mas ela não foi repassada para os bancários."
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A revista continua: "Isso já pode ser sentido na área de benefícios, na

qual a filosofia se orienta para descobrir "aquilo que melhor a empresa pode fazer

pelo empregado, mas que seja razoável e de custo compatível", segundo a

pesquisa da Spencer Stuart." No quadro geral da pesquisa, o Plano de Remuneração

recebeu 85% dos votos, permanecendo Treinamento e Desenvolvimento com 60%

Seleção com 15% e, considerando Fundos de Pensão dentro do aspecto

Segurança e Saúde Ocupacional, 5%. Recordando as Hipóteses e os resultados

obtidos através da análise fatorial para estabelecermos um modelo simplificado de

integração, temos:

Hipótese XI A - Os SALlBEN de INFO receberam tratamento diferenciado
(dinâmico).

No período ATUAL:
Para o Ai: Analisada nas questOes 18 a 23 do Quadro 3.21 (letra a):

CONFIRMADA.
Para o Ae: Analisada nas questOes 44 a 48 do Quadro 3.25 (letra a):

CONFIRMADA COM 08S.
Hipótese XI B- Os SALlBEN de INFO deixarao de receber qualquer tratamento

diferenciado.
No período FUTURO:

Para o Ai: Analisada nas questOes 18 a 23 do Quadro 3.2(letra b):
CONFIRMADA.

Para o Ae: Analisada nas questOes 44 a 48 do Quadro 3.33(letra b):
CONFIRMADA

Hipótese XII A - Os SALlBEN de ADM e OPER receberam tratamento
estático e nfvel "baixo"

No período ATUAL:
Para o Ai: Analisada nas questOes 18 a 23 do Quadro 3.21 (letras c/e):

CONFIRMADA COM OBS.
Para o Ae: Analisada nas questOes 44 a 48 do Quadro 3.25(letras c/e):

CONFIRMADA
Hipótese XII B- Os SALlBEN de ADM e OPER manterao o tratamento estático e

nível "baixo" ..
No período FUTURO:

Para o Ai: Analisada nas questOes 18 a 23 do Quadro 3.2(letras d/f):
NÃO CONFIRMADA.

Para o Ae: Analisada nas questOes 44 a 48 do Quadro 3.33(letras d/f):
NÃO CONFIRMADA

Hipótese XIII A - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com INFO era "muito
alta" .

No período ATUAL:
Para o Ai: Analisada nas questOes 19 a 21 do Quadro 3.21(letra a):

CONFIRMADA.
Para o Ae: Analisada nas questOes 45,46, 48 do Quadro 3.25(letra a):

CONFIRMADA.
Hipótese XIII B- A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com INFO deverá ficar

igual aos ADM/OPER.
No período FUTURO:

Para o Ai: Analisada nas questOes 19 a 21 do Quadro 3.29(letra b):
CONFIRMADA.

Para o Ae: Analisada nas questOes 45,46,48 do Quadro 3.33(letra b):
CONFIRMADA
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Hipótese XIV A - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com ADM e OPER
"média".

No período ATUAl"
Para o Ai: Analisada nas questOes 19 a 21 do Quadro 3.21(letras c/e):

CONFIRMADA
Para o Ae: Analisada nas questOes 45.46.48 do Quadro 3.25(letras c/e):

CONFIRMADA
Hipótese XIV B- A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com ADM e OPER dever

ficar na "média".
No perfodo FUTURO:

Para o Ai: Analisada nas questOes 18 a 23 do Quadro 3.29(letras d/f):
CONFIRMADA.

Para o Ae: Analisada nas questOes 44 a 48 do Quadro 3.33(letras d/f):
CONFIRMADA

Hipótese XV A - A Avatíaçao de Desempenho dos RH em INFO. ADM e OPER
possuia OMPs (Objetivos. Metas e Projetos).

No pe rfodo ATUAL:
Para o Ai: Analisada na questão 22 do Quadro 3.21 (letra a):

CONFIRMADA
Para o Ae: Analisada na questão 46 do Quadro 3.25(letras a):

CONFIRMADA
Hipótese XV B- A Avahaçao de Desempenho dos RH em INFO. ADM e OPER

. possuirá OMPs (Objet.. Metas e Proj.) em nfveis
No perfodQ FUTURO'

Para o Ai: Analisada na questão 22 do Quadro 3.29(letras d/f):
CONFIRMADA.

Para o Ae: Analisada na questão 46 do Quadro 3.33(letras d/f):
CONFIRMADA

Hipótese XVI A- As NegociaçOes s ão "baixas"em INFO com os Sindicatos ao
inverso de ADM e OPERo

No período ATUAL:
Para o Ai: Analisada na questão 23 do Quadro 3.21 (letra a):

CONFIRMADA
Para o Ae: Analisada na questão 44 do Quadro 3.25(letras a):

CONFIRMADA
Hipótese XVI B-As Negociações serão mantidas a nfvel anterior ("baixas") em

INFO com os Sindicatos. mantendo-se elevadas em ADM e OPE
No período FUTURO:

Para o Ai: Analisada na questão 23 do Quadro 3.29(letras d/f):
CONFIRMADA.

Para o Ae: Analisada na questão 44 do Quadro 3.33(letrasd/f):
CONFIRMADA

Analisando a pesquisa da SPENCER STUART (1986: 3) ela informa q
"Plano de Remuneração aparece como a segunda área de maior interesse. " (
primeira é a de Políticas de RH, adendo nosso ). Ao mesmo tempo, a pesqui
informa que "Os executivos de RH acreditam que as áreas de Políticas de R .
Planejamento Estratégico de RH e Plano de Remuneração são as de mai
importância para os homens de comando.

A primeira coluna, do período atual, chamaremos de "conclusões",
segunda coluna, do período futuro, chamaremos de "recomendações", pela lógi
da apresentação gráfica e dos resultados obtidos. As técnicas OMIS serão o f
e o princípio da mudança de período.
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Eis o Modelo XXV Simplificado de Integração RH/INFO proposto:

RECOMENDA ÕES

018 A.C,E-
PLANOS

TtCNICAS PERíODO FUTURO

CONCLUSÕES &

018 8,D,F-
PlANOS

019 8,D,F -
REMUNERAÇÃO

020 8,D,F -
BENEFíCIO

021 8,D,F - ovr

022 8,D,F - AO

023 8,O,F-
NEGOCIAÇÕES

Modelo XXV - Integração RH/INFO na UNAN SAL(AD)/BEN(QVT) através das
questões para o período atual e futuro no Ai.

AMBIENTE. INTERNO - Ai.
PERIODO ATUAL

019 A.C,E -
REMUNERAÇÃO 4

020 A.C,E -
BENEFíCIO

022 A.C,E - AO

Q23 A,e,E -
NEGOCIAÇÕES



TtCNICAS PERíODO FUTU
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MODELO SIMPLIFICADO DE INTEG NFO

~ PERíODO ATUAL

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

CONCLUSÕES & RECOMEN
AMBIENTE EXTERNO - Ae

044 AC,E- 044 A,C,E -
SINDICAL SINDICAL

045 A,C,E -~ 045 AC,E-
ECONÔMICO ECONÔMICO

046 AC,E- 046 A,C,E -
SALÁRIO SALÁRIO

047 AC,E- 047 AC,E-
MANIPULAÇÃO MANIPU

048 AC,E- 048 A,C,E -
COMPOSiÇÃO COMPOSI

(21130)
(20130)

Modelo XXVI - Integração RH/INFO na UNAN SAL(AD)/BEN(QVT)através
questões no Ae para o período atual e futuro.
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A partir dos modelos XXV e XXVI, simplificados na integração RH/INFO

a principal conclusão para o Ambiente Interno é que esta integração se dará

através do emprego da técnica SISTEMAS que já é aplicada em 80% dos casos

da análise fatorial (números entre parentêses nos modelos) e deverá atingir a 90%

no período futuro. °caminho indicado está relacionado com SISTEMAS envolvendo

PLANOS DE CARGOS & SALÁRIOS & INCENTIVOS & BENEFíCIOS.

Outra conclusão é a técnica INFORMAÇÃO aproximadamente na mesma

proporção que SISTEMAS, mas voltada a QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

e NEGOCIAÇÕES SINDICAIS. Com 50% encontramos a técnica ORGANIZAÇÃO

dirigida a AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

Verificando o Ae percebemos um deslocamento das atenções para a

técnica ORGANIZAÇÃO voltada para os' problemas econômicos e salariais,

principalmente em relação ao profissional e agente de mudanças OMIS, atingindo

a 80% no emprego ( conforme o modelo, 7/9). Atinge a 75% no caso da técnica

INFORMAÇÃO (no modelo 10/13) quando enfocamos para o futuro os movimentos

sindicais e populacionais (comunidade).

Outrossim, pelo próprio modelo XXVI indicador de acontecimentos no

Ambiente Externo, conclui-se que a passagem do período atual para o futuro não

será uma ruptura no emprego de técnicas administrativas, mas um contínuo

adaptar-se as novas realidades que a informática introduz no cotidiano de

Recursos Humanos na sua vida comunitária'. O modelo XXV, que envolve o

Ambiente Interno esta passagem exigirá uma maior concentração nas

INFORMAÇÕES e SISTEMAS, mas sem indícios de abismos ou fendas, mas

apenas um redirecionamento das forças e energias, conforme o aspecto político.

THIRY-CHERQUES (1993: 45) talvez coloque o aspecto político mais

claro, quando diz: "Erasmo elogiou a loucura esperando que o relato da estupidez

humana a fizesse desaparecer. Como sabemos, não teve sucesso. Também a

compreensão do político nas organizações não o fará desaparecer. Eventualmente,

melhorará as possibilidades do produtivo. Afinal, os atores de um e de outro

sistema ( um norteado para a produção outro centrado na busca ou na defesa do

poder, nota do autor) somos os mesmos. Somos Sísifo, condenados eternamente

ao trabalho sem sentido e somos o sonho de Marx, transformando o mundo, a

história e a nós mesmos. Somos, também, Maquiavél, um funcionário mal

remunerado que lutou toda sua vida por reconhecimento. Em vão."



C.4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN

SEGURANÇA & SAUDE OCUPACIONAL

CONFIRMADA.
CONFIRMADA.
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SILVA (1993: 66) afirma: "o trabalho, sem dúvida a principal fonte

produção de riqueza, é também o recurso básico da pobreza. Em princípio,

aumento das legiões de pobres implica necessariamente o aumento des

insubstituível fonte de produção. Entretanto, tangidos pela insegurança econô

pelas indignidades da miséria, inclusive pela compulsão da fome, os pobres

forçados a "virar-se", utilizando-se predatoriamente os recursos naturais. (.:

Infelizmente, o Brasil ainda permanece na faixa dos países em que predomina

pobreza. Só o trabalho produz valor, eis o axioma revolucionário do marxismo. N

é meu propósito, menos ainda minha tarefa, discutir aqui o postulado em que Ka

Marx se baseou para formular o conceito teórico da mais valia, de. que resu

segundo a análise marxista, a exploração do homem pelo homem, isto é, do hom

trabalhador pelo homem capitalista."

Eis nossa chave para as presentes conclusões e recomendações, o

através das 5 hipóteses resumidas a seguir:

HIPÓTESE XVII A· Os programas de SEG/SAUD OCUP para RH de INFO,ADM e OPER foram mín
e só os legais (considerados nível'baixo').

Analisada nas questões 24 a 29 do Quadro 322,Ietras a.c.e Para PERíODO ATUAL e Ai
Analisada nas questões 49 a 54 do Quadro 3.26, letras a.c.e. Para PERíODO ATUAL e Ae

HIPÓTESE XVII B - Os programas de SEG/SAUDOCUP para RH de INFO, ADM e OPER permanecerão
nível mínimoe só os legais (considerados nlvel tbaixo").

Analisada nas questões 24 a 29 do Quadro 3.30, letras b.d.I. Para PERíODO FUTURO e Ai.
Analisada nas questões 49 a 54 do Quadro 3.34, letras b,d,f. 'Para PERíODO FUTUROe Ae. CONFIRMADA EM P

HIPÓTESE XVIII A· Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de INFO foram "baixes".
HIPÓTESE XIX A· Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de ADM e OPER foram 'baix

Analisadas nas questões 27 a 29 do Quadro 3.22,letras a.c.s. Para PERloDO ATUAL e Ai CONFIR
Analisadas nas questões 49,50 e 53 do Quadro 3.26, letras a,c,e. Para PERíODO ATUAL e Ae.

HIPÓTESE XVIII B· Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de INFO permanecerão
inalterados em relação ao passado (que foram "baixes").

HIPÓTESE XIX B· Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de ADM e OPER serão rnai
em relação ao passado ( que foram "baixos").

Analisadas nas questões 27 a 29 do Quadro 3.30, letras b,d,f. Para PERíODO FUTURO e Ai.
NÃO CONFIRMADA: XVIII B; CONFIRMADA: XIX B

Analisadas nas questões 49,50 e 53 do Quadro 3.34, letras b,d,t. Para PERíODO FUTURO e Ae.
CONFIRMADA EM PARTE XVIII B ;CONFIRMADA: XIX

HIPÓTESE XX A - O clima e a cultura empresarial foram percebidos pelos RH de INFO, em nível'm
baixo' neste período,

HIPÓTESE XXI A· O clima e a cultura empresarial foram percebidos pelos RH de ADM/OPER em
'muito baixo' neste período.

Analisadas na questão 29 do Quadro 3.22, letras a,c,e. Para PERíODO ATUAL e Ai
NÃO CONFIRMADA: XX A; CONFIRMADA: XXI A

Analisadas na questão 53 do Quadro 3.26,letras a.c.e. Para PERíODO ATUAL e Ae.
CONFIRMADAS.
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HIPÓTESE XX B·O clima e a cultura empresarial serão percebidos pelos RH de INFO em nível próximo
ao atual " baixo" .

HIPÓTESE XXI B· O clima e a cultura empresarial serão percebidos pelos RH de ADM/OPER em nível'
acima do "rnédic'neste período, isto é, deverá crescer.

Analisadas na questão 29 do Quadro 3.30,letras b,d,f. Para PER!ODO FUTURO e Ai.
NÃO CONFIRMADA: XX B ; CONFIRMADA: XXI B

Analisadas na questão 53 do Quadro 3.34, letras b,d,f. Para PERíODO FUTURO e Ae. CONFIRMADAS

A seguir a análise gráfica das questões que deram origem as hipóteses.
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MODELO XXVII - Integração RH/INFO na UNAN SEG/SAUD OCUP através das

Questões e nos Ai e Ae para os períodos "atual"e "futuro".
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A análise do MODELO XXVII simplificado de integração RH/INFO per

observar para o Ai e Ae a estrutura coesa e um processo contínuo de passagem

da época atual para o futuro. Chama atenção a mudança do emprego da técnica

MÉTODOS para INFORMAÇÕES quando se analisa as formas de CONTROLE

em relação a saúde ocupacional, numa clara alusão a mudança de visão do

profissionais de RH. Nas demais variáveis predominam as técnic

ORGANIZACIONAIS "O"e de INFORMAÇÕES "I", indicando o caminho

recomendações deste trabalho, bem como, o aspecto socializante desta UNAN.

Convém lembrar neste aspecto as palavras de PRESTES MOTTA (199

68): " A socialização, pode ser entendida como o processo global pelo qual u

indivíduo, nascido com potencialidades comportamentais de espectro amplo,

levado a ,desenvolver um comportamento bem mais restrito, de acordo co

padrões de seu grupo. Esse conceito foi bastante utilizado na análise do imp

dos fatores culturais no desenvolvimento da personalidade individual. No que

refere às organizações, o conceito vem sendo emrpegado em termos de doutrina

"e treinamento, reportando-se ao que Edgard Schein chamou de "o preço d

participar". A socialização organizacional deve ser vista como um process

continuo, que começa antes mesmo da entrada neste sistema, já que outr

sistemas sociais inculcam, desde o nascimento, valores e normas conformes a

comportamento aceitável em organizações complexas. Não pára aí, porém,

processo; continua durante toda a permanência na organização.( ... ) O process

de socialização é responsável pela lealdade, comprometimento, produtividade

nível de rotatividade."

A presente e última UNAN pelas suas hipóteses, questões e resulta

abre novas perspectivas de estudo e considerações, e conforme ainda PREST

MOTTA (1993: 86) quando analisa WEBER e a tradição managerialista: "Colo

se, assim, uma discussão teórica fundamental para a questão do poder e

controle social nas organizações, da qual podem ser deduzidas muitas out

hipóteses para pesquisa teórica e empírica.".

Este era um dos objetivos desta tese: dela podem ser deduzidas mui
outras hipóteses ...
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2} COMENTÁRIOS FINAIS

Ao longo desta tese abordamos vários assuntos, tangenciamos outros,

explicitamos mais a fundo alguns de interesse dirigido e abandonamos várias

vertentes por impossibilidades físicas de trabalho, apesar de mentalmente

percorrermos todas as nuânces apresentadas no caminho.

Queremos registrar algumas observações que exprimem o que o autor

considera o mais importante:

a) A introdução da INFO nas empresas provocou Conflitos, Problemas e

Crises, mas as técnicas de OMIS interpretaram as necessidades dos Recursos

Humanos, tornando menos traumática a integração. Esta interpretação deverá

- continuar.

b) A integração é conservadora. Muda pouco o perfil da técnica empregada

no processo, principalmente na passagem do período atual para o futuro. As

mudanças que ocorrem sobressaem-se através da técnica" "INFORMAÇÃO".

c) Tendo em vista a estabilidade no emprego das técnicas, sem rupturas

violentas, é válido concluir que vários anos serão neccessários para que as

empresas atinjam um grau satisfatório de manipulação de sistemas computacionais

e a integração dos Recursos Humanos com a tecnologia seja completa.

d) O modelo de empresa como sistema aberto é fundamental para os

processos de MUDANÇAS e para a pró-atividade através do domínio do

"FEEDBACK". ·0 conceito mecanicista permeia o trabalho conjugado com o

caráter contingencial ou situacional, numa tentativa de libertação e criação de

novos modelos organizacionais.

e) A necessidade de PLANOS DIRETORES tanto de INFORMÁTICA

como de RECURSOS HUMANOS são fundamentais para o papel inovador de

INFORMÁTICA e o papel emancipador de RECURSOS HUMANOS. Os 4 níveis de

PLANEJAMENTO ( filosófico, estratégico, tático e operacional) são uma

consequência destes planos.
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f) A existência de pontos comuns e i.ntegralizadores existentes nas

fronteiras entre RECURSOS HUMANOS e INFORMÁTICA explicitam-se através

das áreas de: 1) RECRUTAMENTO, SELEÇÃO e RECOLOCAÇÃO; 2)

TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO e RECICLAGEM; 3) SALÁRIOS &

BENEFíCIOS; e, 4) SEGURANÇA & SAÚDE OCUPACIONAL, com todas as

ambiguidades, dúvidas, contradições e perplexidades que estas áreas empresariais

encerram.

g) Os aspectos holístico, situacional e contigencial estão implícitos na

tese, tendo em mente o forte cenário nacional como pano de fundo que pode exigir

outros compromissos teóricos que não os apresentados.

h) A pesquisa realizada através de um completo questionário comprova

um grande número de fatores críticos ao processo de aproximação e integração de

RH à IN FO, com amostras da dualidade, do paradoxo e da ortodoxia entre a visão

humana e da máquina.

i) A abordagem administrativa que envolve as técnicas de ORGANIZAÇÃO,

MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS. exige a percepção profissional, isto é,

a recepção, seleção, aquisição, transformação e organização das informaçõ

fornecidas através de nossos sentidos.

j) As propostas das Hipóteses não encerram o assunto mas, abre

novos horizontes para pesquisas, tanto a nível sociológico, psicológico

principalmente, administrativo, quer sob o enfoque acadêmico, quer sob a I

empresarial.

k) As dimensões propostas, palavras-chave e hipóteses são suportad

pela epistemologia definida para a tese e estudada de forma metódica, mo

próximo e em espécie detalhada e técnica, resumida pelo: a) pensamento sistêmic

interativo; b) modelo simplificado/produção acadêmica; c) dinâmicas e dimens

ex-officio; e, d) unidades de análise.

Finalmente, o aperfeiçoamento e a consolidação dos valores contid

nesta tese, significa a abertura de novas propostas e avançados caminhos

serem seguidos até o ano 2.000 e, quiçá, durante o século XXI.
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3) RECOMENDAÇÕES

Este trabalho procura contribuir para o crescimento profissional dos

indivíduos que atuam com RH e INFO. O conhecimento sobre o presente tema,

tanto a nível teórico como prático tornam estes profissionais verdadeiros" agentes

de mudança", não só da empresa, como da comunidade e do Brasil.

Julgamos que este trabalho possa ser desdobrado em várias frentes. A

pesquisa em inúmeras teses, dissertações, livros e "papers", bem como a vivência

prática de consultoria empresarial e de trabalhos acadêmicos permitem a

apresentação de alguns desenhos de outras pesquisas.

a) A repetição da pesquisa através do questionário aprimorado onde se

fizer necessário, com outros grupos de amostras, poderá permitir a consolidação

de várias hipóteses, bem como o direcionamento para setores específicos da vida

empresarial.

b) A continuidade do presente estudo com o aprofundamento em cada

uma das UNAN e o emprego de-instrumentos apropriados e dirigidos, é uma opção

considerada válida e necessária, para a solidificação de idéias e conclusões.

c) A tentativa de explorar determinados aspectos obtidos através da

análise fatorial, com análise das técnicas OMIS empregadas, bem como, com a

mudança da aplicabilidade de uma delas, é oportuna além de prática.

d) A validação de Planos Diretores de RH integrados com INFO é assunto

que merece uma pesquisa futura, devido ao seu carater filosófico e estratégico.

e) O estudo das diversas vinculações entre os AGENTES INFO, ADM e

OPER através dos fatores e variáveis é um campo com inúmeras faces e que

permitem milhares de cortes, focos e visões.

f) A complementação da presente tese com tópicos voltados a criação,

implementação, acompanhamento, manutenção e término de políticas, diretrizes,

normas, instruções, etc., seria de grande valia para o reconhecimento dos pontos

fortes e fracos em determinados setores empresariais.
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g) O estudo do computador integrando-se aos Recursos Humanos crio

o que os pesquisadores chamam de "fobia de computadores (que) nos adulto·

pode ser tão real e tão estressante quanto qualquer outra doença derivada d

ansiedade" (WELLNESS LETTER 1992: 2). Sugere-se um aprofundamento neste

assnto a nível de executivos a partir da UNAN que trata de Saúde Ocupacional.

h) Como recomendação final, invocando as hipóteses básicas

MESQUITA FILHO (1993: 11) e nosso capítulo I, Quadro Teórico, I) Introdução

sua imagem fisicalista, há uma sugestão de direcionamento das próximas pesquis

para "Traduzir um dado experimental para uma linguagem matemática (q

implica na aceitação de algumas hipóteses que, se plausíveis, convergem pa

uma solução mais geral (teoria)." A análise fatorial foi uma experiência gratificant .

nesta tradução. Que a determinação advinda desta interpretação projete s

sombras, graças a uma maior iluminação, além das conhecidas teorias e práti

admi nistrativas.

Esperamos, finalmente, que os resultados apresentados neste trabal

contribuam de forma direta e objetiva para o desenvolvimento, aprimoramento

atualização das práticas relacionadas aos processos integrativos de RECURS

HUMANOS com a INFORMÁTICA, seja sob o ponto de vista comportamental

instrumental, embora estejamos cientes de que há um longo caminho a

percorrido nesta complexa e desafiante área que vivenciamos.



QUADRO

DE

-CONTRlilBUliÇOES



QUADRO
DE C O N T R I B U I ç Õ E S

(Para a integração de RH à INFORMÁTICA através de OMIS)

QUADRO DE CONTRIBUIÇÕES

A idéia de contribuições jornalísticas, seja a nível acadêmico ou de

massa, desafia qualquer trabalho ciêntífico, pois em poucas linhas d e vem o

prender a atenção do leitor e fazer com que ele prosiga a leitura, principalmente

interpretando desenhos, gráficos e imagens, procurando citações e seguindo
recomendações.

Com este intúito e atendendo, como explicado no texto da tese, pedido

desenvolvemos 5 contribuições, em forma de artigos para diferentes meios de

comunicação, visando atingir professores, alunos e público em geral.

As contribuições para os informativos da FGV, USP e USJT

adaptações quase como cópias da tese. Nos três trechos encontramos passagens

transcritas de forma completa seguidas de explicações pertinentes, tendo-se e

vista evitar a repetição, principalmente quando da análise fatorial e na estrutura

'dos fatores, tanto gerais (para os 3 agentes em comum), como específicos(ou

especiais, para cada um dos agentes em particular).

Cada um desses artigos foram preparados conforme a linha editorial d

revistas, procurando-se manter a forma de apresentação. As idéias s

condensadas, elaboradas no seu âmago e apresentadas de forma a levantar

dúvida científica e despertar a vontade do aprofundamento do assunto, na própria
tese.

Quanto aos 2 artigos para os jornais OSE P e FSP, trata-se de destaques •.

de partes de interesse do público em geral, chamando a atenção para este ou

aquele ponto do trabalho, sem muito interesse da indagação científica, mas:

buscando atender uma necessidade imediata, uma curiosidade passageira ou até

colaborar para a moda de alguma orientação administrativa.
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ARTIGO I

PARA A REVISTA DE ADMINISTRAÇAO DE
EMPRESAS - RAE DA FGV

MODELOS DE .O&M-I&S PARA INTEGRAR
RECURSOS HUMANOS À INFORMÁTICA

TIBOR SIMCSIK, Coordenador de
Curso da Universidade São Judas Tadeu e doutor em
Administração de Empresas pela EAESP!FGV.
(Orientador: Prof. Dr. Carlos Osmar Bertero).

* RESUMO: Este trabalho apresenta os modelos criados a partir da tese

"INFORMÁTICA, fator de mudanças na Organização, Métodos, Informação e

Sistemas (OMIS) dos Recursos Humanos nas empresas do Brasil". Sob o aspecto

de 4 Unidades de Anáiise (UNAN) envolvendo Recrutamento, Treinamento, Salários

e Segurança, o autor desenvolve sugestões para o processo integrativo do

instrumental computador com o comportamental do indivíduo como empregado.

Utilizando a linguagem tradicional da área de RH, há uma introdução e referência

às formas de comunicação da área de IN FORMÁ TICA, na busca de tipos e

imagens que tornem menos traumático este processo de MUDANÇA. adaptação

e integração, gerando, para tal fim, processos de obtenção de "feedback". O

emprego de Planos Diretores é o suporte administrativo para a manipulação dos

agentes, das variáveis e dos fatores que incidem no processo sistêmico.

* PALAV RAS-CHAVE: Recursos Humanos. Informática, O&M-I&S,

Modelos, Mudanças, "Feedback", Integração, Planos Diretores.
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"ABSTRACT: This paper presents the establishment of models origi-

nated from the thesis INFORMA TlCS, a factor of changes in Organization ,
Methods, Information and Systems (O-MIS) of Human Resources in
Brazilian companies.

Based on 4 Analysis Units coverig Recruiting, Training, Sa/aries/Wages

and Safety/WQL, the author develops suggestions towards a process for integration

of the computer tool with the behavior of the individual as an employee.

By using the tradicionallanguage of the Human Resources area (Industrial

Relations), there is an introduction and a reference to the ways of communication

in the area of IN FORMATI CS, the search for types and images that may render this

process of CHANGE, adjustment and integration less traumatic.

To this end, processes for assuring a FEEDBACK are generated. The use-

of General Business Plans (Director Plan-DP) in the management support fo

manipulating the Agents (INFO, ADM and OPER), the variables and the factors that

have an impact on the systemic process and theory.

"KEY WORDS: Human Resources; Informatics; O&M-I&S; Models;

Changes; Feedback; Integration; General Business Plans (DP).

O pri ncipal foco deste trabal ho é apresentar alg uns

construídos com uma tendência normativa para o processo de MUDANÇAS

adaptação e integração entre RECURSOS HUMANOS e INFORMÁTICA atravé

de OMIS, um dos escopos principais da tese, o que permite dizer, que este estu

também será de APLICAÇÕES, que chamamos de RECOMENDAÇÕES, com

emprego prático e teórico de vários MODELOS exploratórios.
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Este trabalho, acima de tudo, é fruto de uma preocupação com a distância

e até a falta de ligação entre os comportamentos dos Recursos Humanos, tanto

como Departamento Empresarial como indivíduos, em relação ao instrumental

"computador" ou, no caso, a "Informática". Na outra mão, resulta da percepção

profissional e acadêmica, das rápidas mudanças que ocorrem nas empresas,

principalmente com o processo dinâmico que O&M-I&S está impondo e como

este movimento está sendo colocado e até imposto aos usuários.

No tempo e no espaço, na situação e na época, buscamos na literatura

e na prática empresarial, o conhecimento que permitisse a estruturação de um

constructo prescritivo, sugerido para aplicação em contingências e situações

reais nas empresas que estivessem introduzindo o computador ou reorganizando

este tipo de atividade e setor.

Em alguns momentos há como uma obrigação de escolher um ou outro

aspecto para análise e estudo detalhado, principalmente quando aplicamos a

estatística, através da técnica da Análise Fatorial. A razão dessas opcões e

omissões, não estão relacionadas com o valor intrínseco ou extrínseco dos

assuntos, muito pelo contrário, gostaríamos de ter abordado o imenso" leque" que

Recursos Humanos oferece e os sem números de "ventos" que Informática

produz, e que sem dúvida iriam tornar a presente obra interminável. ..

Fica claro, que este trabalho é uma proposta, desenvolvida em quatro (4)

dimensões e elaborada para descortinar novos horizontes a serem perseguidos;

além do que, exige uma série de aperfeiçoamentos e consolidações, sínteses e

análises, novas hipóteses e resultantes teses, daquilo tudo a que nos propusemos

e obtivemos. Este artigo é uma síntese dos resultados, conclusões e recomendações

finais.

A) 1a DIMENSÃO - CONCLUSÕES

Integração dos planos de INFORMÁTICA (PDI) com os planos de
RECURSOS HUMANOS(PDRH) através dos chamados PLANOS DIRETORES GERAIS
(PDG). Estes planos originam as formas de Planejamentos Filosófico, Estratégico,
Tático e Operacional. Palavra-chave: INTEGRAÇÃO.
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De antemão, e valendo para as demais dimensões, convém lembrar que

a tipológia utilizada, apresenta a limitação comum a todas elas, isto é, a visão

estanque{ em alguns casos, até individual. .. ), em alguns momentos técnica, mas

que procuramos identificar no mais próximo ao sentido profissional, sem deixar de

lado o aspecto de ciência quando apelamos 'para o linguajar no sentido indicativo,

no chamado senso comum.

Ao desenvolver a conclusão nesta 1a DIMENSÃO, somos levados a

colocar um MODELO de integração de RH com INFO através de OMIS. Percebemos

a multiplicidade das implicações de cada agente, fator e variável em cada UNAN,

o que torna impossível o estabelecimento de um MODELO ESTÁTICO. Verifica-

se assim o obvio, isto é, que o MODELO desenvolvido é DINÂMICO, atendendo

e conformando-se aos interesses do estudioso e aplicador do mesmo. Isto implica

que novos desenhos, croquis e novas formas de arquitetura do mesmo podem e

devem ser desenvolvidos.

A conclusão e o modelo são preconizados como a ação sobre os

RECURSOS HUMANOS, fazendo o uso da INFORMÁTICA, de maneira a melhorar .•.

o uso prático das técnicas de ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO E

SiSTEMAS, ou simplesmente OMIS.

No Modelo I a seguir, estamos propondo uma arquitetura de penetração.

de OMIS nas quatro UNANs, através da visão sistêmica (ENTRADA!

PROCESSAMENTO/ARQUIVO/SAíDA),' com o referencial lnstrumsntal .

Comportamental, o que permite estabelecer diversas formas de interrelações,

interdependências e transações; permite também uma listagem e escolha de

variáveis que atingem os Agentes INFO, ADM e OPER; outrossim, através

Informática, diversas formas de navegação no seu interior são possíveis. Na out

mão, esta penetração só é possível de ocorrer administrativamente através de

'PLANOS DIRETORES, tanto GERAIS, como de RECURSOS HUMANOS e de

INFORMÁTICA ou semelhantes.
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MODELO I - Estágio de integração RH/INFO INICIAL através de OMIS

Métodos
(Modelos)

Comportamental

Inforaação
(Feedback)

Sistemas
(Mudanças)

PDG 1 PDRH 1 PDI

Em palestra proferida na USJT (03/1993), o Prof. Dr. Carlos Osmar

Bertero dizia que "As instituições sem os conceitos são cegas. Os conceitos sem

as Instituições são vazios". Através da Pesquisa, da análise fatorial, da avaliação

das inúmeras hipóteses, envolvemos as instituições e os conceitos e delineamos

onde queríamos chegar, preenchendo vazios e dentro do facho de luz estruturado,

apesar das restrições de tempo e espaço.
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Sem nos deixar trair por armadilhas, própria de trabalhos como este

chegamos ao segundo estágio no modelo proposto através de alguns CONCEIT

representados em fichas, que, como tal, podem ser intercambiadas ou destacadas

principalmente no acesso manipulativo via computador.

MODELO li-ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO INTERMEDIÁRI

ATRAVÉS DAS FICHAS UNAN E DE OMIS

F~HAS UNAN
<, FICHAS DE REFERÊNClA FICHAS DE INTEGRAÇAO

RFí r-:F' /RFí() REC/SELIRECO o s v.is s
AGENTES.INFO,ADM,OPER

AGENTES. INFO,ADM,OPER TÉCNICA MAIS INCKADA

(ab, cd, ef) AMBIENTE i PERIODOS PERIODOATUAL

AMBENTE i PERlODO
Ai i ATUALlfUTURO HIPÓTESE I A

Ai I ATUAL ORIGEM COtvJlOSI~O
QUESTÕES FATnRF<:::

QUESTOES FATOR! s
QUESTÕES PALA VRA-CHA YE GERAL. IESPECIAL AGENTES GERAL ESPECIAL

OMIS 10MIS I OMIS OMIS

G 1abcdel EXPANSÃO Q 1 - - - 6 1 - - 5 Q1A - • - 1 - - - 1
2 CRIAÇÃO 2 - - - 6 2 - - 4 2A - - - 1 - - - 1
3 ~MENSlONAMENTO 3 6 - - - 1 - - 5 3A 1 - - - - - - 1
4 ROTArrvOADE 4 1 - 4 1 - 3 - 3 5A 1 - - - - - - 1
5 PREViSÃO 5 1 - 3 2 1 - - 5 6A 1 - - - - 1 - -
6 AL TERNATIVAS 6 4 2 - - 1 4 1 - 7A 1 - - - - 1 - -
7 MÉTOOOS 7 - 6 - - 24 - - TOTAIS 4 - - 2 - 2 - -4
8 RECOLOCAÇÃO 8 - 6 - - 3 - - 3 RESLIv10:4 ''0 •.'4 "M"/6 OIS'
9 DEMISSÕES 9 - - 6 - - 3 1 2 OBS. Questões que fazem

TOTAIS 12 -13 - 11 - 2 - parte da HPÕTESE I
-14~1c -14 - 27

FICHAS DE MODELOS PARA A MUDANÇA FICHAS DE MODELOS PARA O FEEOOACK
""'\

Ai- ATUAL Ai - ATUAL
tipo!ese I A - PLAIlEJAMENTO ESTRATEGlCO H~ótese I A - TENDENQAS DINAMICAS x ESTAnCAS

OBJETIVOS. Eficiencia interna DESCRIÇAO AdJudicaçao das reivincicaçoes
Eficácia gerencial Hierarquização das necessidades
Etetividsde na qualidade Acompanh!rTlerio do mercado
Elevação da proci.Jtividade \. rteligência empres!'r'ial
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De posse das fichas, podemos aglutinar todas as informações necessárias

para o estabelecimento de um PLANO DIRETOR GERAL, ou aqueles particulares

para RH e INFO! contendo todo o PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ou um

MODELO AVANÇADO DE INTEGRAÇÃO ENTRE RH/lNFO, bem como os demais

itens que levam ao detalhamento da administração, através dos PLANEJAMENTOS

FILOSÓFICOS, TÁTICOS E OPERACIONAIS ..

Nas fichas encontramos desde a origem e base da tese, ou seja as

questões, as palavras que identificam as mesmas, os fatores resultantes, tanto

gerais como os específicos, o nome e a quantidade das técnicas OMIS que

integram RH/INFO, os agentes em detalhe e, principalmente, os MODELOS para

as MUDANÇAS e para o FEEDBACK.

Há espaço suficiente em cada ficha, além do que outras podem ser

anexadas, para que os interessados e envolvidos com o processo sistêmico façam

anotações particulares e pertinentes as suas próprias contingências e situações,

sejam pessoais, profissionais, empresariais e até, nacionais/internacionais .

. Neste aspecto torna-se desnecessário apresentar todo o fichamento,

tendo em vista que o princípio é o mesmo para cada uma das UNAN que compõem

o trabalho, o que tornaria repetitiva a visão e mesmo os modelos.

Englobando os resultados deste estudo, que, logicamente não pode-e
- -

não tem a pretensão de ser conclusivo, (apesar que muitas das hipóteses antes

apenas "ditas e repetidas" principalmente em RH, podem ser hoje discutidas à luz

da ciência tendo em vista que deixaram de ser empíricas após a comprovação

através da Análise Fatorial) um novo modelo é sugerido.

O interessante no mesmo é notar a continuidade, o enlaçamento, a

conjugação de idéias entre cada uma das UNAN, como degraus que se seguem,

resultando em fatores coerentes, sustentados estatisticamente e representativos

de uma realidade.

Cabe observar também, que uma estratégia avançada para a busca da

integração RH à INFO, não pode usar um MODELO OPERACIONAL como o do

fichamento sob o ponto de vista de todas as fichas, fragmentadas no tempo e no

espaço, ou um MODELO TÁTICO, sob o enfoque solitário de uma única ficha, com

normas e valores periódicos, contingênciais e situacionais.
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A explicação de cada uma das fichas levará ao reconhecimento que um

MODELO mais completo deve ser proposto, envolvendo os chamados PLANOS

DIRETORES. Assim, a explicação da estrutura das fichas que serviram como

MODELO II - ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO ATRAVÉS

DAS UNAN E DE OMIS - FICHAS, permite ilustrar o caminho percorrido.

A FICHA UNAN - REC/SEL/RECO, que podemos chamar de FICHA

GERAL, abrange os 3 agentes, através de suas letras, isto é, agente INFO, (letras

-ab ou AS), agente ADM (letras cd ou CD) e agente OPER (letras ef ou EF); a

análise destes agentes é desenvolvida para o AMBIENTE INTERNO -Ai e para o
PE RíODO ATUAL. Para este tipo de ambiente e período temos as Questões de 1

a 9 no questionário da pesquisa e as palavras-chave, utilizadas para orientação

dos quadros da análise fatorial, estão ao lado de cada uma delas.

Nas FICHAS DE REFERÊNCIA, a ficha anterior (FICHA UNAN) recebe

um detalhamento em relação aos períodos (Atual e Futuro) e é verificada a

composição das técnicas OMIS aplicadas para cada uma das questões, (obtida na

análise fatorial, tanto sob o aspecto GERAL como ESPECíFICO ou ESPECIAL),
como indicado nas mesmas.

A primeira ficha nos dá as palavras-chave. A segunda qual as técnicas

que melhor podem ser aplicadas na integração RH/INFO na UNAN REC/SE

RECO; percebe-se pelos números totais das técnicas empregadas, um

destribuição equilibrada entre os valores dados a cada componente de OMIS·

(respectivamente 0-12, M-14, 1-13 e S-15) quando avaliamos na análise fatori

os 3 agentes ao mesmo tempo. Isolando cada um deles, temos uma vantagem d

aproximadamente 100% da técnica SISTEMAS sobre as demais (respectivament
0-11, M-14, 1-2 e S-27)

Na terceira ficha analisamos a primeira HIPÓTESE (para as demais o

roteiro é o mesmo). Após anotar as questões que atendem a essa hipótese ( I A),.

fazemos a mesma avaliação em relação as técnicas mais empregadas, percebendo-.
se a predominância da técnica SISTEMAS.

Com o conhecimento das técnicas predominantes e a explicação teórica

e prática de cada uma das hipóteses, preparamos novos MODELOS em novas
fichas.
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Assim transcrevemos para duas fichas seguintes chamadas de FICHAS

DE MODELOS PARA A MUDANÇA e FICHAS DE MODELOS PARA O FEEDBACK,

as formas administrativas que foram empregadas no nosso estudo para orientar

na integração de RH/INFO. As palavras e frases-chave são sacadas do texto da

tese propriamente dita, numa composição criativa do MODELO.

Este conjunto de idéias, modelos e perspectivas apresentados e

detalhados nos parece suficiente para explicar o objeto de estudo. A curiosidade

científica nos diz para continuar a produzir mais fichas, entretanto como este fato

torna-se um trabalho mecânico e repetitivo, que exige atenção para não cometer-

se erros na apropriação das palavras e frases de cada uma das hipóteses, pois lá

estão escritas e' explicadas, deixamos como sugestão, como um assunto para

pesquisa, pois este paradigma é uma atração para aqueles seguidores das

teorias sistêmica, contingêncial e situacional, além daquelas que se envolvem

com escolas que enfocam a competitividade, as relações humanas e principalmente,

a participação. Apresentamos a porta para um trabalho de atualização e de

revisita.

Nesta linha, podemos dizer que a criação de um MODELO

ESTRATÉGICO e/ou MODELO FILOSÓFICO, em grandes pinceladas e próprios

de um PLANO DIRETOR, pode transformar-se numa tarefa extremamente difícil,

principalmente ao se .objetivar uma descrição precisa e objetiva. Optamos assim

em permanecer dentro das fronteiras detectadas na Análise Fatorial, traçando as

.Iinhas mestras de uma ESTRATÉGIA AVANÇADA para a integração RH/INFO

através das técnicas realçadas de OMIS . Esta opção nos leva a 2da Dimensão.

- -]B) 2a DIMENSAO - CONCILUSOES

Conhecimento e participação dos Recursos Humanos nos processos
de ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS - OMIS e os respectivos
processos de realimentação (FEEDBACK) preferencialmente através da INFORMÁTICA.
Palavra-chave: PARTICIPAÇÃO.
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o esmiuçamento dos fatores obtidos através da análise fatorial, ta

para os períodos atual e futuro permitem traçar as formas de realimentação ou

"feedback" empregadas na integração de RH à INFORMÁTICA, através de OMIS.

O MODELO 111considera os fatores "GERAL" e "ESPECíFICO" e os dois

ambientes (Ai/Ae) e desenvolve um novo estágio desta integração que chamamos

de avançado pois permite deduzir as técnicas e formas que foram, são e poderão

ser empregadas neste processo. A partir deste MODELO, os desdobramentos

particulares para cada UNAN serão fundamentais para as conclusões na 3a e 4a
Dimensões.

MODELO 111- ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO AVANÇADO

A
T
U
A
L

F
U
T
U
R
o

INFORMAÇÃO I 29%

Ai I Ae EMPRESA

T
U
A
L

Ai

=+

Ae EMPRESA

A soma das técnicas OMIS nos períodos "atual e futuro" resultam

MODELO 'li - ESTÁGIO AVANÇADO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO, que reflet
tradicional conservadorismo empresarial.

+

Ae EMPRESA
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Analisando em seguida, os resultados do período atual (1980/1990) com

o período futuro (1990/2000) não percebemos diferenças significativas, cabendo

destacar que apenas no AMBIENTE EXTERNO em relação a INF.ORMAÇÕES

ocorre um sensível destaque, a demonstrar uma expectativa em relações aos

acontecimentos do mercado, da comunidade, do governo, etc., o que justifica

inclusive o emprego do computador como instrumento de agilizar o processo de

coleta e arquivo de informações e uma tendência da ampliação da participação em

redes informatizadas de comunicação.

Temos duas opções de estudos para conclusões. O primeiro é

representado pelos Modelos IV e V a seguir:

MODELO IV - ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO AVANÇADO NA

UNAN REC/SELlRECO NO Ai ATUAL (1980/1990)

DEMIss6ES
DIMENSIONAMENTO

PREVISÃO
CRIAÇÃO
EXPANSÃO
ROTATIVIDADE

s
C-) Todos agentes utilizem nas téenicas

ações REATIVAS com excessAo de METODOS
que 19uataRe.tivid.ae com Pró-ativieiade
(conf orme Quadro :3.19. )
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MODELO V - ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO AVANÇADO N

UNAN REC/SELlRECO NO Ai "FUTURO".

CRIAÇAO
EXPANSÃO

C') Variáveis que apresentem e~a pró-atividade

O primeiro caminho analisa todo o questionário em relação as técni

OMIS obtidas através da análise fatorial. O segundo é representado pelo estu

a seguir onde, a partir das fichas podemos visualisar a aplicação prática d

técnicas nos processos integrativos. Estamos optando pelo segundo sistem .

tendo em vista a característica deste trabalho, mais voltado a realidade empresari

O primeiro caminho fica como sujestão para desdobramentos da pesquisa, devi

um enfoque mais acadêmico, ou, como alguns pretendem, laboratorial e até

revisita.

11

A
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F~MILlA UNAM REC/SELlRECO
T CNICAS OMIS APLICADAS Ai

técnicas períodos palavra -chaves uso na integração RH/INFO

atual dimensionamento Reage as necessidades e "modas" do mercado
O

futuro dimensionamento alternativas Quadro de pessoal previsto de forma pró-ativa.
recolocação métodos que permitiráopções nos métodos de R&S. com

planos alternativos. envolvendo programas de
recolocação(RECO)

atual métodos alternativas recolocação Formaliza a atividade de R&S&-R. copiando.
M

futuro métodos demissões recolocação Manterá a formalidade. reduzindo opções.

atual demissões Demissões contingenciais e aleatórias.
I

futuro demissões previsão rotatividade Informações sobre previsões de demissões e
rotatividade de pessoal serão mais requisitadas

atual criação previsão rotatividade expansão Sistemas reativos. sem expressão
S

futuro criação previsão dimens/ento expansão Reativos as situações internas.

Figura 2 - "Familia"UNAN REC/SELlRECO e o uso das técnicas OMIS

Procurando afunilar a proposta acima, que através da Figura 2, faz um

estudo de todas as questões do Ai para o período "atual e futuro" da UNAN REGI

SELlRECO, numa segunda opção vamos trabalhar sobre cada uma das hipóteses

detalhadas, apresentando as conclusões e recomendações, atingindo diretamente

as duas últimas dimensões, ou seja, a 3a e 4a.

- -C) 33 e 43 DIMENSOES· CONCLUSOES

De posse das fichas, cujos conteúdos foram retirados dos quadros,

obtidos através da análise fatorial, estruturamos os MODELOS conclusivos e as

RECOMENDAÇÕES necessárias, com base em cada uma das HIPÓTESES e sub-

hipóteses. Vejamos as dimensões faltantes:

3a DIMENSÃO :

Estudo das variáveis do AMBIENTE. INTERNO(Ai) da empresa e a
influência destas variáveis nas unidades de análise pesquisadas. Palavras-chave:
AMBIENTE INTERNO.

4a DIMENSÃO :

Estudo das variáveis do AMBIENTE EXTERNO(Ae) da empresa e a
influência destas variáveis nas unidades de análise pesquisadas. Palavras-chave:
AMBIENTE EXTERNO.
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Os MODELOS que se seguem, TODOS com enfoque no agente INFO,

identificado pela letra a) ou A) apresentam, de uma forma simplificada uma

sugestão, através das conclusões e r.ecomendações, de quais técnicas de OMIS

deverão ser aplicadas para os assuntos envolvidos com as palavras-chave e com

os processos de mudanças das situações reativas e de equilíbrio para a forma

pró-ativa, bem como fornece subsídios para as formas de "feedback" e construção

de novos modelos, nos processos integrativos de RH à INFO.

C .1- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN

RECRUTAMENTO / SELEÇÃO / RECOLOCAÇÃO - REC/SELlRECO

M o o E L o SIM P LI F I C A o o o E I N T E G R A ç A o RH I INFO
UNA N REC /'SEL / RECO

PERlooo: ATUAL AMBIENTE INTERNO - Ai

HIPÓTESE I A· o mercado de trabalho foi dinâmico em RECiSEL para RH voltados à INFO. CONFIRMADA.

RECOMENOAÇÓi:S GERAIS
PARA EMPREGO DAS TÉCNICAS

Estabelecimento de um Planejamento
estratégico, altamente sistematisado
(6 téc. SISTEMAS) com o uso da En-
genharia e Análise de Sistemas, onde
organização administrativa (3 téc. '0")
deverá predominar através de normas
e procedimentos (3 téc. METODOS).

Ola -EXPANSÃO 80
02a -CRIAÇÃO 90
03a -DIMENsIONAM 75
05a -PREVISÃO 85
06a ·A~ TERNATIVA 65
07a -METO DOS 60

X'
X'
X
X

MODElO VI .INTEGRAÇAO RH/INFO na.UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese I A no perlodo ATUAL e Ai

O MODELO VI e seguintes são estruturados a partir do texto de cad
HIPÓTESE estudada, eda confirmação ou não do seu paradigma. As conclus
são obtidas da análise fatorial realizada, tanto sob o aspecto Geral e o Específico'
somando-se as duas indicações em relação às técnicas.

Finalmente as Recomendações Gerais são derivadas
Teórico, Bibliográfico, da Pesquisa e Estatístico. Convém lembrar as siglas
MUIRE (Muito Reativo) tem como reverso POUPAT (Pouco Pró-ativo) e MUIPAT
(Muito Pró-Ativo) tem o POURE (Pouco Reativo); EQUIL, significa 50%, isto é,
meio entre POUPAT e MUIRE, Optamos em utilizar apenas os valores MUIT
REATIVO, PRÓ-ATIVO e EQUilíBRIO.
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Muitas HIPÓTESES foram provadas; algumas não; outras apenas

parcialmente. Se isto for verdade, com o beneplácito da dúvida, própria de toda

ciência, novos estudos, novos cortes longitudinais se fazem necessários para

produzirem um melhor entendimento desse fenômeno, o que permitirá, sem dúvida

enriquecer mais ainda este trabalho.Outro aspecto enriquecedor será o cruzamento

detalhado das várias hipóteses com os diversos e particulares MODELOS de cada

UNAN, num trabalho que foge aos objetivos desta pesquisa. Estruturamos assim,

em continuação, o modelo seguinte, que analisa o espaço "futuro" e onde

apresentamos entre parentêses os indicadores anteriores, chamados de "atuai".

PALAVRAS-CHAVE FREQÜ~NCIAS RELATIVA RECOMENDA%ÕES GERAIS
DAS QUESTÕES MUIRE EQUIL MUIPAT PARA EMPRE o DAS TÉCNICAS

(.% ) o M S

01b-EXPANSÃO (80) 50 X' A busca da pró-atividade no futuro deverá
02b - CRIA~ÃO 65(90? X' ocorrer pela técnica SISTEMAS (6 'S")
03b - DIME SION. 60(75 X X com p apoio do Planejamento Estratégico
05b - PREVISÃO 75(85) X X (3 'O} entretanto a retração tcrevlsta
06b - AL TERNAT (65) 70 X X dever ser tratada com mais da 9S e
07b - MÉTODOS (60) 80 X X informações (2 téc. INFORMAÇOES) e

um número menor de normas, prevendo o
ambiente muito mais pró-ativo.

M O D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH / INFO
UNA N REC / SEL / RECO

PERloDO: FUTURO AMBIENTE INTERNO· Ai

HIPÓTESE I B - O mercado de trabalho apresentará retração em REC/SEL para RH voltados à INFO. CONFIRMADA.

MODELO VII -INTEGRAÇAO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hip6tese I B no perlodo FUTURO e Ai

A mesma perspectiva apresentamos agora para o AMBI ENTE EXTERNO.

M o D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç Ã O RH / INFO
UNA N REC / SEL / RECO

RECOMENDACÕES GERAIS
PARA EMPRE(;O DAS TÉCNICAS

PERloDO: ATUAL AMBIENTE EXTERNO· Ae

HIPÓTESE I A - O mercado de trabalho foi dinâmico em REC/SEL ara RH voltados à INFO. CONFIRMADA,

atz a na irmarn que ec e onte e
inlluência do ambiente externo o que jus-
tifica 6 técnicas de "I"necessária para um
excelente PD e Planej. Estratég. 4 técnico
"M" completadas por 2 '0' auxiliam a
dinâmica das respostas, o que permite
controlar custos e reduzir prejuízos.

55
65
70

X'60
60 X'X XX X

X'

MODELO VIII -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hip6tese I A no perlodo ATUAL e Ae
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M o o E L O SIM P L I F I C A D O D E IN T E G R A ç A O RH IINFO
UNA N REC I SEL / RECO

PER IODO: FUTURO AMBIENTE EXTERNO - Ae

HIPÓTESE I B - O mercado de trabalho apresentará retração em REC/SEL para RH voltados à INFO. CONFIRMADA.

PALAVRAS-CHAVE FREQÜ NCIAS RELATIVA RECOMENOA~ÓES GERAIS
DAS QUESTÕES MUIRE EQUIL MUIPAT PARA EMPRE O DAS T~CNICAS

%

Q30b- TÉCNICOS (60) 70 X X Da situarão "atual" POURE p/ MUIPAT
Q31b- BACHAREIS 90~65~ X' háum sa to {ualitativo através da técnica
Q32b- DISPONIBIL. 8060 X' METODOS 5 "M") que apoiada em "I"
Q33b- DéMANDA l~g} 70 (") X procura uma metodologia para enfrentara
Q35b- TECNICAS 75 X' retração prevista no tinal do século, com
Q36b- TENDÊNCIAS 75 X' pcssívet combate a estagnmflaçao.

MODELO IX "INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese I B no per/odo FUTURO.

(') Obs.: O Sistema SPSS não apresentou a análise fatorial "GERAL"para a questão 33

ANALISANDO-SE AGORA A HIPÓTESE 11,SEGUINTE TEMOS:

M O O E L O SIM P L I F I C A O O O E I N T E G R A ç O RH / INFO
UNA N REC / SEL / RECO .

HIPÓTESE

PALAVRAS-CHAVE FREQÜ
DAS QUESTÓES MUIRE

icas
voltam-se contra o dinamismo

X anterior. A consequéncia é a adm .
estável nos processos de RECO, sem
criatividade ou i o.

MODELO X - INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese 11 A no perlodo ATUAL •.

MODELO S
U

LlFICAOO DE IN
N REC / SEL /

PERlooo: FUTURO AMBIENTE INTERNO - Ai

HIPÓTESE 11 A - O mercado de trabalho manterá esta EST ÁBILlDADE(em RECO para RH voltados à INFO). CONFI

50
X

MODELO XI -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese" A no per/odo FUTURO·

Os modelos simplificados serão apresentados, conforme a pro
acima, isto é, na seqüência das Hipóteses estudadas, comparando-se os da .
dos dois períodos (atual e futuro) num mesmo ambiente em primeiro lugar( no c
sempre em primeiro o Ambiente Interno-Ai), segui ndo-se, logicamente,
comparação no Ambiente Externo (Ae).
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/ MODELO SIMPLIFICADO DE INTEGRAÇAO RH IINFO
""I

UNA N REC I SEL I RECO

PER/ODO: ATUAL AMBIENTE EXTERNO - Ae

HIPÓTESE 11 A - O mercado de trabalho foi ESTÁVEL em RECO para RH voltados à INFO. NAo CONFIRMADA.

PALA VRAS-CHAVE FREQÜ~NCIAS RELATIVAS CONCLUSÕES RECOMENDA~ÕES GERAIS
DAS QUESTÕES MUIRE ~~U~L MUIPAT PI AS TÉCNICAS PARA EMPRE O DAS TécNICAS

O M s
034a- ABSORÇ~O 55 X X As freqüências relativas indicam que
037a- ACEIT AÇAO 80 X X através da técnica SISTEMAS há um
038a-CONHECIMEN 55 X X movimento dinâmico emergente

principalmente o relacionado com OMIS.
tendo como consequência uma
administração tendente a pró-atividade.

"- deixando de ser estável. ~

MODELO XII .INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hipótese 11 A no perlodo ATUALe Ae

/ MODELO SIMPLIFICADO DE INTEGRAÇAO RH IINFO
""'I

UNA N REC I SEL I RECO

PER/ODO: FUTURO AMBIENTE EXTERNO· Ae

HIPÓTESE 11 B· O mercado de trabalho manterá esta EST ÁBILlDADE(em RECO para RH voltados à INFO).
NÃO CONFIRMADA OU PARCIALMENTE CONFIRMADA_

PALAVRAS-CHAVE FREQÜ~NCIAS RELATIVAS ~°tsCTLl'~~~~ ~ RECOMENDA~ÕES GERAIS
DAS QUESTÕES MUIRE EQUIL MUIPAT PARA EMPRE O DAS TéCNICAS

(% ) O M I S
034b- ABSOR~AO !~gl 70 X X Diferenças de até 35% de um período
037b- ACEITA ÃO 55 X X para o outro indicam um movimento contra
038b-CONHECIM. 85(55) X X a estabilidade anterior. A consequência é
o aprimorament.o dos SISTEMAS de RECO,

através de METO DOS com criatividade e

"- inovação, apoiados nas técs. "O· e "I". ~

MODELO XIII ,INTEGRAÇÃO RHIINFO na UNAN REC/SEIIRECO através da Hip6t. 11 B no período FUTURO e Ae.

Verifiquemos agora a HIPÓTESE 111,ainda dent.ro da mesma UNAN.

/ MOD.ELO SIMPLIFICADO DE INTEGRAÇAo RH IINFO
""'I

UNA N REC I SEL I RECO

PERloDO: ATUAL AMBIENTE INTERNO" Ai

HIPÓTESE 111 A - O mercado de trabalho foi extremamente dinâmico em REC/SEL para RH voltados à ADM e OPERo
CONFIRMADA.

PALAVRAS-CHAVE FREQÜ!:NCIAS RELATIVAS ~~~CTL.:UJ3~~~~ RECOMENDA~ÕES GERAIS
DAS QUESTÔES MUIRE ~~U)IL MUIPAT PARA EMPRE O DAS TéCNICAS

O M I S
0Ic/e-EXPANSAO 80170 X X" A administração transigente através da
02c/e-CRIA~ÃO 90/85 X X" técnica de :S" (utilizada 10 vezesA com o
03c/e·DIME SION. 65/60 X" X apoiq de METODOS (8 veles) e O GANI-
OSc/e-PREVISÃO 85/85 X X" lAÇA0 (6 vezes) cria sua própria
06c/e-Al, TERNAT. 60/60 X'" tendência extremamente dinâmica
07c/e-METODOS 50150 X'" para reagir rapidamente aos

acontecimentos do mercado, cobrindo as
Obs: próprias falhas ou pontos fracos.

X'=(valor triplo)

"- X·"=(v.quadruplo) ~
MODELO XIV ,INTEGRAÇAO RHIINFO na UNAN REC/SEIIRECO através da Hipót. 111 A no perlodo ATUAL e Ai.

Obs.: os valores ADM e OPER são apresentados separados por uma barra (ex: 50/50), inclusive nas
questões, visando manter o padrão de apresentação.
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M o DEL O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç A O RH I INFO
UNA N REC I SEL I RECO

PERloDO: FUTURO AMBIENTE INTERNO - Ai

HIPÓTESE JII B - O mercado de trabalho apresentará estabilidade em REC/SEL para RH voltados à INFO.
CONFIRMADA.

FREQÜt:NCIAS RELATIVA
MUIRE EQUIL MUIPAT

RECOMENDAÇÕES GERAIS
PARA EMPRE(;O DAS TÉCNICAS

X

70 X
80 X

HIPÓTESE 111A - O mercado de trabalho foi extremamente dinâmico em REC/SEL para RH voltados à ADM e OPER.
NFIRMADA.

30c/e-
031 cie-BACHAREIS
032cie-DISPONIBIL.
033c/e-D!;MANDA
035c/e-TECNICAS
036cíe-TENDÉNCI

RECOMENDAÇÕES GERAIS
PARA EMPREGO DAS TÉCNICAS

PALAVRA5-CHAVE FREQÜt:NCIAS R
DAS QUESTÕES MUIRE EQUIL

55 (c)
80175

X'
X X'

MODELO XVI-INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEIIRECO através da Hipótese 111A no perlodo ATUALe

MODELO SIMPL
UNAN

RH IINFO

PERloDO: FUTURO AMBIENTE EXTERNO - Ae

HIPÓTESE JJIB - O mercado de trabalho apresentará estabilidade em REC/SEL para RH voltados à INFO. CONFI.RMA

030b- TÉCNICOS (60) 70 X X Da situação "atual" POURE p/ MUIP
031 b- BACHAREIS 90(65) X' há um salto qualitativo através da
032b· DISPONIBIL. 80(60) X' MÉTODOS (5 -M") que apoia
033b- DEMANDA 155} 70 (*) X procura uma metodologia para ~nt,":OnT'"
035b- TECNI.CAS 65 75 X' retra9ão prevista no final do século.
036b- TENDENCIAS 70 75 X' posslvel combate a estagninflação.

MODELO XVII "INTEGRAÇÃO RHIINFO na UNAN REC/SEIIRECO através da Hípét. 111 B no perlodo FUTURO e

RECOMENDAÇÕES GERAIS ..
PARA EMPREGO DAS TÉCNICAS .

PALAVRAS-CHAVE FREQÜt:NCIAS RELATIVAS
DAS QUESTÕES MUIRE EQUIL MUIPAT

(*) Obs.: O Sistema SPSS não apresentou a análise fatorial "GERAL"para a questão 33
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A próxima HIPÓTESE (IV A,S e C) encerra a análise da UNAN REC/SELI
RECO, comparando em particular a técnica MÉTODOS empregados nesta área
de Recursos Humanos para a procura, seleção e colocação de profissionais para
a área de INFORMÁTICA, comparativamente com as áreas de ADM e OPER.

M o o E L o SIM P LI F I C A o o o E IN T E G R A ç A o RH IINFO'
UNA N REC I SEL I RECO

PERloDO: ATUAL AMBIENTE INTERNO - Ai

HIPÓTESE IV A -Os Métodos de REC/SELlRECO foram estáticos para INFO, ADM e OPERo CONFIRMADA.

PALAVRA5-CHAVE FREQÜI:NCIAS RELATIVA
DAS QUESTÕES MUIR EQUIL MUIPAT

Q7a-M~TODOS
Q7e-METODOS
Q7e- MÉTODOS

60
50
50

RECOMENDAÇÕES GERAIS
PARA EMPREGO DAS TÉCNICAS

O equilíbrio observado nas freq(jéncias e
o uso constante dos mesmos METODOS
(técnica empregada 6 vezes de forma igual
em cada agente INFO, ADM e OPER)
permite deduzir que esta área não pode
ser considerada dinâmica no uso das
técnicas OMIS, em geral.

MODELO XVIII -INTEGRAÇÃO RH:INFO na UNAN REC!SEI!RECO através da Hip6t. IV A no perlodo ATUALe Ai

M O O E L O SIM P L I F I C A O O O E I N T E G R A ç A O RH I INFO
UNA N REC I SEL I RECO

HIPÓTESE IV B -Os Métodos de REC/SEURECO serão dinâmicos(modernos/atualizados) para INFO. CONFIRMADA.

RECOMENDAÇÕES GERAIS
PARA EMPREGO DAS TÉCNICAS

PERloDO: FUTURO AMBIENTE INTERNO - Ai

PALAVRA5-CHAVE FREO-Ü-tNC:AS RELATIVAS
DAS QUESTÕES MUIR EQUIL MUIPAT

o

Q7b-METODOS (60) 80 Passarde60%MUIREpara80%MUIPAT·
exigé além de -M"uma 'O"administrativa
quase perfeita, moderna e atualizada,'
atendendo o mercado de Mão-de-obra em
INFO nos 4 tipos de dinâmica classificados
por KATZ & KAHN, conforme o texto.

MODELO XIX -INTEGRAÇÃO RHIINFO na UNAN REC/SEIIRECO através da Hip6t. IV B no perlodo FUTURO e Ai.

MO D E L O SIM P L I F I C A D O O E IN T E G R A Ç Ã O RH IINFO
UNA N REC I SEL I RECO .

AMBIENTE EXTERNO - AePERloDO: ATUAL

HIPÓTESE IV A - Os Metodos de REC/SEURECO foram estáticos para INFO, ADM e OPERo CONFIRMADA.

Q35a-TECNICAS
Q35e-TÉCNICAS
Q35e-TECNICAS

65
70
70

X
X

Seguindo a idéia que para MUIREé preciso
ser dinãmico para acompanhar o mercado
percebemos que as técnicas podem ter
evoluído no Ae, mas aplicados em prístima
pureza no Ai, que tornam os métodos
Ineficazes, por serem estáticos neste
ambiente (no Ai).

MODELO XX -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEIIRECO através da Hip6t. IV A no periodo ATUAL e Ae
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M o D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç O RH I INFO
UNA N REC I SEL I RECO

PERloDO: FUTURO

PALAVRAS-CHAVE FREQÜ
DAS QUESTÓES MUIRE

Q35b- CNICAS (65)

RECOMENDACÓES GERAIS
PARA EMPRE~O DAS Ti:CNICAS

Passarde 65% MUIRE para 75% MUI
exige o emprego da técnica'M", poisé um
exercício da RACIONALIDADE moderna
avançada e atualizada, atendendo o •
mercado de Mão-da-obra am INFO
conforme KATZ & KAHN citado no'

MODELO XXI -INTEGRAÇAO RHIINFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Híp6t. IV B no perlodo FUTURO e Ae.

M O D E L O SIM P L I F l C A D O D E I N T E G R A ç O RH /INFO
UNA N REC / SEL / RECO

equ o nas
o uso constante da técnica DOS
além da passagem de situação de EaUIL
para a da MUIPAT permite deduzir que
esta área não pode ser considerada
estática no uso das técnicas OMIS.

MODELO XXII -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SEI/RECO através da Hip6t. IV C no perlodo FUTURO eAi

PERloDO:

MO D E L O SIM P L I F I C A D O D E I N T E G R A ç Ã O RH /INFO
UNA N REC / SEL / RECO

que para
ser dinâmico para acompanhar o m
percebemos que as técnicas poderâo te
evoluído no Ae e que pretendem ser
aplicadas no Ai, através de métodos
dinâmicos e eficazes.

MODELO XXIII -INTEGRAÇÃO RH/INFO na UNAN REC/SE/lRECOatravés da Hip6t. IV C no perlodo FUTURO eAe.

C.2- CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN

TREINAMENTO / DESENVOLVIMENTO / RECICLAGEM - TRE/DES/RECI

As HIPÓTESES seguintes referem-se a UNAN TRE/DES/RECI dos RH
voltados à INFORMÁTICA no processo integrativo através das técnicas OMIS,
envolvendo tanto o HARDWARE como o SOFTWARE. As conclusões e
recomendações são generalistas, pois a tendência transformar cada empregado.
cada indivíduo, num possível usuário da INFORMÁTICA.
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MODELO SIMPLIFICADO DE INTEGRAÇAO RH/INFO
/ UNAN TRE / DES / REGI

""

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

ITENS I COMPONENTES

A - CONCLUSÕES

1.)PERíODO ATUAL ( 1980/ 1990 )

2.)HIPÓTESES V A - A formação(preparação) dos RH de e para INFO foi "baixa".
VI A - A formação(preparação) dos RH de e para ADM e OPER foi "média'.
VII A - O processo de Levantamento de Necessidades em TRE/DES/RECI foi reduzido ao minimo

para INFO, ADM e OPERo
VIII A - A produtividade e a qualidade em INFO foi "médio"neste período.
IX A - A produtividade e a qualidade em ADM e OPER foi "alto"neste ~eríodo.
X A - Não houve acompanhamento formaldos resultados de TREIDES/R CI em INFO, ADM e OPER.

·3.)AMBIENTES INTERNO EXTERNO

4)QUESTÕES V A-10,11,12.13.16e 17 -CONFIRMADA 39.40,41,42 e 43 -CONFIRMADA
ANALISADAS P/ VI A - 10.11,12.13,16 e 17 -CONFIRMADA 39,40,41,42 e 43 -CONFIRMADA
CONFI~MAR VII A-14,15,16e17 -CONFIRMADA 39,42 e 43 -CONFIRMADA
AS HIPOTESES VIII A - 14,15,16 e 17 -CONFIRMADA 39,42 e 43 -CONFIRMADA
(Quadros 3.20 e IX A-14,15,16e 17 -CONFIRMADA 39,42 e 43 -NÃO CONFIRMADA
324.letras a.c.e) X A-11,16e17 -CONFIRMADA 39,40 e 41 -CONFIRMADA

5)TÉCNICAS O M I ~5V O M I S ->EMPREGADAS 15 15 3 7 7 5 11

6 }PERiODO FUTURO ( 1990/2000 )

7)TÉCNICAS O M I S / O M I S /EMPREGADAS 20 8 11 9 5 3 9 13

8.)DIFERENÇA 7-~ +5 -7 +8 -6 V -2 -4 +4 +2 V
9)HIPÓTESES V B - A formação(preparação) dos RH de e para INFO será acima da "média".

VI B - A formação(preparação) dos RH de e para ADM e OPER manterá a "média"(do período atuaI).
VII B - O processo de Levantamento de Necessidades em TRE/DES/RECI será mantidoidentico

ao período anterior para os RH voltados para iNFO, ADM e OPERo
VIII B - A produtividade e a qualidade em INFO será "crescente 'neste período.
IX 8 - A produtividade e a qualidade em ADM e OPER será "crescente"neste período.

X 8 -O rastreamento formal de TRE/DES/RECI deverá ser ·regular"em INFO, ADM e OPERo

10)AMBIENTES INTERNO EXTERNO

11 )QUESTÕES V 8 - 10,11,12,13,16 e 17 - CONFiRMADA 39,40,41,42 e 43 - CQNFIRMADA
ANALISADAS P/ VI 8 - 10,11 ,12, 13, 16 e 17 - NÁ.o CO NFIRM 39,40,41,42 e 43 - N~O CONFIRMADA
CONFI~MAR VII 8-14,15,16e17 - NAO CONFIRM 39,42 e 43 - NAO CONFIRMADA
AS HIPOTESES VIII 8 -14,15,16 e 17 - CONFIRMADA 39,42 e 43 - CONFIRMADA
Quadros 3.28 e IX 8-14,15,16e 17 - CONFIRMADA 39,42 e 43 " CONFIRMADA
3.32 e letras b.d.I) X 8-11,16e17 - CONFIRMADA 39,40 e 41 - CONFIRMADA

12.)PALAVRA- Questão 10- PROGRAMAS Questão 39- ACOMPANHAMENTO
CHAVE Questão 11- CARREIRA Questão 40- ATUA~AO

na passagem do Questão 12-INTEGRA8ÃO Questão .41- VALO ES
período "ATUAL" Questão 13- RECIClA EM Questão 42 - ATUALIZAÇÃO
para "FUTURO" Questão 14- PRODUTIVIDADE Questão 43- APRIMORAMENTO

Questão 15- QUALIDADE
Questão 16- ACOMPANHAMENTO
Questão 17- lNTD

B - RECOMENDACÔES
Katz & Kahn afirmam que "na situação social não podemos prever satisfatoriamente com base na teoria tradicional

de aprendizagem. porque geralmente não é possível identificar adiantadamente a natureza do refor~o para o indivíduo", o que
vem de encontro com as conclusões acima. O item 8.) demonstra a necessidade de mais "INFOR A:icAO" como técnica de
auxílio a outra, ou se~a "ORGANIZAÇAO". No ambiente interno, os profissionais de RH parecem ominar neste final de
século os "METODO "de trabalho e os ·SISTEMAS" onde eles ocorrem. _

PROGRAMAS detalhados, CARREIRA extruturada. INTEGRAÇAO planejada, RECICLAGEM Iro~ramada,
PRODUTIVIDADE e QUALIDADE como objetivos primordiais, ACOMPANHAMENTO diuturno e LEVANT M NTO DE
NECESSIDADES com macrovisão determinarão os passos dos profissionais de RH para a busca da integração com INFO
neste final de século, no Ambiente Interno da Empresa.

Na outra mão, olhando para o Ambiente Externo. a integração através de OMIS contará com um ACOMPANHAMENTO
pro~ramaçlo (através, por exemplo das formas de TIPOR- Técnicas, Instrumentos e Pro~ramas de Otimizatão de Recursos),
a A UAÇAO dos profissionais será aprimorada de forma decisiva, os VALORES serao reavaliados e A UALlZ~DOS, na
busca do APRIMORAMENTO constante. Mas para tal fato acontecer, deverá ocorrer maior troca de "INFORMAÇOES"com
o ambiente externo ~no caso a técnica passou de uma utilização de 5 para 9 vezes, com aumento próximo a 100%) dentro

~e ·SISTEMAS-con iáveis. ../

MODELO XXIV- INTEGRAÇÃO RH/INFO NA UNAN TRE/DES/RECI através das HIPÓTESES V Al8 à X AIS nos Ai/Ae e
períodos" ATUAL· e "FUTURO·.
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A passagem do período atual para o futuro na aplicação das técnicas

OMIS, indicou um crescimento de +8 (mais 8) vezes o emprego da técnica

"INFORMAÇÃO". E' um acréscimo de aproximadamente 250% no Ambiente

Interno da empresa; no Ambiente Externo o crescimento chega a 100%.

Estes valores vão ao encontro do afirmado por BLlKSTEIN (1) (1991: 3)

"Uma das principais barreiras para o envolvimento de executivos (com informática,

adendo nosso) é determinada por problemas de comunicação entre estes (usuários)

e implantadores". Como conclusão final nesta UNAN, contribui para confirmar a

afirmação do autor citado, orientado pelo Prof. Dr. JAKOW GRAJEW, que diz a

seguir (fls 6): liA nosso ver, a questão crucial da aprendizagem em Informática foi

muito bem definida por Winograd e Flores (1987), ao dizer que, em primeiro lugar,

devemos investigar "0 que as pessoas fazem" e não "o que as pessoas fazem com

o computador". Sem uma orientação mais específica, a questão"o que as pessoas

taz ernnáo tem sentido. Winograd e Flores propõem que seja observado o que as

pessoas fazem em seu trabalho ... ".

Resumindo: Nos dois ambientes, RH para integrar-se com INFO,

necessita da técnica de "I NFORMAÇÕES", como provamos em nossas hipóteses.

C.3 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN

SALÁRIOS ( AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO)/ BENEFíCIOS

(QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO) - SAL (AO) / BEN (QVT)

SPENCER STUART & ASSOCIADOS (2) (1986: 8) apresentaram em 1986

uma pesquisa sobre o Passado, Presente e Futuro dos Executivos de RecursoS

Humanos no Brasil, que a revista ADM -Administração & Marketing (1986:

Encarte) publicou, onde os Planos de REMUNERAÇÃO, ocupavam no passado e

ocupam no presente o primeiro lugar nas pesquisas. Eis as palavras: "Ter

recursos humanos qualificados e satisfeitos exige investimentos elevados. A alta

administração quer planos de remuneração mais exatos quanto à relação conteúdo

de cargos versus remuneração. E quer retorno e produtividade maiores".
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ACCORSI (3) (1991: 4) comprova este fato: "Os bancos aumentaram sua

produtividade em até 25%. Mas ela não foi repassada para os bancários."

A revista continua: "Isso já pode ser sentido na área de benefícios, na

qual a filosofra se orienta para descobrir "aquilo que melhor a empresa pode fazer

pelo empregado, mas que seja razoável e de custo compatível", segundo a

pesquisa da Spencer Stuart." No quadro geral da pesquisa, o Plano de

Remuneração recebeu 85% dos votos, permanecendo Treinamento e

Desenvolvimento com 60%, Seleção com 15% e, considerando Fundos de Pensão

dentro do aspecto Segurança e Saúde Ocupacional, 5% ..Recordando as Hipóteses

e os resultados obtidos através da análise fatorial para estabelecermos um

modelo simplificado de integração, temos:

Hipótese XI A - Os SALlBEN de INFO receberam tratamento diferenciado
. (dinâmico).

Período ATUAL: Ai: Analisada nas Q18 a 23 do Quadro 3.21 (a):
CONFIRMADA.

Ae: Analisada nas Q 44 a 48 do Quadro 3.25 (a):
CONFIRMADA COM OBS.

Hipótese XI B- Os SALlBEN de INFO deixarão de receber qualquer
tratamento diferenciado.

Período FUTURO: Ai: Analisada nas Q 18 a 23 do Quadro 3.2(b):
CONFIRMADA.

Ae: Analisada nas Q44 a 48 do Quadro 3.33(b):
CONFIRMADA

Hipótese XII A - Os SALlBEN de ADM e OPER receberam tratamento
estático e nível "baixo"

Período ATUAL: Ai: Analisada nas Q18 a 23 do Ouadr o 3.21(c/e):
CONFIRMADA COM OBS.

Ae: Analisada nas Q44 a 48 do Quadro 3.25(c/e):
CONFIRMADA

Hipótese XII B- Os SALlBEN de ADM e OPER manterão o tratamento estático
e n fvel "baixo".

Período FUTURO: Ai: Analisada nas Q18 a 23 do Quadro 3.2( d/f):
NÃO CONFIRMADA.

Ae: Analisada nas Q44 a 48 do Quadro 3.33(d/f):
NÃO CONFIRMADA

Hipótese XIII A - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com INFO era "muito
alta" .

Período ATUAL: Ai: Analisada nas Q19 a 21 do Quadro 3.21 (a):
CONFIRMADA.

Ae: Analisada nas Q45,46, 48 do Quadro 3.25(la):
CONFIRMADA.
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Hipótese XIII B- A Oualidade de Vida dos RH envolvidos com INFO deverá
ficar igual aos ADM/OPER.

Período FUTURO: Ai: Analisada nas Q19 a 21 do Quadro 3.29(b):
CONFIRMADA.

Ae: Analisada nas O 45,46,48 do Quadro 3.33(b):
CONFIRMADA

Hipótese XIV A - A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com ADM e
OPER era"média".

Período ATUAL: Ai: Analisada nas 019 a 21 do Quadro 3.21( c/a):
CONFIRMADA

Ae: Analisada nas 045,46,48 do Quadro 3.25(lc/e):
CONFIRMADA

Hipótese XIV B- A Qualidade de Vida dos RH envolvidos com ADM e OPER
deverá ficar na "média".

Período FUTURO: Ai: Analisada nas 018 a 23 do Quadro 3.29(d/f):
CONFIRMADA.

Ae: Analisada nas 044 a 48 do Quadro 3.33(d/f):
CONFIRMADA

Hipótese XV A - A Avaliação de Desempenho dos RH em INFO, ADM e
OPER não possuia OMPs (Objetivos, Metas e Projetos).

Período ATUAL: Ai: Analisada na Q22 do Ouadro 3.21 (a):
CONFIRMADA

Ae: Analisada na 046 do Ouadro 3.25(a):
CONFIRMADA

Hipótese XV B- A Avaliação de Desempenho dos RH em INFO, ADM e
OPER não possuirá OMPs (Objetivos, Metas e
Projetos) em níveis "baixos".

Período FUTURO: Ai: Analisada na Q22 do Quadro 3.29(d/f):
CONFIRMADA.

Ae: Analisada na 046 do Ouadro 3.33(d/f):
CONFIRMADA

Hipótese XVI A - As Negociações são "baixas"em INFO com os Sindicatos
ao inverso de ADM e OPERo

Período ATUAL: Ai: Analisada na Q23 do Ouadr03.21 (a):
CONFIRMADA

Ae: Analisada na 044 do Quadro 3.25(a):
CONFIRMADA

Hipótese XVI B-As Negociações serão mantidas a nível anterior ("baixas") .
em INFO com os Sindicatos, mantendo-se elevadas
em ADM e OPERo

Período FUTURO: Ai: Analisada na 023 do Quadro 3.29(d/f):
CONFIRMADA.

Ae: Analisada na 044 do Quadro 3.33(d/f):
CONFIRMADA
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Analisando mais uma vez a pesquisa da SPENCER STUART (1986: 3)
ela informa que: "Plano de Remuneração aparece como a segunda área de maior
interesse. " (a primeira é a de Políticas de RH, adendo nosso ). Ao mesmo tempo,
a pesquisa informa que "Os executivos de RH acreditam que as áreas de Políticas
de RH, Planejamento Estratégico de RH e Plano de Remuneração são as de maior
importância para os homens de comando".

No modelo simplificado por nós criado, a partir das técnicas OMIS
verificamos quais as tendências de uso das mesmas na passagem do período
atual para o futuro, dentro das palavras-chave que identificam as questões que
levantaram os dados.

A primeira coluna, do período atual, chamaremos de "conclusões", e a
segunda coluna, do período futuro, chamaremos de "recomendações", pela lógica
da apresentação gráfica e dos resultados obtidos. As técnicas OMIS serão o fim
e o princípio da mudança de período.

A partir dos modelos XXV e XXVI, simplificados na integração RH/INFO

a principal conclusão para o Ambiente Interno é que esta integração se dará

através do emprego da técnica SISTEMAS que já é aplicada em 80% dos casos

da anáiise fatorial ( números entre parentêses nos modelos) e ceverá atingir a 90%

no período futuro. O caminho indicado está relacionado com SISTEMAS envolvendo

PLANOS DE CARGOS & SALÁRIOS & INCENTIVOS & BENEFíCIOS.

Outra conclusão é a técnica INFOR MAÇÃO aprOximadamente na mesma.

promoção que SISTEMAS, mas voltada a QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

e NEGOCIAÇÕES SINDICAIS. Com 50% encontramos a técnica ORGANIZAÇÃO
dirigida a AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.

Verificando o Ae verificamos um deslocamento das atenções para a

técnica ORGANIZAÇÃO voltada para os problemas econômicos e salariais,

principalmente em relação ao profissional e agente de mudanças OMIS, atingindo

a 80% no emprego ( conforme o modelo, 7/9). Atinge a 75% no caso da técnica

INFORMAÇÃO (no modelo 10/13) quando enfocamos para o futuro os movimentos
sindicais e populacionais (comunidade).
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Eis os modelos simplificados propostos:

Modelo XXV - Integração RH/INFO na UNAN SAL(AD)/BEN(QVT) através das
questões no. Ai para o período atual e futuro.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
...

CONCLUSOES RECOMENDs
AMBIENTE INTERNO - Ai

PERíODO ATUAL PERíODO FUTURO

018 i\C..E-
PLANOS

Q19 i\C..E -
REMUNERAÇÃO 4

020 ~C,E-
BENEFíCIO

021 i\C,E - OVT

022 A..C.•E.- AD

Q23 ~C .•E- -NEGOCIAÇOES

TtCNICAS

018 B,D,F-
PLANOS

019 B,D,F -
RE M UNE U"\vn,.,~:

020 B,D,F -
BENEFíCIO

021 B,D,F -

023 B,D,F - ...
NEGOCIAÇ
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Modelu XX VI • Integraçãu RH/INFO na UNAN SAL(AD)/BEN(QVT)através das
questões no Ae para o período atual e futuro.

CONCLUSÕES & RECOMENDA ÕES
AMBIENTE EXTERNO - Ae

PERíODO ATUAL

044 ~C,E-
SINDICAL

Q45 ~C,E-
ECONÔMICO

046 ~C,E-
SALÁRIO

047 ~C,E-
MANIPULAÇÃO

048 ~C,E-
COMPOSiÇÃO

TtCNICAS PERíODO FUTURO

044 A,C,E-
SINDICAL

045 A,C,E-
ECONÔMICO

046 A,C,E-
SALÁRIO

047 A,C,E-
MANIPULAÇÃO

048 A,C,E-
COMPOSiÇÃO

(21130)
(20130)



C.4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A UNAN

SEGURANÇA & SAUDE OCUPACIONAL - SEG/SAUD OCUP
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Outrossim, pelo próprio modelo XXVI indicador de acontecimentos n ..

Ambiente Externo, conclui-se que a passagem do período atual para o futuro não

será uma ruptura no emprego de técnicas administrativas, mas um contínuo

adaptar-se as novas realidades que a informática introduz no cotidiano de

Recursos Humanos na sua vida comunitária. O modelo XXV, que envolve o

Ambiente Interno esta passagem exigirá uma maior concentração n

INFORMAÇÕES e SISTEMAS, mas sem indícios de abismos ou fendas, m

apenas um redirecionamento das forças e energias, conforme o aspecto político.

THIRY-CHERQUES (4) (1993: 45) talvez coloque o aspecto político mais

claro, quando diz: "Erasmo elogiou a loucura esperando que o relato da estupidez

humana a fizesse desaparecer. Como sabemos, não teve sucesso. Também

compreensão do político nas organizações não o fará desaparecer. Eventualmente,

melhorará as possibilidades do produtivo. Afinal, os atores de um e de outro

sistema ( um norteado para a produção outro centrado na busca ou na defesa do

poder, nota do autor) somos os mesmos. Somos Sísifo, condenados eternamente

ao trabalho sem sentido e somos o sonho de Marx, transformando o mundo, a

história e a nós mesmos. Somos, também, Maquiavél, um funcionário

remunerado que lutou toda sua vida por reconhecimento. Em vão."

SILVA (5) (1993: 66) afirma: "o trabalho, sem dúvida a principal fonte

produção de riqueza, é também o recurso básico da pobreza. Em princípio,

aumento das legiões de pobres implica necessariamente o aumento dess

insubstitu ível fonte de produção. Entretanto, tangidos pela insegurança econômica,

pelas indignidades da miséria, inclusive pela compulsão da fome, os pobres são.

forçados a "virar-se", utilizando-se predatoriamente os recursos naturais. (... )

Infelizmente, o Brasil ainda permanece na faixa dos países em que predomina a

pobreza."

O autor citado continua "Só o trabalho produz valor, eis o axioma

revolucionário do marxismo. Não é meu propósito, menos ainda minha tarefa,

discutir aqui o postulado em que Karl Marx se baseou para formular o conceito

teórico da mais valia, de que resulta, segundo a análise marxista, a exploração do

homem pelo homem, isto é, do homem trabalhador pelo homem capitalista."



QUADRO DE CONTRIBUIÇÕES 1277

Eis nossa chave para as presentes conclusões e recomendações, obtidas

através das 5 hipóteses resumidas a seguir:

HIPÓTESE XYII A - Os programas de SEG/SAUD OCUP para RH de INFO, ADM e OPER foram mínimos
e só os legais (considerados nível "baixo").

Analisada nas questões 24 a 29 do Quadro 3.22, letras a,c,e. Para PERíODO ATUAL e Ai
Analisada nas questões 49 a 54 do Quadro 3.26, letras a.c.e. Para PERíODO ATUAL e Ae

CONFIRMADA.
CONFIRMADA.

HIPÓTESE XYII B - Os programas de SEG/SAUD OCUP para RH de INFO, ADM e OPER permanecerão no
nível mínimo e só os legais (considerados nível "baixo").

Analisada nas questões 24 a 29 do Quadro 3.30, letras b,d,f. Para PERíODO FUTURO e Ai. NÃO CONFIRMADA.
Analisada nas questões 49 a 54 do Quadro 3.34,letras b.d.f Para PERíODO FUTURO e Ae. CONFIRMADA EM PARTE,

HIPÓTESE XVIII A - Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de INFO foram "baixos".
e HIPÓTESE XIX A - Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de ADM e OPER foram "baixos".

Analisadas nas questões 27 a 29 do Quadro 3.22, letras a,c,e. Para PERíODO ATUAL e Ai CONFIRMADAS.
Analisadas nas questões 49,50 e 53 do Quadro 3.26, letras a,c,e. Para PERíODO ATUAL e Ae. CONFIRMADAS.

HIPÓTESE XVIJI B - Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de INFO permanecerão
inalterados em relação ao passado (que foram "baixos").

e HIPÓTESE XIX B - Os processos e sistemas de PARTICIPAÇÃO dos RH de ADM e OPER serão maiores
em relação ao passado (que foram "baixos").

Analisadas nas questões 27 a 29 do Quadro 3.30, letras b,d,1. Para PERíODO FUTURO e Ai.
NÃO CONFIRMADA: XVIII 8; CONFIRMADA: XIX 8

Analisadas nas questões 49,50 e 53 do Quadro 3.34, letras b,d,f. Para PERíODO FUTURO e Ae.
CONFIRMADA EM PARTE: XVIIi 8 ;CONFIRMADA: XIX 8

HipÓTESE XX A - O clima e a cultura empresarial foram percebidos pelos RH de INFO, em nível "muito
baixo" neste período.

e, HIPÓTESE XXI A - O clima e a cultura empresarial foram' percebidos pelos RH de ADM/OPER em nível
"muito baixo" neste período.

Analisadas na questão 29 do Quadro 3.22, letras a,c,e. Para PERíODO ATUAL e Ai
NÃO CONFIRMADA: XX A; CONFIRMADA: XXI A

Analisadas na questão 53 do Quadro 3.26, letras a,c,e. Para PERíODO ATUAL e Ae.
CONFIRMADAS.

HIPÓTESE XX B -O clima e a cultura empresarial serão percebidos pelos RH de INFO em nível próximo
ao atual" baixo" .

e, HIPÓTESE XXI B - O clima e a cultura empresarial serão percebidos pelos RH de ADM/OPER em nível
acima do "médio"neste período, isto é, deverá crescer.

Anaiif.idu FIElqyi'i~tio Z~ [jg Quar:!fl;'! ~3Q,I§!!r!!§ b,d.f. p!!rª pi.RíODO FUTURO e Ai.
NÃÕ CONFIRMADA xx B; eÕNFIFlMADA- XXI ti

Analisadas na questão 53 do Quadro 3.34, letras b,d,!. Para PERíODO FUTURO e Ae,
CONFIRMADAS

A seguir a análise gráfica das questões que deram origem as hipóteses.
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MODELO XXVII - Integração RH/INFO na UNAN SEG/SAUD Deu
através das Questões e nos Ai e Ae para os períodos "atual"e "futuro",

A análise do MODELO XXVII simplificado de integração RH/lNFO permi

observar para o Ai e Ae a estrutura coesa e um processo contínuo de passage

da época atual para o futuro. Chama atenção a mudança do emprego da técni

MÉTODOS para INFORMAÇÕES quando se analisa as formas de CONTROl

em relação a saúde ocupacional, numa clara alusão a mudança de visão d

profissionais de RH. Nas demais variáveis predominam as técnica

ORGANIZACIONAIS "O"e de INFORMAÇÕES "I", indicando o caminho d

recomendações deste trabalho, bem como, o aspecto socializante desta UNA
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Convém lembrar neste aspecto as palavras de PRESTES MOTTA(6)

(1993: 68): "A socialização, pode ser entendida como o processo global pelo qual

um indivíduo, nascido com potencialidades comportamentais de espectro amplo,

é levado a desenvolver um comportamento bem mais restrito, de acordo com

padrões de seu grupo. Esse conceito foi bastante utilizado na análise do impacto

dos fatores culturais no desenvolvimento da personalidade individual. No que se

refere às organizações, o conceito vem sendo emrpegado em termos de doutrinação

e treinamento, reportando-se ao que Edgard Schein chamou de "o preço de

participar". A socialização organizacional deve ser vista como um processo

contínuo, que começa antes mesmo da entrada neste sistema, já que outros

sistemas sociais inculcam, desde o nascimento, valores e normas conformes ao

comportamento aceitável em organizações complexas. Não pára aí, porém, o

processo; continua durante toda a permanência na organização:( ... ) O processo

de socialização é responsável pela lealdade, comprometimento, produtividade e

nível de rotatividade."

A presente e última UNAN pelas suas hipóteses, questões e resultados

abre novas perspectivas de estudo e considerações, e conforme ainda PRESTES

MOTTA (1993: 86) quando analisa WEBER e a tradição managerialísta: "Coloca-

se, assim, uma discussão teórica fundamental para a questão do poder e do

controle social nas organizações, da qual podem ser deduzidas muitas outras

hipóteses para pesquisa teórica e empírica.";

Este era um dos objetivos da tese e da apresentação deste trabalho:

deles podem ser deduzidas muitas outras hipóteses ...

COMENTÁRIOS FINAIS

Ao longo da tese abordamos vários assuntos, tangenciamos outros,

explicitamos mais a fundo alguns de interesse dirigido e abandonamos várias

vertentes por impossibilidades físicas de trabalho, apesar de mentalmente

percorrermos todas as nuânces apresentadas no caminho.
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Comentários, conclusões e recomendações pertinentes estão dispersos

no texto e depois foram concentrados no presente trabalho. Sería tedioso e

desnecessário reenumerá-Ios nestes comentários finais, apesar que sempre um

novo ramo, conceito ou enfoque sería encontrado pela infinidade dos cortss

possíveis de serem feitos em tão vasto assunto.

Apenas queremos registrar algumas observações que exprimem o que o

autor considera o mais importante em tudo aquilo que foi pesquisado, analisado,

sintetisado e aprendido:

a) A Introdução da INFO nas empresas provocou Conflitos, Problemas e.

Crises, mas as técnicas de OMIS interpretaram as necessidades dos RecLJrsos

Humanos, tornando menos traumática a integração. Esta interpretação deverá

continuar.

b) A integração é conservadora. Muda pouco o perfil da técnica empregada

no processo, principalmente na passagem do período atual para o futuro. As

mudanças que ocorrem sobressaem-se através da técnica" INFORMAÇÃO".

·c) Tendo em vista a estabilidade no emprego das técnicas, sem ruptur

violentas, é válido concluir que vários anos serão neccessários para que

empresas atinjam umgrau satisfatório de manipulação de sistemas computacionai

e a integração dos Recursos Humanos com a tecnologia seja completa.

d) O modelo de empresa como sistema aberto é fundamental para o

processos de MUDANÇAS e para a pró-atividade através· do domínio

"FEEDBACK". O conceito mecanicista permeia o trabalho conjugado com

caráter contingencial ou situacional, numa tentativa de libertação e criação d

novos modelos organizacionais.

e) A necessidade de PLANOS DIRETORES tanto de INFORMÁTIC

como de RECURSOS HUMANOS são fundamentais para o papel inovador

INFORMÁTICA e o papel emancipador de RECURSOS HUMANOS. Os 4 níveis d:

PLAN EJAM ENTO (filosófico, estratégico, tático e operacional) são um.

consequência destes planos.
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f) A existência de pontos comuns e integralizadores existentes nas

fronteiras entre RECURSOS HUMANOS e INFORMÁTICA explicitam-se através

das áreas de: 1) RECRUTAMENTO, SELEÇÃO e RECOLOCAÇÃO; 2)

TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO e RECICLAGEM; 3) SALÁRIOS &

BENEFíCIOS; e, 4) SEGURANÇA & SAÚDE OCUPACIONAL, com todas as

ambiguidades, dúvidas, contradições e perplexidades que estas áreas empresariais

encerram.

g) Os aspectos holístico, situacional e contigencial estão implícitos na

tese, tendo em mente o forte cenário nacional como pano de fundo que pode exigir

outros compromissos teóricos que não os apresentados.

h) A pesquisa realizada através de um completo questionário comprova

um grande número de fatores críticos ao processo de aproximação e integração de

RH à INFO, com amostras da dualidade, do paradoxo e da ortodoxia entre a visão

humana e da máquina.

i) A abordagem administrativa que envolve as técnicas de ORGANIZAÇÃO,

MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS, exige a percepção profissional, isto é,

a "recepção, ~eleção, aquisição, transformação e organização das informações

fornecidas através de nossos sentidos.

~. .

j) As propostas das Hipóteses não encerram o assunto mas, abrem

novos horizontes para pesquisas, tanto a nível sociológico, psicológico e
~

principalmente, administrativo, quer sob o enfoque acadêmico, quer sob a luz

empresarial.

_,I

k) As dimensões propostas, palavras-chave e hipóteses são suportadas

pela epistemologia definida para a tese e estudada de forma metódica, modo

próximo e em espécie detalhada e técnica, resumida pelo: a) pensamento sistêmico/

interativo; b) modelo simplificado/produção acadêmica; c) dinâmicas e dimensões

ex-officio; e, d) unidades de análise.
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Desejamos finalizar este trabalho, que o autor considera tenaz

principalmente pelas múltiplas escolhas que foi obrigado a estudar, separar e,
trazer até estas páginas, com uma retrospectiva de outros pontos relevantes par

essa tese e desenvolver um prognóstico de sua aplicação.

Em uma das mãos temos o fruto da vivência prática em RH e na outra,

os resultados teóricos em O&M. A preocupação sentida com a construção de u

liame entre os vários agentes e fatores explicativos para a integração de RH co

O&M, permitiu a participação nos processos de mudanças que ocorreram e ain

acontecem, através das técnicas OMIS. Entretanto a INFORMÁTICA, introduz

como fator reorganizador, tornava difícil o estabelecimento de previsões, be

.como as tentativas de questionar e, ainda mais, responder adequadamente
porque da demora integrativa RH/INFO.

Essas inquietações eram amainadas por pesquisas na literatura, nacion

e estrangeira, resultando um constructo prescritivo aplicado em casos

consultoria, preparados em forma de artigos ou "papers", desenvolvidos em aul

em universidades e em cursos empresariais, concretizando um objetivo pess

de fornecer material para análise, síntese e reflexões para a pró-ativi

empresarial. A prova material surge através dos Modelos criados especiatrnent

para esta tese, que, com o suporte teórico, tornam a prática aliada da teoria.

Nossa experiência determinou a escolha do campo de aplicação

afunilamento para as 4 áreas estudadas. A omissão das demais áreas não foi

considerarmos desnecessárias, mas pela suposição que a análise e as hipó

resultantes, facilmente triplicariam o volume, e, sem dúvida o tempo empreg

sería no mínimo o quintuplo.

A análise fatorial desenvolvida com o auxi ío de um instrumental moder

atual e objetivo, revelou a imensa pleiade de estudos que podem ser desenvolvi

Nos sentimos recompensados pelos resultados obtidos, pois surgiam

indicadores fortes, objetivos, reais e confirmadores de que o caminho

trilhávamos estava correto, não exigindo interferências acomodativas ou mes

a omissão de qualquer resultado.
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Finalmente, o aperfeiçoamento e a consolidação dos valores contidos na

tese, significa a abertura de novas propostas e avançados caminhos a serem

seguidos até o ano 2.000 e, quiçá, durante o século XXI.
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ARTIGO 11

PARA A REVISTA DE ADMINISTRAÇ~O
DA FEA - USP

Participação de RH em OMIS

A ESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA SOCIAL.

Resumo

Neste artigo é apresentada uma breve discussão sobre a

metodologia estatística - análise fatorial- aplicada a um questionário que enfoca

dois ambientes empresariais, o interno (Ai) e o externo (Ae) através de 411

perguntas. Adota-se como estratégia metodológica uma pesquisa de levantamento

social com interesse empresarial, isto é, uma pesquisa descritiva quantitativa e

qualitativa, com base em um referencial teórico integrado com os fatores

organizacionais e sociais .. O impacto destes fatores naernpresa através de O&M-

I&S (Organização, Métodos, Informação & Sistemas) "integrados com a

INFORMÁTICA e com a participação dos RECURSOS HUMANOS é
assim,analisado detalhadamente pela Análise Fatorial e com o apoio dos testes

de KOLMOGOROV-SMIRNOV, WILCOXON, FRIEDMAN e KENDALL e do QUI-

QUADRADO, em quatro (4) Unidades de Análise (UNAN), envolvendo,

Recrutamento, Treinamento, Salários e Qualidade de Vida no Trabalho. Entrevistas

semi-estruturadas ampliaram o campo de trabalho, permitindo descortinar para o

pesquisador novas fronteiras, que deverão ser alargadas ou rompidas. No fim e

como um dos resultados do trabalho, analisa-se uma série de 21 HIPÓTESE

MAIORES e cria-se MODELOS SIMPLIFICADOS DE INTEGRAÇÃO ENTR

RECURSOS HUMANOS E INFORMÁTICA.

Palavras-chave:

Integração de RH com INFO

Ambientes Interno (Ai) e Externo (Ae)

Unidades de Análise (UNAN)
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INTRODUÇAO

o Jornal da USP (266: 8) afirma que : " As novas tecnologias da

informática estão influenciando tão poderosamente a vida humana que governos

e organizações não-governamentais não podem ficar alheios à questão. Essa é a

advertência do professor Blogovest Sendov, ex-presidente da Academia Búlgara

de Ciência." Este trabalho e a pesquisa se propõem muito mais a provocar críticas

e levantar dúvidas do que a fornecer respostas e estabelecer verdades, pois como

afirma BRONOWSKI (1979:438):" Estamos todos com medo de nossa presunção,

de nosso futuro, do mundo. (... ) Contudo, cada homem, cada civilização, foi para

a frente em razão de seu engajamento naquilo que havia decidido realizar. O

compromisso pessoal de um homem com seu ofício, o compromisso intelectual e

o compromisso emocional, unidos em um só propósito, fizeram a Escalada do

Homem."

Dentro de um perspectiva metodológica, que sistêmicos como

BERTALANFFY (1976: 1) denominam de "COMPONE'NTES EM INTERAÇÃO",

procuramos mostrar que a interação ordenada (não fortuita) entre RECURSOS

HUMANOS e INFORMÁTICA, leva a INTEGRAÇAO destes dois sistemas, dentro

de um sistema maior, denominado Empresa, através da PARTICIPAÇÃO de e

pelas áreas (departamentos ou setores específicos) aglutinados em Unidades

deAnálise (UNAN) que permitem gerar um MODELO para a M~DANÇA, original na

sua forma, mas com a utilização das técnicas e conteúdos tradicionais às duas

áreas (também chamadas de Sistemas); ou seja, com o emprego das formas

administrativas de Organização, Métodos, Informação & Sistemas (O&M-I&S, ou,

simplesmente,OMIS).

Neste trabalho, pela complexidade e extensão do assunto, resumimos o

quadro de apoio conceitual sobre o objeto de estudo (Capítulo I), apresentamos

leves pinceladas sobre a Pesquisa (Capítulo 11),buscamos o suco, a essência das

conclusões, orientações e recomendações e tomamos alguns tópicos dos Mapas-

Resumo( do Vol. 11) onde damos enfase ao aspecto MODELAGEM, para uma

dedicação integral às 4 dimensões propostas (Capítulo 111)na análise e interpretação

dos Resultados, através da Estatística.
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UM POSICIONAMENTO INICIAL

Em discussões acadêmicas e em palestras profissionais, inúmeras

observações e sugestões foram anotadas para o desenvolvimento deste trabalho,

sendo que optamos pela recomendação de ALBUQUERQUE (1987:221) que

afirma: "Que este trabalho possa ser continuado e complementado, segundo

diversas frentes"e adiciona a seguir: "outra frente ... diz respeito à análise da

importância designada pelas empresas de diversos setores à administração de .

seus recursos humanos, segundo uma ordem de prioridades diferenciadas para os

três grupos ocupacionais (executivos, técnicos e operativos) ... " Foi isto que

fizemos ao dividir nossa Análise Fatorial nos três níveis ou nos três agentes:

INFO(rmática), ADM(inistração) e OPER(ação), cujos diferentes aspectos em.

Recursos Humanos foram agrupados em 4 "famílias" denominadas Unidades de

Análise (UNAN): Recrutamento, Seleção e Recolocação -REC/SELlRECO;

Treinamento, Desenvolvimento e Reciclagem -TRE/DES/RECI; Salários (Avaliação

de Desempenho) e Benefícios (Qualidade de vida do trabalhador) -SAL(AD)/

BEN(QVT) e Segurança e Saúde Ocupacional -SEG(PF)/SAUD OCUP(QVT).

Esta divisão vem ao encontro de nossa imersão sistemática, nos últimos 25 anos,

no objeto da pesquisa, através de aulas em faculdades, cursos para gerentes,·

consultoria para empresas, assessoria para executivos e empregado de.

multi nacionais e estatais. Além disso, a escolha segue a "Análise da abordagem.

sistêmica de Pessoal" apresentada por KWASNICKA (1988:125) que afirma que

"Um sistema total de pessoal é composto de pelo menos cinco subsistem

separados: emprego, desenvolvimento, utilização, compensação e manutenção

assuntos detalhados nas 54 questões que envolvem o Ai e Ae da empresa, e

nossa pesquisa.

O enfoque de "força vital", do vitalismo de uma troca orgânica

acompanha na tese e é estudado e apresentado sob a forma de ModeloS.

BERTALLANFY (1975:43) afirma que: "One of those models I should like

discuss in somwhat more detail, since a considerable part of my work was devote

to it. Iam referring to the THEORY OF OPEN SYSTEMS. (... ) is the demonstratio

of vitalism." Está formado o caldo, o cerne do pensamento sistêmico e interativ .:

que predomina nos conjuntos de posicionamentos, alguns em dimensões ex·
otticio, por dever da tese.
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o modelo de empresa como sistema aberto e vital mostra-se útil na

elaboração desta tese que, como hipótese de trabalho científico, conduz a uma

série de novos problemas, em parte de enfoque fundamental para o desenvolvimento

das empresas. Assim, acreditamos pelas experiências práticas e leituras, que o

conceito mecanicista da natureza levado para o corpo empresarial é predominante.

Nas faculdades este fato é constatado pelos estudos da tradicional matéria de

graduação O&M onde os diversos livros adotados revelam que os problemas de

organização e reorganização nas empresas e os processos de tomada de decisão

seguem, na resolução dos acontecimentos, inclusive conflitos, problemas e

crises, cadeias lineares causais, como rodas dentadas a trabalharem de forma

conjugada. Outrossim, delimitamos os aspectos que serão discutidos à área de

RH, como Departamento de uma empresa, tendo em vista uma oposição acadêmica,

teórica e prática à visão mecanicista e optamos pela análise e avaliação da

estudada Teoria Geral dos Sistemas, pela parte que propõe, como já visto, uma

visão chamada de Sistemas Abertos, em conjugação à visão contingencial que

CHIAVENATO (1983: 83) afirma ter: "Daí o caráter contingencial ou situacional da

Administração de Recursos Humanos-ARH, que não se compõe de técnicas

rígidas e imutáveis, mas altamente flexíveis e adaptáveis, sujeitos a um dinâmico

desenvolvimento."

Nesta "doutrina" que estabelecemos para o desenvolvimento integrado

de.nosso trabalho sob o ponto de vista das UNAN - Unidades de Análise, estamos

levando em consideração o que a Escola superior de Guerra (1982: 27) recomenda,

isto é: "A doutrina pode -- e deve -- considerar-se dentro de um pensamento

crítico.Isto é, deve ser avaliada com um interesse filosófico." Não resta dúvida que

no presente trabalho também está sendo investigado, mesmo que de uma maneira

indireta, as formas duráveis da vida empresarial, produto de uma institucionalização

sob a égide de Organização, Métodos, Informação e Sistemas. Este fato ocorre

conforme a visão "crítica"dos respondentes da Pesquisa e da própria "dúvida"do

leitor interessado.

A importância do estudo e os principais resultados são resumidos em

itens:1) a revelação de uma faceta diferente da INFORMÁTICA perante RECURSOS

HUMANOS; 2) o estudo deste assunto, como muito recente nos segmentos de

consultoria, auditoria, assessoria que se voltam para o meio empresarial; e, na

outra mão os enfoques recentíssimos no meio acadêmico brasileiro, onde existem

obras esparsas e peças aleatórias, com excelentes qualidades detalhísticas;
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3) a integração da INFORMÁTICA, que sendo instrumental é objetiva,

com os RECURSOS HUMANOS, que classificados como sendo comportamentais ,
são subjetivos. Não é apenas a integração a que estamos visando, mas também

a obter várias definições para objetivos, metas e projetos (OMPs), e também para

as políticas, diretrizes e estratégias das empresas em relação ao assunto, com

destaque para os processos de realimentação (feedback) e os modelos

institucionais; 4) a uma compreensão melhor da realidade, com a possibilidade de
definir os pontos de conflito nos ambientes interno e externo, contribuindo assim

para o aprimoramento da atuação pró-ativa de RECURSOS HUMANOS com

instrumental de trabalho representado pelos equipamentos de INFORMÁTICA

seus suportes na atuação competitiva e inovadora; 5) o método proposto e

operacionalidade requerida, bem como os estudos alternativos e as estrutu

complementares criadas, implantadas, desenvolvidas e mantidas, atendem

respondem à grande questão iniciai coiocada na tese e o objetivo proposto, ot
seja, a "INFORMÁTICA é um fator de mudanças?"e mais, "este fator atua sobre

Organização, Métodos, Informação e Sistemas dos RH na empresa de maneir

diferentes para cada situação, contingência e sistema?, e "as respostas s

diferentes para cada momento?"

Como posicionamento inicial, convém frisar que no Brasil a realidade d

emprego dos computadores foi tumultuada pela interferência do governo mili ,

principalmente nas décadas de 60,70 e 80. VASCONCELLOS e MATTOS (1988:7

76) ao comentarem a Reserva de Mercado, afirmam que a mesma existia devi

a "Tal trabalho de conscientização (Iobby) foi eficientemente realizado por vár
entidades ligadas ao setor de Informática, como a ABICOMP, SBC, APPD, etc.

Tudo isto poderia ter sido evitado se os fabricantes tivessem conseguido cair.

boas graças dos seus consumidores, que afinal são os que decidirão a sorte.

Reserva. Mas, ao que tudo indica, a Reserva será mais uma quimera que não

certo, pois nenhum país consegue se desenvolver apenas com o mercado

indústria. Sem a terceira perna -- a Universidade -- qualquer mesa cai

chão.(33)."

O número de hipóteses levantadas em conversas informais, em comissõ

comitês, seminários, aulas e semelhantes é interminável. Outras são comuns

meio empresarial e na literatura acadêmica, conforme a percepção individua

frases e idéias relacionadas com o assunto.
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No detalhadamente da Análise Fatorial, várias hipóteses serão verificadas

dentro do corpo das considerações epistemológicas, no sentido de organização,

formação, desenvolvimento, funcionamento e reflexivo do saber.

Por fim, foram analisados mais de 350 Manuais de empresas buscando

relacionar as atividades administrativas de Recursos Humanos em verdadeiros

sistemas integrados por OMIS, o que foi possível ser observado pela Análise

Fatorial. Além de integrados, os resultados apontaram para uma centralização da

administração. REINHARD (1990: 4), analisando o resultado da centralização da

administração em INFORMÁTICA, al~ga:"O problema do excesso de centralismo

dos recursos de informática originou-se no alto custo dos computadores nos anos

60 (cerca de um milhão de dólares), na idéia, então generalizada, de que se

obteriam economias de escala na utilização de grandes computadores ( lei de

. Grosch) e, por último, no mito da complexidade do processamento eletrônico de

dados." Estas conclusões servem tanto para a chamada Administração Pública

como para as formas de Administração Privada. REINHARD continua citando

Burgos: "A verdade é que a 'tecnologia de informática impôs aos usuários, como

preço de seus benefícios, não só um órgão centralizado para criar e processar os

sistemas, mas também o ajustamento das estruturas, métodos e técnicas de

trabalho dos usuários às ferramentas computacionais disponíveis à época (Burgos:

1985)".

Cabe uma última palavra, a de ROSZAK (1988: 16) "Quanto menos

preparados nos sentirmos para questionar os usos do computador mais teremos.

de assumir e sofrer as suas perigosas conseqüências."

O questionário da pesquisa foi dividido em 9 GRANDES BLOCOS (letras

A ,8,C ,O,E,F,G,H e I), que resultaram em 104 assuntos questionáveis que se

desdobraram em 411 perguntas, sendo 4 dissertativas. Estas perguntas atingiram

tanto o Ai e o Ae da empresa, quanto os períodos chamados "atual"( 1980/1990)

e o "futuro"(1990/2000), sendo que neste último, os resultados são "previsões,

sentimentos, intenções e desejos", portanto, subjetivos por parte dos respondentes.
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o tempo observado para o preenchimento do questionário era de 4 horas

(um período de trabalho) desde que os dados estivessem à mão; com entrevista,

as mesmas 4 horas eram utilizadas, mas o preenchimento "a posteriori" tomava

mais 4 horas. Nos casos onde ocorriam pesquisas históricas este tempo chegou·

a quintuplicar por vários motivos, como falta de pessoal, pessoal recém

contratado, falta de controles, de tempo, etc., fato constatado por muitas alegações·

pessoas, de representates de empresas que deixaram de responder ao questionário.

Para a análise fatorial foram consideradas do Ouestionário a letra E, que

contém as questões 01 a 029 e que envolvem o AmbíenteInterno (Ai) e a letra

F que traz as questões 030 a 054 e que analisam o Ambiente Externo (Ae); em

todas as letras foram considerados os períodos "atual"(1980/1990) como

"futu ro" (90/2000).

Na letra E, temos 29 assuntos divididos pelas 4 UNANs, sendo 9 para

REC/SELlRECO; 8 para TRE/DES/RECI; 6 para SAL(AD)/BEN(OVT) e 6 para

SEG/SAUD OCUPo Temos também os 29 assuntos vezes 3 agentes, isto é, para

INFO, ADM e OPER, num total de 87 variáveis vezes 2 ambientes (Ai e Ae),

chegando-se a 174 variáveis.

Na letra F, da mesma forma, temos 25 assuntos divididos em 9 para REGI

SELlRECO; 5 para TRE/DES/RECI; 5 para SAL(AD)/BEN(OVT) e 6 para SEGJ·

SAUD OCUPo Temos assim 25 assuntos vezes os 3 agentes, num total de 75

variáveis vezes os 2 ambientes, chegando-se a 150 variáveis.

Foram estas 324 variáveis tratadas pela análise fatorial, em dois níveis,

isto é, sob o aspecto GERAL, englobando os 3 agentes (INFO,ADM e OPER) e
sob o aspecto ESPECíFICO, analisando cada agente isoladamente.

No aspecto GERAL, foram realizados duas análises; a primeira com a

explicação de variância total para o Ai de 81,9% e a segunda para o Ae de 81,5% ..

Obtivemos 22 FATORES. Em seguida, mais duas análises, com fatorde explicação

de variância total para o Ai de 70,7% e a segunda para o Ae com 69,3%, obtendo-

se nesta oportunidade 15 fatores. Apesar do procedimento correto e os valores

serem aceitos (tanto de 15 como de 22 FATORES), optamos pelos 22 FATORES,

pelo alto índice de explicação de variância (aproximadamente 82%).

No movimento seguinte, abordamos o aspecto ESPECíFICO.
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No aspecto ESPECíFICO, foram realizadas três análises com os 29

assuntos do Ai, uma para cada agente. A primeira com a explicação de variância

de 64,9% para INFO, que originou 9 FATORES; a segunda com 68,8% para ADM

originou 10 FATORES e a terceira com 62,7% para OPER obteve 8 FATORES.

Temos assim 27 FATORES ESPECíFICOS para o Ai, tanto para o período

chamado "atual"(1980/1990) como o "futuro"(1990/2000). Para distinguir o período

utilizou-se nos quadros o símbolo (*) para indicar o "futuro".

Em seguida, mais outras três análises, agora para o Ae, determinaram

os seguintes resultados: com fator de explicação de variância total para o Ae de

67,0% atendemos o agente INFO, obtendo também 9 FATORES; a segunda com

65,5%, obtendo-se nesta oportunidade 9 FATORES para ADM e, finalmente, para

uma variância total explicada de 62,8% para o agente OPER, obtivemos 8

FATORES. Temos assim, 26 FATORES ESPECíFICOS para o Ae, tanto para o

período de 1980/1990 como para 1990/2000.

MERTON (1970:156) menciona DURKHEIM, MALlNOWSKI e ARTHUS,

além de outros autores, quando escreve sobre a metodologia na pesquisa empírica.

Optamos pelas suas palavras, quando: "Dizem, às vezes, que a teoria é formada

por conceitos; esta afirmação, por ser incompleta. não é verdadeira ou falsa, mas

apenas vaga. E' fora de dúvida que a análise conceitual, que se limita à

especificação e ao esclarecimento de conceitos-chave, é uma etapa indispensável

de trabalho teórico. Mas um corpo de conceitos ~- status social, papel,

GEMEINSCHAFT,interação social, distância social, anomia -- não constitui uma

teoria, embora possa entrar num sistema teórico. (... ) Somente quando tais

conceitos se relacionam entre si em forma de sistema é que começa a aparecer a

teoria. Os conceitos, pois, constituem as definições (ou prescrições) do que se

deve observar; são as variáveis entre as quais devem ser procuradas as reações

empíricas. Quando as proposições se relacionam entre si logicamente, está

formada uma teoria."

A seguir, colhendo exemplos do caminho da tese, estaremos interpretando

alguns resultados e analisando os nomes dos fatores obtidos através das variáveis,

buscando estabelecer as proposições, as relações empíricas e, principalmente, a

validade científica da série de hipóteses apresentadas, através da técnica

estatística da ANÁLISE FATORIAL.
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o TRATAMENTO ESTATíSTICO DA ANÁLISE FATORIAL

Optamos por seguir a técnica apresentada por ALBUQUERQUE

(1987:134/5) que informa: "Os resultados das análises são apresentados de duas

maneiras:

1. em tabelas simples, em que as variáveis são agrupadas nos seus

respectivos fatores, destacando-se as suas cargas fatoriais, obtidas após a

rotação ortogonal (VARIMAX) da matriz principal;"· sendo que adaptamos a

segunda maneira para:

2. em desenhos, figuras e diagramas onde as variáveis e os fatores

resultantes (tanto gerais quanto específicos) são apresentados em formas

geométricas (poligonos, círculos, quadrados, etc.), nos quais se encontram

inscritos seus nomes em código e número de questão (apresentados nos Quadros

3.1 a 3.10) ou, ainda, outro código, explicado no local.

Na representação das cargas fatoriais das variáveis e dos respectivos

fatores resultantes, foram utilizadas linhas contínuas, conforme carga fatorial: se

acima de 0.80, uma linha cheia, de 0.60 a 0.79, duas linhas cheias, de 0.40 a 0.59

temos três linhas cheias e abaixo de 0.39 apresentamos 4 linhas cheias.

Para a final comprovação ou não das hipóteses frente à análise fatorial,

- foi feito inicialmente um estudo de interpretação dos resultados nas Unidades de

Análise nos Ambientes Interno e Externo e nos períodos "atual"e "futuro", do qual

apresentamos dois exemplos.

Seguindo MAX WEBER (1992:314), que orienta para "Apreender o

absolutamente compreensívele, ao mesmo tempo, mais simples, na medida em

que corresponde a um tipo regular pode ser, precisamente, a obra daquele que se

sobressai da média.", resumimos os FATORES obtidos sob o aspecto "GERAL

e ESPEC íFICO" em formas de Quadros (3.4, 3.9, 3.13 e 3.17 apresentados a

seguir, onde o Fator GERAL recebe nome e sigla e possui 3 números identificadores

dos Fatores ESPECíFICOS que o compõem e constantes dos quadros 3.5, 3.10,

3.14 e 3.18, respectivamente). O Quadro 3.1 revela a composição e a correlação

de cada Fator, através da Questão, seu nome e a carga fatorial, que levam a

Desenhos detalhados para cada UNAN.(exs.: ns.5/6)
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~ CARGA
QUESTÕES E VARIÁVEIS COMPONENTES FATORIAL

FATOR 8 - ORGANIZAÇÃO DE CULTURA & lAZER - OCl
Q28E pAOGRAMAS DE LAZER EM OPER 0,88
Q28A PROGRAMAS DE LAZER EM INFO 0,87
Q28C PROGRAMAS DE LAZER EM ADM 0,87

FATOR 9 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO - SIN
Ql2A PROGRAMAS OE INTEGRAgAO EM INFO 0,79
Q12C PROGRAMAS DE INTEGRA ÃO EM ADM 0,79
Q12E PROGRAMAS DE INTEGRA ÃO EM OPER 0,69

FATOR 10 - INFORMAÇÕES SINDICAIS - ISI
Q23C N~GOCIA8ÕES SINDICAIS EM ADM 0,90
Q23E NEGOCIA QES SIN DICAIS EM OPER 0,88
Q23A NEGOCIA OES SINDICAIS EM INFO 0,81

FATOR 11 - MÉTODOS NA QUALIDADE - MQU
Ql5C QUALIDADE EM ADM
Q15E QUALIDADE EM OPER
Q15A QUALIDADE EM INFO
Q14A PRODUTIVIDADE EM INFO

0,73
0,72
0,70
0,42

FATOR 12 - INFORMAÇÃO EM DESLIGAMENTO - IDE
Q24C PLANOS DE DESLIGAMENTO EM ADM
Q24E PLANOS DE DESLIGAMENTO EM OPER
Q24A PLANOS DE DESLIGAMENTO EM INFO

FATOR 13 - ORGANIZACÃO NA SEGURANÇA NO TRABALHO - OST
Q26C SAT;lDE, HIG.,MED. & SEG. EMADM
Q26A SAUDE, HIG.,MED. & SEG. EM INFO
Q26E SAÚDE, HIG.,MED. & SEG. EM OPER

FATOR 14 - SISTEMAS DE BENEFíCIOS - SBE
Q20C BENEFIcIOS DIFERENCIADOS EM ADM
Q20E BENEFIcIOS DIFERENCIADOS EM OPER
Q20A BENEFIcIOS DIFERENCIADOS EM INFO

FATOR 15 - INFORMAÇÃO DE COMPETjTIVIDADE - ICO
Q9C NfVEL DE DEMISSOES EM ADM
Q9A NlvEL DE DEMISSÕES EM INFO
Q9E NlvEL DE DEMISSÕES EM OPER
04A ROTATIVIDADE DO PESSOAL DEINFO

FATOR 16 - MÉTODOS DE REÇOlOCAÇÃO(OUTP~ACEMENT) - MRE
QSC APLlCAgAO DE RECOLOCAgAO EM ADM
QSA APLICA ~O DE RECOLOCA ~O EM INFO
Q8E APLICA AO DE RECOLOCA AO EM OPER

FATOR 17 - SISTEMAS DE ·FEEDBACK· PROFISSIONAL - SFP
Q13C PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM ADM
Q13E PROGRAMAS DE RECICLAGEM EMOPER
Q13A PROGRAMAS DE RECICLAGEM EM INFO

FATOR 18 - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DE PESSOAL - OEP
Q3C DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE ADM
Q3E DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE OPER
Q3A DIMENSIONAMENTO DO PESSOAL DE INFO

FATOR 19 -INFORMAÇÃO EFETIVA DA QUALIDADE DE VIDA - IEQ
Q21A QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM INFO
Q21C QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM ADM
Q21 E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO EM OPER

FATOR 20 - SISTEMAS CRIATIVOS DE INCENTIVOS - SCI
Q19C INCENTIVOS SALARIAIS EMADM
Q19A INCENTIVOS SALARIAIS EM INFO
Q19E INCENTIVOS SALARIAIS EMOPER

FATOR 21 - SISTEMA PSICOSSOCIAL E AMBIENTE - SPA
QllC PLANO DE CARREIRA EM ADM
cn E PLANO DE CARREIRA EM OPER
QllA PLANO DE CARREIRA EM INFO
Q17C LNT&D ENVOLVENDO O&M·I&S EM ADM
Q17E LNT&D ENVOLVENDO O&M·I&S EM OPER

FATOR 22 - ORGANIZACÃO DA PRODUTIVIDADE - OPR
Q14E PRÓDUTIVIDADE EM OPER
06A FONTES ALTERNATIVAS DE R&S EM INFO
QSA PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO EM INFO

0,92
0,91
0,89

0,90
0,89
0,84

0,93
0,91
0,89

0,85
0,84
0,75
0,43

0,88
0,86
0,84

0,73
0,63
0,57

0,87
0,82
0,56

0,75
0,73
0,67

0,71
0,67
0,57

0,62
0,56
0,52
0,39
0,37

0,54
·0,40
·0,39
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~UADRO 3.4 - RESUMO DOS 22 FATORES GERAIS E ATUAIS

AMBIENTE INTERNO (Ai) ATUAL (DÉCADA 80/90)

FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS PROGRAMAS DE T&D&R
FATOR 2 -INFORMAÇÃO DA CULTURA & PARTICIPAÇÃO
FATOR 3 - ORGANIZAÇÃO DE CARGOS
FATOR4 - MÉTODOS DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO
FATOR 5 - SISTEMAS NO QUADRO DE PESSOAL
FATOR 6 - SISTEMAS EM APOSENTADORIA
FATOR 7 - ORGANIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
FATOR 8 - ORGANIZAÇÃO DE CULTURA & LAZER
FATOR 9 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO
FA TOR 10- IN FORMAÇÓES SIN DICAIS
FATOR 11 - MÉTODOS NA QUALIDADE
FATOR 12 -INFORMAÇÃO EM DESLIGAMENTO
FATOR 13 - ORGANIZAÇÃO NA SEGURANÇA NO TRABALHO
FATOR 14 - SISTEMAS DE BENEFICIOS
FATOR 15- INFORMAÇÃO DE COMPETITIVIDADE
FATOR 16- MÉTODOS DE RECOLOCAÇÃO(OUTPLACEMENT)
FA TOR 17- SISTEMAS DE "FEEDBACK" PROFISSIONAL
FATOR 18- ORGANIZAÇÃO EFICAZ DE PESSOAL
FATOR 19 ·INFORMAÇAO EFETIVA DA QUALIDADE DE VIDA
FA TOR 20 - SISTEMAS CRIATIVOS DE INCENTIVOS
FATOR 21 - SISTEMA PSICOSSOCIAL E AMBIENTE
FATOR 22.- ORGANIZAÇÃO DA PRODUTIVIDADE

·OFP 232

• IPA 161
• OCA 11 1
• MRS 545
• SQP 454
• SAP 816
• OAD . 928
• OCL 187
• SIN 543
• ISI 676
• MQU 333
• IDE 887
• OST 676
• SBE 998
• ICO 761
• MRE 497
• SFP 312
·OEP 4104
• IEQ 61 1
• SCI 61 1
• SPA 333
• OPR 333

~UADRO 3.5 - RESUMO DOS 27 FATORES ESPECíFICOS E ATUAIS

AMBIENTE INTERNO (Ai) ATUAL (DÉCADA 80/90)

I N F O R M Á T I C A - INFO
FATOR 1· ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO
FATOR 2 ·INFORMAÇAO DO "FEEDBACK" DE T&D

. FATOR 3 - MÉTODOS INDIVIDUAIS DE QUAlID & PRODUT
FATOR 4· SISTEMAS DE PAPÉIS NO TRABALHO
FATOR 5 - MÉTODOS POR MODELOS EM RECRUT & SEL
FATOR 6 - SISTEMAS DE TRANSAÇÓES EM SEGURANÇA
FATOR 7 - SISTEMA SOCIAL NO QUADRO DE PESSOAL
FATOR 8 -INFORMAÇÓES DE VALORES EM AFASTAMENTOS
FATOR 9 - ORGANIZAÇÃO DE MUDANÇAS

A D M I·N I s T R A ç Ã O ADM
FATOR 1· ORGANIZAÇAO DE VALORES
FATOR 2 - INFORMAÇÃO & NORMAS
FATOR 3 - SISTEMAS DE TRANSAÇÃO
FATOR 4· MÉTODOS PRÓ-ATIVOS EM RECRUT & SELEÇÃO
FATOR 5 - ORGANIZAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRAB
FATOR 6· MÉTODOS pARTICIPATlVOS
FATOR 7· INFORMAÇÓES NO TRABALHO
FATOR 8· MÉTODOS EM SAÚDE OCUPACIONAL
FATOR 9 - SISTEMAS PRÓ-ATIVOS EM BENEFIcIOS
FATOR lO-ORGANIZAÇÃO DIMENSIONAL DE PESSOAL

O P E R A. ç Ã O . OPER
FATOR 1 ·INFORMAÇAO & COMUNICAÇAO
FATOR 2 - MÉTODOS DE MEDiÇÃO PARA AVALIAÇÃO
FATOR 3- ORGANIZAÇÃO DE "FEEDBACK"PARA MUDANÇAs
FATOR 4 - SISTEMA COMPETITIVO EM RECURSOS HUMANOS
FATOR 5· MÉTODOS EM RECR & SELEÇÃO DE "~XPERTS"
FATOR 6 .INFORMAÇÃO EM "SATISFICING PLANNING"
FATOR 7 - ORGANIZAÇÃO DE POLlTlCAS PRÓ·ATIVAS
FATOR 8· MÉTODOS DE INOVAÇÃO NO TRABALHO

• OGT 238
• 1FT 1
• MIQ 11 17 2122
- SPT . 5 1618
• MMR 49
• STS 10131920
• SSQ 15
• IVA 612
·OMU 714

• OVA 36171920
• INO 7
• STR 111 21 22
• MPR 49
·OOT· 5
• MPA 215
• ITR 1013
• MSO 812
• SPB 1416
·ODP 18

• ICO 23151920
• MMA 117
·OFM 911 2122
• SCR 518
• MRE 4
• ISP 61013
·OPP 81216
• Mil 714

Obs: Os números que seguem cada Fator Geral (0.3.4) representam a

sua composição e relação com os Fatores Específicos (0.3.5) e agentes e vice-
versa.
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QUADRO 3.9 - RESUMO DOS 22 FATORES GERAIS E
ATUAIS

ATUAL (DÉCADA 80/90)AMBIENTE EXTERNO (Ae)

FATORES, QUESTÕES E VARIÁVEIS CARGA FATORIAL
FATOR 1· ORGANIZACAo ECONOMICA & SEG/SAÚD OCUPACIONAL
FATOR 2· MÉTODOS EM PESQ & DESENV EM SEG/SAÚD OCUPAC
FATOR 3· INFORMACÃO DE MUDANCAS COMPORTAMENTAIS EM SSO
FATOR 4· SISTEMA POLlTICO·SOCIÃL·SINDICAL
FA TOR 5 • MÉTODOS NAS MUDANCAS TECNOLÓGICAS
FATOR 6· INFORMACAo DA COMJ10SICAo DA POPULAçAO E QVT
FATOR 7· SISTEMAS INTERNOS DE REtOLOCACAo
FATOR 8 ·INFORMACÃO DO PROFIS.DE OMIS NO MERC DE TRABALHO
FATOR 9· ORGANIZAÇÃO PRÓ·ATIVA PARA PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 10· INFORMAÇ_AO NA EVOLUçAo DO MOVIMENTO SINDICAL
FATOR 11 .INFORMAÇAO SOBRE ECOLOGIA
FATOR 12· MÉTODOS DI; RECRUT & SELECAO NA CONCQRRENCIA
FATOR 13· ORGANIZACAO NA DEMANDA nE PESSOAL T~CNICO
FATOR 14 .INFORMACÃO NO REC&S_EL&RECOL DO PROFIS DE OMIS
FATOR 15· SISTEMA OE ATUALlZAÇAO DO PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 16 .INFORMAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE PROFIS_ DE OMIS
FATOR 17· MÉTODOS NA SITUAÇAo ECONOMICA
FATOR 18 - ORGANIZACÃO PARA ABSORÇAO DE MAo-DE·OBRA
FATOR 19 - SISTEMAS ~A PARTlCIPACÃO INTERNACIONAL EM T&D&R
FATOR 20 - ORGANIZACÃO NA QUALlt>ADE DA FORMACÃO TÉCNICA
FATOR 21 - MÉTODOS NA FORMACAO DE BACHAREL E ESPECIALIZA0
FATOR 22 -INFORMAÇÃO VALOREs PESSOAL E PROFIS. PI DESENVOL

·OESO
• MSSO
• ISSO
• SPSS
• MMTE
• PQVT
• SIRE
·IOMT
·OPOM
- IEMS
- IECO
- MRSC
·ODPT
·IRPO
- SAPO
- IDPO
• MSEC
- OAMO
• SPIT
- OQFT
• MFBE
·IVPD

5-4-4
2-2-1
2·2·1
1·1·2
1·1·3
9·6·1
8-7·6
4·1·2
4-5·6
1-9·2
6-1-1
3-9-7
3-3-5
3·3-7
8·1·3
9-7·5
4-7-8
3-3-8
6-8·3
7·8-5
7-6-3
1-1

QUADRO 3.10 - RESUMO DOS 26 FATORES ESPECíFICOS E

ATUAIS AMBIENTE EXTERNO (Ae) - ATUAL (DÉCADA 80/90)

INFORMÁTICA - INFO
FATOR 1 - ORGANIZACÃO PI ATUALlZACÃO NAS MUDANCAS TECNOL
FATOR 2 - MnODOS OE "FEEDBACK" EM SEG/SAUD ocOP
FATOR 3 -INFORMACAO REC&SEL&RECOL DE PROFTSSION DE OMtS
FATOR 4 - SISTEMA ECQNOMICO
FATOR 5 - ORGANIZACAO ECONOMICA
FATOR 6 -INFORMAÇAO & CULTURA PARTlCIPATIVA
FATOR 7 - MnODOS NA FORMACAo PROFISSIONAL
FATOR 8 - SISTEMAS DE APOIO EXTERNO
FATOR 9 • INFORMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE M·O

5-8-10-1-4
3-2-3

14·18-13-12
17-9-8
1
19-11
21·20
7·15
16-6

-OAMT
- MFSO
·IRPO
·SISE
-OREC
-ICPA
-MFOP
-SAPE
-IDMO

FATOR 1·
FATOR 2·
FATOR 3-
FATOR4-
FATOR 5-
FATOR 6·
FATOR 7-
FATOR 8·
FATOR 9-

A D M I N 1ST R A C Ã O - ADM
ORGANIZAÇÃO PROFISSION~ E P~SSOAL

MÉTODOS E NORMAS EM SEG/SAUDE OCUPo
INFORMACÃO SOBRE RECURSOS HUMANOS
SISTEMAS TRANSACIONAIS EM SEG/SAUD OCUP
ORGAN EM VALORES ECONOMICOS P/ PROF. OMIS
INFORMACÃO DA COMPOSiÇÃO POPULAçÃO
METODOS'EM ECONOMIA
SISTEMAS P~Ó.ATIVOS NA QUALIDADE DE FORMAÇAO
ORGANIZAÇAO EMPRESARIAL

-OPPE
- MNSO
- ISRH
- STSO
-OVEO
- ICPO
- METE
- SPQF
- OREM

22-5-4·11·8·16
2-2-3
13-14-18
1
9-8
6-21
17-7·16
20·19
12-10

O P E R A C Ã O - OPER
FATOR 1 ·SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO - SISA 2·3-3·11-6
FATOR 2 .INFORMAÇÃO E ATUALlZACÃO POLITICO·SOCIAL-SINDICAL -IAPS· 4·5·10·8
FATOR 3· MÉTODOS PROFISSIONALlSANTES - MPRO 19·5·15·21
FATOR 4· ORGANIZACÃO EM SEGURANCA E SAUDE OCUP - OSSO 1
FATOR 5.INFORMAÇAo DA DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS -IDPR 16-20·13
FATOR 6· METODOSOPERACIONAIS - METO 9-4-7
FATOR 7· INFORMAÇÃO EM R & S & R -IRSR 14-12
FATOR 8· SISTEMA ABERTO PI MERCADO DE TRABALHO - SAMT 17·18
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QUADRO 3.13 - RESUMO DOS 22 FATORES GERAIS E FUTUROS

AMBIENTE INTERNO (Ai) FUTURO· (DÉCADA 90/2000)
FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS PROGRAMAS DE T&D&R - OFp· 1 1 1
FATOR 2-INFORMAÇÃO DA CULTURA & PARTICIPAÇÃO .- IPA· 612

N - FATOR 3 -INFORMAÇÃO DE ROTATIVIDADE DE PESSOAL - IRp· 767
FATOR 4 - MÉTODOS DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO - MRS· 135
FATOR 5 - SISTEMAS NO QUADRO DE PESSOAL - SQP· 433
FATOR6-SISTEMASEMAPOSENTADORIA - SApo 289
FATOR 7 - ORGANIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO - OAD· 328
FATOR8-0RGANIZAÇÃODECULTURA&LAZER - OCL· 282
FATOR 9 - SISTEMAS DE INTEGRAÇÃO - SIN· 1 1 1
FATOR10-INFORMAÇÓESSINDICAIS - 151 • 676

N - FATOR 11 - ORGANIZAÇÃO DE CARREIRA E RECICLAGEM - OCR· 821
FATOR 12 -INFORMAÇÃO EM DESLIGAMENTO - IDE· 959
FATOR 13-0RGANIZAÇÃO NA SEGURANÇA NO TRABALHO - OST· 286
FATOR 14 - SISTEMAS DE BENEFIcIOS - SBE· 958

N - FATOR 15 -SISTEMAS DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - SQP· 323
FATOR 16 - MÉTODOS DE RECOLOCAÇÃO(OUTPLACEMENT) - MRE· 455

N - FATOR 17 - SISTEMAS DE EXPANSÃO DE PESSOAL - SEp· 434
FATOR 18 - ORGANIZAÇÃO EFICAZ DE PESSOAL - OEp· 434
FATOR 19 -INFORMAÇÃO EFETIVA DA QUALIDADE DE VIDA - IEQ· 21 2

N - FATOR 20 - METO DOS DE LEVANT. DE NECESSID. DE TREINAM. - MLN· 11 1
N - FATOR21-0RGANIZAÇÃODEFONTESALTERNATlVASDER&S -OFA· 845
N - FATOR 22 - SISTEMAS DE CARGOS E SALÁRIOS - SCS· 51 1
N - FATOR 23 - INFORMAÇÃO DE PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO - IPC· 434

QUADRO 3.14 - RESUMO DOS 25 FATORES r;sPEcíFICOS E FUTUROS
AMBIENTE INTERNO (Ai) FUTURO* (DECADA 90/2000)

N -
N -

I N F O R M Á T I C A - INFO
FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO DE TRE&DES&RECI FORMAL
FATOR 2 -INFORMAÇÃO EM SEGURANÇA OCUPACIONAL
FATOR 3 - MÉTODOS INDIVIDUAIS DE QlJALlD & PRODUT
FATOR 4 - SISTEMAS DE PAPÉIS NO TRABALHO
FATOR 5 - MÉTODOS INTEGRADOS DE CARGOS E SALÁRIOS
FATOR 6 - SISTEMAS DE TRANSAÇÕES EM SEGURANÇA
FATOR 7 - SISTEMA SOCIAL NO QOADRO DE PESSOAL
FATOR 8-INFORMAÇÕ~S DE VALORES NA CARREIRA
FATOR 9 - ORGANIZAçAO DE MUDANÇAS .

ADMINISTRAÇÃO
FATOR 1- ORGANIZAÇÃO DE VALORES MOTlVACIONAIS.
FATOR 2 - INFORMAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E QUALIDADE
FATOR 3 - 51ST. AcoMpANHAMENTO DE QUADRO DE PESSOAL
FATOR 4 - MÉTODOS PRÓ-ATIVOS EM RECRUT & SELEÇÃO
FATOR 5 - ORGANIZAÇÃO DE BENEFIcIOS DIFERENCIADos
FATOR 6 - MÉTODOS PARTlCIPATIVOS
FATOR 7 - INFORMAÇÕES NO TRABALHO
FATOR 8 - MÉTODOS EM SAÚDE OCUPACIONAL.
(Diminiuiram dois fatores em relação ao "atual")

- OVM*
- IPQ*
- SApo
- MPR*
- OBD·
- MPA·
- ITR •
- MES·

22 203 9 19 1 2 11
15117
1817 5 23
214
121416
3
10
1386

N -

- OTF*
- ISO'
- MIQ·
- SPT*
- MIC·
- STS·
- SSQ·
- IVC'
- OMU·

ADM

120 94
613819
15

17 5 23181622 .
102
3
11 21
14712

N -

N -N -
N -

N -

N -

N -N -
O P E R A ç Ã O OPER

FATOR 1 -INFORM "FEEDBACK"DAS MUDANÇAS NA CARREIRA • IFM'
FATOR 2 - MÉTODOS PI COMPREENSÃO DA CUL TURA E LAZER - MCC·
FATOR 3 - ORGANIZAÇÃO DE "FEEDBACK"PARA MUDANÇAS - OFM·
FATOR 4 - SISTEMA CbMPETITIVO EM RECURSOS HUMANos - SCR'
FATOR 5 - ORGANIZAÇÃO DE RECRUTAMENTO & SELEÇÃO - ORS'
FATOR 6 -INFORMAÇÃO EM "SATISFICING PLANNING" - ISP'
FATOR 7 - MÉTODOS DE DIMENSIONAM. DE QUADRO DE PESo - MDp·
FATOR 8 - MÉTODOS os INOVAÇÃO NO TRABALHO • MIT'
FATOR 9 - ORGANIZAÇAO PARA AFASTAMENTO DE PESSOAL - OAp·

(Aumentou um fator em relação ao "atual")

11922201
2819
155
1817 23
21 164
1013
3
147
126

N -
N -
N -

Obs: A letra "N" indica um NOVO fator, não encontrado no períodO

"atual" e que surge através da Análise Fatorial no período "futuro".
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AMBIENTE EXTERNO (Ae)

QUADRO 3.17 - RESUMO DOS 22 FATORES GERAIS E FUTUROS'"

FUTURO'" (DÉCADA 90/2000)

FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA & SEG/SAÚD OCUPACIONAL
FATOR 2 - MÉTODOS EM PESQ & DESENV EM SEG/SAÚD OCUPAC
FATOR 3 - INFORMAÇÃO DE MUDANÇAS COMPORTAMENTAIS EMSSO
FATOR 4 - SISTEMA POLlTICO-SOCIAL-SINDICAL

N- FATOR 5 - INFORMA~ÔES DE ATITUDES ASPIRAÇÔES E MUDANÇAS
FATOR 6 - INFORMA ÃO DA COMPOSIÇÀO DA PO~ULAçAO E evr
FATOR 7 - SISTEMA INTERNOS DE RECOLOCAÇAo
FATOR 8 - INFORMAÇÃO DO PROFIS.DE OMIS NO MERC DE TRABAL.
FATOR 9 - ORGANIZAÇAo PRÓ-ATIVA PARA PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 10- INFORMAÇAO NA EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO SINDICAL
FATOR 11 -INFORMAÇAO SOBRE ECOLOGIA
FATOR 12- MÉTODOS DE RECRUT & SELEÇÃO NA CONCORRENCIA

N- FATOR 13 - ORGANIZ. DO VALOR ECONÔMICO DO PROFIS. DE OMIS
FATOR 14 -INFORMAÇÃO NO REC&SEL&RECOL DO PROFIS DE OMIS
FATOR 15- SISTEMA OE ATUALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 16 -INFORMAÇÃO DA DISPO"NIBILlDADE DE PROFISSIONAIS
FATOR 17- MÉTODOS NA SITUAÇÃO ECO~OMICA .
FATOR 18- ORGANIZAÇAO PARA ABSORÇAO DE MAO-DE-OBRA
FATOR 19-SISTEMAS f.lA PARTlCIPAÇAo INTERNACIONAL EM T&D&R
FATOR 20- ORGANIZAÇÃO NA QUALltlADE DA FORMAÇAO TÉCNICA
FATOR 21 -MÉTODOS NA FORMAÇÃO DE.BACHAREL E ~SPECIALlZADO

N- FATOR 22 -INFORM. VALORES pESSOAL E PROFIS. PARA DESENVOL

-OESO·
- MSSO·
-ISSO·
- SPSS·
-IAAM·
- PQVT*
- SIRE*
- 10MT·
- OPOMo
- IEMS·
- IECO·
- MRSC·
- OVEO·
- IRPO·
- SAPO·
- IDPO·
- MSEC·
- OAMO·
- SPIT·
- OQFT·
- MFBE*
- IVPD·

544
321
221
822
113
367
276
753
436
812
328
733
436
75
878
978
657
433
628
285
263
544

QUADRO 3.18-RESUMO DOS25 FATORES ESPECíFICOS E FUTUROS

AMBIENTE EXTERNO (Ae) FUTURO'" (DÉCADA 90/2000)

INFORMÁTICA - INFO

N-
N-
N-

FATOR 1 - ORGANIZAÇÃO PI ATUA.L1ZAÇÃO NAS MUDANÇAS TECNOL
FATOR 2 - MÉTODOS tiA FORMAÇAO PF10FISSIONAL
FATOR 3 - INFORMAÇAO SOBRE A COMUNIDADE E ECONOMIA
FATOR 4 - SISTEMA PI VALORIZAÇAO DO PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 5 - ORGANIZAÇAO ECONO~ICA
FATOR 6 -INFORMAÇAo & CULTURA PARTICIPATIVA
FATOR 7 - MÉTODOS DE TRABALHO COM PROFISSIONAIS DE OMIS
FATOR 8 - SISTEMAS QE RELAÇÔES EXTERNAS PROFISSIONAIS
FATOR 9 -IN FORMAÇAO DE DISPONIBILIDADE DE M-O

N-
N-

N-
N-
N-

N-
N-

N-

A D M I N 1ST R A. C Ã O - ADM
FATOR 1 - ORGANIZA.çAO NA EVOLUÇÃO"t ATUALIZAÇÃO DA ADM
FATOR 2 - MÉTODOS NA MUDANÇA COMPORTAMENtAL
FATOR 3 - INFORMAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA
FATOR 4 - SISTEMASTRANSACIONAIS EM SEG/SA·UD OCUP
FATOR 5 - ORGANIZACÃO SALARIAL PARA PROFISSIONAL DE OMIS
FATOR 6- . INFORMAÇAO SOBRE QUALIDADE POPULACIONAL
FATOR 7 - METODOS"EM.ECONOMIA
FATOR 8 - SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO DE FORMAÇÃO TÉCN.

(um fator a menos do que no "atual") .

N-

O P E R A C Ã O - OPER
FATOR 1 -SISTEMAS DE ACOMPANHAMENTO
FATOR 2 -INFORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO POLlTICO-SOCIAL-SINDICAL
FATOR 3 - MÉTODOS"DI; AVALIAÇÃO DE TEND~NCIAS DE MUDANÇAS
FATOR 4· ORGANIZACAO EM SEGURANÇA ESAUDE OCUP
FATOR 5 .INFORMAÇAo DA DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS
FATOR 6 - METODOS OPERACIONAIS
FATOR 7 .INFORMAÇÃO SOCIAL E ECONÔMICA
FATOR 8· SISTEMA PARTICIPA TlVO DOS RECURSOS HUMANOS

N·N·

• OAMT·
• MFPR·
- ICEO·
• SVPO·
• OREC·
- ICPA·
- MTPO·
- SREp·
• IDMO·

- OEAA·
- MMCO*
- IMOE*
- STSO·
- OSAO·
- ISQP·
- METE·
- SPQF·

- SISA*
-IAPO·
- MATM·
-OSSO·
-IDPR·
• METO·
-ISEC·
- SPRH·

55
212037
6112
13189
221
1917
81412
10154
16

1045
311219
181213
221
17 8149
6213
71615
20

332
1045

14521812
122
20
9137
176
19111615
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DESENHO 5 - COMPONENTES DAANÁLlSE FATORIAL NOAi FUTURO

NA UNAN REC & SEL & RECO:

® ® /®
t::":"""'C:-=-:-:1

------® Fator Comum

F = FATOR
Q = QUESTÃO
G =: GERAL
E = ESPECÍFICO

Q~úmero+B=Quesião de
G+número+D=Guestão de

F3-IRP*

G .70E

F4-SCR'

UNAN

G

.80

.60E
Q6B

.58
C~~====~·5~8E~~~~ ~G5D F3-SAP' \!:)

CARREIRA
(LIGAÇÃO com outra UNAN)
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DESENHO 6 - COMPONENTES DAANÁLISE FATORIAL NOAi FUTURO

NA UNAN TRE & DES & RECI:

@ CARREIRA
(LIGAÇÃO com outra UNAN)

(Ver RECISEURECO) REFERÊNCIAS

F = FATOR
Q = QUESTÃO
G = GERAL
E = ESPECÍFICO

Q+número+B=Questão de INFO
Q+número+D=Questão- de ADM
Q+número+ F=Questão de OPER

_____-® Falor Cornt.m

UNAN

G

TRE& CES&RECI

,
\" ,

',...~

CARREIRAJSALÁRIO
(LIGAÇÃO com outra UNAN)

(Ver SALeEN)

.68

.68E

.68E

SALÁRIO
(LIGAÇÃO com outra UNAN)

(Ver SALJBEN)Q10D
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Os fatores são apresentados sem uma ordem específica, isto é, a

classificação não reflete valores ou importâncias, pois todos possuem o mesmo

nível de hierarquização. A atividade principal em relação aos dois tipos de fatores

(GERAL e ESPECíFICO) será a verificação comparativa através das técnicas

administrativas de OMIS (Organização, Métodos, Informação e Sistemas), com

base na Teoria Sistêmica principalmente e na sensibilidade do pesquisador em

relação ao fenômeno pesquisado.

Exemplificando a atividade desenvolvida, tomamos o FATOR 1 GERAL

do Quadro 3.4 - ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS PROGRAMAS DE TREINAMENTO

& DESENVOLVIMENTO & RECICLAGEM. Percebe-se que o bloco de variáveis

composto pelas questões 16A, 16C e 16E (Quadro 3.1) é o mais fortemente

correlacionado com o fato que dá origem ao nome do fator. FERREIRA (1987: 49)

afirma que "O treinamento, entendido como instrumento de desenvolvimento e

formação de pessoal, será sempre, pois, um meio ou recurso utilizado pela

empresa, com vistas na produtividade e no bem-estar social e econômico do

elemento humano."; entretanto para que possamos verificar a produtividade e o

bem-estar citados, deveremos ter um acompanhamento FORMAL em períodos
pr'é-tixados.

Como apoio, o específico FATOR 2 -INFORMAÇÃO DO "FEEDBACK"OE

T & O" d e IN FO RMÁ T ICA , (Q uad ro 3 .5 ) , a p rese nt a est e i nt e resse (de

acompanhamento), mas não de forma que possa explicar ou exemplificar um

acompanhamento diuturno. Aliás, este resultado vem ao encontro da pesquisa da·

APARH, realizada na década de 1980, sobre o Nível de Informatização da Área de

RH (1987: 10), onde, ao analisar T & O, encontramos a seguinte conclusão: "OS

resultados observados refletem na concentração dos esforços da área na

elaboração de diretrizes técnicas norteadoras de suas atividades, estando POUCO.

INSTRUMENTALIZADA (grifo nosso) para a operacionalização do grande volume

de dados necessário para obom desenvolvimento de seus trabalhos". Está claro

que o acompanhamento de T & O & R torna-se difícil pela falta de um instrumental

INFORMATIZADO compatível com as necessidades das empresas. Esta conclusão

recebe o apoio do Fator 3 - SISTEMAS DE TRANSAÇÃO (Quadro 3.5), específico

do agente ADMINISTRAÇÃO, cuja variável 16C possui uma fraca correlação.
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Entretanto, a nível OPERACIONAL, o Fator 2- MÉTODOS DE MEDiÇÃO

PARA AVALIAÇÃO (Quadro 3.5) permite observar que as palavras de FERREIRA,

transcritas acima, colocam-se em evidência, pois a correlação torna-se mais

forte, devido ao fato de o' T&D&R ser dirigido basicamente para maior

PRODUTIVIDADE e melhor QUALIDADE. Observa-se desta forma uma coerência

entre os FATORES GERAL e os ESpECíFICOS, obtidos desta análise fatorial, em

relação a dimensão do problema, frente aos aspectos das técnicas de Organização

(Fator 1- GERAL), Métodos (Fator 2- Específico OPER), Informação (Fator 2-

Específico INFO) e Sistemas (Fator 3- Específico ADM), ou simplesmente OMIS,

conforme nosso Quadro Teórico, item 9.1.1 - Conceitos Organizacionais, letra k).

Na mesma linha de raciocínio e como um segundo exemplo para o

presente artigo ( ao leitor interessado no detalhamento, sugerimos consultar a

. tese, pois, por questões óbvias de espaço, não é possível transcrever o trabalho

em detalhes), analisamos o FATOR 2 -GERAL- INFORMAÇÃO DA CULTURA &

PARTICIPAÇÃO e relacionando-o com os Fatores Específicos de número 1 -

ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO (INFO), número 6 - MÉTODOS

participativos (ADM). e número 1 - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO (OPER), o

forte correlacionamento é encontrado no mesmo nível, com a curiosidade de que

o Fator 6, se apresenta como negativo, que leva a interpretação que o

desconhecimento da cultura empresarial é üm forte obstáculo aos programas

partici pativos.

MENDONÇA (1986:112) afirma, durante suas oito reflexões, a importância

do fator cultural na participação, pois "E', nesse sentido, muito importante considerar

no contexto brasileiro a questão do traço autoritário da nossa psicologia social. Há

em nossa tradiçâo psicossocial esta tendência de dependência dos grandes

líderes, mensagens messiânicas e presença constante do Estado, concedendo'

favores e privilégios." Há em nosso caso, um entrelaçamento das variáveis

formadoras do Fator Geral 2, (Quadro 3.4) entre compreensão da cultura e da

participação, fato que deu origem ao nome do Fator, ora estudado.

Entretanto, nos fatores específicos há uma diluição deste

correlacionamento com os nomes dos fatores, mas mesmo assim há fortes laços

com a Participação no Fator 1 da INFO e fator 1 da OPERo (Quadro 3.5)



Mais uma vez formamos o quadrimônio das técnicas de OMIS.

• QUADRO DE CONTRIBU1ÇÕES 1302

Convém destacar mais uma vez o nível OPERACIONAL, pois no grupo

de variáveis encontramos assuntos como demissão, incentivos salariais, planos

de cargos e QVT, que nos dão uma idéia de um amplo SISTEMA DE

COMUNICAÇÃO entre os empregados operacionais, fato que deu origem ao nome

do fator. Cabe aqui, mencionar mais uma vez MENDONÇA, que continuando o

trecho mencionado, transcreve ROSA FISCHER, ao analisar a Participação no

Brasil e diz textualmente: "Quando se delega certo grau de autonomia a um grupo

operativo, não é possível exercer total previsão sobre como ela será desenvolvida,

no contexto grupal. E nenhuma dessas MUDANÇAS (grifo nosso), depois de

instaurada, pode retroagir completamente, nem tompouco ser conduzida com

absoluto controle". Neste ponto encontramos o liame entre os MÉTODOS

participativos e a ORGANIZAÇÃO dos Grupos de Trabalho, motivos de pesquisa.

e análise em nosso Quadro Teórico.

Estatisticamente, das técnicas de OMIS obtidas na análise fatorial

Modelo 111),"O"(Organização) representa 26%, "M"(Métodos) representa 22% e .

"S"(Sistemas) representa 23%. Em primeiro lugar, para a integração de RECURSOS

HUMANOS com INFORMÁTICA deve ser empregada a técnica de INFORMAÇÃO, .•.

que com 29% vai ao encontro das posturas que buscam em TRE&DES&RECi uma

resposta aos processos acelerados de mudanças que ocorrem. TOFFLE

(1970: 152) afirma sobre o assu nto que: "Em tudo o que se diz sobre a necessidad.

de uma educação contínua, em todas as discussões populares sobre nov

TREINAMENTO (diferencial nosso), existe a pressuposição de que o potenci

humano para a reeducação é ilimitado( ... ) Com que velocidade e continuidad

pode o indivíduo revisar suas imagens interiores antes de chocar-se com es

limites? Ninguém sabe."

Com a análise fatorial pronta e detalhada, podemos dizer que estamos

preparados para uma verificação íntima de nossas hipóteses, procurando.

estabelecer aquelas que podem ser mantidas, modificadas ou, simplesme

esquecidas.

Neste ponto podemos dizer que a ANÁLISE MACRO está encerrada

estamos começando a ANÁLISE MESO, sob a tutela das hipóteses, para chegarmO

finalmente à ANÁLISE MICRO, com o nosso Quadro de Conclusões

Recomendações.
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o DETALHAMENTO DAS HIPÓTESES

Seguindo o método tradicional de levantamento e fixação de hipóteses,

obtivemos, principalmente por sugestões do meio empresarial, para a UNAN RECI

SELlRECO um total de 18 HIPÓTESES; para a UNAN TRE/DES/RECI temos 24

HIPÓTESES; para a UNAN SAL(AD)/BEN(QVT) temos 24 HIPÓTESES; para a

UNAN SEG/SAUD OCUP temos 20 HIPÓTESES

No total são 86 hipóteses que chamaremos para fins de distinção de

MENORES e 21 hipóteses que chamaremos de MAIORES ou PRINCIPAIS,

ficando claro que ambos os valores não se SOMAM, mas apenas se COMPLETAM.

Para cada uma das 4 UNAN (Unidades de Análise) foi estabelecido um

número de HIPÓTESES, que se subdividia para os AMBIENTES INTERNOS (Ai)

e EXTERNOS (Ae) e para os dois períodos, o chamado "atual"(1980/1990) e o

"futuro" (1990/2000). Assim, temos HIPÓTESES MAIORES (itens) e as MENORES

(sub-itens e sub-sub-itens).

Através da aplicação dos testes de hipóteses não-paramétricas de

WILCOXON para duas amostras, FRIEDMAN para "k" amostras e KENDALL

também para "k"amostras, às respostas do questionário da pesquisa que suporta

a tese, testou-se a HIPÓTESE Ho da não existência de diferenças entre as

respostas fornecidas pelos Gerentes de Recursos Humanos para os agentes

INFO,ADM e OP ER no ambiente interno e/ou externo, no período atual (1980/1990)

e/ou no período futuro (1990/2000) conforme as Unidade de Análise. Assim, para

efeito de análise, o resultado de um teste indicará a rejeição da Hipótese Ho

quando o nível descritivo do teste for menor ou igual a 5%. Quando o nível

descritivo do teste for maior que 5% a hipótese Ho não pode ser rejeitada. Em

contrapartida, não pode ser aceita plenamente, estando sujeita ao princípio da

falseabilidade ou refutabilidade de Popper (GEWANDSZNAJDER, F. , 1989).

Procurando a verdade ou o chamado foco verdadeiro da tese, chegamos

até ela pela coordenação de uma série de conceitos em torno das dimensões

estabelecidas, das realidade obtidas através da pesquisa e dos fatos trazidos à
tona pelas análises estatísticas.
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Para o tratamento dos dados e o estabelecimento de inferências e

interpretações necessitamos de uma tabela-guia, onde pudéssemos comparar os

resultados e estruturar informações. Visando uma racionalidade sistêmica optamos

pelos seguintes indicadores:

A - GRAU OU NIVEl DE REATIVIDADE

O a 49 - POUCO REATIVO - POURE

50 - EQUILÍBRIO - EQUll

51 a 100 - MUITO REATIVO - MUIRE

B - GRAU OU NíVEL DE PRÓ-ATIVIDADE

O a 49 - POUCA PRÓ-ATIVIDADE - POUPAT

50 - EQUilíBRIO - EQUll

51 a 100 - MUITA PRÓ-ATIVIDADE - MUIPAT

O leitor interessado poderá consultar as demais tabelas apresentadas

no trabalho, se necessitar um detalhamento dentro dos termos "POUCO/A ou

MUITO/A". Para fins deste trabalho optamos por este caminhe por atender as

necessidades presentes, oferecer uma racionalização e uma abordagem de bom

senso.

A seguir apresentamos duas tabelas de amostras relacionadas, a primeira

no Quadro 3.20 - Amostra relacionadas (pareadas) do Ai "atual"da UNAN TRE

&DES & REGI, contendo as Questões, os 3 agentes (INFO, ADM e OPER) as

palavras-chave de cada questão e o índice que mostra a reatividade e a pró-

atividade, além dos fatores GERAL e ESPECíFICO com a sigla do nome (indicativo

da técnica sugerida para ser empregada no processo de integração RH/INFO).

Um segundo quadro, de 16 (Quadros 3.19 a 3.34) é o de número 3.33, que

trata de Amostras relacionadas (pareadas) do Ae ""Futuro"da UNAN SAl(AD)/

BEN (QVT), com os mesmos conteúdos mencionados no parágrafo anterior.

1304
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/ Quadro 3.20 -AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) NO "'"

Ai "ATUAL" DA UNAN TRE/DES/RECI

QC:EST;~ES Reativo Pró-Ativo TOTAL

(/1(:;'. -1IF,:'- TF.E-PR0GFAHAS 60.2% 39.8% 100.0%
1-üFP 5-MMR

01GC -ADM -TRi:-PP.ÜGFA~:AS 71.2% 28.8% 100.0%
1=) 1-0VA

(11 O!:: -CoPS?-T,.:E-FF.OGEhJ1AS ')6.8% 43.2% 100.0%
(= \ 2-MMA

Ç:~lh -1l<i'G-Tr.E-CAREEI r,À 77 .3% 22.7% 100.0%
21-SPA 3-MIR

Q}lC' -AD~·~- TEE-C7>.2REI HA 82.4% 17 .6% 100.0%
1=) 3-STR

~:: l~ - '::?=:r, - T~~ - CAREE I F.A 79.2% 20.8% 100.0%
i = \ 3 -')FM

C>l=A -1l~!",~1-IRE - INTEGi'VICAO 67.2% 32.8% 100.0%
9 - 5'=~,~ 5-~~?

'C.-.:..- - j._D!·~- I!-.:E. - INTEr::;E.A<.'ACj 65.6% "< ' .4% 100.0%-~
(~ ) 4-M?R

C:~=E - C'PS;O, - TRE - INTEGRACA:) 60.8% 39.2% 100.0%
I, =) 3-0FM

(11 ~~·h- ~nr-- (_~·-ThE- F!::C:: C:""hGS?·~ 78.0% 22.0% 100.0%
17 -S!"P :' -111 Q

",'; .:': -A~~-7RS-FE'=}C~h'~~~ 79.7% 20.3% 100.0%
. -, 1-0VA'. - ;

'r: 1~~:::-1:i~E:F- TFt: - EEC 1:=~AGE:!~ 7').6% 24.4% 100.0%
(= \ 2-~m

",.J. "-t.-. - ~!~~-. 1 F.=..- f'E()~)~; -4 I V ~ DAút 5~ .1% 40.9i 100.0%
ll-rl;~U 3-M1Q

(J ~,~ -k::;~l-TF:t::- P!=::)DiJTl vr DA[IE 61.')% 38.')% 100.0%
l-C'''? 3-STR

(."l4E -jjrER-TFE-FRO~JT~VI[~DE 52.')% 47.5% 100.0%
::::::-'~I?R 3 -(lF'M

(:} 'Jl ..• - II,jFC'-TEE- Ç:UALI D.!:-.DE 41.1 % 58.9% 100.0%
11-M'~l' 3-MIQ

01 ~': - A0tl, - TRE. - f':;L;hL IDADE 44.6% 55.4% 100.0%
(= ) 3-STR

C'15E -OPER-TRE-QUALIDADE 40.5% ')9.5% 100.0%
(= i 3-0!7M

(;:t~A -H;FCI-T"E-AC')MFA!'HAr~t.l;TO 78.6% 21. 4% 100.0%
l-OFP 2-IFT

(-i 6,:- -AD'~-TRE-A'=O~FAlli1A"-lE;JTO 82.6% 17.4% 100.0%
(= ) 3-STrt

QHt - C·Pt:R- Tt,E ·ACOMI'ANilAMENTO 80.2% 19 .8% 100_0%
(= \ 2-MMA

(1 /l-. - INFCJ- Tt.E-Ll,TD 70.2% 29.8% 100.0%
(= ) 2-IFT

Çl17C -AD~"- TKc - LNTD 71.7% 28.3% 100.0%
2J-SFA 2-INO

:'2- :E - C~FE~ - TRE - Lr-J~L; 67.5% 32.')% 100.0%

\.
i~) 1-1eO

~
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/ Quadro 3.33- AMOSTRAS RELACIONADAS(PAREADAS) NO ~

Ae "FUTURO" DA UNAN SAL(AD)/BEN(QVT)

Ao procurarmos estabelecer graus ou níveis de reatividade
pró-atividade estamos estabelecendo possíveis conexões conceituais, entr
as políticas de Recursos Humanos para a integração com a INFORMATIC
e seus inúmeros problemas. WEBER (1989: 83) no artigo "A OBJETIVIDAD
do conhecimento nas ciências sociais" afirma que: "O domínio do trabalh
científico não tem por base as conexões 'objetivas' entre as 'coisas', ma
as conexões conceituais entre os, problemas. Só quando se estuda um nov
problema com o auxílio de um METODO (adendo nosso) novo e se de sco
verdades que abrem novas e importantes perspectivas é que nasce uma no
'ciência' 11
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Convém definir REATIVIDADE como o reagir a atos e fatos do Ai e Ae

através de medidas específicas, de forma retardada, para atingir os resultados

esperados utilizando-se dos Recursos Humanos e Materiais. Já PRÓ-ATIVIDADE

pode ser entendida como" estabelecer atos e fatos no Ai e Ae através de medidas

específicas de forma antecipada, com a finalidade de atingir os resultados

esperados utilizando-se dos Recursos Humanos e Materiais". MUITO/POUCO

são graus ou níveis estabelecidos na escala de O a 100 para identificar as

tendências da reatividade ou pró-atividade. EOUILíBRIO é o grau 50, ponto onde

os movimentos ou forças reativas e pró-ativas se igualam.

Por uma questão, novamente, de espaço, promovemos dois exemplos,

baseados nos quadros apresentados a seguir e orientados para as UNAN RECI

SELlRECO e TRE/DES/RECI, detalhadas nas questões 001 a 015 para o período

"atual"e O 30 a ·043 para o período "futuro".

A- AMBIENTE INTERNO (Ai) - UNAN REC/SELlRECO (9 Questões)

Ouestão 1- EXPANSÃO: Atual - Muito reativo 80% (col 1)

Fut u ro- Equil íbrio 50% (col 2)
02 -CRIAÇÃO: Atual (A)- Muito reativo 90%

Futuro (F)- Pouco pró-ativo 35%
03 -DIMENSIONAMENTO: A - Muito reativo 75%

F - Pouco pró-ativo 35%
04 -ROTATIVIDADE: A- Muito Reativo 90%

F - Pouco pró-ativo 10%
05- PREVISÃO: A- Muito Reativo 85%

F - Pouco pró-ativo 30%
06 -ALTERNATIVAS A- Muito Reativo 65%

F - Muito pró-ativo 70% (*)

07 - MÉTODOS: A- Muito Reativo 60%

F- Muito Pró-ativo 80% (*)
08 -RECOLOCAÇÃO: A- Muito Reativo 85%

F - Equilíbrio 50%
09 -DEMISSÕES: A- Muito Reativo 90%

F - Pouco Pró-ativo 5%
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B- AMBIENTE INTERNO (Ai) - UNAN TRE/DES/RECI (8 QuestÕesl

010-PROGRAMAS:

011-CARREIRA:

A- Muito Reativo 60%

F- Muito Pró-ativo 90% (")

A- Muito Reativo 80%

F - Muito Pró-ativo 75% (")

A- Muito Reativo 70%

F- Muito Pró-ativo 85% (")

A- Muito Reativo 80%

F- Muito Pró-ativo 80% (")

À- Muito Reativo 60%

F- Muito Pró-ativo 95% (")

A- Pouco Retivo 40% (*)

F- Muito Pró-ativo 100%(") e obs.

012-INTEGRAÇÃO:

013-RECICLAGEM:

014-PRODUTIVIDADE:

015-0UALlDADE

Obs.: único caso em toda a pesquisa com unanimidade (100%)

o 16-ACOMPANHAMENTO: A-Muito Reativo 80%

F-Muito Pró-ativo 80%(")

A - Muito Reativo 70%017-LNTD:

F - Muito Pró-ativo 85% (*)

c - AMBIENTE EXTERNO (Ae) - UNAN REC/SELlRECO (9 QuestÕeS)

030-TÉCNICOS: A Muito Reativo 60%

F Muito Pró-ativo

031-BACHAREIS: A Pouco Reativo 35%

F Muito Pró-ativo 95%

032- D ISPONIBILI DAD E: A Pouco Reativo 40%

F Muito Pró-ativo

033 -DEMANDA: A Muito Reativo

F Muito Pró-ativo

034 -ABSORÇÃO: A Muito Reativo

F Muito Pró-ativo

Q35 -TÉCNICAS: A Muito Reativo 65%

F Muito Pró-ativo
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036 -TENDÊNCIAS: A Muito Reativo 70%

F Muito Pró-ativo 70% (*)

037 -ACE ITAÇÃO: A Muito Reativo 80%

F Muito Pró-ativo 55% (*)

038 -CONHECIMENTOS: A- Pouco Reativo 45% (*)

F- Muito Pró-ativo 85% (*)

D - AMBIENTE EXTERNO (Ae) - UNAN TRE/DES/RECI (5 QuestÕes)

039 -ACOMPANHAMENTO: A-

F -

Igualdade 50%

Muito Pró-ativo 95% (*)

Muito Reativo 60%

Muito Pró-ativo 80% (*)

Igualdade 50%(Obs)

040 -ATUAÇÃO: A
F

A041 -VALORES:

Obs. Rara questão em toda a pesquisa onde a igualdade

foi 50% sem sofrer ajuste para mais ou para menos.

F Muito Pró-ativo 90% (*)

042 -ATUALIZAÇÃO: A Pouco reativo 45% (*)

F Muito Pró-ativo 90% (*)

043 -APRIMORAMENTO: A Muito Reativo 80%

·F Muito Pró-ativo 70% (*)

AJ UNAN REC/SEL/RECOoo Ai , para os períodos ATUAL X

FUTURO,

Para o período de 1980/1990 todas as 9 (nove) questões, isto é, 100%

apresentaram respostas identificadas como situação de "MUITO REATIVO"isto

é, mesmo havendo políticas de Recursos Humanos pró-ativas, os movimentos são

lentos e retardados para enfrentarem uma realidade dinâmica de integração

homem X máquina. CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos

processos de REC/SELlRECO estava sempre "correndo atrás" dos acontecimentos

ou "apagando incêndios", principalmente aqueles relacionados com a CRIAÇÃO

DE CARGOS EM INFORMÁTICA (01- 90%) ,com a ROTATIVIDADE (04 - 90%)

e com os problemas de DEMISSÕES no ramo (09 - 90%).
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Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito pouco. Cinco (5) questões ou aproximadamente

55% são "POUCO PRÓ-ATIVAS" ( o que significa que continuam a ser "MUITO

REATIVAS"), duas conseguem manter o "status"de "Equilíbrio" (EXPANSÃO -Q1 .

e RECOLOCAÇÃO -Q8) e apenas 2 (duas) levam a situação de "MUITA PRÓ-

ATIVIDADE" (sendo inclusive indicadas por (") para chamar atenção) e em áreas

que envolvem as técnicas de OMIS. A primeira delas é a Q6 - ALTERNATIVAS que __.

chega a 70% e a segunda a Q7-MÉTODOS com 80%, como a indicar a necessidade

-de, pelo menos para INFO os profissionais de RH criarem novos métodos e novas

alternativas para completarem o quadro de pessoal da empresa.

Para o período de 1980/1990 temos 6 (seis) questões, isto é,
aproximadamente 70%, que apresentaram respostas identificadas como situação'

de "MUITO REATIVO", isto é, mesmo havendo políticas de Recursos Humanos

pró-ativas, os movimentos são lentos e retardados para enfrentarem uma realidade

dinâmica de integração homem X máquina. CONCLUSÃO: No período ATUAL no

Ambiente Externo, o profissional de RH nos processos de REC/SELlRECO estava

sempre repetindo a situação de A) anterior, "correndo atrás" dos acontecimentos

ou "apagando incêndios", principalmente aqueles.relacionados com a QUALIDADE

DE FORMAÇÃO DETÉCNICOS EM INFORMÁTICA (Q30- 60ê%) , com a DEMANDA

E ABSORÇÃO DE PESSOAL DE INFO (Q33 e Q34 - ambas com 55%) e com

SISTEMAS de TÉCNICAS, TENDÊNCIAS e ACEITAÇÃO DE RECOLOCAÇÃO n

ramo (Q35, Q36 e Q37 com respectivamente 65,70 e 80%).

Entretanto para o mesmo período (1980/1990) 3 questões deram como

resultado uma situação de "POUCO REATIVA", isto é, os profissionais de RH
estavam medianamente preparados para assuntos como a análise e a

disponibilidade de BACHAREIS em INFO (Q31-35% e Q32 -40%), bem como com

o relacionamento com os profissionais de O&M-I&S (Q38- 45%). CONCLUSÃO:

Empresas aplicam e possuem ORGANIZAÇÃO,MÉTODOS, INFORMAÇÕES e

SISTEMAS que podem ser considerados avançados para atingirem o Ambiente

Externo na tentativa de recrutarem e contratarem os melhores profissionais que.

estão nas Universidades. Programas específicos das empresas atestam esta

forma de atuação, bem como programas conjuntos de Seleção em Faculdades e

Escolas diferenciadas, como FGV, USP/POLI, etc ..
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Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos", deve mudar muito. As 9 (nove) questões, isto é, 100% são "MUITO

PRÓ-ATIVAS" ( o que significa que são "POUCO REATIVAS") como a íntorrnar

que existe um desejo para o final do século de mudanças nas políticas de RH para

IN FO em relação a presente UNAN. As questões 030 a 036 e a 038 estão com

valores acima de 70% com destaque para a 031 BACHARÉIS com 95% indicando

a preocupação dos RH para INFO em tornarem-se teóricos, e não apenas

práticos. Outrossim o valor de 55% de pró-atividade para a 037- ACEITAÇÃO DE

RECOLOCAÇÃO indica que este MÉTODO pode não interessar corno política de

RH para os profissionais de INFO.

BJ UNAN TRE/DES/REC/no Ai e para os períodos ATUAL XEUTURQ

Para o pe ríodo de 1980/1990 de 8 (oito) questões,7 (sete) colocam-se

como "MUITO REATIVO", isto é, e repetindo: mesmo havendo políticas de

Recursos Humanos pró-ativas, os movimentos são lentos e retardados para

enfrentar uma realidade dinâmica de integração homem X máquina.

Apenas uma (1)· questão, e convém ressaltar, é classificada como

"POUCO REATIVO"( 015-QUALlDADE- 40%), como a indicar a preocupação,

imposta ou não, ao profissional de RH com este item.

CONCLUSÃO: No período ATUAL o profissional de RH nos processos

de REC/SELlRECO estava sempre, e continuamos no mesmo sentido de A ),

"correndo atrás" dos acontecimentos ou "apagando incêndios", principalmente

aqueles relacionados comPROGRAMAS DE TREINAMENTO (010- 60%) , com a

CARREIRA (011 - 80%), com os problemas de INTEGRAÇÃO, RECICLAGEM,

PRODUTIVIDADE, ACOMPANHAMENTO e LEVANTAMENTO DE

NECESSIDADES DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, respectivamente

questões 12(70%), 13(80%), 14(60%), 16(80%) e 17(70%}.

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos"deve mudar muito, confirmando a letra A) anterior. As 8 (oito)

questões, isto é 100% são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que são'

"POUCO REATIVAS") como a informar que existe um desejo para o final do século

de mudanças nas políticas de RH para INFO em relação a presente UNAN (sempre

repetindo A).
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Não encontramos nenhuma questão com valores abaixo de 75%, com

restaque para as Q10(PROGRAMAS em T&D&R} e Q14(PRODUTIVIDADE

através de T&D&R) que estão com valores acima de 90% com destaque para a

Q15 - QUALIDADE, que de uma PRÓ-ATIVIDADE de 60% (POUCO REATIVO

- 40%) no período 1980/1990, pretende chegar a 100% no período 1990/2000},

indicando a preocupação dos RH em alcançarem. um nível altíssimo em qualidade

na área de INFO, num processo integrativo homem X máquina.

Dl UNA N TRElJJESIRECI no A e e para os períodos A TUA L X FUTURQ

Para o período de 1980/1990 das 5 (cinco) questões,duas (2), isto é, 40%

apresentaram respostas identificadas como situação de "IGUALDADE", como

indicativa do equilíbrio entre reatividade e proatividade no ACOMPANHAMENTO

(039- 95%) de T & D & R em relação ao ritmo de MUDANÇAS TECNOLÓGICAS.

Este fato torna-se importante na medida em que é através da ORGANIZAÇÃO e

MÉTODOS de T&D&R que a integração dos Recursos Humanos com Informática

torna-se menos traumatizante.

Convém destacar (inclusive fizemos observação no local) que a Questão

41, que trata do SISTEMA de VALORES para o desenvolvimento profissional e

pessoal confirma o sentido da situação acima, sendo a única a não sofrer ajuste

para mais ou para menos. (50%). Estas duas questões (039 e Q41) demonstram

O alerta dos profissionais respondentes para os processos de mudanças

ocassionados pela INFO nas técnicas aplicadas por Rec. Humanos na empresa.

. Os dois fatos acima consolidam-se com as respostas dadas à Questão

42 (45%- ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL E RECICLAGEM PESSOAL dos·

técnicos em OMIS) classificada como "POUCO REATIVO"( cujo inverso é "Muito

Reativo, no caso com os 65% faltantes para 100%).

Outrossim, apenas duas, isto é 40% foram consideradas "MUITO

REATIVAS" em dois assuntos que reputamos difíceis de levarem ao envolvimento

direto o empregado que atua com INFO. A 040 (60%) analisa a atualizaçãO

(ATUAÇÃO) política, social e sindical, enquanto a Q43 ((80%) perscruta a

participação internacional no APRIMORAMENTO profissional dos RH em INFO.

Neste sentido podemos manter o que foi dito em A, ou seja, mesmo havendo

políticas de Recursos Humanos pró-ativas, os movimentos são lentos e retardados

para enfrentar uma realidade dinâmica de integração homem X máquina.
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As CONCLUSÕES para o período ATUAL, além daquelas particulares

indicadas, levam a reconhecer que o profissional de RH nos processos de TRE/

DES/RECI estavam, em alguns momentos, "correndo atrás" dos acontecimentos

(40%-Qs 40 e 43), se igualavam à realidade em outras oportunidades (40%-Qs 39

e 41) e em outras agiam como verdadeiros AGENTES DE MUDANÇA (20%-Q42).

Para 1990/2000 este quadro, repetindo C) e ainda segundo os

respondentes e seus "sentimentos"deve mudar muito. As 5 (cinco) questões, isto

é 100% são "MUITO PRÓ-ATIVAS" (o que significa que são "POUCO REATIVAS")

como a informar que existe um desejo para o final do século de mudanças nas

políticas de RH para INFO em relação a presente UNAN. As questões Q39-

ACOMPANHAMENTO (95%), Q40- ATUAÇÃO (80%), Q41- VALORES (90%) e

Q42-ATUALlZAÇÃO (90%) estão com valores acima de 80% com destaque para

a Q39 com 95% indicando a preocupação dos RH para INFO em tornarem-se

ATUALIZADOS no ritmo de mudanças tecnológicas, através das técnicas OMIS ..

Outrossim o valor de 70% de pró-atividade para a Q43- APRIMORAMENTO a

nível internacional indica que este MÉTODO pode não estar ao alcance corno

politica de RH para os profissionais de INFO, mas apenas em casos especiais e

separados é colocado à disposição.

VALIDAÇÃO DAS HIPÓTESES

Trabalhando sobre as codificações já apresentadas, vamos analisar

algumas hipóteses, entre as diversas apresentadas.

HIPÓTESES NA UNAN SAL (AO) I BEN (QVT)

HIPÓTESE X A
"x A - Não houve acompanhamento formal dos resultados de TRE/DES/

REGI em INFO, ADM e OPERo "

PERíooo ATUAL

Para o Ai as letras a),c), e) das questões 11,16 e 17 (Quadro 3.20), e,

para o Ae as letras a),c), e) das questões 39,40 e 41 (Quadro 3.24)

poderiam confirmar ou não estas afirmações, através de situações ou atuações

que chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro e simbologia

já apresentados.
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Ai

Na Tabela de Freqüências Relativas obtida no Ouadro 3.20 - AMOSTRAS

RELACIONADAS(PAREADAS)DO Ai"ATUAL"da UNAN TRE/DES/RECI,temos:

011 a - CARREIRA indica 75% "MUIRE"

80.

80

e 25% "POUPAT"

20

20

c -
e -

016 a - ACOMPANHAMENTO 80% "MUIRE" e 20% "POUPAT"

15
20 .

c -
e -

85
80

017 a - LNTD 70% "MUIRE"

70

70

e 30% "POUPAT"

30

30

indica

c -
e -

Para o Ai e período atual a HIPÓTESE X A está comprovada. Os valores

indicam uma "MUITA REATIVIDADE"nas técnicas relacionadas com o

ACOMPANHAMENTO dos resultados em TRE/DES/RECI; segue-se ainda que

este é uma confirmação das HIPÓTESES anteriores, sendo portanto, mais uma

conseqüência, inclusive com a ausência de PLANOS DE CARREiRA, indicador

fundamental de que TRE/DES/RECI influi, formalmente, na vida profissional do

indivíduo na empresa.

Ae
Na Tabela de Freqüências Relativas obtida no Ouadro 3.24 - AMOSTRAS

RELACIONADAS(PAREADAS)DO Ae"ATUAL"da UNAN TRE/DES/RECI,temos :

039 a-ACOMPANHAMENTO 45% "POURE" e 55% "MUIPAT"

c - 65 "MUIRE" 35 "POUPAT"

e - 60 40

040 a-ATUAÇÃO indica 60% "MUIRE" e 40% "POUPAT"

c - 60 40

e - 70 30
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Q41 a-VALORES 50% "EQUILíBRIO"

60 "MUIRE"

65

50

40 "POUPAT"

35

c -
e-

Se no Ai não existiu acompanhamento formal dos resultados em TREI

DES/RECI, .a situação no Ambiente Externo parece ser um pouco melhor, mas

apenas para a área de INFORMÁTICA, o que não invalida a nossa HIPÓTESE.

As questões 39 e 41 possuem na sua letra a), relativa ao agente INFO

uma situação de QUASE EQUILíBRIO e EQUILíBRIO respectivamente, a indicar

um início de processo de MUDANÇAS para o futuro. E'esta situação que iremos

estudar a seguir, para obtermos uma conclusão com visão integrada e global,

principalmente no processo inter-relacional de RH com INFO.

HIPÓTESE X 8

PERíODO FUTURO

Para o "i as letras b),d), f) das questões 11,16 e 1 7 (Quadro 3.28), e,

para o Ae as letras b),d), f) das questões 39,40 e 41 (Quadro 3~32),
serão utilizados para confirmar ou não estas afirmações.

. A avaliação irá ocorrer através de situações ou atuações que chamaremos

de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro e simbologia já apresentados.

Ai

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.28 - AMOSTRAS

RELACIONADAS(PAREADAS)DO Ai"FUTURO"da UNAN TRE/DESI

RECI,temos(os números entre parentêses indicam os valores da época "ATUAL"):

Q11 a-CARREl RA indica 25(75)% "POURE" e

25(80)

25(80)

75(25)% "MUIPAT"

75(20)

75(20)

c -
e -
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016 a-ACOMPANHAMENTO 20(80)% "POURE" e 80(20)% "MUIPAT"
c - 20(85) 80(15)

e - 20(80) 80(20)

017 a- LNTD indica 15(70)% "POURE"e 85(30)% "MUIPAT"
c - 15(70) 85(30)

e- 20(70) 80(30)

Para o Ai e período futuro a HIPÓTESE X S não está comprovada, pois

os valores indicam uma "MUITA REATIVIDADE" desde o LNTD (017), passando

pelo ACOMPANHAMENTO (016) até o aspecto principal de um rastreamento

administrativo, ou seja, a CARREIRA (Q11). Percebe-se que este seguimento não

será apenas "regular"como indicado na HIPÓTESE X S, mas tenderá a tornar-

se "MUITO PRÓ-ATIVO", conforme os resultados apresentados, principalmente

no ambiente interno da empresa e que estão de acordo com KATZ & KAHN

(1978:308) que, analisando desempenhos, dizem: "Os padrões para medir

desempenho e progresso em direção às rnstas (acrescentamos OMPs)

organizacionais são medidas de FEEDSACK (ressalva nossa) de transações com

o ambiente (interno ou externo, adendo nosso) ... " No nosso caso o feedback ocorre

através do progresso de CARREIRA e do ACOMPANHAMENTO formal da vida

administrativa do empregado.

Ae

Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.32 - AMOSTRAS

RELACIONADAS(PAREADAS)DO Ae"FUTURO"da. UNAN TRE/DES/

RECI,temos(mantendo entre parentêses os valores de "ATUAL") :

039 a-ACOMPANHAMENTO 5(45)% "POURE"e 95(55)% "MUIPAT"

c - 10(65) 90(35)

e- 10(60) 90( 40)

040 a-ATUAÇÃO indica 20(60)% "POURE"e 80(40)% "MUIPAT"

c - 20(60) 80(40)

e- 25(70) 75(30)
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041 a-VALORES 10(50)% "POURE"

15(60)

15(65)

90(50)% "MUIPAT"

85(40)

85(35)
c-

e -

Como conseqüência da visão anterior para o Ai onde a HIPÓTESE X A

não ficou provada, para o Ae ocorre a mesma situação. A HIPOTESE X ·B também

não possui sustentáculo pelos números apresentados. As questões 39 e 41

possuem na sua letra a), relativa ao agente INFO, uma situação de ALTíSSIMA

PRÓ-ATIVI DADE, a indicar que o processo de MUDANÇAS previsto para o

futuro, realmente poderá acontecer se depender das intenções e das políticas de

Recursos Humanos, com o emprego das técnicas de OMIS, para integrarem os RH

com os processos de INFO. Uma conclusão com visão integrada e global,

principalmente no processo interrelacionai de RH com INFO, prevê que o labirinto

organizacional poderá ser decifrado com maior acuidade e desvelo, como afirmam

KATZ & KAHN (1978:323): "A organização representa as paredes do labirinto e,

em geral, as decisões organizacionais visam a resolver os problemas de labirinto

e não à recostrução de suas paredes" . Outrossim, o nosso rastreamento proposto

depende de executivos que: "Não consideram todas as possibilidades de solução

de problema, porque é parte da própria natureza das organizações estabelecer

limites além dos quais as alternativas racionais não podem ir.", conforme induzem

os autores mencionados.

HIPÓTESES NA UNAN SAL (AO) / BEN (QVT.)

HIPÓTESES XI A e XII A

"XI A - Os SALlBEN de INFO receberam tratamento diferenciado(dinâmico)"

"XII A - Os SALlBEN de ADM e OPER receberam tratamento estático e

nível "baixo"."
PERíODO ATUAL

Para o Ai as letras a),c), e) das questões 18,19,20,21,22 e 23 (Odr

3.21), e, para o Ae as letras a),c),e) das questões 44,45,46,47 e 48 ( O d r

3.25) poderiam confirmar ou não estas 2(duas)afirmações, através de situações

ou atuações que chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro

e simbologia já apresentados. Os termos "muito baixo,baixo, médio, alto e muito

alto" têm sua origem no questionário respondido pelos participantes.
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Ai

Na Tabela de Freqüências Relativas obtida no Ouadro 3.21-AMOSTRAS

RELACIONADAS DO Ai "ATUAL"DA UNAN SAL(AD)/BEN(OVT), temos:

018 a-PLANOS indica 55% "MUITO REATIVO" e 45% "POUCO PRÓ-ATIVO"

c -
e -

55

60

45

40

019 a-REMUNERAÇÃO

c - 60

50% "IGUALDADE"

"MUITO REATIVO"

"IGUALDADE"

e 50%

40 "POUCO PRÓ-ATIVO"

50e - 50

020 a-BENEFíCIO 80% "MUITO REATIVO"e 20%"POUCO PRÓ-ATIVO"

75 25

80 20

c -
e -

(*)021 a- OVT indica 30% "POUCO REATIVO"e 70% "MUITO PRÓ-ATIVO"

c- 35 65

e- 45 55

022 a-AV DES indica 65% "MUITO REATIVO"e 35% "POUCO PRÓ-ATIVO"

c -
e -

70

75

30

25

023 a-NEGOCIAÇÕES 60% "MUITO REATIVO"e35% "POUCO PRÓ-ATIVO"

c - 55

45 "POUCO REATIVO"

35
55 "MUITO PRÓ-ATIVO"e -

Como compreender na empresa o aspecto DESEMPENHO? E mais,

. OUALIDADE DE VI DA? Como localizá-los e identificá-los? Com KATZ & KAHN

(1978 :29) perguntamos: "Como sabemos que estamos lidando com uma

organização? Ouais são suas fronteiras? Oue comportamento pertence à
organização e qual o que está fora dela? Ouais são os indivíduos cujas ações

devem ser estudadas e que segmentos de suas condutas devem ser incluídos? "
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Os mesmos autores consultados continuam: " O fato de que existem

nomes populares para rotular organizações sociais tanto é um auxílio como um

empecilho. Os rótulos populares representam os estereótipos socialmente aceitos

sobre as organizações, mas não especificam suas estruturas de desempenho de

papel, sua natureza psicológica ou suas fronteiras. Por outro lado, esses nomes

ajudam a localizar a área de comportamento pela qual nos interessamos."

Este fato fica claro nesta UNAN, onde os enfoques administrativos

voltados a SALÁRIOS e BENEFíCIOS têm íntimas ligações com inúmeras visões

organizacionais, das quais destacamos a AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO e a

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO.

Apresentamos duas HIPÓTESES generalistas mas que enfocam

diretamente as três áreas analisadas na presente tese, chamadas de aqentes, isto

é INFO, ADM e OPERo Nossa hipótese no presente momento é que INFO recebe

um tratamento diferenciado de ADM e OPE R em relação a salários e benefícios.Os

resultados, de pri ncípio, indicam poucas diferenças reais entre estes três agentes,

fato que merece um tratamento individualizado.

A HIPÓTESE XI A está confirmada para duas questões, das seis

propostas, para INFO. Pela importância destas duas questões em relação ao todo

podemos considerar válido nosso posicionamento.

A Q19 a), trata dos SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO OU INCENTIVOS

SALARIAIS onde ocorre uma "IGUALDADE" entre a reatividade e a pró-atividade

(no período atual, que deverá tender para uma forte pró-atividade no período

futuro, como poderá ser comprovado a seguir); e a Q21 a) que trata da QUALIDADE

DE VIDA dos profissionais de INFO que obteve o valor de 30% como "POUCO

REATIVO", significando uma "PRO-ATIVIDADE"de 70% ..

Há uma tendência das demais questões para a pró-atividade, como a

relacionada com informações sobre PLANOS DE CARGOS para INFO (Q18 a)-

55%); métodos de NEGOCIAÇÕES de salários e benefícios para INFO (Q23

a)-60%) e organização de AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO através de APO

(Administração por Objetivos ou OMPs) para INFO )Q22 a)-65%) cujos valores

tendem de uma reatividade para uma pró-atividade (como poderá ser constatado

na análise dos dados do período "futuro").
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Neste último aspecto, os valores nos indicam um dinamismo subjacente

permeando todas as questões desta UNAN, em relação a INFO.

A surpresa fica por conta da 020 a) relacionada com PROGRAMAS DE

BENEFíCIOS (fringe benefits) para INFO, onde o valor de 80% indica que as

políticas de recursos humanos para a área de benefícios ainda é muito

conservadora, não existindo opções ou novidades nesta área

Ouanto a HI PÓTESE XII A relacionada com os agentes ADM e OPER

os valores não diferem muito de INFO, o que nos permite considerar que ela não

pode ser aceita "in totumt.rnas apenas parcialmente. Por exemplo, na 019 e) o

tratamento dado ao pessoal de OPERAÇÃO é o mesmo dado ao pessoal de INFO

(forma de "IGUALDADE"), enquanto os recursos humanos ADMINISTRATIVOS

ainda são tratados nas formas de REMUNERAÇÃO de maneira "MUITO REATIVA",

o que nos pode induzir ou podemos inferir que a nível ADM a HIPÓTESE XII A é
válida.

Outro ponto que pode nos conduzir a invalidade da HIPÓTESE XII A é
no nível OPERACIONAL onde a 023 e) nos indica uma "MUITA PRÓ-

ATIVIDADE"nos aspectos de NEGOCIAÇÕES SINDICAIS em relacão aos salários

e benefícios, fato que reflete a nossa realidade.

Ae
Na Tabela de Freqüências Relativas obtida no Ouadro 3.25 - AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "ATUAL"DA UNAN SAL(AD)/BEN(OVT),

temos:

044 a-SINDICAL indica 80% "MUITO REATIVO"e 20% "POUCO PRÓ-ATIVO"

c - 75 25

e - 50 "IGUALDADE" 50

045 a-ECONOMICO 45% "POUCO REATIVO"e 55% "MUITO PRÓ-ATIVO"

c - 60 "MUITO REATIVO" 40"POUCO PRÓ-ATIVO"

e - 65 35

1320
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Q46a-SALÁRI0 50% "IGUALDADE" e 50%
75 "MUITO REATIVO" 25"POUCO PRÓ-ATIVO"c-

e- 75 25

Q47 a-MANIPULAÇÃO 55% "MUITO REATIVO"e 45%"POUCOPRÓ-ATIVO"

c - 65

65e -

Q48 a-COMPOSiÇÃO 50% "IGUALDADE"e

c-55 "MUITO REATIVO"

e - . 55

35
35

50%

45"POUCO PRÓ-ATIVO"

45

As questões colocadas para os respondentes das empresas atingem

. muito da burocracia empresarial. Destacamos o presente grupo de perguntas pois

elas estão diretamente vinculadas aos processos de expansão das empresas.

KATZ & KAHN (1978:126) sobre o assunto detalham que: "Um outro

motivo para a expansão das organizações é a própria natureza da estrutura

burocrática. A buroccracia é um dispositivo social racional para fazer frente aos

problemas através da legitimação de um sistema de desempenho de papéis. A

reação imediata a qualquer evidência de tensão do sistema ou de pressão

. externamente induzida é a criação de novos papéis e novas regras. Continuam

os autores citados (126): "O crescimento e a expansão ocorrerão mais prontamente

em organizações duradouras cujos ciclos de energia acarretem uma transação

direta e imediata com o meio ambiente."

As 5 questões agora analisadas possuem uma intensa troca de energias

com o Ambiente Externo, principalmente quando se volta para o profissional

Analista de OMIS integrando-se a INFO, ADM e OPERo

A HIPÓTESE XI A pode ser considerada plausível, desde que façamos

uma análise detalhada dos números. Assim, na Q48 a)- COMPOSiÇÃO da

população e a relação com a QVT pelos salários e benefícios e na Q46 a)- ofertas

de SALÁRIO e benefícios envonlvendo OMIS, temos a "IGUALDADE"que significa

um equilíbrio entre a reatividade e a pró-atividade e pode justificar um tratamento

diferenciaddo para o pessoal envolvido com INFO.
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A Q47 a)-MANIPULAÇÃO dos salários e benefícios pela oferta/procura

de Mão-de-obra, devido à situação econômica do país, está próxima também ao

EOUILíBRIO, com 45% "POUCO REATIVO"e "55% MUITO PRÓ-ATIVO". Ao

inverso, nos valores, temos a 045 a)- que considera o valor ECONÔMICO dos

salários, benefícios e resultados da atividade do profissional de OMIS. A única

questão que não apoia a HIPÓTESE XI A proposta é a 044 a) que procura traçar

a evolução do movimento SINDICAL em relação às reivindicações salariais e

outras vantagens; neste caso as políticas de recursos humanos chegam ao valor

de 80% na sua "muita reatividade", isto podendo significar que os profissionais

desta área esperam as iniciativas sindicais para tomarem medidas administrativas.

Para a HIPÓTESE XII A, no Ambiente Externo atual, o quadro total das

questões é "MUITO REATIVO", o que comprova a mesma, pois as políticas de

Recursos Humanos esperam os acontecimentos (num procedimento estático)

para reagirem, num nível entre "baixo e médio"pelos números obtidos. A única

questão a indicar um tratamento caminhando do estático para o dinâmico é a 044

e) - SINDICAL, onde ocorre a "IGUALDADE"entre a reatividade e a pró-atividade.

Como conclusão, as pressões externas na presente UNAN podem mudar

o caráter das políticas de Recursos Humanos para integrarem-se a nova tecnologia

que está sendo implantada. E' a tendência que os números apresentaram nesta

Unidade de Análise.

HIPÓTESES XI B e XII B

"XI B-Os SALlBEN de INFO deixarão de receber qualquer

tratamento diferenciado."

"XII B- Os SALlBEN de ADM e OPER manterão o

tratamento estático e nível "baixo"."

PERíODO FUTURO

Para o Ai as letras b),d), f) das questões 18,19,20,21,22 e 23(Odr

3.29), e, para o Ae as letras b),d), f) das questões 44,45,46,47e48(Quadro

3.3) poderiam confirmar ou não estas 2(duas)afirmações, através de situações ou

atuações que chamaremos de "REATIVAS ou PRÓ-ATIVAS", conforme quadro e

simbologia já apresentados. Os ternos "muito baixo,baixo, médio, alto e muito alto"

têm sua origem no questionário respondido pelos participantes.
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Ai
Na Tabela de Frequências Relativas obtida no Quadro 3.29 - AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "FUTURO" DA UNAN· SAL(AD)/BEN(QVT),

temos(mantemos os números relativos a época "ATUAL"ao lado do "FUTURO"entre

parentêses, para fins de comparação):

018 a-PLANOS indica 10(55)% "POURE"e 90(45)% "MUIPAT"

c- 10(55) 90(45)

e- 15(60) 85(40)

019 a-REMUNERAÇÃO 10(50)% "POURE" e 90(50)% "MUIPAT"

c- 10(60) 90(40)

e - 10(50) 90(50)

020 a-BENEFíCIO 45(80)% "POURE"e 55(20)% "MUIPAT"

45(75) 55(25)

45(80) 55(20)

5(30)% "POURE"e 95(70)% "MUIPAT"

5(35) 95(65)

10(45) 90(55)

15(65)% "POURE" e 85(35)% "MUIPAT"

15(70) 85(30)

15(75) 85(25)

30(60)% "POURE" e 70(35)% "MUIPAT"

25(55) 75(45)

20(45) 80(55)

c -
e -

021 a- OVT indica

c -
e -

022 a-AV DES indica

c-

e-

023 a-NEGOCIAÇÕES

c -
e -

O futuro está comprometido com o passado, principalmente no aspecto

empresarial, pois o sistema futuro é uma continuação natural, no tempo e no

espaço, do sistema presente ou atual.
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KATZ & KAHN (1978:33) nos auxiliam a dirigir nosso foco aos pontos de

interesse nesta UNAN ao afirmarem que: "A teoria de sistema está basicamente

interessada pelos problemas de relações, de estrutura e de interdependência e

não pelos atributos costantes dos objetos.( ... ) As formulações mais antigas de

constructos de sistema lidavam com os sistemas fechados das ciências físicas ,
nos quais as estruturas relativamente autocontidas podiam ser tratadas, Com

êxito, como se fossem independentes de forças externas. Mas os sistemas vivos,

(... ), quer sejam organizações sociais, se acham agudamente na dependência de

seu meio externo e, por isso, precisam ser concebidos como sistemas abertos." A

presente UNAN é altamente dependente do Ae, pode ndo ser, conforme KATZ &

KAHN (1978 :49) inventados, manipulados e distorcidos: "As estruturas sociais

são sistemas essencialmente inventados. São sistemas feitos pelo homem e

imperfeitos. De um momento para outro podem romper-se ... (... ) Os sistemas

sociais firmam-se em atitudes, percepções, crenças, motivações, hábitos e

expectativas dos seres humanos. Tais sistemas representam padrões de

relacionamento em que a constância das unidades individuais que neles se

envolvem é muito baixa. Uma organização pode ter um giro muito alto de sua mão-

de-obra e ainda assim perdurar. Os relacionamentos dos itens, mais do que estes

por si, proporcionam a constância."

Este fato fica claro nesta UNAN, onde os enfoques administrativos

voltados a SALÁRIOS e BENEFíCIOS têm íntimas ligações com inúmeras visões

organizacionais, das quais destacamos em primeiro lugar a QUALIDADE DEVIDA

NO TRABALHO com 95% de "PRÓ-ATIVIDADE"em INFO e ADM.

Apresentamos duas HIPÓTESES em paralelo (XI B e XII B)generalistas

mas que enfocam diretamente as três áreas analisadas na presente tese, chamadas

de agentes, isto é, INFO, ADM e OPERo Na HIPÓTESE XI B, para o futuro,

afirma que os Recursos Humanos em INFO não irão receber tratamento

diferenciado dos indivíduos empregados em ADM e OPER, em relação a salários

e benefícios.Os resultados, de princípio, indicam poucas diferenças reais entre

estes três agentes, fato que merece um tratamento individualizado.

A HIPÓTESE XI B está confirmada, pois em 4(quatro) questões, das

seis propostas, os resultados são iguais para os três agentes (INFO, ADM e

OPER).
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São elas: a Q18 que trata dos PLANOS de cargos na empresa, onde as

políticas de Recursos Humanos dedicarão 90% em 'MUITA PRÓ-ATIVIDADE";

seque-se a Q19 - SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO ou INCENTIVOS SALARIAIS

que possuem o mesmo valor da questão anterior, numa clara indicação do

interesse dos profissionais de RH por esta área. Pela importância destas duas

questões em relação ao todo podemos considerar válido nosso posicionamento.

Na Q19 a), por exemplo que trata dos SISTEMAS DE REMUNERAÇÃO

ou INCENTIVOS SALARIAIS em INFO onde ocorreu no período de 1980/1990

-- uma "IGUALDADE" entre a reatividade e a pró-atividade, havíamos previsto que

ela tenderia para uma forte pró-atividade no período futuro, como pode ser
- -

comprovado; e a Q21 a) que trata da QUALIDADE DE VIDA dos profissionais de

INFO que obteve o valor de 30% como "POUCO REATIVO" no período anterior(1980/

1990), significando uma "PRO-ATIVIDADE"de 70% passou para 95% no período

futuro (1990/2000).

Ficou comprovada nossa opinião de que havia uma tendência das

demais questões para a pró-atividade, como, por exemplo, a relacionada com

informações sobre PLANOS DE CARGOS para INFO (Q18- a)- de45% dobrou

para 90% em PRÓ-ATIVIDADE) e os métodos de NEGOCIAÇÕES de salários e

benefícios para INFO (Q23 a)- de 35% dobrou para 70% em PRÓ-ATIVIDADE).

Verificamos também que na Q20 a) também duplicou a "MUITA PRÓ-

ATIVIDADE, que de 20% passou para 55%; na organização de AVALIAÇÃO DE

DESEMPENHO através de APO (Administração por Objetivos ou OMPs) para

INFO (Q22 a) houve uma passagem de 35% para 85% confirmando, mais uma vez

nossa projeção baseada nos valores do período "ATUAL" -1980/1990) que

tendiam de uma reatividade para uma pró-atividade (como está sendo agora

constatado na análise dos dados do período "futuro").Neste aspecto, os valores

nos indicam um dinamismo que era subjacente no período anterior e que deverá

aflorar no final do século e que continua permeando todas as questões desta

UNAN, em relação a INFO.

A surpresa fica por conta da Q20 a) relacionada com PROGRAMAS DE

BENEFíCIOS (fringe benefits) para INFO.
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Nesta questão 20 a) o valor de 80% cai para 45%, a indicar uma possível

igualdade entre REATIVIDADE e PRÓ-ATIVIDADE, numa clara afirmação de que

as políticas de recursos humanos para a área de benefícios ainda são muito

conservadoras, não sendo previstas novas opções ou invenções nesta área, a não

ser uma possível MUDANÇA no sistema de FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO

DE SERViÇO, totalmente disvirtuado de suas finalidades básicas, ou seja,

obtenção de fundos para construção de casas populares e garantir um pecúlio na

aposentadoria do empregado.

Ouanto a'HIPÓTESE XII B relacionada com os agentes ADM e OPER

os valores não diferem muito de INFO, o que nos permite considerar que ela não,

pode ser aceita. Por exemplo, nas 018, 019,020,022 os resultados para os três

agentes são iguais.Na 021 são identicas para INFO e ADM havendo pouca

dtferença para OPERo

O ponto minteressante deste levantamento é a 023, que trata das

NEGOCIAÇÕES COM SINDICATOS e ASSOCIAÇÕES DE CLASSE em relação a

salários e outras conquistas. Os resultados mostram que para OPER o valor é o

mais alto (80%) e para INFO,' o mais baixo (70%) nos processos de 'PRÓ··

ATIVIDADE". Este resultado representa uma realidade (forte negociação com

sindicatos operacionais) e uma perspectiva para este final de século, ou seja, o

fortalecimento' dos SINDICATOS perante as EMPRESAS nos processos de

NEGOCIAÇÕES salariais e benefícios.

Ae
Na Tabela de Freqüências Relativas obtida no Ouadro 3.33· AMOSTRAS

RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "FUTURO"DA UNAN SAL(AD)/BEN(OVT),

temos(ao lado dos valores do "futuro", são apresentados entre parentêses os

valores da época "atual"para fins de análise comparativa) :

044 a-SINDICAL indica 45(80)%"POURE" e 55(20)% "MUIPAT"

40(75) 60(25)

25(50) 75(50)
c -
e -
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045 a-ECONOMICO indica 15(45)% "POURE" e 85(55)% "MUIPAT"

c- 20(60) 80(40)

e - 25(65) 75(35)

046a-SALÁRIO indica 20(50)% "POURE"e 80(50)% "MUIPAT"

c- 35(75) 65(25)

e- 40(75) 60(25)

047 a-MANIPULAÇÃO 35(55)% "POURE" e 65(45)% "MUIPAT"

c - 35(65) 65(35)

e - 35(65) 65(35)

Q48 a-.COMPOSIÇÃO 30(50)% "POURE"e 70(50)% "MUIPAT"

c - 30(55) 70(45)

e - 30(55) 70(45)

No constructo "futuro", como no passado, as questões colocadas para os

respondentes das empresas atingem muito da burocracia empresarial. Destacamos

o presente grupo de perguntas, agora para o período de 1990/2000, pois elas estão

diretamente vinculadas aos processos de expansão das empresas.

"Podemos imaginar que o leitor não tem mais paciência com as nossas

exposições complicadas sobre coisas que em última análise são óbvias --

sobretudo se pensarmos que a nossa formulação ainda é provisória e imprecisa."

são as palavras de WESER (1992:260) que podem e devem ser aproveitadas neste

trabalho. Vejamos a situação das duas HIPÓTESES propostas. Pelos números a

HIPÓTESE XI S está comprovada, pois o tratamento dado a INFO será, através

das políticas de Recursos Humanos, a mesma para ADM e OPERo Entretanto, o

óbvio aparece contradizendo a HIPÓTESE XII S, pois o tratamento oferecido aos

três agentes deverá ser dinâmico, nível "médio para alto"e "MUITO PRÓ-

ATIVO"conforme as Questões 44 a 48.

o maior destaque de "PRÓ-ATIVIDADE"é para a atividade do profissional

de OMIS e a consideração do valor econômico na 045 a)-INFO, que chega a 85%

a indicar uma forte tendência para a valorização deste técnico e analista.
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Em contrapartida, convém destacar que o movimento sindical para

INFO deverá ser o mais "baixo"entre os três agentes, pois a Q44 a)-SINDICAL ,
recebeu 55% como "Pró-atividade", muito próximo a "igualdade(50%).

As demais questões 46,47 e 48 têm valores variando de 60% a 80%, isto

é, de "médio para alto", confirmando nossas palavras em relação às duas

HI PÓTESES analisadas na presente UNAN, no período futuro e ambiente externo

(Ae). Entretanto estas 3 questões se completam com as outras duas, formando um

conjunto detorças de controle e AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO bem como de

acompanhamento e monitorização da QUALIDADE DE VIDA do indivíduo, naquilo

que KATZ & KAHN (1978:52) chamam de" variabilidade e instabilidade das ações

humanas" e as diferças formas de pressão de controle. Dizem mais: "Seu modelo

(de Thelen, comunicado pessoalmente ao autor em 1960, nota do editor e adendo

nosso) faz distinção entre três' tipos de pressões de controle: requisitos do

ambiente ou de tarefa em relação às necessidades( Pressões do ambiente,

adendo nosso), exigências que surgem das espectativas e valores

compartilhados(Valores e expectativas compartilhadas, adendo nosso)

imposição de regras." As 5 questões da presente UNAN (SAL(AD)/BEN(QVT)

foram estruturadas sob este enfoque e resultaram em uma base conceitual

estabelecida pelas hipóteses propostas.

Ao desenvolver a conclusão somos levados a colocar um modelo

sirnplítlcaoo de integração de RH com INFO através de OMIS, tendo em vista que

os resultados esperados do trabalho foram atingidos, conforme o exposto.

Percebemos a multiplicidade das implicações de cada agente, fator e

variável em cada UNAN, o que torna impossível o estabelecimento de um MODELO.

ESTÁTICO. Torna-se assim, obvio que o MODELO desenvolvido é DINÂMICO,

conforme os interesses do estudioso e aplicadores do mesmo. Isto implica em que

novos desenhos, novas formas de arquitetura do mesmo podem e devem ser

desenvolvidos. Desta forma os MODELOS são múltiplos, conforme estágios de

análise e avaliação.

A conclusão e os modelos são preconizados como a ação sobre os RH,

fazendo o uso da INFORMÁTICA, de maneira a melhorar a colocação prática das

técnicas de ORGANIZAÇÃO, MÉTODOS, INFORMAÇÃO E SISTEMAS.
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MODELO I - Estágio Inicial de integração RH/INFO através de OMTs

p

R
o

Métodos
(Hodelos )

Informac;ão
(Feedback)

Sistell.as
(Hudanças)

Instrumental

Comportamental

No Modelo I estamos propondo uma arquitetura de penetração de OMIS

nas quatro UNANs, através da visão sistêmica (ENTRADA/PROCESSAMENTO/

.SAíDA), com o referencial Instrumental- e Comportamental, o que permite

estabelecer diversas formas de interrelações, interdependências e transações;

permite também uma listagem e escolha de variáveis que atingem os Agentes

INFO, ADM e OPER, e, através da informática, diversas formas de navegação.

Em palestra proferida na USJT (1993), o Prof. Carlos Osmar Bertero dizia

que "As instituições sem os conceitos são cegas. Os conceitos sem as Instituições

são vazios". Através da Pesquisa, da análise fatorial, da avaliação das hipóteses,

envolvemos as instituições e os conceitos e delineamos onde queríamos chegar,

apesar das restrições de tempo e espaço.

Sem nos deixar trair por armadilhas, próprias de trabalhos como este,

chegamos ao segundo estágio no nosso modelo através de alguns CONCEITOS

que representamos por fichas, que, como tais, podem ser intercambiadas ou

destacadas, principalmente no acesso via computador.
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MODELO 11- ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO

ATRAVÉS DAS UNAN E DE OMIS - FICHAS

FICHAS UNAN FICHAS DE REFERÊNCIA
RECtSELIRECO

AGENTES: INFO,ADM,oPER
AMBIENTE I PERIODOS

Ai I ATUALJfUTURO
AGENTES: INFO,ADM,OPER

(ab, cd, ef)
AMBIENTE I PERIODO

Ai f ATUAL
QUESTOES PALAVRA·CHAVE

Q 1abcdef EXPANSAO
2

N

CRIAÇAO
3 DIMENSIONAMENTO
4 ROT.A,TIVIDADE

N

5 PREVISAO
6 AL TERNATIVAS
7 METODOS
8 RECOLONCAÇAO
9 DEMISSOES

ORIGEM COMPOSl AO
QUESTOES ~=-,-,~~,....-,-I

Q 1 1 .. 5 Q1A - .~ - 1

2 - - - 6 2 - - 4 2A - - - 1
3 6 - - - 1 - - 5 3A 1
4 1 - 4 1 - 3 - 3 5A 1
5 1 - 3 2 1 - - 5 6A 1
6 4 2 - - 1 4 1 - 7A 1
7 - 6 . - 24 - - TOTAIS
8 - 6 . - 3 - - 3 RESUMO: 4"01114 "M1I/6
9 - - 6 - - 3 1 2 OBS: Questões que fazem

TOTAIS 12-13- 11 . 2 . parte da HIPÓTESE I
- 14 -1 -14·27

FICHAS DE MODELOS PARA O FEEDBACK
Ai - ATUAL

FICHAS DE MODELOS PARA A MUDANÇA
Ai· ATUAL

Hipotese I A - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO
OBJETIVOS: Eficiencia interna

Eficácia gerencial
Efetividade na qualidade
Elevação da produtividade

Hi ótese I A - TENDENCIAS DINAMICAS x ESTATlCAS
DESCRIÇAO: Adjudicaçao das reivindicaçoes

Hierarquização das necessidades
.A.companhamento do mercado
nteligência empresarial
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Sendo as fichas dinâmicas, os conteúdos estão relacionados com as

Questões do QUESTIONÁRIO (onde as letras a,b,c,d,e,1 identificadoras dos

Agentes - para INFO a,b; para ADM c,d; e, para OPER e,f - surgem minúsculas),

com as QUESTÕES já tratadas estatisticamente (onde as letras A,B,C,D,E,F para

os mesmos agentes, por motivo de programação visual, surgem MAIÚSCULAS e

. e onde A,C,E ou a,c,e - representam o período "atual"-1980/1990 e as letras

8,D,F ou b,d,f representam o período "futuro"-1990/2000), com as HIPÓTESES

e as técnicas OMIS, em cada uma das UNAN

De posse das fichas, podemos aglutinar todas as informações necessárias

para o estabelecimento de um PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ou um MODELO

AVANÇADO DE INTEGRAÇÃO ENTRE RH/lNFO.

Nas fichas encontramos desde a origem e base desta tese, ou seja as

questões, as palavras que identificam as mesmas, os fatores resultantes, tanto

gerais como os específicos, o nome e a quantidade das técnicas OMIS que

integram RH/INFO, os agentes em detalhe e, principalmente, os MODELOS para

as MUDANÇAS e para o FEEDBACK.

Há espaço suficiente em cada ficha, além .de que outras podem ser

anexadas, para que os interessados e envolvidos com o processo façam anotações

particuiares e pertinen1es às suas próprias contingências e situações.

Neste aspecto, torna-se desnecessário apresentar todo ·0 fichamento,

tendo em vista que o princípio é O mesmo para cada uma delas.

O último modelo tenta englobar os resultados deste estudo, que,

logicamente não podem e não tem a pretensão de serem conclusivos, apesar que

muitas das hipóteses, antes apenas "ditas e repetidas", podem ser hoje discutidas

à luz da ciência, tendo em vista que deixaram de ser empíricas, após a comprovação

através da Análise Fatorial.

O interessante a notar é a continuidade, o enlaçamento, a conjugação de

idéias entre cada uma das UNAN, como degraus que se seguem, resultando em

fatores coerentes, sustentados estatisticamente e representativos de uma realidade.
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Observa-se também, que uma estratégia avançada para a busca da

integração RH com INFO não pode usar um MODELO OPERACIONAL como o

fichamento, sob o ponto de vista de todas as fichas, fragmentadas no tempo e no

espaço, ou um MODELO TÁTICO, sob o enfoque solitário de uma única ficha, com

normas e valores periódicos, contingênciais e situacionais.

Envolve, sim, o MODELO ESTRATÉGICO e o MODELO FILOSÓFICO,

em grandes pinceladas, pois extremamente difíceis de uma descrição precisa e

objetiva; optamos pelas fronteiras detectadas na Análise Fatorial, traçando as

linhas mestras de uma ESTRATÉGIA AVANÇADA para a integração RH/INFO

(MODELO 111,a seguir).

MODELO 111- ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO AVANÇADO

A F
T U
U T
A U
L R

o
29%

Ai I Ae EMPRESA

A
T
U + =

26%
A
l 29% 33% 28<J{

Ai Ae EMPRESA

F
U
T +

U
R 29% 37% 30%

O Ai Ae EMPRESA
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A comparação realizada no MODELO AVANÇADO reflete o

conservadorismo empresarial. Verificando os resultados do período atual (1980/

1990) com o período futuro (1990/2000) não percebemos diferenças significativas,

cabendo destacar que apenas no AMBIENTE EXTERNO em relação a

INFORMAÇÕES,ocorre um sensível destaque, a demonstrar uma expectativa em

relação aos acontecimentos do mercado, da comunidade, do governo, etc., o que

justifica inclusive o emprego do computador como instrumento de agilização do

processo de coleta e arquivo de informações.

Foram feitos também estudos particulares para cada UNAN, conforme o

exemplo e MODELO IV a seguir, que compara os períodos atual e futuro.

MODELO IV - ESTÁGIO AVANÇADO DE INTEGRAÇÃO DE RH/INFO NA

UNAN REC/SELlRECO NO Ai ATUAL.

DEMISSÕES

DIMENSIONAMENTO

PREVISÃO

CRlAÇÁO

EXPANSÃO
ROT ATIVIDADE

s
ca) Todos agentes utUlzom na::s téCnJC03

.ções REATIVAS c.om excessáo de METODOS
que igu.'. Readiv.dade com Pró-_iv+d.ae
(conforme Quodro 3.19. )
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MODELO V - ESTÁGIO DE INTEGRAÇÃO RH/INFO AVANÇADO NA

UNAN REC/SELlRECO NO Ai "FUTURO".

CO)Veríévels que apresentam ana pró-atividade
CRIAÇAO
EXPANSÃO

Finalmente, a análise fatorial permitiu um estudo detalhado de cada uma

.das UNAN enfocadas, em relação aos períodos atual e futuro, e o aspecto do

emprego de OMIS através das variáveis questionadas em uma nova série de

MODELOS. A tendência observada no MODELO 111repetiu-se em todas as UNAN

como pode ser constatado nos MODELOS IV e V, que apresentam poucos.

desvios, mostrando, mais uma vez, um apelo ao conservadorismo nas políticas de

REC URSOS HUMANOS vontadas para a integração com INFORMÁTICA. Algumas

ilhas de excessão, indicando algumas diferenças significativas, talvez sejam

apenas fatos ou atos isolados. Se isto for verdade, novos estudos, novos cortes

longitudinais se fazem necessários para produzirem um melhor entendimento

desse fenômeno, o que permitirá, sem dúvida enriquecer mais ainda este

trabalho.Outro aspecto enriquecedor será o cruzamento detalhado das várias

hipóteses com os diversos e particulares MODELOS de cada UNAN, num trabalho

que foge aos objetivos desta pesquisa.
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ABSTRACT

This paper is a brief discussion of statistical methodology - factor

analysis - applied to a questionnaire that focuses on two business environments,

the Internai (Ai) and the Externai (Ae), including 411 questions.

The methodological strategy adopted involves a social survey research

with business concern, namely, a quantitative and qualitative, descriptive survey,

based upon theoretical reference basis integrated with organizational and social

factors.

The Factor Analysis thus provides for a detailed analysis of the impacts

of said factors on the company, as originated by O&M-I&S (Organization, Methods,

Information & Systems), together with INFORMATICS and with the participation

of HUMAN RESOURCES.

The Factor Analysis is supported by KOLMOGOROV-SMIRNOV,

WILCOXON, FRIEDMAN & KENDALL and CHI-SQUARE TESTS, IN FOUR (4)

Analysis Units (UNAN), covering Recruiting, Training, Wages/Salaries and

Quality of Life at Work (WQL).

Semi-structered interviews increased the working field, opening new

frontiers for the researchers, which may be enlarged or broken through.

Finally, and as one of the results of the work, a series of 21 MAJOR

HYPOTHESES is analyzed and a Simplified Model of Integration between Human

Resources and Informatics is developed.

UNITERMS (KEY-WORDS):

Integration of Human Resources with Informatics.

Participation of Human Resources in OMIS.

Internai and Externai Environments.

Analysis Units (UNAN)

O&M - I&S
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ARTIGO 111

PARA O JORNAL DA UNIVERSIDADE
SAO JUDAS TADEU - USJT

CONSTRUÇAO DE UMA TESE DE DOUTORADO

-INTRODUÇAO

o processo de criação, maturação, lapidação e apresentação de urna

tese é longo e difícil. Mas foi através de perguntas descritivas com estruturas

prescritivas. num modelo próprio, ágil e dinâmico de levantamento e confirmação

de dados. bem como do emprego de método de avaliação, síntese e análise de

seleção das estratégias organizacionais para separar dados e sistemas de

. informações, buscando a melhor tomada de decisão, que procuramos construir

uma tese que apresente um quadro de referência essencial para o empresariado

brasileiro e para os pesquisadores, unindo a prática e a teoria.

o problema da pesquisa foi estabelecido ou ídenttficado com a formulação

de uma pergunta simples sob o ponto de vista de estrutura de palavras, mas

complexo no seu conteúdo, ou seja, "A INFORMÁTICA MUDOU RECURSOS

HUMANOS NAS EMPRESAS?".

A importância da obra pode ser resumida na análise comparativa que

dela surge e, principalmente, das analogias nascentes que poderão ser enriquecidas

em outros trabalhos e pesquisas funcionalistas, pois uma empresa pode ser

funcional para um determinado ambiente (por exemplo, interno) e para outro, não

(por exemplo, externo).

Esta possibilidade requereu uma especificação explicita e detalhada das

áreas criadas de análise (denominadas Unidades de Análise-UNAN) cujos

elementos constitutivos, principalmente no questionário de pesquisa, foram

exaustivamente estudados e reformulados para o entendimento global e a

manutenção do equilíbrio da unidade orgânica, a empresa.
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Como opção, a linguagem empregada na construção do objeto foi própria

do meio empresarial em geral e, em particular, de RH e INFORMÁTICA, facilitando

a compreensão das terminologias empregadas e chavões utilizados.

Por fim, com DURKHEIM (1978: 26), na sua visão de solidariedade

orgânica, COMTE (1978: 25) com sua aproximação estática social e MAX WEBER

(1992:XII) debruçando-se sobre a racionalização e burocratização, foi possível

estabelecer uma interdependência das instituições, no nosso caso, as empresas

em geral e, em particular, as UNAN, e sua adaptação recíproca e de forma

contínua através dos movimentos ajustativos às mudanças que ocorrem no

ambiente.

IMPORTÂNCIA DO TEMA

O assunto da Tese, ou seja, a integração de RH com INFO através das

técnicas de OMIS-Organização, Métodos, Informação e Sistemas, foi percebido

como mais uma oportunidade para se estudar a empresa como uma totalidade

integrante da comunidade (ambiente externo) e que se utiliza das instituições

departamentais (p.ex., RH e INFORMÁTICA) para a sua manutenção e crescimento.

BRUYNE (1982:145) afirma que "os diferentes sistemas ... articulam-se mutuamente

segundo uma ordem hierárquica (valores, normas, motivações, necessidades);

quanto mais um sistema é rico em informações ... mais o seu controle se estende

e, reciprocamente, quanto mais um sistema é rico em energia ... mais seu caráter

condicionante se estende também."

A importância do tema está na sua visão de equilíbrio homeostático entre

duas décadas (1980/1990) e a provável manutenção do mesmo no tempo (1990/

2000). O resultado leva a estabelecer uma possível amplitude das transformaçaes,

mudanças e criação (ou destruição) de outros sub ou super-sistemas, num

processo de alterações que afetam a natureza do sistema empresarial por inteiro

pelos reflexos em cadeia ou cascata.
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Foram estabelecidas na pesquisa para a tese - devido à importância

do tema lapidado em 25 anos de atividades profissionais, na leitura de obras

nacionais e estrangeiras, em discussões a níveis práticos e teóricos em inúmeros

simpósios, seminários, congressos e cursos de graduação, especialização e pós- ..

graduação - relações assimétricas entre as diferentes Unidades de Análise com

os Ambientes Interno e Externo através da INFO e RH, com apoio em OMIS. Os :

testes estatísticos procuram comprovar estas relações, tanto de dependência
como de independência.

O resultado final procura demonstrar que os fenômenos não

independentes entre si (relações simétricas) e não se relacionam mutuamente

(relações recíprocas), mas que um interage, transaciona e se interrelaciona com

o outro, num processo de influência recíproca.

TIPO DE PESQUISA

BARBARA FREITAG (1988: 32) afirma que liA organização temática do

material levanta, contudo, uma série de problemas que também deveriam ser

conscientizados pelo leitor a fim de que não se deixe seduzir por simplificações

·apressadas e homogenei.zações indevidas." Detalhando a pergunta chave para liA

INFO provocou mudanças nos RH nas empresas através de OMIS e como o

sistema forneceu o FEEDBACK", estabelecemos o rumo da pesquisa e adotamos

como procedimento de coleta de dados a PESQUISA DESCRITIVA, quando

pretendemos estabelecer as relações entre as variáveis das UNAN. Entretanto a

estrutura da tese permite ir além da simples identificação da existência de

relações entre as variáveis mencionadas, buscando também determinar, em

alguns momentos, a natureza dessa relação, o que ocasiona a aproximação de

uma PESQUISA EXPLICATIVA, pois irá identificar fatores internos e externos que

contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos. Proporcionando novas

visões do problema questionado, a tese se aproxima do tipo de PESQUISA

EXPLORATÓRIA, pois irá tornar o problema mais explícito e dará subsídios para

construir ou lapidar hipóteses.
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o delineamento expresso no desenvolvimento da pesquisa está baseado

principalmente nos dados fornecidos por pessoas (QUESTIONÁRIO), sendo a

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA e a PESQUISA DOCUMENTAL subsidiárias.

Assim, a opção por uma PESQUISA DE LEVANTAMENTO SOCIAL com

INTERESSE EMPRESARIAL foi escolhida pelas suas vantagens quantificativas,

tanto do ponto de vista estatístico (com o emprego do programa SPSS, indicado na

Bibliografia), como de tempo e espaço.

Outro fator de escolha foi o conhecimento direto da realidade do

pesquisador e dos informantes, que transformaram cada entrevista e processo de

responder ao questionário em mini-pesquisas classificadas como ESTUDOS DE

CASO, ou ainda PESQUISA-AÇÃO ou mesmo PESQUISA PARTICIPANTE .

. Entretanto no decorrer da tese predomina o sentido de LEVANTAMENTOS.

"Uma tese estuda um objeto por meio de determinados instrumentos.

Muitas vezes o objeto é um livro, e os instrumentos, outros livros( ... ) Em certos

casos, pelo contrário, o objeto é um fenômeno real." (UMBERTO ECO 1983: 35).

Nossa tese, como fenômeno real, permitiu que fosse verificado através de consultas

bibliográficas, conversas com especialistas e profissionais da área que a utilização

do questionário seria o instrumental ideal para o tipo de tese em criação. Num

primeiro movimento e tendo corno guia vários questionários elaborados em outras

pesquisas, foi criado o documento oficial da pesquisa em torrna de blocos,

testados em um GRUPO DE TESTE (57 empresas convidadas), acompanhado·

por um GRUPO DE CONTROLE (36 empresas convidadas, com 28 visitas

pessoais de acompanhamento) e o GRUPO DE PESQUISA (64 respondentes), que

originaram um GRUPO DE AMOSTRA composto por 132 empresas.

Com o grupo de amostra, obtivemos o perfil para formar e especificar a

população amestrada. com o alerta de BARROS & LEHFELD (1986:105) "Os

conceitos são fluídos, dependendo de cada caso e das especificações das

características de estudo. Assim, o que numa ocasião constitui a população, em

outra pode ser considerado como uma amostra e vice-versa." 514 empresas

foram consideradas para a pesquisa, baseadas no eixo sul do Brasil e classificadas

na revista Exame (as melhores e maiores de /081992) e nos arquivos empresariais

da PROSELCO-Consultoria Empresarial e Recursos Humanos SC Ltda.



QUADRO DE CONTRIBUlÇÕES

A população amostrada ou população-objeto que possui as informações

que pesquisamos na elaboração da tese é delimitada segundo o critério de

possuirem uma área de RH estruturada a partir de um Dept. de Pessoal que não

atue de forma apenas cartorial, mas também empregue técnicas próprias de

Recrutamento, Treinamento, Salários e Segurança. Outro critério foi o uso da

INFO na operacionalização tanto da produção (robotização) como na administração

(automação de escritórios) e os controles conseqüentes.

Na indicação de empresas, foram consultados o cadastro de empresas

da USJT, bem como companheiros e profissionais de RH e INFO que cederam

relações de empresas associadas a grupos formais e informais (associações,

centros de estudos, sociedades, etc.). Alunos e ex-alunos indicavam as empresas

para as quais prestavam serviços e terceiros prontificavam-se a nos auxiliar. Com

todo este aparato de nomes de empresas e contatos, cheçamos aproximadamente

a cinco mil (5.000) indicações para definir a população amostrada em

aproximadamente 10%. ALBUQUERQUE (1987: 94), que tem respaldo em

SELL TIZ, diz: "com bom julgamento e uma estratégia adequada, possamos

escolher os casos que devem ser incluídos na' amostra e, assim, chegar a

amostras que sejam satisfatórias para nossas necessidades."

Da população amostrada de 514 empresas, 132 tornaram-se a nossa

amostra. Mais de 3 centenas de contatos telefonicos com empresas diferentes

foram realizados no início dos trabalhos, bem como, um pedido individual, por fax

foi enviado para cada uma das empresas convidadas. Após o fax, foram feitos

contatos telefonicos, pela segunda vez, com as 514 empresas, o que resultou no

envio de 17 segunda vias. Uma taxa de retorno de 25,681 % foi obtida, o que em

termos de Brasil e da situação de estagflação parece ser significativo.

o material enviado às empresas foi elaborado via duas impressoras que

emitiram 8.738 folhas de pesquisa propriamente dita e encadernadas em pastas

especiais, cedidas pela USJT. Uma carta, em separado do orientador da Tese,

Prof. Carlos Osmar Bertero, Diretor da FGV-SP, apresentava o conteúdo de cada

uma das pastas. Nesta carta, além da pesquisa em forma tradicional, era oferecida

a mesma, sob forma de disquetes, sendo que apenas 4 empresas consideraram

esta opção, e apenas duas responderam por este meio, a TELESP e a TOGA,

sendo que no primeiro caso, foram constatados diversos tipos de VIRUS, no disket

preenchido e devolvido.

1342
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CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA - CURIOSIDADES

Os resultados da amostra são apresentados em gráficos e quadros, o

que facilita o entendimento da Tese. Alguma curiosidades foram detectadas. Por

exemplo, apesar do prazo de 3 meses para devolução do questionário respondido,

cerca de 20% dos respondentes solicitaram mais 15 dias de prazo para devolução.

Se todas as respostas tivessem sido dadas em disquetes, teríamos um adiantamento

da tese de aproximadamente 3(três) meses e ganharíamos mais 3 (três) meses se

os prazos computacionais fossem cumpridos.

Apenas um questionário foi desclassificado, por falta de

representatividade da empresa; não. recebemos nenhum questionário após a

última data marcada, isto é, 01 de outubro de 1992 . Outrossim, o material

preenchido poderia ser retirado ou entregue em 4 pontos diferentes( FGV, USJT,

USP e PROSELCO).

Tratando-se de uma PESQUISA DESCRITIVA que procura estabelecer

as relações entre as variáveis das UNAN e que reflitam pontos comuns e

integralizadores entre RH e INFO, e tratando-se de uma tese na área de

Administração com fortes vínculos com as Ciências Sociais, foi utilizada a

Estatística para a análise e apresentação dos resultados, agrupados em Categorias,

com a apresentação das Médias Aritméticas, Medianas, Desvio Padrão, Valores

Máximos e Mínimos, Amplitude, além da' aplicação .da ANÁLISE FATORIAL e

demais testes de Kolmogorov-Smirnov , de Wilcoxon, de Friedman & Kendall e do
"qui quadrado".

Apesar de todo o apoio e da riqueza própria da matemática, os recursos

estatísticos empregados na busca de uma análise quantitativa que integre RH e

INFO é pobre se por outro lado não contar com análises qualitativas de cada uma

das 4 dimensões estabelecidas e que procuram inserir os resultados nas UNAN,

nas hipóteses traçadas e num contexto mais amplo de tempo e espaço.

" ... no Brasil, país retardatário, os monopólios implantados pelas

corporações estrangeiras costituem fator de atraso e entrave ao seu próprio

esforço de industrialização". (MONIZ BANDEIRA 1975: 5). Neste tempo e espaço,

o jornal OESP (1993: 11/10/93, pg. 10) traz como manchete "Fiat rompe oligopólio

das montadoras", ao não acompanhar a GM e Autolatina no reajuste a cada 10

dias", A teoria colocou-se, mais uma vez, adiante da prática ...
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Pensando nestas duas posições (monopólio e oligopólio) e comparando

com o mercado de livre concorrência, podemos justificar a dificuldade que reduziu

o número de respondentes e que foi apresentada por aproximadamente 25% das

empresas para as quais foram enviadas as pesquisas: Falta de pessoal, acúmulo

de trabalho pela absorção das atividades desenvolvidas por empregados

dispensados, falta de pessoa responsável por RH, de tempo, de rotatividade de

pessoal de RH, de histórico da empresa, de experiência no cargo, etc. 10% dos

casos estão relacionados com a interrelação e dependência entre os agentes,

fatores e variáveis determinantes dos fenômenos a serem estudados e que não

podem ser vistos de forma isolada e separada.

A aplicação do questionário consumia, em média, segundo informações

dos respondentes, de 2 horas a um período de trabalho (manhã ou tarde). sendo

que as entrevistas ocupavam também um lapso de tempo de 4 horas de atividade

empresarial. Resumindo, um dia de trabalho foi destinado pelos respondentes à
nossa Tese.

72% das empresas possuem a composição do capital com maioria

nacional; de 80 a 90, apenas 55% aumentaram o seu quadro de. pessoal e 25%

dirninuirarn ; entretanto em 1980 e 1990, o número de empregados em INFO

continua sendo 2% do Quadro de pessoal da empresa. Este mesno número 2% é

registrado nas mesmas épocas para RH.

A questão sobre terceirização foi generalista. Comparando os resultados.

com os agentes estudados, apenas em INFO cresceu este processo. Em 1980 a

relação de empregados contratados por CLT era de 1 para cada 2 prestadores de

serviços (terceirizados); em 1990, a relação é de 1 para cada 2,5, a provar que o

processo de terceirização não é novo, mas sua popularidade, agora, deve-se a ..

"moda". Entretanto para ADM e OPER a tendência foi uma redução, contrariando

o senso comum. Para o período 1990/2000 não possuimos dados.

A pesquisa abrangeu em 1980,450.135 e em 1990,597.805 empregados,

sendo que sua distribuição é a seguinte: 2%, tanto em 1980 como 1990 em INFO;

também 2% em Recursos Humanos em 1980 e 1990; 23% dos empregados de uma

empresa são "administrativos", mantendo-se este número de 1980 a 1990.; 60%

são "operacionais", número que também se mantém no período 80/90; os 13%

faltantes correspondem à falta de informações de algumas empresas.
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Esta diferença de 13% constatada na pesquisa, em 10 anos (1980/90)

deve-se ao fato de que os controles do Quadro de Pessoal aperfeicoaram-se,

deste modo o número de empresas que não informaram o solicitado ( número de

empregados) caiu de 19% para 6% (em 10 anos), o que vem atestar a validade

deste critério como dado informativo para a tese.

Em 2% dos casos, ocorreu divergência numa mesma empresa entre os

respondentes da área de RH e da área de INFO, resultando dois questionários

diferentes, considerados independentemente na parte subjetiva de entendimento

das UNAN. Nas partes comuns, só um valor foi considerado.

82% dos respondentes são homens (relação de 5 homens para I mulher).

Das 24 respondentes femininas, 3 não informaram a idade. 31 % dos respondentes

está na faixa de 36 a 40 anos, seguindo-se 19% na faixa de 41 a 45 anos e 17%.

com idade até 30 anos. 63% dos respondentes ocupam cargos de Gerentes (47%),

Diretores (14%) e Superintendentes.

27% têm entre 6 a 10 anos de casa, e 35% de 2 a 5 anos de emprego na

mesma empresa. Mas, acima de 21 anos na mesma organização, encontramos

13% dos respondentes.

Somente 3% dos respondentes possuem mestrado e 11% especialização,

sendo que 107 têm o seu local físico de trabalho no Grande SP

METODOLOGIA - ESTÁGIOS DE INTEGRAÇÃO RH/INFO

Ouvindo a opinião de "experts"no assunto e pela extensão do enfoque,

além do nosso suporte prático e acadêmico, alimentamos a metodologia e criamos

o RESUMO-GRÁFICO n. 01 - Estágios de Integração de RH/lNFO através de

OMIS, apresentado a seguir, que sintetiza as palavras de CERVO & BERVIAN

(1983: 34) "O pensamento alimenta-se da realidade externa e é produto direto da

experiência. "
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RESUMO-GRÁFICO N. 01

ESTÁGIOS DE INTEGRAÇÃO DE RH/INFO ATRAVÉS DE OMIS

O centro (RHiINFO representa o IDEAL, onde a Organização, Métodos,

Informação e Sistemas (OMIS) compartilham do espaço e do tempo na mesma

proporção, dando o equilíbrio necessário às atividades empresariais. Assim, uma

empresa que atue em ALFA é considerada estável em sua filosofia, crescente em

sua estratégia, pró-ativa em suas táticas e mutante em sua operacionalidade. As

demais letras gregas indicam outras possíveis (e infinitas) situações empresariais,

numa prova real de que não existem duas empresas iguais, como por exemplo a

empresa em BETA, onde a empresa possui organização, métodos e sistemas,

como pontos fortes. mas não considera as informações com o devido valor. Assim

temos as análises que desejamos a respeito do mercado, valendo uma análise

individual para cada empresa.

O quadro conceitual, a bagagem profissional e a vivência acadêmica,

tanto na área principal de RH como na de domínio conexo INFO. formulamos,

indagações complementares àquelas questões principais e que envolvem duas.
situações, a real e a ideal.
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A necessidade destas múltiplas questões surge da própria Pesquisa

Exploratória e, conforme MEIRELLES (Tese de Doutorado: 190): "um Sistema de

Informação, envolvendo Recursos Humanos, Informática e O&M (e no nosso caso

específico OMIS) é um "estudo global (que) é demorado e caro. Sua eficiência é

inegável, o problema é o custo, tempo e recursos de sistemas necessários para

implementação só faz sentido para empresas maiores em estágios avançados de

informatização. "

Com esta orientação, vale ressaltar que ao procurar caracterizar bem os

limites da pesquisa e do süuacíonal da mesma, forçamos o respondente a um

levantamento histórico da empresa e das atividades de RH e sua integração com

O&M e INFO. Assim, só 18% dos respodentes possuiam INFO antes de 1970; até

1980, 61 % já possuiam INFO; até 1989, 97% já contavam com INFO nas suas

atividades. Conclusão: 79% das empresas organizaram INFO entre 1970 e 1989.

61 % das empresas NÃO possuiam O&M antes da INFO, provando que a

"evidência empírica (que) mostra que de cada dez problemas surgidos durante a

fase de implementação, nove têm raízes organizacionais e apenas um tem origem

técnica."(MEIRELLES -Tese de Doutorado: 41).

Na década de 60/70 a passagem contábil da folha de pagamento para o

computador levava até 2 anos; na década atuai de imerdependência pode levar no

máximo 30 (trinta) dias:

A metodologia nos permite uma avaliação primária da mudança do

profissional técnico ou analista de O&M tradicional para a nova figura de analista

ou profissional de OMIS. O que torna impossível esta integração é a simples e

radical junção de dois modos de pensar, agir e atuar, que sem dúvida originará o

conflito, e todos tendem a perder, principalmente a empresa. 65% dos respondentes

admitem possuir este profissioal de OMIS e 35% não o identificaram. Mas apenas

53% fornecem dados precisos sobre os mesmos.

A metodologia da pesquisa apresenta uma escala com número "par"de

graduações, comuns às pesquisas empresariais de salários e semelhantes,

eliminando uma certa tendência à concentração de respostas em torno do valor

médio (tendência central). Temos assim os graus MUITO BAIXO-MB; BAIXO-B;

o ALTO-A e o MUITO ALTO-MA.
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Como exemplo da aplicação da metodologia e procurando detectar

enfoques diferenciados de agentes e fatores internos no ambiente empresarial e

procurando detalhar mais ainda o quadro de integração e interrelação entre RH e

INFO, as questões de números 22 a 32 trataram de detalhar tópicos como:

preparação, participação, comunicação formal e informal, qualidade da

comunicação, racionalização da gestão, adaptação, administração por Objetivos

(APO), jogos de empresas (JE) e cenários futuros (CF), planos diretores,

planejamento estratégico e outros itens que o respondente poderia indicar.

Ainda como exemplo, a Questão 28, revela que 25% dos respondentes

levaram mais de 5 anos para se adaptarem à INFO e 51 % até 3 anos, o que permite

dizer que a integração entre RH e INFO está, num horizonte de tempo, entre 2 e

5 anos, conforme as características particulares de cada empresa e fatores

internos.

A questão 33 indica que o envolvimento de RH com INFO ocorre em 29%

dos casos através de ANÁLISE DE SISTEMAS, 17% em SUPORTE PARA O

USUÁRIO, em 14% por NECESSIDADE DE TRABALHO e também com 14% pelos

GRUPOS DE TRABALHO e pela AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS.

Com a tabulação metodológica destas percepções ou o julgamento dos

profissionais respondentes, chegamos à justificação apresentada por

ALBUQUERQUE (Tese de livre-docência: 109) "O fato de trabalhar com a

percepção ou o julgamento do respondente, justifica-se pela premissa de que se

existem pressões de fatores dos ambientes externo e interno da empresa na

formulação do Planejamento Estratégico de Recursos Humanos, estas são relfexos,

na verdade, da maneira como o executivo as percebe e não, necessariamente, de

suas condições reais. Esta constatação é resultado das pesquisas desenvolvidas

por PORTER e LAWLER (1968)."

Devido à riqueza dos dados e em função da amostra não-probabilística

a tese não apresenta explicações através de inferências estatísticas que venham

esclarecer determinadas relações de causa-efeito entre os agentes, fatores e

variáveis do estudo desenvolvido, chegando-se em alguns momentos, através de

resultados estatísticos, a elaboração de hipóteses que não foram registradas,

apesar de mencionadas nos estudos iniciais.
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Na outra mão, com a ausência de cruzamentos entre os componentes

das Unidades de Análise impossível para tal estudo acadêmico

buscou-se através de generalizações atender às hipóteses estabelecidas e criar

possibilidades futuras.

Por fim, todas estas limitações são na realidade oportunidades de

expansão deste trabalho. Uma questão de conveniência, custo, tempo e espaço,

criam barreiras, entretanto todas as questões da Pesquisa foram analisadas e

representadas.

AVALIAÇÃO GERAL DAS HIPÓTESES ESTUDADAS

Para a UNAN REC/SELlRECO temos 18 HIPÓTESES.

Para a UNAN TRE/DES/RECI ternosze HIPÓTESES

Para a UNAN SAL(AD)/BEN(QVT) temos 24 HIPÓTESES

Para a UNAN SEG/SAUD OCUP temos 20 HIPÓTESES

No total são 86 hipóteses que chamaremos para fins de distinção, de

MENORES, e 21 hipóteses que chamaremos de MAIORES ou PRINCIPAIS,

ficando claro que ambos os valores não se SOMAM, mas apenas se COMPLETAM.

A simplicidade da emissão oral de uma hipótese contrasta, muito

profundamente, com o trabalho da sua redação, em princípio, e, depois, da

estruturação dos dados e informações para a sua comprovação, e, finalmente, a

grande barreira da sua redação.

Foram quase 100 páginas de análises e sínteses, repletas de tenacidade

e de alguns pontos de quase desistência. Para cada uma das 4 UNAN (Unidades

de Análise) foi estabelecido um número de HIPÓTESES, que se subdividiam para

os AMBIENTES INTERNOS (Ai) e EXTERNOS (Ae) e para os dois períodos, o

chamado "atual" (1980/1990) e o "futuro" (1990/2000). Assim, temos HIPÓTESES

MAIORES (itens) e as MENORES (sub-itens e sub-sub-itens).

De todas as HI PÓTESES, 17 não foram confirmadas ...
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ARTIGO IV

PARA O JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO - OESP

MUDANÇAS EM RECRUTAMENTO & SELEÇAO
(*)

Visitando uma Universidade, fui atendido por uma Secretária de Diretoria.

Enquanto aguardava na ante-sala fui surpreendido com o seu comentário: "Gostei--

muito de seu trabalho em RH. Apliquei o seu Manual em diversos casos." Intrigado,

quis saber detalhes. Em resumo: é psicóloga formada, com CRP, trabalhava com

Recrutamento & Seleção em grande empresa industrial. Dispensada, há mais de

um ano, conseguiu há dois meses este emprego.

Há centenas de histórias semelhantes a esta. Recursos Humanos, como

departamento foi um dos mais atingidos pelos "cortes", seja de despesas, de

pessoal, de custos, etc. Quem acompanha os processos e os sistemas

administrativos empresariais sabia que este fato iria acontecer, mais cedo do que

muitos esperavam. Um dos sinais evidentes foi a introdução do COMPUTADOR na
empresa.

Visando estudar os Conflitos, Problemas e Crises (CPC) que a introdução

deste instrumental ocasionou nos Recursos Humanos nas empresas, foram

entregues 540 questionarios com 411 questões cada um, aos Diretores e Gerentes

de RH/RI das empresas representativas no mercado brasileiro. 132 responderam

e durante 12 meses as questões foram tratadas por Análise Fatorial e uma série

de dados estatísticos, dentro de uma tese de doutorado na FGV-SP, sob o título:

"INFORMÁTICA: Fator de Mudanças na Organização, Métodos, Informação e

Sistemas (O&M-I&S) dos Recursos Humanos nas Empresas do Brasil".

No presente artigo, analisamos as probabilidades de MUDANÇAS na

chamada UNAN-Unidade de Análise REC & SEL & RECO (Recrutamento,

Seleção & Recolocação), fornecendo algumas conclusões e sugestões.
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Observaremos 4 FATORES NOVOS (obtidos da análise fatorial para o

período "futuro"de 1990/2000), dois relacionados com a técnica "INFORMAÇÃO",
um com "SISTEMAS"e outro com "ORGANIZAÇÃO".

Analisando mais de perto cada um deles, principalmente comparando o

período "atual"(1980/1990) podemos inferir que os RECURSOS HUMANOS na

empresa, quando enfocados sob um lado generalista e na lente de INFORMÁTICA,

vai exigir novas formas de PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO, mais estruturadas e

compatíveis com a realidade e com as técnicas modernas de produção, onde a

Informação, como técnica de integração de RH com INFO, deverá ser em tempo
real.

Este fato exige de RECRUTAMENTO & SELEÇÃO (e mesmo de

RECOLOCAÇÃO) uma mudança no acompanhamento dos acontecimentos no

Ambiente Interno (Ai), como por exemplo, produção, salários, afastamentos,

férias, substituições, plano de carreira, etc., bem como no Ambiente Externo (Ae),

como p.ex., vendas, concorrência, mercado internacional, política econômica, etc.

Este acompanhamento somente poderá ser feito se houver verdadeira inter-

profis.sionalidade no Dept. de Rec. Humanos, isto é, todos deverão entender as

entradas, processamentos, arquivo e sai das do processo administrativo deRH.

Paredes deverão ser demolidas, distancias deverão desaparecer, comunicações

serão padronizadas através da INFORMÁTICA, o generalista substituirá o
especialista ...

O mesmo procedimento ocorre em relação às Informações sobre os

problemas internos de ROTATIVIDADE DE PESSOAL, com uma curiosidade. Os

respondentes colocam o pessoal ADMINISTRATIVO em primeiro lugar na

preocupação de acompanhamento; INFO varia do 2 para 3 lugares, conforme a

empresa. Um dado interessante neste fator são as questões com cargas fatoriais

negativas, a indicar que a falta de compreensão, por parte do pessoal de INFO, da

cultura da empresa é que os sujeita a processos de demissão e rotatividade mais

elevado. PESSANHA (1987: 84) alerta para o fato de que: "Toda a atenção deve

ser dada ao aspecto humano; os participantes de um projeto-piloto tendem a se

ressentir de sua posição de "cobaias"caso não sejam suficientemente motivados",

e, completamos, sejam eles os usuários (mais comum) ou os implantadores da
nova tecnologia.
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Uma mudança é o enfoque administrativo de ROTATIVIDADE DE

PESSOAL, onde a área de REC &SEL & RECO, deverá atuar, buscando reduzir

custos, controlar despesas e motivar o pessoal, pois cortes de pessoal são

traumáticos, criando CPCs (conflitos, problemas e crises), perfeitamente

contornáveis onde os processos de O&M-I&S fossem desenvolvidos e aplicados

profissionalmente.

Continuando o estudo e como consequência o fator SISTEMAS DE

EXPANSÃO DE PESSOAL, tem como suporte a conhecida necessidade de

Recursos Humanos de teruma previsão para contratação de todos os profissionais,

com destaque para os de INFO. Neste caso específico, a preocupação sobre o

assunto ocupa o primeiro lugar. Empatados encontramos o pessoal ADM e OPER,

logo em seguida. Isto significa uma mudança siginificativa para REC & SEL &

RECO, pois exigirá acompanhamentos diuturnos dos acontecimentos com este

tipo de profissional, desde programas escolares de 2 e 3 graus, como conhecimentos

de Softwares e Hardwares.

Outro fator novo é aquele que trata da ORGANIZAÇÃO de fontes

alternativas para REC & SEL, onde INFO vem atráz de ADM, seguido de

OPERAÇÃO. Analisando-se as questões, principalmente aquelas que estão

relacionadas com a INFO, algumas conclusões são obtidas, como, por exemplo,

que os processos demissionários com este tipo de profissional, provocam ~ma

média para alta preocupação, principalmente quando refletem uma visão de

concorrência e/ou cornpetitividade no mercado externo( isto é, perde-se um

funcionário para empresa vizinha, concorrente ou até parceira ou terceirizada).

No outro extremo, encontramos a preocupação dos respondentes, que

foram auxiliados pelos Gerentes de CPD e analistas de OMIS, com os Recursos

Humanos operacionais, o que vem confirmar a forma clássica de tratamento

diferenciado entre pessoal técnico/administrativo e operacional.

Também está confirmado que o Sistema Social do Quadro de Pessoal

existente no período de 1980/1990 será mantido no período de 1990/2000, pois os

fatores obtidos ( isto é, o F7-SSQ* futuro desejado) não diferencia da situação

atual(F7-SSQ).Este é um bom indicador para os profissionais que atuam com

REC &SEL & RECO, que eles terão muitas oportunidades para a realização

profissional através dos processos de MUDANÇAS ou MODERNIZAÇÃO.
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Convém lembrar que as análises são restritas aos fatores que tratam de

INFORMÁTICA (INFO) como assunto central da tese, sendo que os comentários

em relação a ADM e OPER complementam e suport~m evidências em relação ao
primeiro agente.

O FATOR Sistemas de Expansão de Pessoal, está relacionado com a

técnica que trata dos SISTEMAS de papéis no trabalho, dando origem às

Descrições de Cargos, material utilizado tanto nas políticas salariais como nos

processos de Rec & Sei & Reco. Este fato leva a busca constante de integração

desta área de RH com as demais da empresa, -pois MUDANÇAS em atividades

fabris ou de escritório ( por exemplo, introdução de AE - Automação de Escritórios

ou de ET - Estações de trabalho na fabricação), alteram profundamente o perfil

dos candidatos, as DCs, os salários e os demais planos de TRE &DES & RECI,

cqnjugados com Planos de Desenvolvimento de Pessoal, de busca de Talentos e

de Reciclagem, além, dos Planos de Carreira e Satisfação Pessoal.

Dentro da visão sistêmica proposta por esta tese, a visão FUTURA do

profissional de Recursos Humanos que atua com REC & SEL & RECO liga-se a

TRE & DES & RECI através da técnica de INFORMAÇÕES.

Informações que atuam sobre os valores observados no agente REC &

SEL & RECI quando da contratação de Recursos Humanos, principaimente da

área de INFO. Na prática notamos esta situação em relação ao PLANO DE

CARREIRA, onde o agente OPER possui a carga fatorial mais alta, seguida por

ADM e depois o agente INFO, numa clara demonstração da realidade empresarial,

onde encontramos uma forte hierarquia com as Descrições de Cargos tanto a nível

operacional como administrativo, formalizadas e assentadas, provando que, pela

revolução tecnológica constante, fica difícil o estabelecimento de seguros PLANOS

DE CARREIRA para o pessoal de INFO, ao contrário de ADM e OPER,

principalmente neste último.

A UNAN REC & SEL & RECO na análise fatorial, comparativamente com

o período atual (1980/1990) obteve 4( quatro) novos fatores, isto é 50% dos casos

para o pe ríodo futuro (1990/2000), provando a posição apresentada sob forma de

escada de que esta área é a mais adiantada do Departamento de RecursoS

Humanos, o que permite visualizar novas oportunidades e novas formas de
MUDANÇAS.

i ~
il
i: .t;:.
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MODELO I - Estágio de integração RH/INFO INICIAL através de OMIS

Métodos
(Modelos)

I Inf orlaação
(Feedback)

Sistemas
(Mudanças)

Comportemental

PDG / PDRH

No Modelo I estamos propondo uma arquitetura de penetração de OMIS

nas quatro UNANs através da visão sistêmica (ENTRADA/PROCESSAMENTO/

.SAíDA), com o referencial Instrumental e Comportamental, o que permite

estabelecer diversas formas de interrelações, interdependências e transações;

permite também uma listagem e escolha de variáveis que atingem os Agentes

INFO, ADM e OPER e, através da informática, diversas formas de navegação.

Outrossim, esta penetração ocorre através de PLANOS DIRETORES, tanto

GERAIS, como de RECURSOS HUMANOS e de INFORMÁTICA, com destaque

especial para os Planos Estratégicos de REC & SEL & RECO.
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Os resultados da análise fatorial levam a crer que o sistema de feedback

aplicado pelas empresas nesta UNAN é ativo, podendo ser considerado, em

alguns casos, pró-ativo, devido aos valores altos nas cargas fatoriais. Entretanto

as variáveis que intereferem com REC & SEL & RECO permitem criar outros

quadros futuros, onde os processos de atualização, irão transformar os profissionais

desta área em verdadeiros Agentes de Mudança.

CONSIDERAÇÕES SOBRE AS MEDiÇÕES DA REATIVIDADE E DA

PRÓ-ATIVIDADE na UNAN REC & SEL & RECO, no Ai e Ae, e para os períodos

ATUAL X FUTURO.

No Ai e para o período de 1980/1990 todas as 9 (nove) questões do

questionário entregue, isto é, 100% apresentaram respostas identificadas como

situação de "MUITO REATIVO" isto é. mesmo havendo políticas de Recursos

Humanos pró-ativas, os movimentos são lentos e retardados para enfrentarem

uma realidade dinâmica de integração homem X máquina. CONCLUSÃO: No

período ATUAL o profissional de RH nos processos de REC/SELlRECO estava

sempre "correndo atrás" dos acontecimentos ou "apagando incêndios",

principalmente aqueles relacionados com a CRIAÇÃO DE CARGOS EM INFO,

com a ROTATIVIDADE e com os problemas de DEMISSÕES no ramo.

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos" deve mudar muito pouco. Cinco (5) questões ou apróximadamente

55% são "POUCO PRÓ-ATIVAS" ( o que significa que continuam a ser "MUITO

REATIVAS"), duas conseguem manter o "status"de "Equilíbrio" (EXPANSÃO e

RECOLOCAÇÃO) e apenas 2 (duas) levam a situação de "MUITA PRÓ-

ATIVIDADE" em áreas que envolvem as técnicas de OMIS.

A primeira delas se refere a ALTERNATIVAS no setor, que chega a 70%

e a segunda a MÉTODOS com 80%, como a indicar a necessidade de, pelo menos

para INFO os profissionais de RH criarem novos métodos e novas alternativas

para completarem o quadro de pessoal da empresa.

No Ae e para o período de 1980/1990 temos 6 (seis) questões, isto é,

aproximadamente 70%, que apresentaram respostas identificadas como situação

de "MUITO REATIVO"isto é, mesmo havendo políticas de RH pró-ativas, os

movimentos são lentos e retardados para enfrentarem uma realidade dinâmica de

integração homem X máquina.
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CONCLUSÃO: No período ATUAL no Ambiente Externo, o profissional de

RH nos processos de REC/SELlRECO estava sempre, repetindo a situação

anterior, "correndo atrás" dos acontecimentos ou "apagando incêndios",

principalmente aqueles relacionados com a QUALIDADE DE FORMAÇÃO DE

TÉCNICOS EM INFORMÁTICA, com a DEMANDA E ABSORÇÃO DE PESSOAL

DE INFO e com os SISTEMAS de TÉCNICAS, TENDÊNCIAS e ACEITAÇÃO DE

RECOLOCAÇÃO no ramo.

Entretanto para o mesmo período (1980/1990) 3 questões deram como

resultado uma situação de "POUCO REATIVA", isto é, os profissionais de J1H

estavam medianamente preparados para assuntos como a análise e a

disponibilidade de BACHAREIS em INFO, bem como com o relacionamento com

os profissionais de O&M-I&S.

CONCLUSÃO: Empresas aplicam e possuem

ORGANIZAÇÃO,MÉTODOS, INFORMAÇÓES e SISTEMAS que podem ser

considerados avançados para atingirem o Ambiente Externo na tentativa de

recrutarem e contratarem os melhores profissionais que estão nas Universidades.

Programas específicos das empresas atestam esta forma de atuação, bem como

programas conjuntos de Seleção em Faculdades e Escolas diferenciadas, como

FGV, POLI, etc ..

Para 1990/2000 este quadro, segundo os respondentes e seus

"sentimentos" deve mudar muito. As 9 (nove) questões, isto é 100% são "MUITO

PRÓ-ATIVAS" (o que significa, também, que são "POUCO REATIVAS") como a

informar que existe um desejo para o final do século de mudanças nas políticas de

RH para INFO em relação a presente UNAN de REC & SEL & RECO.

3 questões estão com valores acima de 70% com destaque para a que

trata da formação de BACHAREIS com 95% indicando a preocupação dos RH para

INFO em tornarem-se teóricos, e não apenas práticos. Outrossim o valor de 55%

de pró-atividade para as situações de ACEITAÇÃO DE PROGRAMAS

RECOLOCAÇÃO indica que este MÉTODO pode não interessar como política de

RH para os profissionais de INFO.

(*) TIBOR SIMCSIK, é doutor e mestre em Adm. de RH com

domínio conexo em Informática. Consultor pela PROSELCO.
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ARTIGO V

PARA O JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO- FSP

NOVAS HIPÓTESES EM RECRUTAMENTO
& SELEÇAO (*)

o estabelecimento de hipóteses em Recursos Humanos é simples. E' só

reunir um grupo de profissionais da área e teremos um caldo de idéias, posições,

conceitos e, evidentemente hipóteses.

A simplicidade da emissão oral de uma hipótese em se tratando da

profissão de "técnico" em Recursos Humanos contrasta de forma violenta e muito

profundamente, com o trabalho da sua redação, em princípio, e, depois, da

estruturação dos dados e informações para a sua comprovação, e, finalmente,

surqe a grande barreira da apresentação formal, tanto no modo acadêmico como

de relatório empresarial.

Vamos apresentar alguns resultados de um questionário com 411 questões

distribuídos para mais de 500 empresas, cujas respostas foram tratadas por

Análise Fatorial e outros testes estatísticos, procurando responder um rol de

novas hipóteses na área de RH, destacando-se neste artigo, as relacionadas com

a Unidade de Análise -UNAN REC & SEL & RECO. O detalhamento encontra-se

na tese de doutorado "INFORMÁTICA: Fator de mudanças na Organização,

Métodos, Informação e Sistemas (O&M-I&S) dos Recursos Humanos nas empresas

do Brasil", apresentada na FGV-SP.

HIPÓTESE IA - O Mercado de Trabalho foi dinâmico em REC/SEL

para RH voltados à INFO." ( Para o período "ATUAL"(1980/1990) nos Ai e Ae).

No Ai a atividade de Recursos Humanos sem o PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO (isto é, sem uma visão pró-ativa) conduz a uma administração

reativa, ou aquela conhecida nos meios empresariais como a de "apagar incêndios",

em processos desgastantes, naquilo que KATZ & KAHN (1978:131) afirmam ser

"uma das principais funções da administração de cúpula é a adjudicação de

reivindicações que competem entre si e de exigências em conflito. ", e continuam,

logo a saçuir: "Cada ( ) subsistemas organizacionais desenvolve suas próprias

tendências dinâmicas (... ) Estas tendências dinâmicas dos subsistemas nem
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Ora, quanto mais rápidos estes processos de adjudicação obtidos

através da reatividade aos acontecimentos, situações e atuações, menores serão

os prejuizos ou os custos para a empresa.

Entretanto esta rapidez exige um extremo dinamismo no mercado de

trabalho, envolvendo desde a CRIAÇÃO de cargos, a PREVISÃO, EXPANSÃO e

DIMENCIONAMENTO de pessoal, a procura de fontes ALTERNATIVAS de

R&S&R, bem como MÉTODOS dinâmicos de resposta ao mercado. Para o período

atual e para o Ambiente Interno-Ai, a HIPÓTESE está confirmada.

No Ae e através da Tabela de Freqüências Relativas obtida nas

AMOSTRAS RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ae "ATUAL"DA UNAN REC/SELI

RECO, que encontra-se no corpo da tese, encontramos um posicionamento muito

semelhante ao Ai, pois, sem dúvida a atividade de Recursos Humanos para o

Ambiente Externo exige um mínimo de PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO,

principalmente sob o foco da presente UNAN. Não é sem sentido que KATZ &

KAHN (1978:147) afirmam que "O processo contínuo e inevitável de'.

RECRUTAMENTO (ênfase nossa) organizacional é um dos mais importantes

fontes de influência do AMBiENTE EXTERNO (idem).", o que pode determinar e

o que conduz a uma administração menos reativa e mais pró-ativa.'

Mas, na maioria dos casos a dinâmica de responder o quanto mais

rápido os problemas de falta e a qualidade dos TÉCNICOS, ter previsões corretas

de futuras DEMANDAS, empregar TÉCNICAS modernas de R&S&R e ter o pulso

das TENDÊNCIAS do mercado em relação aos profissionais de OMIS. menores

serão os prejuizos ou os custos para a empresa. Ora esta rapidez exige um

extremo dinamismo na visão externa do mercado de trabalho. Para o período atual

e para o Ambiente Externo-Ae a HIPÓTESE está confirmada.

H IPÓTE S E I 8- O Mercado de Trabalho apresentará retração em

REC/SEL para RH voltados a INFO." (No PERíODO FUTURO e para o Ai e Ae)
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No Ai a HIPÓTESE está confirmada. Com a retração econômica e

sendo a área de REC/SEURECO a que mais "sente"o Ambiente Externo e seus

reflexos no Ambiente Interno, percebemos que a EXPANSÃO de pessoal entrará

em equilíbrio, haverá mais Planejamento na CRIAÇÃO e DIMENSIONAMENTO

de pessoal com mais pró-atividade nos atos administrativos; a PREVISÃO

continuará muito reativa, entretanto duas Questões ·permitem perceber que para

combatermos a RETRAÇÃO prevista na hipótese deveremos ter mais

ALTERNATIVAS e melhores MÉTODOS para a manutenção da dinâmica desta

UNAN.

No Ae através de uma Tabela de Freqüências Relativas podemos

considerar que o crescimento constatado em todas as questões, de uma situação

de POUCA REATIVIDADE para a "MUIPAT" caracteriza um movimento contra a

retração que deverá ocorrer neste final de século, principalmente na PROCURA

de mão-de-obra pelas empresas que obrigará a uma atividade altamente pró-

ativa para que não haja prejuízos de imagem, de conceitos, métodos, informações

e sistemas, tanto internos como externos. Os números indicam que a nossa

HIPÓTESE é válida.

H IPÓTE S E II A - O Mercado de Trabalho foi estável em RECO

para RH voltados a INFO." (No PERioDO "ATUAL"e para o Ai e o Ae)

No Ai na Tabela de Freqüências Relativas obtida no Quadro

AMOSTRAS RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "ATUAL"DA UNAN REC/SEU

RECO,verificamos que os números vem ao encontro da Hipótese, pois o mercado

de trabalho sendo dinâmico em REC/SEL como verificado, tem como consequência

uma estabilidade nos processos de RECOLOCAÇÃO, indicado pelos altos valores

(todos 90%) obtidos na pesquisa.

No Ae encontramos números que contradizem nossa HIPÓTESE

pois identificam movimentos dinâmicos no mercado externo principalmente naquele.

relacionado com o profissional de OMIS. Desta forma para este ambiente, a

hipótese não é válida.
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.:..H.:...;I..;..P.....;O=.'-.:,T-=E=-=S-=E=--_:..:.II--=B_ - O Me rca do de T rab ai ho ma nterá esta

estabilidade (em RECO para RH voltados a INFO)." (No PERíODO FUTURO

e para o Ai e Ae).

No Ai e com apoio da Tabela de Freqüências Relativas obtida no

Quadro AMOSTRAS RELACIONADAS (PAREADAS) DO Ai "FUTURO" DA UNAN

REC/SELlRECO, observamos que as previsões para o futuro permanecem estáveis,

tanto sob o aspecto de rotatividade e demissões de pessoal; uma pequena

mudança ocorre nas técnicas empregadas para RECOLOCAÇÃO, como uma

indicação do aprimoramente desta técnica em relação ao mercado de

trabalho.Nossa HIPÓTESE pode ser classificada como correta.

No Ae os valores obtidos para o Ae podem identificar que a HIPÓTESE

11B para o Ae e período futuro está incorreta, ou pelo menos, parcialmente correta.

As diferenças de até 35% entre o período atual e o futuro, indicam um

dinamismo que se opõem a estabilidade prevista em hipótese. Este fato é

confirmado pelo questionário, onde os processos de RECOLOCAÇÃO passam a

receber uma AC EIT AÇÃO diferenciada no período futuro. Segundo a revista VEJA

(1993: 80) liA perda do emprego está entre os acidentes mais traumáticos que

acontecem na vida de alguém. Com os programas de recolocação, pelo menos o

demitido não se sente completamente no escuro."

Na mesma reportagem e em paralelo podemos observar que os índices

de ABSORÇÃO e os CONHECIMENTOS são analisados, como por exemplo,

quando a reportagem afirma que "Os operários frequentam cursos

profissionalizantes ... ", ou quando encontramos uma opinião sobre o número de

recolocados numa determinada empresa:" O saldo é bom, para um mercado que

entra em seu quarto ano de recessão". Nossa pesquisa solidifica um posicionamento

pró-ativo, atendendo, em parte, o reclamo de KATZ & KAHN (1978: 86) que

afirmam: "A pesquisa tem negligenciado o clima organizacional e, no entanto, este

pode fornecer belos rendimentos para a compreensão do funcionamento

organizacional." Estes números orientam na avaliação do clima ou da cultura

organizacional voltado ao aspecto da UNAN em questão, podendo torná-Ia

parcialmente correta conforme uma interpretação otimista do observador.
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.:,...H..:...,:I:...,:.P_O=':...-T:.....=E:...::S::...;E=----=I...:..I.:....I .:...A.:.... - O Mercado de Trabalho foi extremamente

dinâmico em REC/SEL para RH voltados a ADM e OPER." (Para o PERíODO

ATUAL e para o Ai e o Ae)

No Ai lembramos que a atividade de Recursos Humanos sem o

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (isto é, sem uma visão pró-ativa) conduz a

uma administração reativa, naquilo· que KATZ & KAHN (1978:131) afirmam ser

"uma das principais funções da administração de cúpula é a adjudicação de

reivindicações que competem entre si e de exigências em conflito."Os mesmos

autores confirmam páginas antes (1978:123) que "O método típico de lidar com a

tensão do sistema interno é o da transigência. Este tipo de solução tende a fazer

concessões aos subsistemas e não a exigir-lhes o abandono de funções ou

recursos essenciais.", para continuarem, logo a seguir: "Cada (... ) subsistemas

organizacionais desenvolve suas próprias tendências dinâmicas ... (... ) Estas

tendências dinâmicas dos subsistemas nem sempre são manifestadas nos mesmos

termos e com igual vigor".

Verificamos, pelos resultados, que esta HIPÓTESE 111 A pode ser

considerada no mesmo nível da HIPÓTESE I A, isto é, CONFIRMADA e aprovada,

pois se não ocorre uma reatividade extrema como os números indicam, o

mercado de trabalho não pode ser considerado extremamente dinâmico. Com este

resultado conclui-se que há um mesmo nivel de tratamento dado pelos profissionais

de Recursos Humanos aos três agentes agora estudados.Sem dúvida a

atividade de Recursos Humanos para o Ambiente Externo exige um mínimo de

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, principalmente sob o foco da presente UNAN.

Não é sem sentido que KATZ & KAHN (1978:147) afirmam que "O processo

contínuo e inevitável de RECRUTAMENTO (ênfase nossa) organizacional é um

dos mais importantes fontes de influência do AMBIENTE EXTERNO (idem).", o

que pode determinar e o que conduz a uma administração menos reativa e mais

pró-ativa.
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Um resultado contrário ao obtido para INFO e ADM é encontrado para o

agente OPER, onde a situação é muito estavel, cabendo ao REC/SEL um retorno

de procura e seleção ao nível de técnicos, bachareis e especialistas para .este

agente (OPER), refletindo uma realidade de oferta de mão -de-obra qualificada,

num indicativo de que "Assim, toda organização tem um SISTEMA EXECUTIVO

para a execução da diretriz ou para a implantação das decisões administrativas .:

Além disso, em uma estrutura democrática há um SISTEMA LEGISLATIVO,

separado cujos membros estão investidos de poder para selecionar os executivos

de cúpula, estabelecer diretrizes, escolher entre políticas alternativas de tíderança

ou vetar as propostas das diretrizes que deveriam ser seguidas. (KATZ & KAHN

1978: 63)", e, acrescentamos, também o SISTEMA OPERACIONAL, reflexo dos

dois sistemas mencionados e deles altamente dependente. Desta forma a INFO

está mais próxima ao EXECUTIVO no seu processo de implantação das decisões

administrativas, enquanto o SISTEMA LEGISLATIVO pende para a atuação de

Recursos Humanos, principalmente nos processos produtivos que envolvem o

SISTEMA OPERACIONAL.

Abrigando-se nestas três dimensões, o dinamismo da hipótese também

pode ser considerada e CONFIRMADA, pela interdependência dos 3 Sistemas.

,
H IPOTES E III B -o Mercado de Trabalho apresentaràestabntdade

em REC/SEL para RH voltados a INFO." ( Para o PERíODO FUTURO e para o

AieoAe)

Nossa HIPÓTESE está confirmada. No Ai com a retração econômica

e sendo a área de REC/SEL/RECO a que mais "sente"o Ambiente Externo e sua

influência no Ambiente Interno, percebemos que a EXPANSÃO de pessoal entrará

em equilíbrio(50%/50%), haverá mais Planejamento na CRIAÇÃO de cargos, com

a relação aproximada de 70% para 30% (antes, em 1980/1990, era 90%/10%)

significando um aumento na pró-atividade em DIMENSIONAMENTO do quadro

de pessoal e que a PREVISÃO continuará muito reativa, com pequeno decréscimo.

Há indícios que para combater a RETRAÇÃO prevista na hipótese

deveremos ter mais ALTERNATIVAS e melhores MÉTODOS para a manutenção

da dinâmica desta UNAN.Tal fato é bem expresso pelos números apresentados

significando que a pró-atividade em REC/SEL e até RECO visam procurar a

estabilidade dentro da integração de RH com INFO.
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No Ae, podemos considerar que o crescimento constatado em todas

as questões de uma situação de POUCA REATIVIDADE para a "MUIPAT" (Muito

Pró-atividade) caracteriza um movimento contra a retração que deverá Ocorrer

neste final de século, principalmente na PROCURA de mão-de-obra pelas

empresas que obrigará a uma atividade altamente pró-ativa para que não haja

prejuízos de imagem, de conceitos, métodos, informações e sistemas, tanto

internos como externos. Os números indicam que a nossa HIPÓTESE é válida.

Os resultados até agora vistos na HIPÓTESE 111, tanto A como S, nos

levam as palavras de KATZ & KAHN (1978:110) sobre os processos de manutenção

do status quo.Vejamos: "A posição de manutenção é, não obstante, conservadora

da organização como esta existe, e as propostas ocasionais para mudança

organizacional que emanam das estruturas de manutenção, têm a probabilidade

de ser de natureza superficial, visando a aumentar a satisfação com o que existe,

ao invés de criar alternativas mais satisfatórias".

Podemos concluir até o momento que a ORGANIZAÇÃO, os MÉTODOS,

os SISTEMAS e as INFORMAÇÕES relacionadas como técnicas de integração

entre RH e INFO, visam manter a satisfação com o que existe, mesmo que sejam

com equipamentos de altíssimo valor, utilizados como simples máquinas de

copiar, guardar e reproduzir, mas não como fornecedoras de informações para os

processos dinâmicos de Tomada de Decisão .

.:....H~I.!...P....::Ó::;...T..:.....=E-=S;..::E=-----=-.:IV~A~ - Os Mét odos de RECIS ELI R ECO fo ram
estáticos para INFO, ADM e OPER." (Para o PERíODO ATUAL e para o Ai e

o Ae).

No Ai a Tabela de Freqüências Relativas apresentam números que

vem ao encontro com a nossa Hipótese, confirmando que no período de 10

anos,entre 1980/1990, os MÉTODOS permaneceram os mesmos em REC/SEU

RECO para os 3 níveis de agentes (INFO,ADM e OPER).
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NoAe os valores confirmam a Hipótese pois a MUITA REATIVIDADE

acompanha o dinamismo do mercado. KATZ & KAHN (1978:303) afirmam que

"Por outro lado, em um mundo dinâmico, uma organização não pode manter suas

metas (e, acrescentamos MÉTODOS e TÉCNICAS) em prístima pureza sem

correr o risco de tornar-se inefitiva ou extinta". Quando ocorre a ausência de um

Planejamento Estratégico ou algo semelhante, os métodos se tornam apáticos e

reagentes às provocações externas, fato constatado em nossa Hipótese.

HI"PÓTESE IV B - Os Métodos de REC/SELlRECO serão~~~~~~~~~~~
dinâmicos (modernos/atualizados) para INFO." (Para o PERíODO FUTUROe

para o Ai e o Ae).

No Ai,observamos que as previsões para o futuro não irão permanecer

estáveis. Nossa HIPÓTESE pode ser classificada como correta, pois a passagem

de uma situação de 60% (muita reatividade) para 20% (pouca reatividade) indicam

que serão necessários métodos dinâmicos para o período de 1990/2000, atendendo

destaforma o mercado nos seus quatros tipos de dinâmica, conforme a classificação

de KATZ & KAN, ou seja (1978:116) "... a dinâmica da proficiência, a força da

estabilidade, o impulso para a manipulação do meio ambiente e a pressão para

mudança ... "

No Ae, os valores obtidos podem identificar que a HIPÓTESE IV B para

o Ae e período futuro está correta, pois revela o processo. de racionalidade

administrativa, sendo muito pró-ativa. KATZ & KAHN (1978:335) observando os

processos de automação e o uso de computadores dizem:" O processo de colocar

os problemas organizacionais em linguagem do computador é por sí só um

exercício na direção da racionalidade.( ... ) O uso de computadores proporciona um

mecanismo pronto para avaliar cursos de ação, desde que haja dados disponíveis

para fazê-los trabalhar. Naturalmente, os computadores podem gerar alguns

dados próprios, porém o habitual é a pesquisa para obtenção de dados originais."

HIPÓTESE IV C Os Métodos de REC/SELlRECO

permanecerão estáticos para ADM e OPER." ( Para o PERíODO FUTURO e

para o Ai para o Ae ).
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No Ai e na Tabela de Frequências Relativas observamos que os

MÉTODOS empregados nas políticas reiacionadas com esta área são identicas

para os 3 agentes (INFO, ADM e OPER), podendo ser considerados POUCO

REATIVAS para ADM, para OPER e para INFO. Este fato não vem de encontro

com a nossa hipótese, principalmente em relação ao período futuro.

Assim, pela mesma Tabela Estatística aplicada à UNAN REC/SEL!

RECO, a questão envolvida com a análise fatorial, nos mostra uma alta pró-

atividade nos três agentes, confirmando o item acima, e contradizendo aquele que

analisou o posicionamento estático para ADM e OPERo

No Ae, os valores permitem observar que as TÉCNICAS empregadas

nas políticas relacionadas com está área são identicas para os 3 agentes (INFO,

ADM e OPER), podendo ser considerados POUCO REATIVAS para ADM, OPER

e para IN FO . Este fato não vem de encontro com a nossa hipótese, principalmente

em relação ao período futuro.

Assim, pela mesma Tabela Estatística aplicada à UNAN REC/SEL!

RECO, a questão envolvida com a análise fatorial, nos mostra uma alta pró-

atividade nos três agentes, confirmando também os item acima, mas contradizendo

aquele que analisou o posicionamento estático para ADM e OPERo

Outras conclusões foram obtidas para Unidades de Análise de

Treinamento, Salários, Segurança, Benefícios e aVT. Outras hipóteses (o número

total chega a 86, sendo 18 para REC & SEL & RECO), serão objetos de artigos

mais detalhados, com avaliações tanto para empresas públicas, como privadas,

para a indústria, comércio e serviços.

(*) Tibor Simcsik, é doutor e mestre em Adm de RH com domínio conexo

em Informática. E' consultor pela PROSELCO.
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QUADRO DE ARTIGOS

As 82 páginas de artigos a seguir representam contar uma

história de vida dedicada à Administração de Empresas e aos Recursos

Humanos destas organizações.

O índice permite acompanhar um crescimento editorial e uma

visão do campo de pesquisa do autor da tese, que no meio do caminho,

alterou o objeto de seus estudos, deixando os SISTEMAS

PARTlCIPArIVOS, optando pelas RELAÇÕES homem x máquina, talvez

mais fáceis do que a anterior, onde homens procuravam entender

homens.

A apresentação está dividida em dois grandes blocos. O

primeiro GERAL, onde encontramos várias fontes de publicações. O

segundo ESPECíFICO, pois apresenta as publicações da empresa COAD

do Rio de Janeiro. Neste último caso, optou-se pela apresentação de um

artigo, considerado "chave" para um determinado período e em seguida

o índice geral, onde os artigos do autor da tese são assinalados por meio

de um ponto.

Uma grande maioria dos artigos forneceu subsídios para o

livro de OMIS, para o trabalho de mestrado e mais recentemente, para

a tese de doutorado.

A leitura dos mesmos completa um círculo sobre os pensa-

mentos do autor, que são bem caracterizados naqueles que recebem um

destaque com este sinal: ( lt ).

O índice apresenta o nome do artigo, orgão e data de publi-

cação, local e outro comentário, se necessário. A sequência de apresen-

tação é por DA TA.
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Dinâmico do Grupo 10B. 22.01.1990, São Paulo-SP.

(*)34 - Participação é tema de Pesquisa. OESP, 02.05.1991.
SP-SP. (Comentários sobre a pesquisa-teste desenvolvida pelos alunos do
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A seguir apresentamos os artigos em forma de índice, com a

devida paginação e por sequência de ano de publicação.
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Boletim mensal do Centro de E
de Administração de Pessoalde .Guarulhos

JUNHO 1979

Agell1lte de MlJJIdall11ça§

(lFoe~da lBa~ança)
o artigo a seguir, na sua simplicidade, faz fluir e.vir à luz o conflito do profissional de pessoal, repentinamente

envolvido, e independentemente de sua vontade. no conflito mais amplo das relações de trabalho.
de um lado, um alerta para os que insistem em fechar os olhos, esperando assistir de palanque o desfilar da História.

De outro lado, representa um núcleo de elaboração de respostas, Que, ao final das contas, são muito mais
um plantar perguntas para um posicionamento mais crítico diante da realidade.

imeiro não entendeu ou não
depois o subconsciente lhe fez
a realidade e ficou branco.

o braço da cadeira porque
balançaram na sua frente.

e sem empregc.
de:SOI~IOC. e da mesrr.a forma

msva fazer a outros.
procurar o Sindicato

ber dos seus direitos? Quem
Fora diretamente o Sindicato

eso,onSõ\te! por ele estar no
A Greve ... Ou será

desernpreçado porque
orientar. sugerir.
dialogar. resumindo. se
?o,.

os Gerentes de Relações
cu de Recursos Humanos.

sores ou Chefes de Pessoal

já pragmatizado. o que sente. o que
pensa e como age o intitulado
Agente de Mudanças?

Passividade obsoleta
Acreditamos que chegou a hora.

Demorou, pois o comportamento
do Chefe de Pessoal. da sua
Gerência e mesmo Diretoria era
de relativa passlvidace. Esta situação
nos parece ser em decorrência da
grande quantidade de leis r igidas.
detalhadas e até impraticáveis
que surgiram nos últimos anos. na
tentativa de atualizar lima legislação
do tipo facista •.•ltrapassada e que
exioiam um desdobramento de
co';becimentos e que fez florescer
e prosperar empresas especralizadas
n11orientação. escrita e verbal. do
homem de Pessoal.

Dentro desse "comportamento"
poucos R I se aventuravam a dar
opiniões. mesmo quando solicitados.
nos planos e objetivos empresariais
assumindo um posicionamento
claro e objetivo. Raros pegarilm uma
cadeira e "invadiram" uma
reunião onde se tratavam de
interesses gerais da empresa'. e co m
sua presença buscavam serem
ouvidos. Entendemos que a situacâo
era nova. não estava clara. mas
o desenrolar dos acontecirnentcs
deveriam ter dado ao nosso Ag~ntt!
de Mudanças uma perceptivinede
tão necessária a sua função.

Acreditamos que naquelas
empresas em que o homem de
Pessoal foi chamado para dar
uma opinião - e as deu
conscientemente e seouro da
suçestêo -. as turbul~ncia~
ocorr idas no campo profissional
encontraram-nas preparadas,com o
cinto de secursnça,o cigarro
apagado e até com a gravata
desapertada. Mas, e depois? ..
E agora? ..

Inúmeras são as perguntas e na
maioria das vezes imprecisas ou
incompletas. E que respostas o
Agente de Mudanças pode dar?
Algumas poucas. baseados num
passado recente e diferente
daquele mais antigo; baseados
talvez. num aDjetivo mal traçado
pelos diretores e empresários;
baseados talvez. em leitura

alienígena ou em noticias de jornal;
ou em reuniões de grupos de
administradores de Pessoal. com
pouca troca de experiência;
quem sabe. até baseado no próprio
Sindicalismo.

Uma sugestão
Mas. é ai que encontramos mais

uma sugestão. Porque não procurar
1"0 Movimento Sindical a base.
o início do caminho para realmente
o profissional de pessoal Ser e
ter o famigerado título de Agente
dp. Mudarlças?

. Em reuniões de Integra;ão.
de Que todo novo funcionano
participa. ~azemos um desenho
ilustrativo de uma baianr;:a.
Num prato eSt3 a E rnpresa. no
outro o EMpregado; e como fiel
da Balança. colocamos c
Deoartamento de Relações
Industriais.

Este fiel representa as
!encJéncias da organização em geral.
pc is indica as necessidades e
reinvidicacões tanto patronais
corno operariais. Entretanto. o
ocnteiro só se movimenta se nos
or atos da empresa e do empregado
forem colocados os pesos das
respor.sabilidades sociais.
ecor.ormcas. e gerais e aquelas
par ticr.la-es de cada empregaoo.
indústria. região. etc ...

Como se pode sentir. o
carnoc oe atuação do fiel da
balança. para que permaneça na
vertical apontando o O Izero:
como ponto de equitfbrio vai num
semi c ircuto de 900 oi! favor da
f::mpres;j a 900 a favor do empregado
Portanto. há inGmeras - 11 Quem
sabe infinitas - posições que
pooern ser OCupadas pelo fiel da
balança. F o Agente de Mudanças
deve fazer o possivel ou o
impossívei paro manter a
verricalidede. Quantos estão nesta
posicão situação?

Acreditamos. e os motivos não
são dificeis de se enümerar,que
o prato que representa os
EmpregadOS está sendo alimentado
por novos pesos que farão o fiel
ficar mais estável no O tzero), pois. e
também é fácii imaoinar o
parque o conteiro 'pendia para

o lado da Empresa.
Mas. o profi!Sio~al de Pessoal.

tratado ainda como aolicacor das ieis
internas e externas oor patrões
e empregados. tem agora"
oportunidade de ser realmeme c
Agente de Mudanç;a5. O Quando,
o Aonde. o Porcue, o Para Que
já estão respondidos em linhas gerais.
O Como einda pode estar
obscurecido. por um conrinuisrno
descabido. por uma SItuação anormal.
por idéias. preconceitos e até
radicalismo próprios de outra época.

O Agente de Mudanças. aquele
"Que cumpre aquiro a que se obriça
pontual. probo. exato. ver icico.
fume. ieai" (o fiel - Peque'lo Dic,
Brasileiro da Língua Portuguesa
- Ed. Civ, Brasileiro S.A.: será
considerado corr.o tal. quando
Patrões e Operarias colocarem
nas Suas rnãos. como já fei dito.
suas necessidades e reinvidicações.
e ai ele dirá o "Como ... "

. .. e mais perguntas
Quantos Geren:es de Relações

Industriai5 ali de Recursos
Humanos. e mesmo Supervisores
e Chefes de Pessoal. irão sobreviver
aos futuros acontecimentos sociais.
particularmente aos trabaihisras?
Quantos,ainda estarão se
lastimando oe não terem sabido
ser o Agente de Mudanças e o seu
"Como" se tornou mais uma
interrogaç5o no ar repl etc de
quesitos?

Como?

( .) Tibor Simesik é advogado e
administrador de empresss.
Nascido em 54" Paulo. sue
eoerênci» jovem encobre uma
experiência de mais de 15 anos
na área de Recursos rturnsnos,
com passagens nas mais aiversss
áreas das empresas. o que lhe
dá. inclusive. uma visão prática de
suas muttiptes inter-retecôes.
Atuelrnente á Gerente de RI
da USM do Bresit - tndustri»
e Comércio L ttis .. e pertence ao
quadro associados do CEAPG -
Centro de Estudos de
Adminisrração de Pessoal de
Guerulhos e Zona Leste.
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li -,ma sugestao ...
Os lábios repuxados acentuaram as

rugas fias faces coradas e hem escanhoadas.
Apenas um esboço do sorriso sem graça,
num rosto másculo onde gotas de suor teima-
vam e/11brincar de escorregar. era a simples
reposta a um comentário do amigo. após 8
seis de Tênis.

A que/a sugestãorápida e precisa-coma
era o saque do seu adversário de jogo-de que
1lI1Watualização na área trabalhista e sindi-
cal. poderia permitir que ele analisasse de
modo diferente os movimentos reivindicató-
rios e as sugestões das novas leis trabalhis-
las, iniciou a retração muscular no seu rosto.

Mas o golpe bem colocado - que ele
conhecia hem 1/0 jogo - sob a forma de lima
sugestão pura (' simples. dele (sim. ele, ()
poderoso chefão das lndúst ria Caixa Prego
Alto) participar de U11/curso ou seminário .
sobre Recursos Humanos. era o fim. O resul-
lado [oi U111sorriso nicotinico e amargo.

A sombra do tabu do treutament o de
Diretores e Gerentes cresceu e tomou conta
do vestiário. e estragou aqueles bons momen-
tos de relaxamento. Mas serviu para que o
flOSSOcompanheiro iniciasse um exame sobre
a sua situação e de vários amigos. subordina-
dos ou simplesmente conhecidos. E que sur-
presas.:
Uma análise ...

A s faixas brancas limitaram () seu
caminho. mas o seu pensamrntn livre, ia ao
passado e logo a seguir penetrava no grosso
1'01/111/1.'que tinha a plano de 5 anos da empre-
sa. que previa o crescifl1el/to anual de vendas
em J()fI;; (. () [aturamento 1'1/1 80X •. noras ins-
talacões. mais (,11l{Jregadu.l.etc, etc. .. Mas, ('
(I(") E/II que página ou gráfico se perdera?

F a sua ec/IÚ/1fJ• os seus gerentes. o "fi,'
pessoal humano? ,t1lhn de números, t: fi'
r('[I(('I'enfuvlwl.') .

Não restam a menor dúvida. De sempr«

apoiou, especulou. verificou e até fez os cál-
cu/os de retorno dos Incentivos Fiscais propi-
ciados pelo Programa de formação Profis-
sional, (Lei seis mil e não sei lá o que, pen-
sou ... ).

Lembrou quando participou em uma ou
outra reunião ou curso. iniciando ou termi-
nando os mesmos (com entrega de diplomas
e tudo mais).

Mas. e para ele? há quantos anos mio se
atualiza?

Foi o excesso t ou falta] de pragmatismo
(0/1 dogmatismo] em sua liderança.

Ou [oram as nuancas de comando que
trouxeram esta indiferença ao auto-desen-
voivimento e reciclagem. Talvez o gosto de
poder, tenha colaborado para esquecer que
outros vinham treinando e .H' preparando
para ocupar a sua posição. Quando'!

E isso o assustou ...
Pensou IIOS prospectos recebidos e nos

cursos que participou. No nível dos professo-
res. na heterogenizacão dos participantes. na
influência da família, dos amigos. de rompa-
nheiros de trabalho. E naquele esquecimento
proposital.

No tahu.
U ma estória ...

Diplomado em faculdade tradicional
(teárica. por excelência) com estágio inter-
nacional e de [ormacão projissional lia esco-
la americana, chegara ao topo de sua carrei-
ra aos 45 anos, e podia se dar por satisfeito.
Pelo menos, até aquela manhã.

. Parou no sinal verde. As buzinas fize-
ram que atravessasse 110vermelho, e distrai-
dament e olhou pelri retovisor o guarda alio-
Iam/o a chapa do seu veiculo. '

Bem, a empresa iria pagar. Era um
. beneficio a /.Ih!ÍS, somado á tantos outros que
recebia.

No começo [o! dificil. ti posição era
cobiçada por muitos colegas de trabalho.

Conseguira a vaga (e a inveja). Buscou
permanecer na situação. agilisando-se para
não ser derrubado, procurando não entrar
em "sinuca ou fria". realizando os objetivos.
primeiramente simples e fáceis. esperados de
sua posição.

E depois' veio o sucesso, e com ele. a
estabilidade profissional. social e financeira.
lim resultado •..

O tempo passou e depois de tudo con-
quistado. sentia que ele passava mais depres-
sa. E tudo parece ir tão bem. na sua empre-
.50, na sua equipe. no seu lar.

Entretanto. algo atrapalhava. Era a
entropia profissional ou a letargia mental,
momentos ou períodos onde as suas energias
estavam sendo inaproveitadas como deviam.

Foi neste espaço de tempo que surgiu a
idéia e a sugestão do companheiro de espor-
tes. Foi naquele momento. que o tabu se
caracterizou. E foi vencido. pois o nosso ami-
go Diretor/Gerente procurou o Departa-
mento de Relações Industriais. e com voz
pousada e firme. procurou obter todos os
informes para preparar um treinamento de
reciclagem e atualização para ele e sua equi-
pe direta.

E mais IIIl/a indústria caminhava-se
para o desajio de vencer o tabu. pois a lide-
rança levantara a bandeira do sucesso. Res-
tava agora que os demias companheiros se
unissem para a batalha final a ser travada.
quem sabe uma carteira escolar de uma sim-
pies sala de aula ...
Fim ...

- Bom dia, Che]«, falou despreocupada
a secretária, hoj« o senhor está com um rosto
alegre. e o seu' sorriso transmite a coragem
de enfrentar mais 11111dia duro de trabalho.
Bonr dia ...

- Bom dia. I:' os lábios fizeram enorme
esforço para não se cncont rarem com os ló-
/1/1/0.\' das orelhas ...
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PRESTADORAS DE SERVICO.,:,

ECONOMIA É A ORDEM
Em tempo de crise, utilizar racionalmente uma presta-
dora de serviços é a forma dinâmica de economizar e
não ser apanhado de "calças curtas", Na escolha de
uma assessoria é que verificamos o grau de profissionà-
lização do interessado.ie os exemplos, sugestões e op-
ções apresentadas a seguir, poderão ser utilizadas co-
mo subsídios na escolha de uma Assistência Médica,
Agência de Publicidade, Agência de Empregos ou
Administradora de Bens ...

SITUAÇÕES CRfTICAS
a) "No escurinho do cinemaaaaaaiiiihhh!!! O dedo

permanecía preso entre o martelo e a peca inaca-
bada. A máquina estática e a dor dinâmica ... No
meio da roda de colegas, ergueu a cabeça e sobre
o grupo e procurou com os olhos o médico amigo,
que já vinha em socorro. seguido pelo profissional
de R 1... Após o susto, a alegria pelo rápido atendi-
mento e correto procedimento geral. O R I optara
certo pela sua Agência de Saúde e conquistara o
médico para atuar no seu time ...

b) O novo Diretor Geral, promovido pela matriz no
Exterior, acompanhava as ondulações da água na
piscina iluminada, distorcendo a imagem da casa
colonial. Chamou o RHu e o cumprimentou pela
indicação. Sorriu quando juntos lembraram as ho-
ras perdidas na preparação dos documentos legais
para a família. Houve o acerto na Agência Imobi-
liária, mas a falta de pesquisa o levara a uma des-
conhecida Agência de Despachos. ,.

c) A equipe de marketing estava demissionária. Após
a pesquisa, seleção, treinamento, data de lança-
mento marcada, uma falha colocava tudo 3 per-
der .. , Os prospectos promocionais foram entre-
gu es atrasados. com grossei ros erros gráficos e to-
dos os desenhos continham medidas erradas. A
Agência de Publicidade e Propaganda indicada pe-
lo R I não cumprira nada do contrato escrito e
muito menos, do verbel..

d) A solicitação foi sigilosa. O Executivo e sua
pe deve ser substituida em 30 dias sem prov '
queda de serviços. Todos os serviços de análi.(,
funções, recrutamento, seleção e -treinam- ~;
além de um estudo de recolocação do oriri ,,'
executivo, deverão ser realizados extemarrí ~'
com rapidez e confidencial idade. O profiss ~.,.
de RTr foi chamado para dar a sua opinião i i
ca e indicar um CONSULTOR para acompan ~
ser/iço da Agência de Empregos contratada li
exclusividade .. , ~,

~?
PRESTAÇAO DE SERViÇO EXCLUSIVA ~!
O exemplo de prestação de serviço exclusiva n, ~
médica, publicidade, adminstração de bens, etq, ~,
veria servir de' guia para a escolha .final de uma' i
assessoria. Achamos ideal a comparação entre : ~
empresas (conforme a disponibilidade de ternp ",J
soas) para a escolha de uma e sugerimos um co r;
de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM EXCLU ~.
DADE. 'i,
Verificamos ainda ocorrer um amadorismo nas c ~.
cacões e o baixo nível dos contatos prelimin t:
mesmo posteriores, o que origina:: tt. ~}

a) Elevação de custos para ambas as partes. pO,ri
de tempo e serviços maus executados, pn 'i
mente quando há uma distribuição de se~IÇ ~
tre diversas prestadoras de serviços, princlP, ~<

te na área de Recrutamento, Seleção e Propa ~.
b) Ausência de confiança e respeito mútuO, p. f

criar um ambiente de cordialidade, de com ~;
dade e de ética profissional, na procura de a ~;
ambas as partes. ?

c) Perda da paz e tranqüilidade que amboS or
para desenvolver os serviços, criando Situa<;:
riosas de troca de favores (inclusive monetar t
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MEIOS DE SELEÇAo
SELEÇÃO NATURAL: E.fácil entrar no mercado de

prestação de serviços. Mas manter-se através dos
anos, reduz a um número pequeno, os vencedores.

SELEÇAO POR ATUALIZAÇÃO: A prestadora de
serviços muda para melhor e se adapta a novos
esquemas de trabalho, ou continua procedendo
da mesma forma, ano após ano?

SELEÇÃO POR CONTATO: Os profissionais que
atendem conhecem os "dois lados"? O Diretor
ou Proprietário é facilmente atingido, sem barrei-
ras? Os "problemas" do contrato ou particulares
de um funcionário são rapidamente resolvidos?

SELEÇÃO POR CUSTO: Você está pagando as mor-
domias da prestadora de serviços ou apenas os
serviços? A comparação com a média do merca-
do demonstra que há um abuso no custo, tanto
para cima, como para baixo?

SELEÇÃO POR RESULTADOS: Você consultou em-
presas vizinhas, amigas ou concorrentes? Verifi-
cou noticiário sobre as prestadoras de serviços,
algum comentário, opinião etc .. Disponha de al-
gum tempo para visitar a PS e alguns clientes in-
dicados. Você estará evitando muita dor de ca-
beca no futuro.

SELEÇAo POR SERViÇOS:' A profundidade de
atendimento é um fator importante. As orienta-
ções verbais e escritas são fornecidas por consul-
tores com vivência profissional ou são apenas
remendos?

SELEÇÃO POR AMIZADE: Também é válida, pois
ela permite suplantar o período de adaptação
(além da pesquisa), e fornece a liberdade para se
trocar idéias com maior abertura e pragmatica-
mente.

CONCLUSOES
O homem de Recursos Humanos (ou R I) deve ter
condições para criar tipos de SELEÇAO que melhor
se adapte às necessidades da sua empresa, de seus inte-
resses; da sua imaginação e de suas verbas. A desculpa
"cabeluda" • NAO USAMOS AGENCIAS" ou •• TE-
MOS O NOSSO PROPRIO SERViÇO" é uma fuga
simplificada de pessoas amadoras, desinformadas e mal
orientadas.
Este artigo' é uma opção de trabalho, que procura
auxiliar as empresas e os RI, Quase sempre envolvidos
(mesmo sem querer) na escolha e indicação de urna
boa PRESTADORA DE SERViÇOS.

TIBOR SIM CSIK. Gerente ae Hecur&Os Humanos
! Diretor do ProulcO.
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:; pode ser substituido pela TGS? Ou o SiSlt:IIIJUI.: iur LJHMAÇÕES
t E COMUNICAÇÕES está falho ou apenas dirigido para os fins da

empresae não do SER HUMANO?
EM QUE PONTO a TEORIA ORGANIZACIONAL toca a franja
da TEORIA SOCIAL, isto se a toca? ONDE O ADMINISTRA-

r. ,: DOR t PESSOA e vice-versa e onde o EMPREGADO E O DE-
I SEMPREGADO atuam em cada teoria, isto seatuam?

REGRAS PARA AÇÃO/REAÇÃO

'i:: Sabemos que todas as estruturas geram REGRAS e estas regras
geram AÇÃO E REAÇÃO. Assim as estruturas ORGANIZACIO-
NAL E SOCIAL são uma INTERVENÇÃO (potencial ou não,

. real ou visual) na vida do ADMINISTRADOR, doEXECUTlVO e
,; do próprio HOMEM.

Observamosque "cada homem é um ser diferente, não há formula
única, simples e padronizada para cada trabalho" (anotações de
classe). Desta forma, o EXECUTIVO desempregadonão pode ser
tratado como UM SIMPLES NÚMERO DO SINE, CÓDIGO DA
FIESP ou FUNÇÃO da EMPRESA, mas sim, como um caso espe-
cial, pois foi educado, programado, especializado para fazer algo
taõ simples como NADAR, mas para ele tão complexo e duro de
aprender (que levou alguns anos de sua vida e carreira) como uma
pessoaque não sabenadar e ainda tem fobia pela água.

CAMINHO TRAÇADO OU COM OPÇÕES?

Vamos seguir o caminho de BERTALANFFY quando procura fu-
gir desta determinação, informando: "0 homem não ésomente um
animal potttico, mas é antes e acima de tudo, um individuo ...
A sociedade é baseadanas realizações do indiv/duo e está conde-
nada se o individuo for transformado em uma roda dentada da
máquina social".
Entretanto esta valorização humana é substituida pela valorização
matemática, cibernética, ttsics, qui mica, etc.
O EXECUTIVO desempregado não reconhece o conceito de bo-
meostesena sua falta de trabalho; o equiltbrio do sistema foi rom-
pido (na sua dispensa) não por sua vontade (dispense: voluntárias,
forçadas por ofertas financeiras ilusórias... ), mas pelo capitalis-
mo chamado pelos sindicalistas de SEL VAGEM, que é transforma-
do em um capitalismo SOFISTICADO e LEGALIZADO, onde as
leispermitem transformar homens em jogos de interesse. E estesjo-
gos apresentam a CONTRADiÇÃO. - .

CONTRADIÇOES DOS JOGOS NA SOCIEDADE
(QUALQUER QUE SEJA .. .I

A contradição dos jogos gerais (pressõesda sociedade), dos jogos
pollticos (pressõeseconômicas) e dos grupos de trabalho (tobbvs).

que apoiam ou deSlflA'lI1J l."ONTRADIÇÃO do conflito sempre
emergente do CAPITAL e do TRABALHO (em qualquer local
do mundo ... ) é farfalhante a todo individuo.

E novamente o executivo está na CONTRADIÇÃO. Não pode
aceitar a idéia de ter sido substitu{do (era insubstitu{vel até a pou-
co tempo•.. l, não pode aceitar a idéia de procurar uma nova op-
ção de trabalho (sósabe fazer aquilo em que se especializou e trei-
nou tanto tempo na empresa.•• l, não pode refazer sua vida pro-
fissional porque não está preparado e ao mesmo tempo tem que
enfrentar a sociedade como um todo, começando com a esposa,
filhos, pais, vizinhos, parentes, amigos, ex-colegas de trabalho,
etc.•.

Não há receituário que aponte como deve proceder. Nem GAPs,
IPs, NPs, Mls, ou semelhantes... Neste momento é necessárioque
alguém, ou empresa, acostumada com este tipo de trabalho {Pres-
tsdores de Serviços, por ex., PROSELCO·Recursos Humanos),
abra novas oportunidades e situsções, onde a orientação para pen-
sar e promover algum tipo de ação, atinja as necessidadesbásicas
do Profissional, (até podem ser as de MASLOW e HERZBERG,
apreendidas e consumidas durante anos.•. l, e que permitam ao
EXECUTIVO recomeçar outra vez, mas desta ves sabendo onde
deve agir, como atuar, como '~ levantar e sacudir a poeira" e
como VENCER. _.

Não resta dúvida que não será uma TGS ou outra teoria qualquer
que irá JUSTIFICAR ou, mais ainda, tentar EXPLICAR a situa-
ção ou o modus operandi DESTE EXECUTIVO.
POIS ele é ÜNICO ... (e deve ser tratado assim, como uma arte e
um trabalho art~, personalizado, pessoal, carinhoso e com
muito calor humano ..• e um computador não pode substituir es-
te contato de gente com gente.•. )

Prof. T(eOR SIMCSIK. desenvolve tese
de MESTRADO sobre "Organizações e
Comissões de Fábrica". Leciona Recu~os
Humanos. Comunicações nas Empresas e
outl1ll matét"ias em Faculdades. Advogado
e Administrador, Consultor de Empre~
e Assessor de Executivos, atua pela
PROSE LCO-Rec:u~os Humanos e TS-
Consultoria Empresarial. Foi o criador da
APE RI e GEPE RI. sendo coordenador da
última IGrupo de Estudos e PeSQuisa em

\.- __ ......::=:;;.....-....--....J Relações Industriais-GEPERI). Possui
equipe de consultores pela PROSEL.CO e 1$, atendendo na orienta-
tacão consultiva imobiliária pela PROSEL.CO-ADMINISTRADORA
DE BENS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS.
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As grandes mudanças costumam
agitar os espíritos e, muitas

vezes, colocar as pessoas em
movimento. A reforma econômica brasileira
acordou muita gente da letargia inflacionária
e, nos seus primeiros momentos, mobilizou
uma parcela significativa da população para
fiscalizar o cumprimento das determinações
governamentais.

Mais interessante que isso, a reforma fez as
pessoas voltarem a pensar e a agir em

conseqüência do que elaboraram. Muitas
dessas pessoas - as que provavelmente
sempre pensaram e agiram - trataram de
reagir à reforma de maneira objetiva,
procedimentos ou propondo novas atitu
o caso de vários leitores de AdM que
escreveram a redação comentando a nova
realidade do País. E é também o caso de
profissionais (e cidadãos), cujos artigos
refletem uma reação rápida e criativa em
relação aos novos tempos.

lLee laeocca e o cruzado
em. a noúcia foi "fogo" para um fim ~ ~- '
de tarde de quinta- feira (27/02/86). :i' 4n "i;
E a tensão aumentou até os noticiá- ~ í,....·

rios d~ Rá~io Eldorado do fi~al da n~ite. ~ T ~ . . • . .
E a noite fOIpassada com a leitura do livro o ••..• r

"Uma autobiografia por Lee lacocca". ~ ~." ç d?Y?%WtG'· -:::- ia,~i_-""P':I",---J
Mais de trezentas páginas. na angustiante .". ·m;~V
espera das palavras governamentais que
aconteceriam hoje (28/02), às 9h30. como
aconteceu há pouco.

Para relaxar. anotei estes tópicos para
debates. Mas é muita pretensão induzir o
leitor a aprender com Lee lacocca, coníor-
me o artigo publicado no Caderno de Em-
presas do jornal O Estado de S. Paulo. de
13,12/85. no título Administração e Servi-
ços. lacocca é apenas uma leitura sirnpáti-
ca para acompanhar um ato semelhante
do governo (ou não ... ).

Desenvolvi o trabalho em tópicos para Tibor Simcsik (0)
se tornar mais agradável e de mais fácil
compreensão aos meus alunos de Adrninis-
tração. O livro não traz novidades. mas o
mérito é a leitura gostosa. descompromís-
sada e direta. .

• Classe média - É a classe média que
nos dá estabilidade e mantém a Economia.
Mas ganhar dinheiro com dinheiro não é
produtivo. Não cria empregos. Cada peso
soa deve ter um plano de desenvolvimento
bem no início da carreira.

• Sindicato - Se os operários têm parti-
cipação nos lucros. ficam mais motivados
para fazer um bom trabalho. O futuro eco-
nômico do país depende de uma coopera-
ção cada vez maior entre o governo. os sin-
dicatos e a administração. E o movimento
operário adaptou-se à livre iniciativa -
tão bem. na verdade. que em algumas in-
dústrias o operariado se. tornou quase tão

20

bem-sucedido e poderoso quanto a admi-
nistração.

• Gerentes - Um gerente incompetente
sempre contrata outros também incompe-
tentes. E todos eles escondem a deficiência
global do sistema. A credibilidade é algo

que só se ganha com o tempo. E
não a tem. não pode usá-Ia. Cada
da equipe deve compreender o
trabalho e exatamente como se
com as outras funções. O ritmo do
o ritmo do time.

• Administração do tempo - A
dade de concentração e de usar
po é fundamental para se ter SUCles$Ill!l
negócios - e. na verdade. em
Se você quer usar bem o seu U:IlIV\1i1lif,
que saber distinguir o que é
tante e. então. dedicar-se
so. Estabelecer prioridades e usar
.ternpo não são coisas que se possam
der na Harvard Business SchooJ. O
tomado no trabalho já prejudica
ciente a sua vida em família.

• Liderança - As pessoas ,,,"'Ul'.~~'
sas por ser lideradas por alguém.
dar o exemplo. As pessoas se
panham os mínimos movimentos

• Entrevista - A única maneira
seguir emprego era dar uma boa
são na entrevista. Eu tinha
carta de recomendação.

• Falar/Comunicação - falar
pessoas em sua própria
não o estarão seguindo porque
guma capacidade misteriosa d:
mas porque é você que as esta
Técnica da oratória: você pode
do assunto. mas tem que ter em
o público chega despreparado.
zendo sobre o que você vai
diga o que tem a dizer. Por fim.
você acabou de dizer-lhes. O
nunca sair sem solicitar uma

• Administração por -,-.-",,, •.,,,,

(0) Trbor Sirncsik e mestre em
PUC, com especialização da FGV
causta e diretor da Proselco - RecursoS
TS - Consunona Empresarial



"Quais os seus objetivos para os próximos
noventa dias? Quais os seus planos. priori-:
dades. expectativas? E de que forma você
pretende atuar para alcançá-los" - revi-
são trimestral (de objetivos). Se você acre-
dita realmente no que faz. tem que persis-
tir mesmo diante dos obstáculos.

• Motivação - Você tem que ter a capa-
cidade de ouvir. se pretende motivar as
pessoas que trabalham com você. A única
maneira de motivar as pessoas é
comunicar-se com elas.

• Dinheiro - Dinheiro e promoção são
a forma concreta de .1 empresa dizer: seu
desempenho foi excelente. E quando o di-
nheiro faia a ideologia cala. Havia uma di-
ferença enorme entre aquilo que uma em-
presa parece ser no papel e o modo como
ela realmente opera.

• Delegação - Você pode até conseguir

lJlf.

fazer o trabalho de segundas pessoas. mas
não pode ser segundas pessoas. O trabalho
é uma missão (no Japão).

• Responsabilidade - Gosto da respon-
sabilidade de pôr a mão na massa. Se der
certo, dêem-me o crédito. Se não der. serei
o responsável.

• Pessoas - A chave do sucesso não é a
informação. São as pessoas. Todas as ope-
rações de negócios podem ser reduzidas a
três palavras: pessoas. produtos e lucros.

., A demissão - Havia alguma coisa
ruim no ar. e. como sempre, as secretárias
eram as primeiras a saber. FUI demitido
pelo fato de representar uma ameaça ao
chefe. Em qualquer dinastia. o primeiro
instinto é a autopreservação.

• Burocracia - Eles nem rnesrrlG liam
os documentos. Se tinham dúvidas. sim-
plesmente nos telefonavam.



TíBOR SIMCSIK •

Na série de artigos "O Executivo
cUpoil do cruzado". no Caderno de
Empresa!. o professor Cléber Aquino
diz. que foi "mutto cáustico com a figu-
rado executtvo". dirigindo a.! sua.! erf-
tlca.! a dois tipos por ele criados. Pro-
dIlra em .!eguida minimizar os parece-
TlJ&..-dtzendo ··... asstm. n~o le deve
dVtt:r o executivo com todas a.! sues
f~"'as. como uma personagem isola-
d.a.como se lUa.! falha.! tossem apenas
foito de deffctrncias de personaltda-
de". E a partir desse momento pa.!sa a
érrJocar a organizaçóo como fator for-
temente dominante de lua conduta (do
esécuuco), o que vai determinar ou foi
oon8eqüéncía de SUa.! crftica.!.
c' .. AlSim. fica criada a dualtdade:

o .uecutivo e a empresa. fatores que
sempre existiram. tanto no tempo do
cnizetro como do cruzado. Este fato
nb! Leva a acredUar que o Plano Cru-
zildo ndo provocou mudança.! no com-
portamento do executivo brasileiro.
ma.! permitiu que ele percebesse como
pode ser explorado durante cnos e
cnos e depois ser colocado simples-
mente na rua na situação que Cléber
Aquino bem coloca "se ele la Executi·
VOI nóo procurar ganhar mais dinheI-
ro, enquanto tem competência e idade.
ninguém irá ganhar por ele e muito
m.eno.! lhe dará amparo em sua velhi·
ce. O capitalismo é muito seltxiçem ...".

As relações entre Executi:;o e
Empresa estõo diretamente ligadas no
que ocorre na fronteIra ezrsrente entre
a empresa e o mercado. num tipo de
sisternu social. E ocorrem milhões'de
transações de fronteira. como desde a
compra de matéria-prima. transações
de emprego. vendas e entrega de pro-
d.l1ção. importação de tecnologia.
tronsferénc-.a de tri.1n1tos. pagamentos
de salários até piquetes grevistas ou
movimentos reIVindicatórios. A tran-
sação na fronteira pode estender-se a
toda uma série de relações e compo-
nentes organizacionais. podendo oco-r-
re1'1lma cadeia de ação e reação entre
cOmpone.ntes.

A manutenção de um sistema
viável exige que a empresa conviva
com ondas de mudanças internas. fato
que já analisamos num estudo ante-
rior sobre "ondas do sindicalismo bra-
sileiro". nas empresas. Estas ondas de
mudanças internas determinam o rec-
linhamento entrele dentro dos compo-
nentes do sistema. principalmnente
'entre os executivos. E se estes reali-
nhamentos recebem nomes como pira-
taria. ponte aérea. [orasteiros. douto-
res. prontos etc. (vide art. mencionado!
séo mais "sabedorias e terminologias"
jogadas ou colocadas como rótulos.

tanto a gosto de uma determinada
classe de consultores empresariais. E.
em alguns casos. chegam a pegar. e
tornam-se marca registrada de seus
criadores ...

As alterações no campo dos es:e-
cuneos é uma con.!eqiléncia natural.
ndo .!6 apenas da lei da oferta e da
procura. mas também do .!istema so-
ctal que procura manter o equtUbrio
do .!istema. Logicamente. após um pe-
rfodo de ajuste entre e dentro de com-
ponentes. o sistema voltará ao equtlf-
brio. Pode bem ser um equHfbrio de
certa forma novo. no .!entido de que o
equtlfbrto de relações entre compo-
nentes pode não ser o mesrno de antes.
fato que ocorre tradicionalmente nas
empresas que "tncharam" no periodo
do milagre brasileiro e que de repente
percebem que há executivos sobrando
e por um sistema de força.! começa a
"aliviar" os seus quadro.!. O cruzado
alterou em parte as trcnseções entre o
sistema e seu meio ambiente. ma.! um
novo equHfbrio de transações será es-
tabelecido. e podemos afirmar. de for-
ma salutar para a empresa.

RECURSOS HUMANOS
Esta afirmaçao pode ser uma

afronta a toda uma polftica de recur-
sos humanos. que visa a fixar os prin-
ctpcts ez ecutiuos da empresa. como
bem salienta em exemplos da Gra-
diente e IBM o professor Cleber Aqui-
no. Mas por que esta necessidade de
mudançe..!' Es:c. necessidade de pro-
cura do equi!fbrio? Ndo .!erás apenas
a necessidade de manter o status QUo?
Ou ainda será o medo do desconheci-
do. do que pode vir a acontecer. talvez
de bom talvez de ruim'

Chegamos ao ponto onde o equí-
l!brio a longo prazo é obtido pelo ca-
minho cíclico de um sistema em torno
de seu equtl!brto a longo prazo. o que
pode ser simbolizado pela ilustraçdo.

Vejamos entlio quais as perspec-
tit'as de um executivo. tanto no plano
cruzeiro como no cruzado. A curto e
médio prazos nenhum. A longo prazo:
~Tlles Comparemos os planos de
RH para os executivos. A maioria de-
les .é estabelecido para curtOlmédio
prazo e que ndo podem prender o exe-
cutivo li empresa. fazer com que ele
"vista a camisa" ou "coloque as mdos
na massa ". O exemplo freqüentemente
encontrado nas empresas famtlia.re8 é'
que elas buscam em parentes pr6xi-
mos ou agregados aquelas expectati-
vas a longo prazo. dando no começo
algumas migalhas de .!atisfações pes-
soais. mas prometendo para o futuro
longfnquo uma cadetra de diretor e/ou
proprietário.

É axiomático então que. quanto
maior se tOrnar a distãncia entre o
desempenho real do sistema a qual-

.0 autor é professor da L
MCD. diretor-proprietário,
se\co-Recursos HumanoS e
sultoria Empresarial. mes
PUC com especialidade na
Administração de Empres
dicaJismo. '. ~:
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.. JLidleral!1lça~
estilos

e realidade
T/BOR SIMCSIK

"Ele escuta o que eu falo e, interessante, responde
com as palavrCl.3 que eu quero ouvtr." Este fato pode
identificar uma nova visão de liderança. ou seja, o lfder
"vai atrás" dos seus liderados, procurando moldar O
seu comportamento (em resumo, o que ele diz e faz) de
acordo com atitudes (sentimentos, valores e interesses)
dos conduzidos (em alguns casos, quando os Objetivos
estão [octuios dogmaticamente, podemos, sem dúvida,
usar o termo manipulados ...i.

No livro "The sttuational leade!''' (Warmer Books
Edition-1984). Paul Hersell distingue como estilo de ge.
rtncia os padrões de comportamento (palavras e ações)
do lfàer como sdo percebidos pelos outros e desenvolve
o conceito de compo"tamentc si!uactonal como compos-
to do scoer ouvir, encornjcr, .f!Uilttar e fornecer os
esclarecimentos necessérios. a!tm de dar um apoio
s6cio-emocional.

Com as novas medidas governamentais, tdo bem
colocadas pelo professor Cleber Aquino no artigo do
dia 21.08.86 (Administração empreendedorc no contex-
to brasileiro) pu.bltcado no Caderno de Empresas de O
Estado de S. Paulo, um novo clIma positivo de relccto-
namen!o interpessoal deua as sombras dos jogos finan-
ceiros para se tornar uma rea.!idade na administração
Cltual.

É a administraçdo profissional, onde o pa.pel do
consultor se torna uma alternattva interessante e ate
obrigatória em empresas médIas e pequenas, principa!.
mente as famiLiares e nacionais. Isto ndo quer dizer que
as- grandes e multtnacionais também podem excluir
simplesmente a consultoria. A realtdade informa outra
situaçdo ...
-- No momento brasileiro, o empresário. conforme

nosses observações pessoais em muitas empresa.!, este
à "[rente de inúmeras opções, desde o aumento do qUG-
dro..de pessoal até investimentos maciços em bens Cf
capital. En!retanto o que tem se destacado é a procura
d~ r~ulos para os comportamelltos (que P. !Iersey che-
ga-.G'identiftcar como determinador. negociador, pa,..ti.
cipaê10r e delegador) e inter-relacionamento/!.

:-::Vtilizando o que em administração do tempo tntitu-
la~qs de "priorttizaçdo de tarefas, podemos estabele-
cer. ':ima seqflêncta para a.obtençdo de U111 clima orpnnr-
za:~tpnal compatível com o estilo de liderança e c reaU.
dade,.que se apresenta.

.~§.doos seguintes componentes que norn:.almenle [o-
CaLtZamos (e que dependem da culturc, da lingu!!pem e
cU;s.~nstttuições) num plano inicial: fixação de resulta.
dºi. e, metas individuais (que Lee lü.cocca reinventa em
seu- livro ...); sistema de planejador dos recursos huma.
n03';-:$tstema de avaliação de desempenho dos recursos
h.lL1l1anoscom as devidas recompensas (integrado) e de
reeursos materiais; um sistema mais sofisticado de p!a.
neJa11lento de negócios (vide Peter Drucker no livro
"l~açdo e espírito empreendedor - práttcas e princi.
pios); análises, programas e técnicas para a melhor
awcação de recursos; conscientizaçdo das respor..$abi.
lidG.des soctcts da empresa.

. 'JiPmos ctcros no nosso artigo anterior (Caderno de
Empresas - 08.08-86). O executivo do cruzeiro ao cruza.
do, que cs relações entre o e:recuti:Jo e a empresa estão
diretamente ligados no que ocorre na fronteira existen.
te ..en~re a empresa e o mercado, enfocando um tipo de
.fslérrto socict.

l:.;,:JJ=
.O~;:f < Sistema Entrópico

Sistema Eficiente
Sistema Eficaz

c
>

:.:A~stm um mecanismo perfeitamente eficiente teria
um.a proporçdo de um, t3to é, nada de valor se perdeu
no..Ji,rocesso de transformaçãc fato impossfvel de acon-
tCC81',' partindo da extsUncia da falibtLtdadedo homem
e.-O.atrlto da máquina. Numa empresa, um sistema que
'6j~ ,menos eficiente que outros semelhantes falhará,
porque sua! transações com seu meio ambiente produ-
z{r40·menor margem de lucro ou capacidade de susten- .
tar e. de!envolver o sistema. Tendem a.!stm a desapa-
recer: ..

. it' 'e!tc4cia, oposta à eficMncia, refere-se a capado
dadelio !tstema de criar u.ma produçdo que atenda cs
neceSSidades atuais do meio ambtente (da realidade). E
as necessidades ou desejos ambientais madam devido a
~úáqnças de tecnologia, gostos, leis, modas etc; sobre-
~ver~ à empresa que estiver apta a continuar criaMO
a produç{!o que o seu meio ambiente deseja.

- cJ~'9nclusão: A produção eficiente é necessária. mas
noo i!!1!1ciente para a soOret'ivéncta.

·~pelamos novamente para a Simbologia para de-
,envol1Jer o que apresentamos, ncrescenrcndo que toda
eficácia exige criatividade, mudanças, acrtsctmos, mo-
dlltcações etc., que o ser humano ndo estd acostumado,
1'013alteram o seu status quo.

lIItH v _ RKu"'~ Humal"'!os

fIl." • - _~.c.\Jrlos M,t.n ••s

A.necessidade de eficttncia e de eficácia e a dt!tcul·
dadepara a Obtenção de ambos podem ser objeto de
teorias administrativas dogmáiicas e fechadas aos
meieis. acad~mtcos.

Na prática (posição pragm6.ttca) uma coisa certa t
que !U necessidades ambientais eseão em constante mu-
dançea. Além disso, a natureza, o impacto e O! momentos
das el;)lfcttações' de mudança peto meio ambiente, nor-
malmente são um tanto incertos. Algumas transações
de trooteir« estão em constante mutação (p.ez.: prazos
de entrega, preços de insumos e de t'endas, suprtmentos,
dispoaibtltdade de trabalhadores com aptidões e capa-
cida~s especiais, lets. sindicatos etc.). OUtras mudan-
çus são bem menos freqüentes, mas de mator significa-
do inàividual tp.ex.: iniciatives dos concorrentes, gre-
ves, tiova tecnologia. regulamentos em geral etc.i. E
nesta.:tiualtdade de eficIência e efic6.cia o lfder (gerente,
drrctor, supervisor, chefe etc.) procura encontrar o seu
estil~ o seu modus operancU ou vivendi.

SNjei!o c chuvas e trovoadas, a um céu. azul e infini·
to ou:em períodos de tempo nublado, o sucesso do l!der
está diretamente !igado ao seu esnto de trabalho.

E-este estilo de trabalho depende de caieçorias de
variájJets nfve~ que envolvem na empresa desde a sua
estru.:tura, oa seus sistemas internos. os critérios de
preenchimento de vagas e o clima. "Mestre, é difícil ser
administrador", coloca um estudante universitário
ap6s uma breve tentativa de analisar um pcssf!.'el seu
est!lo: (e de seu chefe no trabclho ...), retcctoncnco com
os ite~ eficiéncia e eftcácia .

• 'o autor é professor de Administração de Em-
presas.
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Este tipo de enfcqu.e de·
morutra que O pÜlnejamen·

I to vive da.! tendtncial que
; afetcrdo a ~mprelJa. MCl3

I quail sdo tla.l?
1" tendtncta: Mudançeu

I
PÜlnejamento é a deter.l tecnot6gicCl3 (incliltndo as

mtnaçoo do que prec-'.!a ser I de tor« de seu mercado) que
# ito ndo tornaroo abloletos seus pro-
te ,qua e por quem, duto!,procuSOIJ e/ou méto-
para cumprir a respomabi'l dos at"a'· (""" ee.:· Roboti·
lidade e autoridade atribuf. •• '" k'V' •••

da a a.lguém (gerente, dire-! z~oo, automaç.1o dos escri-
tor, 8UPerct.!or). ., t6rio! etc.).

. !

TlBOR SIMCSIK*

Bimp!t!icando, pÜlne· i
jar é lJaber onde eBtivemo.!, :
onde estamos e para onde
queremolJ ir. AlJ3im, tftulcs ,
como "elJtratégico" "este- I
cial", "capital" e o~tros di- ;
fundidos ;M etiqueta.! para :
um trabalho qu.e e:rtge 90% i
de suor na coleta de dado! e ;
10% de tnteUgtncia, como ~
na matoria doa procellos e .
UcnicCl3 adminiltratiOOl. I

Nest; exato momento i
desent)Ol~7h,e tendtnc ta; !
que terM um efeito e:rpru· :
Bioo na empresa Centro dos !

. pr6ximos cinco ano!.

2° tendtncic.: Competi-
çoo interna e ezternc cada
vez maior que o obrigan1 a
mudar a maneira como ne-
gocia. (Por exemplo: produ-
tos derirodolJ do petróleo,
como óleos, g:-CUCl3,lubrifi-
cantes etc.) .

3- íendtnCia: Mc.tor uso
de computadorelJ e modeles
matemático, que tornará
abloleta lUa capacidade
atual (por ez.: Mod~lo Just
tn Time, ctc1o.t de produ.çdo
por computador etc.).

4" tendtncia: rel1ub-
mentaçdo 1l0vt:':-namenta!

Nà matoria dos casos : cada vez maior que pode
um gerente preparado, com I auxiliar mas também preju·
o apoio de consulto:-u ez- ! dicar ou restrinçir SUCl3ope-
ternos, que pouuem uma vi- ! rações (por e:rempio: tnce1t-
"00 critica e 000 atrelada, i tivo.! para czportcçéo. CIP,
que convivem com outras' congelamento c!e preços
empresas e a",im tem um I etc.).
feellng melhor do que ocorre ,
no mercc.do, pode controlar, s- tendhlcia: Mudanças
esUu tendtnctas, se olhar, I econômicas e ••octológicas
pensar e agir. Contudo, es- (por ez.: programCl3 de bem-
tas tendlncúu, muUa.t t:!eus estar, educaçdo, aeguro-de-
"00 insidiosas; surgem too semprego, treinamento, sin-
gradativamente que o çe- dicaltzaçdo, dt.!ponibUtcl4·
rente/dtretor ndo percebe des de dinheiro, direitos nu-
sel: efeito aUque ocorra a!- 77'.ano6e ctvu etc.) que toro
QO dramático. O eleito mui- nardo seus empregados,
tas veus é negativo, ma3 po- I clientu e fornecedorelJ me-
de ser positivo, se o prof18- , nos dependentes de voc~ (da
,tonal fez o tipo de Planeja-l emprela) (por ez.: ofertas de
mento exigido ao gerente de emprego em maior número
hoje. que inflaciona os sal4·
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fJ' tendtncia: Mudançaa I
MI que controlam rua orga·
ntzaçoo, seja no Brasil OU
na matriz (por ez.: aqui.tt- i
çóes como da Ander.on I
ClaNton pela Quaker, a in-
teroençoo no. banco ••Auxi·1
:iar e Comtnd etc., ou mu· :
mo a .imple& mudança da I
adminfBtraçoo de cúpula, I
membros, diretores e até ge- !. -
rentes) cujas idtiCl3 podem I CONTRATO DE RIS
diferir dCl3 SlUU •

Se a emprt3Cl pode
exercer tnflutnciat nfi-
ctenta (até por meio de lob-
bles, junto a polítícos, 6,.-
gMB de impren .•a, igreja,
etc.), talvez -valha a pena
combater uma tendtncta.

Frovat:!elmente, a ptor
I Unha da empresa é a de rodo
I Jazer nada até qu.e mr;a
i uma tendtncia com .triaB
i conseqíl.tncúu para c dtre·
i tor ou gerente, como por
I exemplo, demiuo.o, renova·
! çdo, perda, bancarrota ou
I fraca.uo.

! A.taim, um planejamen·
i to qualquer, aeja eleutraU·
, gico, funcional, quinzenal,
! capital. racional eec., deve·
I r4 pa.rtir de um ponto búi·
i co: faça pÜlnej~mento vi-
, .!ando o que a emprua pode

"

frJUT' nconLecer. Este plane-
jament.J é efic!enre e eficaz

I porque utHtza o ''Ttpor - I
I Técnicas, Instrumentos e
I Programa3 de ottmtzaçdo
i de ReC1!TBo,,",que visa: a)
I Identtficar um ou mai.9lato-
I res que Um eleito decuioo

I ,obre a obtençoo dOI objeti-
vos da empresa; b) Determi·! nar com que freqfUncia a

I empresa precisa de uma
previloo de tendtnctas; c)
Usar o método de prectsdo e
planejamento que equfUbre I
a exatid&l, a oportunidade
e a economia. d) Acampa-

I nhar a emp1'ua na tmplan· I
I ~oo do pÜlneja77'..ento,bu.t-

I cando o aumento de produ-
, tividade e a reduçdo de
I custos.

". tendtncta: Atualiza-
çoo da cultura do povo e
dOI empregado, da empre- I

se, por momme1'..tos demo· I
crc1ticos, de origem poltttca

, que e:rtrapoÜlm O nfvel ao-
. ~ ctol6gico, para fatos e atol

Plan<eja:mento,1UlIDt1l.! subjact11tes. ..i

d
oi A empresa pode expio-contrato e "...-nQCAl\§ : rar, combater ou simples·

'l.I\U' U,ll &.4 u..'lJI .Il .ru::J 'l.J' I mente ignorar usu tipos d!
! te.nd~nciaa. Pode reagir
J Qgresdva, defensiva ou le-I targtcamente.

! Prorot!elmente, aua me·
I tnor UMa de conduta sm
i tentar explorar e pontueI-

mente aU mesma originar.

.y
i'

Em geral, ser4 de ~
cu,ário fazer prms ' t
latiro ~uela fa.weJ('
000 Um efeito t
bre a realtzaçoo do, . ~:
objetivos. Por extmplo
vez n.4o seja. precisO . ~
'aa.9 nect8stàadeJ de' /i
riai.9 upec!ttco. se ta : ~.
facilmente enc0ntr4ve l'
se 'Poc~ pode pa.ua.ri .~
substitutos. ~

~
~',.-

1 • Mercado que . ~.
de base para fuar ooj ~.
de lucro e mais o ';{;
••ubttens principais, q1f ~"
roo analisadolJ MS P~ ~
mas artigo8, com O' ~'
detalhe.. do. OtJ.trOB!i ~.
que se seguem. f í

3-Pusoal, queS , ~
base para, por es: for ~{:
rtcrUtamentc. i f~

3 •Mc1qut1W, qul, ~
de lxue, para, por e;:.::
cidade de produçdO e t,'
orama de entregas. ~,

4 • Materiais, que ~
de base para ai e:ig -
de embaLager.s, e 1114
tros tantos iteN.

S • Dtnhetro, l;aBe
em1Bsoo de t!tuu>s,
menta das necesstdad
actontstal, estudo de
Hdac!e de compras
ções e e:rpaTUlÔ€!'

6 • M~todos, baJe
vtabtLidade de novos
mas. poaticas etc.

7 _ I:-.stalaç6eS, b
ro negociar serclÇos
Unres ou de terceiro'.

8 . SuperviSores,
para trelnamt:'nto,
cios etc.

• O autor é lIles ~
Ad.miniStração pela ~ ~.
diretor da PTOselCo
Consultoria Ernpre ,



É dos bancos escola-
res que vem o processo
mnem6nico de pinçar ini- SEXTA-FEIRA_ 24 DE OUTUBRO DE 1986
ciata de palavras-, f01"Tn4n-
do outras e assim guard4r
na memória palavras -
chaves que poderiam ser
utilizadas nos exames,
principalmente os orau.

Este mesmo processo
utá lendo aplicado em
cursos de treinamento de
gerentes, na formação de
definições básicas, cujo
objetivo final é o estabele-
cimento de uma padront-
zaçdo na linguagem a ser
utilizada no dia~-dta da
empresa. Por exemplo,
"tipo r", significa "Técni-
Ca.!, instrumentos e pro-
gramas de otimização de
recursos ", que, baseado
nas funções peta/pera,
procura atualtzar as têc-
nica.! de CO, MO, TD,AV,
DE e outras, conforme po-
de ser observado no de-
senho. .

Este desenho e o siste-
ma de retenção na mem6-
ria permitem que os parti-
cipantes nos cursos. prin- :
cipalmente aqueles mais !
antigos de empresa, os
operários que passaram a
encarregados, ou mesmo
os novos contratados, co-
mo ençenhetros e admi-
nistradores, estabeleçam
uma comunicação mais
eficiente na procura da
eficácia çerenctat.

Quando um diretor se
encontra em posição de I o I
escolha, na pesquisa e I emnreSa1)OlJR
avaliação dos objetivos 1t:'" 11. Jl
de desenvolvimento de I
seu pessoal, além de le- No entanto r
vantar necessidades, pro- nas Funções e Té~cntcas I
cura estabelecer um 1''1''0- Admtnist~tvas, nao CM- !
grama a médio e longo çam. a 257C, o enfoque do
tmszos. diretor deve ser para co- I

E este levantamento nnecimentos que éesen- :
âeoe partir acs necesstâa- volvam o seu trabalho i
des da empresa. desde os atual fao tnvés de en~att- :
circutos de Controles Ad- zar futuras pro "!loções. na ;
ministrativos rCCA) até os tomada de .d.ecl.3ãoestá o !
processos de Tomada de . âmago e o ~nstrumento do I

. Decisão - TD _. Entre- I desenvolVImento protu- ;
tanto não pode esquecer B%onal.A âeieçcção ~e ~a- 1
que o processo de âesen- . rejas é uma conseqi/.enCla; t
volvimento é altamente • e o diretor ndo pode subs- ,
tndividual. ASBtm há uma t tttutr o 8UpeT%Orimediato
falência dos pacotes de I de ~m proiustonai, pores-
2'retnamento e dos Méto- I peclal~tas em RHu, pes-
âo« Super Paâronieaâos. I sotü ~ou tretnamento. Es-

Cada empresa deve ter- o . tes podem aju~a". mas é o
seu tretnamento e Q seu I superior- tmedtato que ~ o
consultor nesta área; o de- responsável pelas pessoas
senvolvimento não é algu- ~ue_trlJbalham sob sua dl-
ma coisa que você faz pa- reçao. .
Ta um profissional maa é Com estes seis Itens lia
alguma cotsa que 'ele f 02 !cabeça (ou melhor, no pa-
para st. Autm o "convite" !Pe!... ) o direto!' deve ter
para parttctpar de um fU!1l planeiamenio minu-
C'Y'r'O !'Ida pr'!d.i! lU um!! !"t".:ir'! d.~.!~~~~ t!. o1;# t.=

impostçdo; nl10 esquecer IDOS da empTesa. As lradt-
que o desenvolvtmento do Icwna1S perguntas: o que.
homem é 90% o resultado quatuio, como. por que,
de sua experiência nO âia- onde .. cC'moi quem podem
a-dia de trabalho. Tanto au:rtlUlr a C'rífantzaçdo de
que os técnicos têm uma UT.'la planilha de planeia-
experiêncta prática que ,'mento, simples e direta. O
pode ser classtficada pró- que vamos fazer? Quando
:rima a 100%. deveremos atacar este

I
PrOblema? Como serd nos-
so approach? E assim em

-;J:ad:eflio'de~.!~~~~·__'.. ...
~.. ~/it~'--i

+lãQn-~SJ~pAllln I ~

. TIBOR SIMCSIK • _Q;:;..U_A_D_R_O_D_E_A_R_TI_G_O_S ---.1..:,38w.,71 fU~'~tc~,~
podem ler delegada. n

I
lua totaltd4de ~1oI gl
rentes uté10 repre.entG~.;..,,;.~;;,:,..:_......:;:..;..:..:..~:......:~~-_.:...:... ~ deu pela. letra. "P"_
planejamento; "O" ou "E"
- organtzaçóo ou e::cecu-
ção; "L" ou "R" - ltde-
rança ou retatôrios; .~"
- avaliaçé1o.

Cada iunção determi-
na um ttpo de treinamen-
to, com estudos de calO&
reais de empresas nacto-
nats. Este ttpo de treina-
mento traz o participante
a uma realidade, que ele
toma conhecimento luper-
ficial pelO& jornat8 e re-
vtatas.

As técnicas princi-
;país, 000 as úntcas, dizem
respetto a "CO" - comu-
nicações: "MO" - motiva-
ção; "TD" - tomada de

;decúflo; "AT" - admtnts-
traçdo do tempo; "DE"-
delegaçflo; "AD" - ava-
liação de desempenho; e
"APO" - admtnístraçóo
por obJettvos, que estabe-
lecem algum crüenos pa-
ra cada assunto e que dão
origem a treinamentos es-
pecfficos e dirigidos, pre-
ferencialmente OUT
COMPANY.

Gabe ao diretor esta-
belecer o programa de de-
senvolvtmento de sua
EqUipe de Trabalho. Este
planejamento é o maú di-
ttcu; poa ele frá tratar
com pessoas. E o âesen-
volvtmento de pessoas
não pode ser baseado em
nenhum conjunto de
tdeats ou caracLerf.sticas
de penonaltc1ade. Geren-
tes igualmente efetivos
poâem ter dtferentes pon-
tos fortes e fracos.

O diretor da empresa
é o responsável pelo esta-
belecimento desta procu-
ra de tretnamento e desen-
volvimento prottsstonct,

IPOt.! este tnvesttmento em
pessoas compensa. na me-
dida em que substitui ou-
tros, maa elevados, demo-
rado.! e de retorno duvt-
âoso.
-o autor é me.tre ma Ad-
minutração de Empre.GI e
diretor dtJ TS - COJU1ÚtM'itl
Empre.aritU e Pro.elco -
BeCUr6o. HUJrl4fW.f

A linguagem
do .día-a-día

Mas é fundamental
que 03 empregados sejam
esclarecidos nas suas tun-
çõe3 e da.! técnicas que
dispõem, para que possam
assumir a sua posição de
AUTO DESENVOL VI-
MENTa.

Não cabe então ape-
nas ao Diretor analisar o
círculo da gerência das
funções e técnicas geren-
ciais (desenho). Todos os
funcionários deverão
analisar seus pontos for-
tes e fracos. e depots soli-
citar o treinamento âestt-
nado a atender as necesst-
dades específicas. -----l __

--.~D
0-10,.,. •••• '1:••••
l_"_L~_II)I'o~--Q~" - o.rs.,.,.

- ,-
I!.I"O-~~~
/ItD.~_~"g
01 __

.1 _ ~I'! "1""00
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Liderança, uma função AR11 ,

de controle gerencial
TIBOR SIMCSIK

"Esse negOcio de Co-
rnunícação Participativa e
Motivação não é para o
empregado brasileiro. Ele
gosta de ser liderado, co-
mandado e controlado."

"O meu método é dire-
to. e objetivo. Transmito
ordens - faça isso - e o
trabalho sai. Se começo a
dar corda, o trabalho
atrasa."

"Faço questão de en-
trevistar os meus novos
subordinados. SO admi to
aqueles que gostam de re-
ceber ordens, não estou
aqui para ficar preocupa-
do com 'tecnínhas' de lide-
rança, chefia e o raio que
for ..."

A explosão sala em so-
lavancos daquele gerente
de produção, que estava
preocupado com os rumos
do curso de aperfeiçoa-
mento e treinamento em
liderança e chefia, que de-
senvolvíamos na empresa
e para o qual estávamos
colhendo novos subsídios.
para a estruturação do ter-
ceiro módulo.

Numa a n á llse mais
profunda. este gerente re-
cebia também ordens, não
participando do planeja-
mente e da organização
dos objettvos empresa-
ríaís. Assim. como ele po-
deria participar do exerci-
cio do controle que com-
oleta as duas primeiras
func;ões gerenciais e serve
de subsidio para a função
de avalíação?

Ser líder não é apenas
fazer com que outros exe-
-cutem tarefas motivados,
mas também é fazer com
que os resultados che-
guem tão próximos quan-
to possível dos objetivos.

A função de controle
gerencial coordena os
componentes do planeja-
mento e os componentes
da organização. E basica-
mente possui dois níveis: o
ideal, ou seja, os controles
que estabelecem previa-
mente o que deve ser espe-
rado, e o real, ou seja, os
controles que servem para
avaliar o que aconteceu.

Dentro do ideal, en-
contramos os controles es-
tabelecidos no planeja-
mento, como: o que deve
ser realizado (objetivos).
quando isso deve ocorrer
(cronogramas), orçamen-
tos (quanto isso deve cus-
tar) e diretrizes e procedi-
mentos (como isso deve
ser feito); ou na organiza-
ção, como: relacionamen-
to funcional (estrutura).
autorídade e responsabili-
dade (definições), delega-
ção (prestação de contas).

Dentro do real, o exe-
cutivo trabalha sobre da-

bordínados ou terceiros
(por ex. CPD) principal-
mente sob a forma de rela-
tórios (escritos ou verbais)
q IIe permitem a verifica-
ção de serviços/tarefas em
execução e tarefas deter-
minadas.

O ideal deve ser esta-
balecido com o conheci-
mento de toda a equipe,
pois assim ela terá possibi-
lidade de autocontrolar-ss
e permitir que os controles
reais, se necessaríos, se-
Iam oportunos, econõmí-
cos, completos e equili-
brados.

Os controles têm for-
mas variadas: mapas, re-
des, gráncos, listagens, re-
latórios (curtos, médios e
longos), figuras simples,
etc., mas cabe ao executí-
vo utilizar o que for neces-
sário e prinCipalmente
criar o Que lhe é conve-
niente, numa atividade
que podemos chamar de li-
derança.

No desenvolvimento
da liderança, o profissio-
nal nas suas atívídades na
empresa verifica pessoal-
mente o serviço em anda-
mento (ínspeçâo pessoal),
onde obtém detalhes não
íncluídos nos relatórios de
dados numéricos e escri-
tos. É a obtenção do teeâ
back pessoal, que estabe-
lece um .feeling para de-

. te ctar ímedíatarnente to-
da divergência dos pa-
drões, bem como proble-
mas potenciais.

Este fato vem de en-
contro ao momento em
que v. toma uma medida
corretiva e tão importante
quanto a maneira de você
tomá-ta.

CONTROLE-
O LADO POSITIVO
A liderança é uma téc-

nica da supervisão eücíen-
te e eficaz, que tem na
"inspeção" uma forma de
trabalho, direta e objetiva.

Mas a INSPEÇAO não
abrange apenas aspectos
nega ti vos. Este tipo de
controle também tern c
seu lado posítrvc. Os em-
pregados prestam mais

Diagrama das funções gorenciais

atenção naquilo que eles
sabem que será inspecio-
nado. E é o executivo que
irá estabelecer os detalhes
ou tarefas que devem ser
inspecionadas com regula-
ridade e ao acaso.

Outro fator positivo é
a motivação, pois, quando
o executivo informa que
não há problemas e está
satisfeit.o com o andarnen-
to das atividades, há uma
tendência dos operãríos a
fazerem o que podem para
manter tudo indo bem. E,
um simples elogio ao servi-
ço inspecionado não exige
dispêndio de tempo ou es-
forço e só pode trazer re-
sultados compensadores.

Mas o lado positivo do
controle é a tomada de
providências para a corre-
ção das deficiências reve-
ladas pelos relatórios de
controle ou inspeções.

A tomada de medidas
corretivas em tempo é fun-
damental para o atingi-
mento dos objetivos, pois
o velho adágio ainda é vã-
lido: "É preferível qual-
quer provídéncía do que
não fazer nada ..."

CORRIGIR O
TRABALHO

É um príncípío de lide-
rança dos mais difíceis de
serem aplicados, mas nos-
sa vivência na Iorrnaçâo
de chefias e médias che-
fias permitiu criar um qua-
dro Simples, que corno su-
gestão de trabalho pode
ser multo útil, pois o su-
pervisor não deve acusar
ou procurar culpados
quando tiver de solucionar
um problema que o con-
trole fez aparecer.

Não pergunte: "O que
roce fez?", mas, sím: "O
que aconteceu?" "Por que
vocé fez isso?" mas, sim:
"Porque isso aconteceu?"
"Como voct vai corrigir is-
so?" mas, sim: "Como isso
pode ser corrigido?"

O objetivo das medi-
das corretivas é recolocar
o trabalho na trilha certa,
no rumo previsto e plane-
jado. Na maioria dos ca-

SOS,a origem do Prob
não está no pessoal,
no plano, ou na o
ção, funções pelas q
executivo é respO
Desta forma, a tema
providências não
via de mão única

Portanto, no c
atividades controlad
e particulannente q
elas determinam m
corretivas, o exee
precisa ter cert~za d
fez tudo o que podia
informar sua eqUipee
soa! e fazer com que
atingidos os obj~t!v
o executivo e seus su
nados ccncordaram
tabelecer.
. REALIDADE

EMPRESARIAl;
Mais freqüente

do que a maioria
acreditar, as medíd
retívas tornadas pel
cutivos a respeito d
tros teriam sido desn

. sanas se os mesmos
sem exercido meih
atividades gerencíaís,

A falta de visão
funções gerencíaís
tem a existência de a
que ocorrem nas em
devido a reclamações;'
blemas de moral.' .
de poder e posição
vendo subordinados e
fias, que exigem a in
rência do executivo
tentar controlar o co
tamento dos mesmos;

O executivo at
do, dínãmíco, partící .
vo, democrático (out'
rótulo da atualida,é'i
procura verificar seu t
pessoal nots) pro~le '. :::
Analisa em prímeíro l~.•;

. se sua organízaçào ~.
nua apropriada par t
seus objetívos plane] ~
em segundo, se esp, !".
cou os cargos de m
clara e Iógíca: depo.
delegou autoridade e i
ponsab1lidade corr ~
mente, e, por fim. se, ~.
trota os componente. 1'.
manos e matenalS d ~,
plano e da sua org i.
zação. - t

CONCLUSAO (;
A finalidade d~ ~.

trole gerencial é eV1t ~
superar os obst.áculos ~
dificultam o a.tingun ~
dos objetivos. E uma t".
lidade positiva que 'lf·
os companheiros da ~
pe devem apoiar.. . ~

O gránco abaIXO t
monstra que o aumen ~.
eficiência em uma are ~.
xilia o execut.ivo a fi
rar o seu desempenh
outras.

Tudo é uma que
I l~pis e exde pape e.<:l . . .

as funções gerenCIal
fonna profissional.
O autor e con,ultor d}
_#MLO
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A FUNÇÃO GERENCIAL DO
PLANEJAMENTO

A função gerencial do planejamento é
aquela que traça a linha de ação para atingir os
objetivos. A finalidade de planejamento é for-
necer uma ou mais diretrizes. Analisamos no
nosso artigo de 9.10.1986 - Planejamento. um
contrato de riscos. as tendências e os diferentes
fatores que atuam sobre o executivo ao planejar.
Vencida esta etapa inicial do planejamento, cabe

o estabelecimento da estrutura e das condições
que permitam a execução do planejado da ma-
neira mais eficiente possível. A esta estrutura. de
recursos humanos e materiais (incluímos neste
os recursos financeiros), damos o nome de orga-
nização. O executivo ao iniciar suas análises da
função gerencial organização. terá três tarefas
básicas: analisar as atividades, definir as tarefas
e delegar tarefas.

Analisar Tarefas ou Atividades

É necessário para o atingimento dos objeti-
vos do plano. A análise das tarefas resulta na
estrutura da organização, representada por meio
de um organograma. Na preparação da estrutura
da organização o executivo pode criar a organi-
zação ideal que gostaria de ter. adequada ao
caso. Entretanto. no organograma. surge uma es-
trutura diferente da ideal. aquela que chamamos
de formal. E na realidade. no dia-a-dia de traba-
lho, ocorre a estrutura verdadeira. decorrente da
própria maneira como os serviços são executa-
dos. Esta estrutura verdadeira da organização
tem muitas variantes que o executivo nunca verá
no papel. mas que influem em quase tudo que
ele faz, deformando completamente a estrutura
formal. Antes que a estrutura informal crie pro-
blemas na empresa, é necessária uma reorgani-
zação. fato natural devido ao dinamismo das
empresas.

Definição das Tarefas

Determinará quais serão as tarefas pelas
quais o ocupante de .um cargo será responsável.
A definição das tarefas. nas descrições de car-
gos. indica o objetivo de cada cargo. responsabi-
lidade e grau de autoridade. Uma descrição de
cargos. também chamada lista de atividades ou
rol de tarefas. é uma definição por escrito (resu-
mida ou detalhada). exposta em termos gerais.
das responsabilidades confiadas ao titular do
cargo e do respectivo grau de autoridade. para
obter a execução das necessárias tarefas. O gran-
de segredo do sucesso de uma DC é a sua atuali-
zação constante.

Delegação de Tarefas

Chamada também de delegação de autori-
dade e responsabilidade ocorre para fazer com
que as tarefas sejam executadas, recebendo o
executivo em troca a obrigação de quem a rece-
beu de uma prestação de contas. O executivo
sabe que a delegação é a forma mais elevada da
arte de administrar, pois ela depende do co-
nhecimento de todos os princípios da gerência e
de suas regras. A comunicação participativa é a
base de uma delegação efetiva. A delegação é
uma cessão de prerrogativas, que permite o exe-
cutivo investir um subordinado de autoridade
para agir e tomar decisões. O executivo delega
uma parcela da sua própria autoridade. que lhe
foi, por sua vez. também delegada.
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Princípios' da Organização

Na formação de jovens executivos ou no
treinamento de lideranças e chefias. preparamos
para nossos cursos duas planilhas básicas, para
guia e suporte à tomada de decisão. São elas a
planilha de planejamento (PP) e a planilha de
organização (PO). As duas planilhas trabalham
conjugadas em estudos de caso criados e desen-
volvidos para situações específicas de cada em-
presa. num trabalho de acompanhamento às
necessidades da diretoria.

Planilha de Planejamento-Pl': nome: fina-
lidade; pessoal - recursos humanos; recursos
materiais -- disponíveis e necessários: métodos e
modelos; parâmetros, padrões e paradigmas:
programação: dia. mês. ano. horários: atribui-
ções - nomes. cargos e funções - responsabili-
dades/autoridades: controles: permanentes e
advertidor es: avaliação: dos resultados e dos
desempenhos: f ol low-up: questionário: O que.
como. quem. quando. por que. aonde'): subdivi-
sões do planejamento - etapas. alternativas. tes-
tes. estímulo para o planejamento criativo.

Planilha de Organização-Pü. objetivo e s-
pecífico de cada máquina e pessoa: estabeleci-
mento do organograma com os canais formais de
comunicação: autoridade - até a técnica da to-
mada de decisão: responsabilidade - poder ine-
rente oriundo da autoridade: descrição do cargo:
definições e relacionamento com detalhamento
da autoridade e responsabilidade; alcance do
controle em relação aos setores e subordinados:
unidade de liderança visando direcionamento
das forças: delegação - os níveis de autoridade.
responsabilidade e em que assuntos. Estes oito
itens da Planilha de Organização parecem pre-
dominar na maioria das empresas. pois surgem
da experiência e da vivência empresarial.

Seguir as Regras da Organização
.'

No recrutamento e seleção de executivo t
(diretores e gerentes). estabelecemos um pe ~
dos mesmos. baseados principalmente na org )
nização da empresa. obtido através de entrevi f
tas. Neste perfil são colocadas as principaj f
regras da empresa. pois é com elas que o nov ~
funcionário terá os seus primeiros contatos.
maioria das empresas, inclusive os familiare
há uma tensão constante (e até um conflito late ,
te entre os velhos chefes e os novos líderes, qu :
nos levou à criação de um curso/encontro esp ~
cífico para estas situações). entre a própria est j
tura da organização e o pessoal que faz pa . ~
dela. i

il

t
O pessoal evolui constantemente de muit ~

maneiras. em maturidade, habilidade, capacid t
de. conhecimentos. poder. À medida que tode

'"

evoluem, eles passam a sentir-se pouco à \00 r
de dentro da velha roupagem estrutural. Es
fato provoca tensões e alguma mudança preci
ser feita. É a reorganização. O executivo sa f,

que o que ele faz no seu depanamento ou unido e;
, A,

de de trabalho influi nos setores dos seus col l
gas e dessa forma ele não pode planejar e mui ~:'
menos organizar seu trabalho sozinho. 1

. No recrutamento. então. quaisquer que s;I
jarn as estruturas da empresa. mantemos aberta ~,
macrovisão do mercado. tendo em vista as novl li"
possibilidades. Seja' com respeito a métodos n: t.
vos. criativos e aperfeiçoados. ou a novas ~. ~
neiras de organizar uma divisão inteira. : ;,:

~, ti"

Todo executivo deve naturalmente analiS'I,
a organização de vez em quando. para aproveit ,.
todas as possibilidades que por ventura possa ..
surgir. Este perfil do executivo empreended t
que exerce as funções e as atividades gerencia ~
juntas, é o item que recebe, na ponderação' t
seleção. o valor mais alto. Este executivo sa f
que à organização é a essência do plc.nejamer.l ~'
Ele está destinado ao sucesso e a empresa para h
qual ele trabalha. também... f

'"'\t

o autor Tíbor Sirncsik é consultor de e.,,;
presas, diretor da ProseJco ~ Recursos Humano ~

'l
e professor das Faculdades FMU e LuzwelJ.

Publicado no jornal O Estado de São Paulo d t
13.12.86 ; i
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Tarefas

gerenciamento

Um terceiro fator é a análi-
se do tempo normalmente gas-
to na execução de uma tarefa
especifica. Da partida até o re- Neste julgamento o geren-
tomo à base, a aeronave, fabri- te depende das técnicas de to-
cada a partir de peças de plásti- mada de decisão, que analisare-
co duro, levou nove dias. Este : mos futuramente.
tempo foi o real, mas os estu- I

dos realizados nO$ últimos seis
anos para este vôo, indicavam
um tempo máximo e um criti-
co, dentro do qual deveria
ocorrer a viagem.

TIBOR SIMCSIK

Ao chegarem à base Ed-
wards, na Califórnia, após uma
viagem de 42 mil quilômetros
ao redor da Terra, sem escala
nem reabastecimento, Rutan e
Yeager tinham na aeronave
Voyager combusóvel para mais
6.400 quilômetros. Mas afir-
maram que, ao sobrevoar a
África, ficaram em dúvida se
poderiam cruzar o Atlântico.
"Na realidade, tínhamos com-
bustível, mas não sabíamos e
passamos mal a maior parte
desse dia por causa disso ."

Falhá humana? Falh.a téc-
nica? O sucesso da viagem não
foi um acidente, mas ocorreu
principalmente graças às obser-
vações e experiências pessoais
dos dois pilotos.

No gerenciamento de re-
cursos humanos e recursos ma-
teriais este é o primeiro fator
para o estabelecimento correto
de padrões, parâmetros ou mo-
delos de desempenho.

Os dois pilotos da Voya-
ger, possuíam também roda
uma aparelhagem que indicava
a rota, a velocidade etc, O ge-
renciamento também utiliza os
controles, e os registros do de-
sempenho verificado (ou rela-
tórios de produção/vendas),
Este é o segundo fator para o
estabelecimento de um sistema
de avaliação.

Cronometristas e cronoa-
nalisras estabeleceram então o
quarto fator: o "tempo prede-
terminado ou padrão" para ca-
da uma das tarefas conforme
seus movimentos básicos e co-
muns a todos os serviços. Nes-
tes esrudos não só os movimen-
tos humanos $ão julgados (co-
mo, apanhar, lev.illcir, aptfUf
etc.) mas também os movimen-
toS das máquinas e as ocorrên-
cias externas.

Com este quarto fator, o
gerente tem condições de anali-
sar o quinto fator para o esta-
belecimento de padrões de de-
sempenho, ou seja o da "amos-
tragem de trabalho", que con-
siste na verificação do que as
pessoas fazem ou não com rela-
ção ao tempo durante o qual
executam suas tarefas.

PLANO DE AÇÃO

I Um plano de ação define o !
I que deve ser feito, quem vai .
I fazer, quando e em que seqüên-
I cia será feto, quantO casta e
! como julgar e avaliar o mesmo.
; O por quê já deve estar defini-
I do na filosofia da empresa ou

no objetivo maior.

Os gerentes de todos os ní-
I veis da empresa devem estabe-
! lecer os seus planos de ação,
também chamados de objeti- !

vos, para os seus departamen-
tos e subordinados, numa espé-
cie de contrato de riscos, con-

; forme explicamos no nosso ar-
tigo de 9.10.86 - "Planejamen-
to: um contrato de riscos",

A verificação dos resulta-
dos e o julgamento dos fatos i
obtidos fazem parte do acordo !
entre a gerência e a sua equipe. i
A falta do estabelecimento de :
padrões, parâmetrOS e modelos i
perfeitamente claros e Objeti-I
vos, aumenta as chances de fra-
casso de qualquer empreendi-

I mente ou objetivo.

OS SUBORDINADOS

Quando os subordinados
compreendem os padrões que
indicam se seu desempenho foi
ou está sendo bom, regular ou
mau, e sabem que serão avalia-
dos e julgados com base no va-
lor dos resultados efetivamente
alcançados, a conseqüência se-
rá a existência de uma comuni-
cação parricipativa entre a ge-
rência e a equipe, um maior
desenvolvimento da capacidade
do~ subordinados; mais idéias e

I
criatividade e maior quantida-
de de profissionais merecedores
de promoção, dentro de um

I auadro de carreira.

O REAL VERSUS

O PREVISTO

Ao serem feitos a avalia-
ção e o julgamento dos recursos
humanos e materiais, os resul-
tados obtidos devem ser con-
frontados com os objetivos, na
busca de desvios ou discrepân-
cias. Existindo os mesmos, eles
devem ser discutidos entre o ge-
rente e a equipe.

As causas de tais divergên-
cias devem ser examinadas pa-
ra verificar se o subordinado
tinha controle sobre os fatores
negativos ou se a máquina/e-
quipamento não apresentou o
rendimento desejado ou indica-
do pelo fornecedor.

É durante a avaliação, seja
ela mensal. semestral ou anual,
qué surge a oportunidade de
verificar se ocorreram mudan-
ças nas caracteristicas dos ser-
viços e até que ponto qualquer
novo requisito influi no desem-
penho de quem o executa, seja
a máquina ou o homem.

Desta forma. é possível es-
tabelecer uma separação entre
o que a gerência tem como
ideal daquilo que está colocado
no papel. como formal, e o que
ocorre na realidade, informal-
mente.

ESTABELECTIMENTO DA

AVALIAÇÃO PELA i- VEZ

Nos nossos cursos geren-
ciais nas empresas e nas facul-
dades, há uma grande curiosi-
dade por parte dos assistentes
de como introduzir a avaliação
na empresa.

Explicamos que nenhum
sistema, técnica, instrumento
ou programa garante o sucesso
do esforço de um gerente na
implantação da avaliação na
empresa, principalmente a de
recursos humanos. Mas, sem o
mesmo, quase podemos garan-
tir um turn-over elevado de
chefias e lideranças em qual-
quer empresa sem este sistema,
a partir da própria diretoria,
dos acionistas ou proprietários.

Como nos casos de plane-
jamento, organização e lideran-
ça, também temos uma plani-
lha de avaliação, para o caso de
o gerente ter de estabelecer pa-
drões de desempenho para seu
departamento ou divisão e para
a sua equipe como um todo,'
pela primeira vez (ou mesmo
pode ser aplicada para melho-
rar as já existentes).

Estas planilhas têm sido de
utilidade prática e direta nos
estudos di: <;;no~ de ernpressas,
tanto na elaboração como na
busca de soluções, principal-
mente nos encontros gerenciais.

PLANILHA DE AVALIAÇÃO

---Relacione~mente os princi- .
pais deveres do cargo (não se
preocupando em indicar
todos ... )

- Estabeleça padrões com ca-
da interessado (indique-os).

- Estabeleça padrões acessí-
veis - que correspondam a um
nível que possa ser superado.
quando o desempenho for óti-
mo, pois a perfeição não pode
ser considerada padrão, por ser
quase impossível.

- Estabeleça padrões concre-
tos, quantificáveis, se possível
exatos, evitando adjetivos que
apenas qualifiquem (cumo
bom, desejável, satisfatório, efi-
ciente. efetivo erc.).

- Estabeleça alguns fatores de
controle, principalmente na re-
lação "CUSTO X BENE-
FÍCIO"_

DISCUSSÃO NECESSÁRIA

Para que a avaliação tenha
e dê resultados, é necessário.
que o principio do sistema seja
realista, isto é, o gerente e o
subordinado devem chegar a
um acordo a respeito das prin-
cipais áreas de responsabilida-
de do último, sua autoridade, e
dos padrões com base nos quais
seu desempenho será avaliado.

Os dois devem reunir-se
para estudar os objetivos; as
responsabilidades do subordi-
nado devem ser especificadas
por escrito e os resultados espe-
rados devem ser expressos em
termos -de quantidade. qualida-
de, custo, tempo de execução
ou outro padrão mensurável.
Estas reuniões devem ocorrer
pelo menos a cada seis meses.

Nossa missão ao iniciar-
mos um curso de liderança e
chefia ou de planejamento es-
tratégico tem como objetive 05
fatos e atos que irão ocorrer
depois do curso, principalmen-
te na avaliação dos recursos hu-
manos e materiais. Por este mo-
tivo deixamos claro desde os
primeiros contatos profissio-
nais os nossos objetivos, sendo
o primeiro deles a formação, a
organização, a valorização e a
motivação dos recursos huma-
nos para o planejamento estru-
turai.

E este objetivo, na empre-
sa, é totalmente dependente do
julgamento e da avaliação dos
"pilotos" da mesma.

Que o digam os técnicos
que, em terra, acompanhavam
a aventura de Dick Ruran e
jeanna Yeager na sua aeronave
Voyager.

Tíbor Simcsik é consultor,
diretor da Proselco - Recurso.
Humanos e professor da Facul-
dade Luzweil e do MBB.
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o EXECUTIVO QUE V][ROU DESEMPREGADO
Este anigo é uma adaptação do trabalho desenvolvido na FGV-
Curso de Mestrado, na Cadeira "TEORIA DAS ORGANIZA-
ÇOES". Apresenta pinçamentos da realidade enfocando o des-
preparo profissional, mental e ttsico de uma grande maioria de
executivos e profissionais, frente a ameaça, ou, ao próprio desem-
prego.
A forma completa do presente trabalho, faz pane do Curso e Ma-
nual sobre "RELAÇÕES ENTRE SUPERVISORES, SUBORDI-
NADOS e SINDICA TOS - 3S (que concorreu ao Prêmio AAPSA
1984), da Apostila sobre 'Técnicas p/ o Planejamento de Carrei-
ra e Desenvolvimento Profissional" e de alguns cursos realizados
"in compeov" pelo MCB.

TEORIAS ADMINISTRATIVAS EXPLlCATIVAS/
JUSTIFICATIVAS

A análise organizacional sofre uma incorporeçêo seletiva dos es-
tudiosos e das empresas, surçmdo assim TEORIAS APLICADAS à
Empresa e as TEORIAS DE ADMINISTRAÇÃO.
/! dif{cil dizer onde começa uma e termina a outra e em que pon-
to se dá uma incorporação. O mesmo fato ocorre com a TEORIA
GERAL DOS SISTEMAS ou outra qualquer que se tomar como
paradigma.
Talvez seja mais um rótulo aplicado a criação cient/tice, pois a pe-
lsvrs SISTEMAS (que separamos para um enfoque mais detalhado),
é utilizada em todos os ntveis, do pot/tico à religião, do operário
ao patrão.
Será que este aicunhar, em parricular, é mais uma justificativa pa-
ra manter a neutralidade das TEORIAS ADMINISTRA TlVAS,
que afastam os sentimentos, opiniões, sugestões, pareceres, posi-
ções do EXECUTIVO, para que surja a linguagem NEUTRALI-
ZANTE, como EFICAZ E EFIC/~NCIA? .
Até recentemente e ainda agora, as empresas procurem homens/
profissionais de confiança, isto é, mecanizados, conformistas, .
controlados e padronizados. (os trsdiaoneis'vestidores de cami-
sa... "). Desta forma', no nosso caso o EXECUTIVO, néo pensa
mais como homem, mas como uma engrenagem da máquina em-
presarial. Deixa de ser ele para ser empresa.
E quando perde o emprego, após, 4, 8, 10, 14, 18,21,25 anos
de casanão sabe o que fazer ...
A empresa JUSTIFICA, legitima o qise ela está fazendo (é culpa
de alguém, nunca dela, como inflação, recessão, CL T permite,
etc.I, mas EXPUC.A.?
LUDWIG VON BERTALANFFY (Obra: TEORIA GERAL DOS
SIS TEMA S-Ed. VOZES) diz: "Em termos mais ásperos, o homem
no GRANDE SISTEMA tem de ser... e em larga extensão já é...
um DÉBIL MENTAL, UM IDIOTA AMESTRADO OU DIRIGI-
DO POR BOT6ES, isto é, ettsmente treinado em alguma estreita
especíelirecéo ou então, tem de ser simples pane da máquina".
O modus opemndi do EXECUTIVO, que toma decisões conforme
o interesse da empresa (pois necessita do emprego/dinheiro), faz
com que ele perca a sua personalidade e ganhe a da empresa (e pa-
ra isto ela o treina, recicle, integra-desintegra, a n/vet nacional e
internacional ... )
ATÉ QUE PONTO ISTO PODERÁ SER BOM PARA UM FUTU·
RO DESEMPREGADO?

PARADIGMAS JUSTIFICADORES/EXPLlCADORES
Na contemplação da história contemporânea no proprio ato de se
desenrolar, é dii/cil de tentar atribuir o que nela há de irrscionsli-
dede e bestialidade, unicsmente aos indiv/duos. A frase é bem re-
cente e conbecide: DINHEIRO SE PAGA COM DINHEIRO, NÃO
rnAA t:nAAt: iT IVDL·•••.I

Mas atribuir também aos SISTEMAS (vigentes, emergentes,
tes, distantes ou futuros, etc.l o sentido racional ou i"","':."I~
temeridade, mas simplesmente deixar de dar atenção ou
ou ainda pelo oposto, comungar "in totum" pela idéia,
opostos (radicalização em qualquer direção), é, pelo
gosos e temeroso. Surge desta visão a situação modular,
onda harmônica, vai de um TOM MAIOR AO TOM
seja, do racional ao irracional e vice-versa, chegando em
sos, aos extremos (direta e/ou esquerda).
A visão moderna das organizações conduz à disClJssãoda
geral dos sistemas por um efeito de sublimação. Ora, no .
to histórico OS fatos (ou sistemas) são sutis e eles se
gicos, após o fato, quando se estuda (após o acontecido)
terações, interações e transações dos GRUPOS, PESSOAS
SAS.
Voltando a BERTALANFFY, encontramos "0 curso dos
cimen tos em nossa época sugere uma concepção semelhante
tória, inclusive levando-se em conta que, afinal, a história
ciologia em ação ou em um estudo "Ionqitudinel". São
entidades sôcio-cuttursis que a sociologia investiga em
tsdo atual e a história em seu movimento".
Na análise organizacional, se pergunta o PORQUE da Ororanii'Dt
nume primeira instância (análise do fenômeno
rico) dentro do esquema SOCIOLÓGICO E DA
GIA SOCIAL. E destas análises surgem as idéias.
Estas idéias recebem INTERPRETAÇÕES que procuram
de PARADIGMAS, decifrar as variáveis que influenciam a
zação para torná-ias mais efetivas e mais produtivas.
E o EXECUTIVO está sendo ROTULADO, CADASTRA
RIMBADO, etc. nestas interpretações. E quando deve sair
sulo da empresa, para enfrentar o mercado de tf3balho,
bem provável, perdido, pois estava acostumado com a
tUÁRIA ORGANIZACIONAL, as famosas JUSTIFICA
decretadas em MANUAIS, INSTRUÇÕES DE PROCE
TOS, GUIAS, e semelhantes ...

CRESCENTE ESPECIALIZAÇÃO

O administrador, como o gerente, o executivo, o t/oer, e
instrumento na EMPRESA. (Instrumento para atingir os
impostos, o. ex., mesmo que pareça que foi ele que
o homem primitivo que devia conhecer um pouco. de
retiste] torna-se hoje, um homem que conhece mUIto de
da ou de nada, se considerarmos que o seu
pendente de outros, cada vez em maior extensão e
Esta especialização não ocorre apenas na ciência mas em
campos de atuação do homem moderno. E esta PSl)e(;ltlII<!!iI«.

muitas vezesse dá por obrigatoriedade da empresa, que
os cursos, o treinamenro, a reciciagem que o empregado
fazer, não para um CRESCIMENTO PROFISS!O~AL~
atender as necessidades da empresa e a r:onsecuçao d
tivos. Quanto valem estes diplomas distribu/aos por _
linhas e falcatruas no MERCADO DE TRABALHO? Nao
ticit dizer: NADA, ou pelo menos, muito pouco ...

Será então que a TGS, como uma ciência geral 1a "TOTA
DE" isto é, o TODO É MAIOR que a SOMATORIA

ES (APO e DO?), é realmente a melhor teona para
desorientação do executivo desempregado? E daquele queos
pregado, mas trsce a sua vida profissional e pessoal para
mos 50 (cinqüenta) anos?
O "modelo-robô" onde o comportemento tinha que ser
,..../,., _nu"'""", ,..,D,..",ni,..i<t", 1=.<::TIAAIJ/ O-RESPOSTA
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]ovens execu tivos

TIBOIl SIMCSIK

"o jovem, rútm·lor.
mado economuta, amar·
rou uma cara de upanlQ e
deizou um ,00000o goza-
dor pairando em ,eta 14·
btO.~ ,
Como! ~, nomeado eze-
cutivo de um banco tran·
,acionaI, poc!erlaroubar?

I Fora rtg~olamente .de-
I cW'na.do,en!rentou bate-

riO' de tatu e entretlt3Uu
'tntermind~. Percorres:
todo. o. correâores do
pridto envfdraçado da
PauU,ta como uma dl1I
revelaçõe, do curlO de
forma.çdo de ezecuttOOl. B ,

r agora vfnha ouvfr este de-
boche ..•

Sua pergunta tor«
clara; Como conlegufr a
ezecuÇd.o de tarelal por
outTO,na pr4tlca. Quau
.eriam OI regraa do dta-G-
dto, que ele labta .erem
bem dtferentu daque la.
que e.cutara e tentara

t aprender nOl 'cUaI de cu-
, la,: _MO beba Bem, uto
I ele latia .ocfalme'nte,

afírmrtU;tenha moral; tra-
balhe duro; tenha lEIzer.

Nem momento o .eu
olhar interrogatfvo mo.-
traoo qUe o allunto can"-
nhava para um "erm40 de
igreja ou de paI. e OInm
pedi a e~ que me de,,/!
tempo para prepararal-
gum<U regraa (que alguftl
podem achar demariadG-
mente prhn4rfa.), ma.
que, .e .eguíd4a, facilitam '
muito a pr6prla uütt.
cta AO trabalho e melho-
Tom a Hqualtdade de v{-
da" na empres« de todoI
o, empregadOl, , , ,_

~,-'-'1 -NAo roube o tempo I
. daempreaa, como também •

ldpia, caneta e OI inrigni-
Ifco.ntu cltpa, amCll'cdoI
por ,clíentu M1'11OIOIque
lnucam melhorei waa e
ortentaçe5u "mUagroBOI".
Também refiro-me a tele-
fone1f'UU e "papol vazio,",
além de almoço, tnútria,
pando, de t4zi cU ClI
ca~Zadorru eletrónfcCll.

, '

.,i. uta e freq~nte um
rioa, cuno., etc. Dt.t
com O, COZegOl,prepc
delenvolva reuniõe,
ttcfpatit>cu.

8 - Respeite seu :,
balbo. Trabalhe duro
e; dedique-.e. Se nec'

, no trabal1'.o noturno,
cc-o, ma8 n40 o trant
me em complemento $
leU ,al4no ou um modÓ ?
fuga de probTe1mu70 ~.
ltaTU. BOLIDIFIQU f
lua po.tçCo com con
çõe, lirmel e ,erenaa,
ginando o REBPE
CONfiANÇA e o PR
TiOIOque ir40 !olid Í,'.
cor ,ua carreira na .

6 - Detalhe .UOI ctn· 4.,.,.;It,.n~ •••....
btriç6a aepamoel por ea- 9 _ Apóie as leis,
crito para V. me, mo. Per- bU3cando apenaa a m

Meu O ~~~ gume como deoe ezerc!- mtza.ç40 do leu (da em "
honesto, Mo tranlmit!ndo 141 em caao de dtlvida. .a) lucro, mal tamb r
a concorrente, in!orma- N40 permaneça na igno- at>CHando 08 rbcoI' t
ç6el con!idenctau da em- r4ncta, pau V., ,ua equipe cfail que medidal de . f
prua e de cltente! d. e a empresa, além do. ra poder40 determf J
quais V. tenha ClCesso (Ja- cltentu, "tardo perdn· principalmente em J)(1 ~
tol que podem ocorrer por do. CRITIQUE o ,eu tra- em lrue de deunpol ~
de.cuido ou 7140, aU nu· balho, verifique o. pa- 'menta. " €

- drõe, e modelo. de delJem- .ma roda de am1903 no clu· 10 _ Tenha Respo ~.
b.e).Inclu{mo. o. segredol penho e at>Cliaçdo, pois a b111dade, pau ela' . t.

' comerctais, programas de perfeita compreensCo deI- bOle da tttca pro!u, ; ~.
t)endM; tecnoZogtc., dado. tu lar4 V. cla8lf!icar o e representa no fim de: ~
cientffico" culto" Pel· seu trabalho como medfo- dta caftlatit>O de tra ,~
,oal. : ' cre, Ndto, bom ou ezce- a certeza do det>ercum i!i'

~ - Seja decente, Mo Zenu. do e da recompensa ,.-;
~tramlormando atol que Ie 8 - Não aparente o aervico. preatado" ~ ~

enquadram em .uborno que V. MO ~. Dtvida com atUrOlU, ruaentf 'I,;
ou aU em "teUonato, gra· .ua equtpe OI lourOl da v{- traU1f'UU ou necel, ~
Caaao tuO de eufemumo" tória, evitando lal.OI de procurar rettlgto nt; !
em ato. perfeitamente icUfal em tercriroa e em btda, 710 UZO dei I .;

aceitoI pela .ociedade. clientu de que V. "1~ tu- ou mumo nOI drogcu.: ,>

3 - Seja pontual. na do". NCo uagere detaZMI E,Uu regTCU,rim, "',
hora de chegar, .air, aI· ou fato. para AUTO - eobjetit>Ol, .Colacil , "

, moçar, pot. por melhor' PROMDÇAO, principal· . eaquecida.,prfnci
que V: ,ejano ezpediente mente d CUlta de alguém. mente quando ae in "

. ou durante o tempo em CONVENÇA peZol re,ul· . carreira de uecutttJO~ ~

. que realmente trabalha, tadol e pela IUQprepara- . quando se eat4 no '~
: lU4 .it~40 perante cote- çdo /iltca e mental, pois : caminho, para se c
I f1Cl1,wbordinado, e ene- : "IÓ tx>el ,Qbe cU, 01UU po- .ao topo, j4 perderam
i lia ffcor4 prejudicada. I de tr"', para utar em pIe- to o ,entido, para ,
, Tenha um perfeito contro· na forma no hor4no de completamente eaqu

le do.eu tempo. trabalho. A f~ de da. na "guerra" P
4 - Evite o orgulho, faZIa. idtiat tambtm t manter-ae no nfoel

pofaV. , muito competen- deltinada la maneira que da hierarquta da org
te e conhece o .eu traba· V. 01 OIdemau coZegOl de zaç4o.
lho: lU4I cpttd6u Ucni- trabalho. Por fim, lemtTn-,e
cc, podem ser ezepcio- 1_ Atençlo ao "fora que'uaI palavras lO
nau, mal V. aempre ter4 do comum", pou podem te terão sentido,e voei i
de trabalhar em grupo, .er probZemal que relUl. monatrcr que cu leva c ~,
com peI.04I qua n40 pol· tam em oportunidade cü no e ~ cada,uma tU. ;
~ um delenoolt>tmento V. crucn R(J empreaa ou ,te", o .", lundamen '

l intelectual '40 eZevado. recoahecer.'" erro Que dando em primeiro .1
• Nute ccuo procure a co- 'comete.. tsto o briga a o "uempZo".

::;~;rt.~~;: \;:!:;~;:.~;~~:~s ,

- - '\
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Sindicatos e
empresas não sindicalizadas

TíSOR SIMCSIK

Em janeiro, 425 padei-
ros decidiram, em assem-
bléia da categoria, que
mais de dez mílhões de
paulistanos não poderão
mais aos domingos comer
um pãozinho crocante no
café da manhã, tomar o
aperitivo da hora do almo-
ço com os amigos e mesmo
comemorar a vítõría (ou li
derrota) do seu time de fu-
tebol na "padaria da es-
quina".

r Mais de quatro mil pa-
deiros cruzam cs braços
em respeito a uma "con-
venção coletiva de traba-
lho", obtida por um insig-
nificante número de em-
pregados e que obriga to-
da uma categoria profis-
sional.

O fato é defendido na
CLT (arts. 611 e seguintes,
cf. Dec.-Iei n° 229 de
28.02.1967), bem como os
mandados de segurança
impetrados por paníüca-
doras que desejavam abrir
aos domingos.

Como estes empresá-
rios, rnllhares de outros
que atuam em indústria,
comércio e serviços come-
çam B. se preocupar com a
polítízação áe seus empre-
gados e o aumento de
queixas e reclamações,
bem como a atuação dos
sindicatos.

Acostumados ao paga-
mento de uma importân-
cia anua! proporcíonal ao
capital socíal (conforme
art. 580 da CLT e altera-
ção), cobrada pelos escri-
tórios de contab!Hdade
sem nenhuma explicação,
os pequenos e médios em-
presários começam B. índa-
gar scbre o sindicato dos
empregados e o próprío
síndícato patronal.
EMPRESAS NÃO SINOI-

CALIZACAS
O enquadramento SUl-

dical correto é a pnrneíra
medida a ser tornada petas
empresas. Na área indus-
trial, li Fiesp atende 9. as-
sociados e também orien-
ta as não-assoctadas: o
mesmo acontece corn a
Associação Comercial pa-
ra as empresas Que iU.UIU!l
no ramo do co m ér eío:
mais conturbada é a área
de serviços, onde urna infi-
nidade de síndícatos asso-
ciações se apresentam co-
mo defensores dos direitos
das prestadoras de servi-
ços ou de categorias d1fe-
rencíadas.

A anuidade paga pelas
empresas não serve corno
indicat1 vo de enquadra-
mento sindical, pois a
mesma pode possuir vícíos
de origem, ou seja, do con-
trato social.

E neste ponto estão
agindo corretamente, ape-
sar da opíníão eontràrta
do patronato, pois o sindi-
cato é destinado à defesa
dos interesses econômi-
cos, sociais e outros do
proletariado.

Então se trata de cons-
cientização do detentor do
capital em organizar-e:e de
forma eficiente e eficaz pa-
ra "combater" qualquer
movimento reívíndícató-
rio dos empregados, seja
ele por lntermédio do sin-
dicato, da comissão de fã-
bríca ou mesmo por repre-
sentação do delegado sin-
dical (formal cu 1n1onnal).

REUçOeS SINDICAIS
POSITIVAS

A pequena e média
empresa pela peculiarida-
de da sua organízação, te-
rão sempre problemas em
relação ao estabelecimen-
to de díretnzes e políticas
coerentes e consistentes,
sem que haja envolvimen-
to "sentimental" e "emo-
cional" da diretoria-pro-
prietária.

Desta forma, sugeri-
mos um treinamento espe-
cUlco e d1r1g1do das lide-
rances na busca do apoio
ge~ncla1 e interno era g~:
ral e paralelamente um le-
vantamento das necessi-
dades dos supervisores e
dos empregados.

A empresa também
deverá estar sensíbüízada
para a abertura e círcuía-
çãc dos canaís de comuni-
cação, bem como o estabe-
lecimento de uma sistema
de disciplina justo e equí-
tatívo, sem se esquecer da
manutenção de uma poU-
jíca salar1al e de benefi-
cios compatíveis com o
mercado.

Logicamente este en-
foque necessita de uma
abordagem que exígtr á

programas de curto, mé--
dio e longo PI11Z0! além de
multo lápis e papel,

MUDANÇAS RECENTES
O prtncípal foco de

tensões nas empresas não
síndícaíízadas são as mu-
danças constantes na le-
gislação, a falta àe atuali-
zação técníca-adzuínístra-
tiva e a liberdade determi-
nada pelo movimento de-
mocrático.

Ass!I4, os patrões au-
toritários e dítatoríaís es-
tão sendo lentamente
substítuídos por proüssío-
naís que, ut1l1zando polítí-
cas partícípatívas, permi-
tem manter o ambiente de
t.-..b&2".rv motivado e dínã-
míco. O exemplo ocorre
principalmente nas em-
presas !amll!ll1'es,. onde 6.

nova geração assume um
papel atuante.

No curso "empresas
fam1l1ares - como sobre-
viver por gerações", o as-
pecto destas mudanças re-
sulta na maíoría dos con-
rutos e a criatividade tem
sido a solução na busca do
consenso e, principalmen-
te, da conüança dos mais
velhos na nova geração. O
mesmo enfoque se dá em
relação ao comportamen-
to da empresa com Osindi-
cato.

Entretanto, quando se
fala em sindicato na uma
repulsa natural, críada por
preconceitos P. pela falta
de connecímento. Nestes
casos, cada empresa tem
um tratamento diferen-
ciado.

POR ONDE COMEÇAR?
Nõ5sa vi v ência em

consultoria para pequenas
e médias empresas, tem
apresentado situações es-
tranhas e até embaraço-
sas
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. Na maioria das opor-
tunidades, é o proprío do-
no o causador dos proble-
mas sindicais; outras o fa-
moso Dept> de pessoal,
ainda comandado pelo
"entulho autorttárío": e,
em úí ttm o caso, quase
sempre pelos empregados,
que buscam no sindicato
uma alternativa para os
seus problemas.

POUTICA SINDICAL
Na procura da harmo-

nização dos desejos dos
empregados com os objet1-
vos da empresa, visando à
Identificação mútua, al-
guns pontos são funda-
mentais para o sucesso de
uma pol1t1casindical.

1. Reconhecer os em-
pregados como pessoas e
não apenas um custo da
folha de pagamento e
umadespesa que reduz o
lucro.

2. Tratamento justo e
equítatívo, visando à segu-
rança no emprego e satís-
façAono trabalho.

3.Oportunidade de ex-
pressão, por melo de uma
poUt1cade portas abertas,
visando à liberdade de co-
municação, sem a qual o
sindicato arreg1menta inú-
meros colaboradores.

4. SituaçOes de orgu-
lho, que permitem o em-
pregado admirar o traba-
lnoteíto e receber o justo
elogio.

5. Reconhecimento do
trabalho bem feito, para
que o empregado, tenha o
sentimento de que está fa-
zendo uma coisa impor-
tante, para ele, para a em-
presa e para a comuní-
dade.

6. Sentimento de per-
tencer ao grupo de traba-
lho, por melo de atívída-
des recreativas, de traba-
lho, sociais, etc ...

7. NAopossuir nenhu-
ma díscrímínação 'ouqual-
quer outro fator não rela-
cionado às necessidades
do trabalho.

8. Manter padrões ra-
zoáveís e consistentes de
desempenho no trabalho,
buscando avaliações coe-
rentes em vista de aumen-
tos por mérito, promoção,
treinamento, permanência
na empresa, prêmios, gra-
t1f1caçOes,beneficios, etc.,

9. Fornecer informa-
ções claras e objetivas

. com ênfase à interdepen-
dência entre os emprega-
dos; seções, departamen-
tos, dívísões da empresa,
essenc1al para a continui-
dade e sucesso da em-
presa.

10. Desejar que a em-
presa mantenha um ótimo
relacionamento com os
empregados para que a in-
terferência de um possível
sind!cato não venha resul-
tar numa estraWicaçAo al-
tamente complexa nas re-
lações com os emprega-
dos. com toda a probabili-
dade de reduzir seriamen-
te os serviços, atingindo,
em úl t íma instância, o
cl1ente.

o Guto.- ~ tul~
trabolJtwa ~ nMÜ!Glwa

. ".-
~:

:~
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Vendas: 'ouvir é o segredo'
~ TIBOR a!MeSIK

Um grande magazine central.
Uma senhora procura um vendedor
e, depois de apresentar o seu desejo,
olha com ínsístêncía para o seu aten-
dente. .
,_o Recebe a primeira informação,
~to de um inicial "veja bem" que
.também encerra a frase, acompa-
nhada de um leve toque no braço.
'" Os "veja bem" e os toques se
sucedem até que gentilmente a SE-
NHOR.o\sentenciou:

"Meu Jovem, eu vejo multo bem,
apesar da minha idade. E também
ouço muito bem, assím não gosto
Que me cutuquem. Oostar1a que o
seu gerente olhasse muito bem com
Quem ele trabalha para cutucá-los
para fora da empresa ..."

.Dizendo isto, arastou-se sem
comprar nada ...

QUALIDADES 00 VENDEDOR

. O nosso jovem vendedor a) co-
nhecía muito bem o que vendia; b)
conhecia a empresa e seus objetivos;
ê) sabia os pontos fortes e traces da
eoncorrêncía: d) estava convicto de
que o produto Que vend1a era bom;
e) acred1tava na empresa em que
trabalhava (vestia a camisa): n co-
nhecia o perfll dos clientes, príncí-
palmente como pessoas, o que pro-
duziam ou comercializavam; e o fato
írnportante, g) estava preparado
!treinado para o trabalho.
:-: FAI.AR É IMPORTANTE, MAS ...

, Treinado para falar e vender. o
profissional Queatende °público co-
loca o "falar" como o fato mais LTn-
portante do seu trabalho, pois, à me-
dida que fala, tenta exteriorizar t0-
dos os conhecimentos apreend1dos
no seu curso de formação.
. . Assim, não se preocupa em ou-
W, pois ouvir além de não ser fácil,
requer atenção, disposição, atitudes,etc, .

, Nosso vendedor esquece que ou-
vir é mais produtivo que falar, em
todos os níveis, pois, ao falar, qual-
quer pessoa não acrescenta pratica-
mente nada ao patr1mOnio cultural
próprio, mas, ao OlJVIR, acrescenta
ao seu patrimônio cultural a infoma-
ção que o interlocutor exteríoríza.

VENDA CERTA
O àto de OUVIR exige de Quem

ouve, IJO nosso caso o ATENDENTE
DO P-UBLlCO, uma perfeita sinto-
nia de onda e uma associação a

quem fala. O ouvinte deve fazer todo
o empenho para compreender o que
está escutando, pois sua resposta
dependerá da compreensão do que
ouviu.

E esta resposta deve seguir ~A.o
TIago, que diz "Seja rápído no ouvír,
lento no falar ...".

A venda será certa pois os bons
ouvintes (os bons vendedores ou as-
sistente técnicos) procuram encon-
trar alguma coisa de interessante no
que está sendo dito, álguma coisa
que possa ser aprove1tada (gancho) e
a part!r dela chegar (inclus1ve colo-
cando todos os seus sentidos ...) à
conclusão final ou o "tirar o pedido".

TÉCNICAS
Nas gravações em v1deo-teipe

que realizamos durante os treina-
mentos para atualizar as técnicas de
atendimento ao pú.blico, 05 profis-
sionais, ao desenvolverem a auto-
an álíse , fazem criticas severas aos
seus desempenhos, mesmo após os
encontros de treinamento.

mente; e)'ut1l1zeuma linguagem cor-
reta clara e precisa, numa entona-
ção 'normal, agradável e simpática
(sem gritos ou sussuros) evitando
"dengues" "charmes" ou voz adoci-
cada acompanhada de "querido" ou
"meu amor" e de apelativos à inteli-
gência (falta de), como "veja bem",
"olhe", '"preste atenção" etc.; n não
permita que o v1s1tanteou seu inter-
locutor aproveite os minutos de es-
pera ou do seu silêncIo, para conse-
guir "arrancar" informações sobre a
empresa, os produtos, os executivos
e sobre você.

CAUSAS DO MAU ATENDIMENTO

1) Desinteresse pelo cliente ou
freguês (por ex.: atender conv~rsan-
do com um COlegaou outro cliente)

2) Debate, resulta~o de uma ar-
gumentação r1gida e ma. (Vocêpode
ganhar uma 'discussão e perder o
cl1ente)

3) Enganos, que ocorrem e de-
vem ser reconhecidos de pronto.

4) Se:' caasatívc, U:n dííúvío de
palavras não w surgir um meL'l?r
atendimento e muito menos mais
vendas. Vale repetir: ser bom ouvin-
te muitas vezes realiza mais míla-
gres e mais vendas do que ser um
falador inveterado.

5) Falta de cortesia, que atinge
diretamente a imagem da empresa.

6) Exibir favoritismo, passando
amigos ou fregueses prediletos (ou
que oferecem a ca1x1nha)na frente
dos demais. que chegaram prímeírc.

7) Embaraçar o freguês, repetín-
do seus cacoetes, sotaques e outros
treje1tos.

8) Oferecer milagres, curas ou
atenções especIais que não podem
ser provadas ou comprovadas.

9) Intimidade demais envolve ~a-
.míüarídade onde é necessário protís-
sionalismo. seja sincero e amável,
porém mantenha um toque de dígní-
dade e formalidade em todos os con-
tatos.

10) Menosprezar outras marcas
pode levar o cliente a um descrédito
do produto que V. está oferecendo,
Elogie a marca que V.representa ou
vende, mas não faça observações ín-
justas a respeíto de concorrentes.

Os comportamentos não melho-
ram de imediato porque o ouvir é
renunciar, principalmente a todo
um aprendizado anterior. E este re-
nunciar se toma uma alta forma de
altnúsmo, em tudo quanto essa pa-
Iavra significa de amor e atenção ao
próximo. Talvez, por essa razão, a

. maioria das pessoas ouve tão m8.lou
simplesmente não houve.

Esta imersão nas nossas cogita-
ções pessoais atrapalha qualquer co-
locação técnica, pois não é possível
permanecer cinco minutos sem pen-
sar em nós, pois tudo quanto pensa-
mos é em termos de nós ou do que
nos cerca.

Entretanto, funcionários com
boa vontade conseguem desenvol-
ver estas e outras técnicas, que po-
dem ser resumidas com as seguintes
afirmações:

NOS CONTATOS PESSOAIS:
a) mantenha uma atitude prestati-
va; cortês, delicada, acompanhada
de um sorriso simples ou um sem-
blante calmo; b) cumprimente cada
pessoa de tal modo que ela perceba
que é alguém multo especial; c) faça
o visitante sentir-se à vontade e
tranqüilo, estruturando um ambien-
te agradável (por ex.: servindo café,
chà ou água: oferecendo revista ou
jornal; música ambiente; pouca per- O .utor • e07Y"ttor I!

turbação ou movimento etc.); d) nu- pro/e_ ri"MCB, do ~ •
ma recepção, apresente duas ou ~a. F.e.'rl.rl.a L~u~ ••1I •
mais pessoas, não as deixando per- F.ItflJ,. alim tk rlif"etorrl4 Pro-
dlàas; faça-o COr~d~j8~1~m;e~n~te~/~ge;n;tll;;-==::-:----,~_~leo-=R=••:::t'V,::;:=raoa=H=":::mG=nD:::.:::, ==-_

~Mernod~H:ll.E~}~ @deterço o ~ ,
U;; tFrnJtÇ;~~i;J sábado em .0ESTADO DE S. PAULO
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*. ReorgolJlltizaçiio empreeari
TieOR SIMCSIK

A empresa não possui
fronteiras facUmente íden-
t1f1céveis, pois está. em
continuo movimento, na
busca da consecução de
seus objetivos (lucro, per-
mãnecía no mercado, ven-
cer concorrências etc.).

A ccmparacão pode
ser esdrúxula. mas nos
cursos ~renciais é bem
aceita e utwzada. A em-
presa é uma "ameba", em
constante movimento em
busca de allInento e em
constante mutaçlonas
suaa formas.

REALIDADE
EMPRESARIAL
Esta ameba pode cres-

cer demais, ao ganhar uma
concorrência, por exem-
plo. Ou se tomar 1nsign1f1-
cante ao provocar um de-
sastre ecológico, que atín-
Ja toda uma comurúdade.

Em ambos os casos há
a necessidade de uma
reorgan1ZaçOdos RecUrsos
IHumanos e ma tertals (nes-
tes 1nclu1dos os financei-
ros e tecnológicos).

Os sintomas mais co-
muns encontrados nas em-
presas e que podem e de-
vem ser vistos como indi-
cadores de necessidade de
reorganiZaçAo são (não
príontízados): cen tr alíz a-
çâo do poder na díreção
e/ou nas gerências; desem-
penho adm1n.1strativo/ope-
racional de baixa qualída-
de; excesso de papel, in-
clusive com relatórios de
computador inúteis; ele-
vados custosem qualquer
das mas (adm., produção
ou marketíng); problemas
com o pessoal, envolvendo
síndícato ou leis trabalhís-
tas; qualidade dos produ-
tos em níveís baixos, com
constantes reclamações
e/ou devoluçOes de clien-
tes; ameaça de concorren-
tes que reduzem a compe-
titividade no mercado; fal-
ta de expectativas de cres-
cimento, mudanças e ex-
pansão; material sucatado
em volume sempre cres-
cente, inclusive com per-
das/desvios de estoque;
tunções mal distribuídas,
sobrecarregando alguns
runcíonàríos: protecíonís-
mo em relação aos produ-
tos e às pessoas; e polltica
salarial reativa OU "Maria
vai com as outras". QUARTA-FEIRA - 11 DE MARÇO DE 1987



POR ONDE COMEÇAR as demais variáveis que in- A fase de implantação
f ReorganiZar é provo- fluem nos resultados. do projeto não previu o
i car mudanças no .tatulI E importante nesta ta- comportamento humano
i quo de empregados, que se de levantamento esta- na maioria das vezes, onde
i durante anos segulram o belecer onde ocorre o pro- os projetos foram arquí-
.1\ mesmo tipo de rotina, de blema no sistema e não vados .
~- trabalho e de obediência apenas qual li pessoa do Não se procurou, devi--i

.às leis, na maioria das ve- problema. Em seguida do a uma série de errosl
1! zes nlo escritas (inf or- vem a fase do planejamen- fundamentais, estabelecer~'-
'jj

mais). Todo o movimento to, que decorre do estabe- processos de avaliação dos~
'.- ;que venha alterar uma de- lecimento de hipóteses e resultados, sejam eles pro-
!i Itermtnada sítuacão, mui- teorias que procuram esta- cessos constantes ou ad-
~ tas vezes conquistada no belecer as medidas saneá- vertldores; esta é a 5a. fa-
~;~

idecorrer de anos e anos de doras necessárias para dar se, que podemos chamar
.trabalho, provoca o con!li- um fim às causas e aos de Fase de Acompanha-·i to entre o possuidor do eíeítos danosos de um ou mento ou Avaliação (out.t
cargo/função e aquele que mais problemas estabele- ainda de Follow-Up ou Re-,~i

esU pe s quts ando uma cíd os na fase anterior. trOallment~ãC).~. possível mudança (por Serão medidas pre- SA RIOSf exemplo, um analista de ventlvas inicialmente, Há dez anos o Centroí: cargos & salâr1os, ou de O pois, no papel, os resulta- Empresarial de 810 Paulo.
& M, ou mesmo de um dos podem ser magníücos. iniciava suas atividades ROTINAanalista de sistemas, que mas na realídade ... na Marginal do Rio PI- la Análise: Conj unt.ur a.procure Identificar pontos Desta forma, a fale de nheíros. Vâr1as empresas econômica e sua Utnuên-
de estrangulamento nas implemontação cu implan- que ali se instalaram, cía na capacidade nnan-
1n1onnaçOes). taçio é crucial para a em- aproveitaram a oportuní- ceíra da empresa

O começo é a alavanca presa e para o analista, dade para executar os 2a Análise: Mercado de tra-
de todo um processo de pois qualquer atitude in- seus planos de reorgani_: balho e sua influência na
modernização. Mas quem sól1ta ou subversiva, pode zação. política s1llarial e de bene-leva: de roldão todo umirá dar a partida, detenni-

trabalho e, o principal, po- Entretanto, um dos ta- ficios da empresa.
nando 0& objetivos e a tores que Influenciou o 3" Análíse: Legislação, sín-
abrangêndW do trabalho dera comprometer todo e movimento de mudanças .. dica tos e negociações.
de reorganização, será, qualquer trabalho serne- foi o problema salarial. TO-I Estabelecidos os parã-lhante no futuro.sem d!hida., o detentor do

Assim as medidas na da uma mudança de ruo- metros gerais acima, pode-
comando da empresa. o implantação devem ser soüa de salãnos. foi neces- mos detalhar um plano bá-
seu proprietário ou o seu sana, inclusive um acordo I sico (atualmente desenvol-
diretor (em alguns casos, aprovadas pela direção ge- ln!ormal entre as empre-I vldo com alunos do 4' ano
os acionistas ...). ral, se posstvel testadas sas que ali estavam, para de Administração dat

FASES DA em grupos pilotos e, analí- não utilizarem a "pirata- FMU) que identificamos I+ REORGANIZAÇÃO sadas em comparação ria" no Recrutamento & como rotinas: estabeleci-,;I;

com situações semelhan-,~' Na vivência prática, 8eieção (fato que levou al- menta da filosofia de ad-1 tes vivenciadas em outras*' constatamos que antes de gumas empresas a regís- ministração de salários;f mais nada, para o sucesso empresas t mas atenção, trarem empregados "con- estrutura ideal de salários,~<;
nenhuma empresa é ígua!<:~ de qualquer empreendi- vldados" de firmas v1z1- a sua Iormaüzação e os de-~~ mento de reorganização a outra ...) nhas em miais ou em "co-. sequllibrios da informali-

f' empresarial, é necessária a FASE ESQUECIDA irmãs", sempre foram do: dade; descrição de cargos:i:_.
fase de maturação, onde li Encontramos lnúme- centro empresarial). i com estabelecimento de,"";1., ras empresas com projetos~ idéia orígmaí é desenvolvi- HOJe, com as mudan-: modelo operacional; comi-i/ da com alguns diretores, e de reorganização engave- ças econômicas, onde até' tê para avaliação de car-j'~ tados, que foram retíracos,'f.- depois, ocorre um preces- o governo não sabe deünír: gos e indicação do méto->~ so de assímílação da cultu- rapidamente após a sua uma Unha ou poUtica Sala-I do; pesquisa salarial- cri-r;

t f ra da empresa, pelos ana- implantação ou nem íní- ríal, a reorganização nesta téríos e sistemas estatístí-
listas encarregados de de- ciados na sua fase de ím- área é necessária por umal cos; avaliação de desem-J' senvolver os trabalhos. E plementação (de coloca- questão de competitivida- penho e sua interação com.~;

,!.;; conhecida também como ção na prática). Por quê? de no mercado. salários; poUtica salarial e:t fase de conscientização. Dois motivos básicos Os fatores externos de beneficios - orçamen-jfr·
ei· A fue do maturaçio é s ã o encontrados: ou se (governo, outras empre- to salarial; processamento, !\. a busca do conhecimento pretendeu um tratamento sas, sindicato etc) e os ta- de dados na manipulação1 !: da vida dentro 'da ame ba e de choque, com mudanças tores internos (hierarquia, do wage mix, e implanta-'! as suas relações com o radicais, ou, pelo contra- poder. tarefas etc.) for- ÇA0 e acompanhamento-;-,

mundo exterior (mercado). rio,procedeu-se de uma mam o composto salarial' da poUtica salarial.t forma conservadora, lenta \wage mix) Que exigem dai Pela complexidade, oA fuo do lovantamen·
~ to é a continuação destes e gradual. direção da empresa o esta-I estabelecimento de com-

primeiros contatos, pois Nos dois casos. forma- belecimento de procedi- portamentos salariais har-
nela se inicia uma identifi- ram-se grupos de pressão mentos, rotinas e normas mônicos é uma atividade
cação mais pormenoriza- contra o projeto de reorga- Que busquem o equílíbrío que exige um acompanha- .
da de nomes de pessoas, nízação que atuando díre- dinâmico dentro da orga- mento organizacional
cargos, funçOes,processos tamente na diretoria, fa- nízação. constante. Este fato deter-
de trabalhos etc .• que po- zem ir "por água abaixo", mina que semestralmente I
dem ou detenninam pro- Qualquer processo de mo- (%U anualmente ocorra na
blemas, bem como estabe- dernízação. empresa, processos de
lecem as circunstâncias reorganização. E este fato f
que eles ocorrem e QUais é a realidade empresarial. I

~- o .,"n • ~tn e _n,.e I
nn Acf",ita"t~ peta pue, !

'" "'" e.,.eeializa.ção ta. FGV
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M1UI.dl.a]ffiça§~Jl."ga]ffiizaci~]ffiais
TIBOR SIMCSIK

Um ditado htlngoro
diz: "Voct ndo pode enll-
nar o um velho cachorro,
noV08truqua .:"

Uma dai carocterúti-
ccu do ser humano é o ,ua
poutbtll.dad.e de mudon-
çcu continUCI no decorrer
de ,ua vida, e ute fote .e'
reflete na.! empruOl.

E6te movimento por d
.6 importante, como bem
analuom e teortzcm, ten-
to poro CCU08prÓltc08 co-
mo poro pesquilOl clent!-
ftccu N oulcru T.R. MI-
chel e J.R. Lcraon Jr., no
livro "Peopu in Orgoni-
zatton.r-,A-nIntroducUon
to Orgontzotonol Beha-
vlor." (McOrow-HUl, 3"
Ediçdo-1987-EUA), ndo é
compreend1.d.opela mcl(r
rio dN eucuttVOf.

O ruultc40 dute in-
eompreemdo t afobic dN
40 ano&, q1UlMo utudos
recentes nN EstcdN Uni-
do. indicam que OI postOl
cbaoe« dOI grcndu em- .
pruOl ,do ocupc40, por
pro!u6t0nail no idade de
510 55 OnN.

A atuoltzoçdo con.r-
tente dai emprucu i opc-
rãmetro que tndtccrc1 a
,ua .obrmvtncia no mer-
cado. Ndo apencu uma
attJOUza.çdo de ma.quinc1-
rioe, lecnoZOgia.,dltemcu
e mitodol, mal tembém a
a.tua.ltza.çdoconItente do
homem.

MIchel e Laraon con-
duzem o livro com a filo-
.0ftaoUmilte, .egundo a
qual t "o"fvel que ai or-
gantza.ç<}u wnham a ter
lugaru ou t1enhama 1'0'-
81lir condtç6u onde .eJa
muito ,a.tt'Jat6rfo o de-
,empenho do trabalho.
Para obter ute .Uua.çdo
a, emprucu devem poI-
.or pela chamada "diag-
noseempruanal (dfagno-
.e .Uua.tton.r)", onde prcr
fUloru, aliando a teorlc
com a prótfca., duenvol-
vem OI modelN próprtol
poro aquela empre.a,
pau .abemoa que ndo M
dUCI empruOI jguafl ou
com' a muma cultura. D0-
mo' portnte.e., o tttulo
"profeuoru" pode estor
dugOlta.do pelN autoru
dai "olUtccu econDmiccu
do gO'OeTT&O,bem como re-
fletindo negativamente
ftCI úcolal de origem. En-
tretanto, o duO/tD da mu-
dança t a cltndmtca de to-
do o dltem4. e ele deve .er
... _~ ..- ---

SeguiMo, eftrmamo.
,que o conhecimento, o a-
'tudar continuo e a atuall-
izaçlo .do' o f1nfco .",tru-
mento de produçdo, de

,crioçdo e formaç&J que
: ndo utdo ~tftoI a.retor-

no» diminutivo •. Delta
forma; o acompanhamen-
to das e para as mudançaS
ertge que o "cacnorro ve-
lho aprenda novo. tru-
~". Poro uto t neceud-
nà a repetfçdo ou a prtUi-
co. o utudo ou a recicla-
gem, mal, te711btmo 41eed-
bcc1c".Amb08 fa.dlUcm o
aprendizado, condiçdo
paro alterar o "ltatu
quo", o comportamento, a
anólue dN Mbftol, po-
d~emitodN.

Noua colaboraçdo
para c Con.rtttuinte, entre
outrOl, foi a .ugeat4o de
tornar obrigatória a reci-
clagem dofunctanc1rtopú-
blico hei mafa cU trt. anos
na me.ma fun;do. Estefa~

, to por .i .6 pode parecer
tMtgnificante, moa impli-
ca em toda uma polUica
cU planejamento cU car-
reira, condiçc5e. de traba-
lho, ctualtzaçdo conaton-

I.te na.a nece.lidadu do õr-
· gdo governamentcle o ti-
· po de treinamento. Hei tra-
: balho para algumCl3gera-
· çc5ea... Só a anc1lfaedeu in-
· flulnctaa e%terncude uma

cidade como Bra8fUa, por
: t%emplo, na produtivtda-

cUdo. pro/fa.tanafa e téc-
nfcos, t comp1e%ae cUmo-
Ta.Cla. O quepodemo. afir-
mar, .eguindo a linha de
Mttchell e Lcr.on i que o
ambiente t%terno fornece

, importente. contribuições
paro aquilo que n6.
aprendemo. e tufluen-
ctcm no modo como n6s

; no. comportemoa,

~..
~-

"

V



QUADRO DE ARTIGOS

. Nas or"anizaç6es, o
papel do ambiente na for-
mação do comportamento
do pessoal ~ até igual, se
não até ~aior, que o papel
dos fatores internos do ho-
mem, como seus traços de
personalidade (estrutura-
dos no início da vida), ati-
tudes (moldadas no decor-
rer do crescimento) e co-
nhecimentos (estabeleci-
dos em_continuidade). Es-
te fato, cada vez mais im-
portante nas organiza-
ções, pois determinam o
aumento de produtividade
e redução de custos, estc1
merecendo pesquisas e es-
tudos profundos na cha-
mada socloblologla, que
desenvolve trabalhos sís-
teml1ticos das bases bioló-
gicas de todas as formas
do comportamento social
em todas as espécies d~
OTganismos, inclusive os
humanos e as organiza-
ções.

Na figo 1 verificamos
como as C4racter!sticas
pessoais atuam nos três
n!veis de saídas de infor-
mações de um departa-
mento, setor ou empresa.
ou 6rgão governamental.
Hc1 uma primeira saída a
nfvel de organização, uma
segunda, de çrupo, e uma
terceira, individual.

Flg. 2 - EsrlMULOS PARA A PROOUTMOAOE
(ldap. Mttchell • ~n. 1887per. o SISTEMA TlPOR)

o7ÍWU&.DS

rflOIHTI

É fácil a"ora, cadas-
trar atitudes polfticas de
alguns dirigentes, sejam
de empresa ou "overno,
dentro de um quadro de
estímulos (jig. 2). Os estí-
mulos é oue determinarão
o comportamento das pes-
soas na organização -
desde a sua criatiVIdadE:
até a sua apatia ou aliE-
nação. Estes estímülos de-
vem ser consta ntes. pOis-o
que é efetivo hoje pode
não ser efetivo arncnhã.
fato que origina a m~dan-
ça constante da organiza-
ção, pois não há um me-
lhor meio rara estruturar
rdesígni uma organízaçàc.
como é de conhecimento
geral.

No nosso último arti-
go, Reorga .•uzacão Empr~-
sarial 01.03.87) pUblicado
no Caderno de Empresas,
dirigimos nossa análise
para o Comportamento
Sal~al na empresa.

"
map PC;Io
NSIIltO

""> "'"

~ mace
PrIt( aumo~<

" 10 'lO --
DUIJÁ"I' IHDDIJÁYfL

rflC>DUTIYIDAt>'

E o salárío que ocasio-
na os conflitos, não o salá-
rio "absoluto", aquele que
vem representado no en-
velope do pagamento, mc.3
sim aquele saldrio '-rela:!-
vo", composto' de fatores
externos e de uma série ck
regalias, na matoria àGS
vezes informais. As cne-
ftas, tretnadas para a mu-
dança organízacíonal, irão
.trabalhar com criativida-
de, envolvendo o assunto
de forma dinómica e com
vistas aos resultados posi-
tivos, indicado por um
consenso em torno das
tdttas e dos problemas, se-
jam eles salariais ou n{to.
Obtida a unido âete-se 00-'
ter o compromisso das
partes envolvidas, pare
que o comportamento seja
aquele esperado, e que de-
termtnard a conf ia n ç c
mútua, empresa e empre-
gado.

São os ttens conflítos.
criatividade, consenso.
compromisso e conãança
que vão estabelecer, sem
dúvtda, a efícácía grupal.
pois haverá o que pode-
mos chamar de manipuia-
ção emocional e opera-
cional_
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o executivo e ·0
stress gerencial

TI60R SIMCSIK
H. seire. médico sueco,

ao propor a palavra Itnu
para indicar determinadas
perturbaçOes orgln1cas e •
ps1quicas provocadu por
agentes agressores ao ho-
mem. talvez não 1maginaS!e
como estas alterações &Ao
penetrantes no meio geren-
cial e como podem ser consí-
de:adas matadoras em po-
tencíal, Stnn é penetrante.
e você não sente; é um mata-
dor em potencial, e você não
percebe; está sempre pre-
sente, e você não vê...

POSlçAo DA
ORGANIZAÇAO

O m-.u e um dos fato-
res (tanto Internos como ex-
ternos) que atinge os recur-
SO! humanos da empresa. E
esta deve deixar clara a sua
posiçlo proatíva para com-
bater o problema. Os execu-
tivos sofrem de Itnu quan-
do não sabem o que fazer
(pela falta de compreensão
do seu papel formal e infor-
mal na organ!zação l, &an-
do confusos pela tsna de co-
munícações e!1cientes e in-
formações suficientes para
estabelecer corretamente as
fronteiras da sua função
(obrigando-os a uma luta
surda pelo poder). A situa-
ção tende a piorar, quando o
executivo não sabe clara-
mente quais são os seus ob-
jetivos na organizaç à o.
quais os resultados deseja-
dos e quais são as técnicas E:
maneiras de atingilos.

Em nossos artigos do
Caderno de Empresas temos
destacado o planejamento,
e, dentro dele, B Adm1n1Stra-
çlo por ObJetivos~APO. En-
tretanto, na realidade, esta
técnica e superficialmente
ut1llZada, pois é todo um sís-
tema de admin1straçào duro
e exigente, E: que somente
pode ser aplicado por geren-
tes muitíssimo competen-
tes. Se isto não ocorre, o
Itro•• paira sobre as cabeças
dos participantes, pronto
para abater o primeiro excu-
tivo que demostrar s!.na1sde
fadIga, emoções aparentes
ou desatenção. E Junto com
o Itroasnormalmente vem o
desemprego ...

EST ÁGIOS DE STRESS
Em P.ople in Orvanlu·

tionl, (McOraw-H1ll seríes in
Managemetr1987, Mitchell.
T.R. e Larson, J.R.Jr.) en-
contramos o que os autores
chamam de 81ndrome Geral
da Adaptação ou do estre-
aes, e indicam 03 três está-
gios do avanço do problema
DOS executivos.

O primeiro estAgio e do alar-
me, I reação (lo corpo a uma
ameaça DO ambiente (ínclu-
sive, podf' reíerír-se ao am-
biente trsíco de trabalho).
No segundo ~.stAgiohA I> te-
a1sténc1a que ocorre quando
o fator estressante ~ mals
persistente e continue, re-
sultandc em t:ludançu psí-
eolégícas e mentais. O ter-
ceiro estágio é 0 da exaustão

-q ue aparece quando os
me!03 psícotógícos e flslcos
aào sobrepostos ou venci-
dos, ocorrendo então maní-
festações de fadiga. díücul-
dades de mov1mentoa e de
pensar e a morte, na maíorta
du vezes, npida e na mesa
de trabalho.

ESTRESSE MOTIVAOOR
O estresse no trabalho

nâo é fatalmente nocivo,
po1a quJlndQ conhecido, e
manipulado pode contribuir
para a melhoria do desem-
penho, pois os gerentes en-
frentam exigências cada vez
mJl1acomplexas e amb1guas
principalmente em situa-
ções de economia instável e
de duvidosas íníormações.
O dr. HEmS Beyle, pai da teo-
lia do estresse, ídentíücou-o
como a causa real de muitas
moléstias degenerativas, ín-
ctusíve as Que afetam os
rins, o coração e os vasos
sanguíneos. Outros indica-
dores de estresse podem ser
persistentes dores de cabe-
ça, sangramento do nariz, fi-
letes de sangue sob os teci-
do! da retina e até dillculda-
de para falar. O executivo.
ao perceber que atua com
uma ansiedade moderada
(reação típica do segundo
estAgio) deve dirigir seus es-
forços para a ut1llZaçlo de
técnicas administrativas vi-
sando suplantar esta fase.
Neste momento a motiva-
ção de se suplantar é vitai
para o sucesso na carreira
do executivo,

SINAIS DE ANDIEDADE NO
TRAII-ALHO

Alguns indicios de aler-
ta para a presença do estres-
se. Menor grau de espanta-

-neldade com a equipe e com
os pares; menor grau de con-
f1ab1l1dade na equipe, tor-
nando-se mais exigente; op-
ção por soluções mais RiU-
ras, que não exíjam mudan-
ças ou alteraçOes DO status
qllo; evita arríscar-se ou ex-
por-se a sttuações onde deve
tomar decisões de cunho
pessoal, e que tem efeito
abrangente; d1m1nuiçAo de
sua capacidade de improvi-
sar, íncíusíve em apresenta-
çOesde~~outrab~;
d1spende mais esforços para
manter o comportamento
adequado; fica com pereep-
tlbllidade reduzida e d1stor-
eíds, criando incidentes por
motivos fúteis ou banaís:
aumento do número de "ti:
ques" e alterações grandu-
lares. . . -
COMBATENDO O STRESSE

Nos cursos de Uderança ,
e Chefia desenvolvidos nas
empresas, algumas regras
gera.1BRào coíocadas, visan-
do combater os estados de
tensão, muitas' vezes contí-
nuos, sob os quais vivem as
lideranças. Uma delas e o
respirar fundo, nos momen-
tos de pressão. Para o com-
bate ao estresse, MO só o
respirar corretamente é im-
portante, mas também o se-
guimento de umn rotina. di~-
ria de exercidos físicos mo-
derados. Manutençào de um
regime alimentar apropria-
do e abstençào de excessos
1mesa, mesmo ocasionais.
Neste item excluímos otu-
mo e reduzimos o uso de be-
bidas alcoólicas ao m!n1tno
social.

Exames médícoa anuaís
ou períõdícos ~ um item
obrigatório para os empre-
gados Que ocupam pos1çAo
de liderança, mesmo a n1vel
operacional (fato que não ~
observado pela gr.nd~
maioria das empresas). APli-
cação das funções to técn1cas
g-erenc1a.l.scorretamente do
obrigatóriaS para os geren-
tes Que querem aumentar 8
sua ímumdade ao estresse.

O autor ~ ,.,..,,,"L"'''.
.empresas e de

e ctiretor da
Recursos Hu
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2 - O ESTADO DE S. PAULO

CCQ,fonte de soluções eficientes
TíeOR SIMCSIK

o relógio de ponto marca 1011.55.
Õ pessoal daferramentaria começa
eid'esliçar as máquinas ou a deixar
peças incompletas ncs placas ou
morsas de equipamentos que giram
inutilmente, como as fresadoras, os
tornos, as retificadoras etc. Ao lado
deste setor, o pessoal de montagem
continua no seu trabalho manual, •..•••_-,_--l
seguindo a esteira que passa em
tempos cronometrados. Onze horas:
O sinal indicativo da hora do almo-
ço. Há uma corrida em direçdo ao
ponto e a formação de uma fila si-
nuosa, onde corpos se comprimem
na busca do ccrréo de registro e da

marcação do horário. Na linha de ~~~~~~~~~~~~b~produção: supresa. Três emprega- ---,-"
dos, cucs mulheres e um homem,
continuam o seu _trabalho. Termi-
nam a peça, olham com carinho o
serviço e depositam na esteira para-
da. E pegam outra peça, colocando
no local de trabalho, preparada pa-
ra receber o tratamento devido após
o almoço.

Os três fazem parte de um pe-
queno grupo de funcionários, volun-
tários, que na área de fabrtcaçdo se
preocupam com o trabalho que exe-
cutam pois exercem influência nas
decisões a ele relacionadas. Estas
pessoas estão interessadas no seu
trabalho pois quando surge algum
problema de qualidade no produzo
são chamadas para pesquisar, ana-
Lisar e propor soluções, 13to é, é per-
mitido a eles dar opinião, partici-
par da tomada de decisão e da im-
plantação do processo. Os três vi-
vem os problemas e participam da
30lução, e o resultado é "pOr a mdo
na massa", vestindo a camisa da
empresa. Podemos dizer que esta é a
filosofia motivacional do programa
de CCQ na empresa. A nossa pro-
posta é estendê-la à área adminis-
trativa .

. CAA-TÉCNICAPARAO
EXECUTIVO

NA ADMINISTRAÇÃO
O CCQ está muito ligado aos CCQ, por ser um estilo de gerencia-

"problemas de qualidade", por ccu- mento e/ou supervisdo pode, e deve,
sa do nome e, no Brast!, pelas for- também ser levado à administra-
mos erróneas que algumas empre- çdo, sempre no seu vercadeiro senti-
sas ou grupelhos de pseudoconsul- do de Círculos de Avaliação de Ad-
tores tentaram implantar, prínci- ministraçdo (CAAJ- 8erá esta a 81-
palmente em empresas-satélites das pIa que iremos usar paru distinguir
grances montadoras e semelhantes esta técnica de liderança, quando
muI tinacionais. sem sucesso. O usada na administraçdo (CAA) e, na

área operacional (CCQJ, usaremos
a tradicionaL

Esta conclu-
são, estabelece uma premissa:
CCQ/CAA devem ser acompanha-
dos de sistemas de treinamento e
avaliação tradicionais, de preferén-
cio de consultores que não estejam
envolvidos com as problemáticas de
sobrevivência, crescimento ou ex-
pans(&o da empresa. (Amanhã publi-
caremos a segunda parte deste ar-
tiço),

o GutOI' * rC/C/"d~n4do" do
CCQ/CAA de Lcaund"fl Machine' ron-
.uUo,./di,.etOT' de Pr-o.elco - C~Uo-
ria Empr~.ario.l ~ Becu".o. Human.o& fi

Jn'ofeuOT' de Becu".o. Humano. da
FMV e O&M ft(J Lunoell.
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A expeTi~ncic. nos tem mostrado
que as reuniões dos ctrcutos são efi-
cientes para propostas e sotuções de
qualquer tipo de problema, mesmo a
empresa traçando paró.metros ou li-
mites para os assuntos que devem
ser analisados. Nossa opinido di-
verge de vários estudiosos de CCQ
porque acredttamos que todol$ OB

;tens relacionados com o trabalho
do individuo podem ser dbcutido!
nos círculos sejam elesCCQ ou
CAA E esta optnido tem como fun-
damento as teorias de McOregor,

Maslow, Herzberg e nas mais recen-
tes de Mitchell & Lcrson e de Von
Bertalan!fy, sem esquecer os traba-
lhos de Alberto Guerreiro Ramos,
principalmente çuando diz "o for-
malismo ... é uma caracteristica da
conduta humana que se tornou ex-
ternamente orientada" e que bem
coaduna com Ct metodologia dos
CCQ/CAA. (Ver: A. G. Ramos - A
Nova Cténcia dcs Organizações -
pág. 59 - 3.3 - Ed. FOV.)

ORDENAÇÃO DOS CCQ/CAA
O empregado fica motivado ao

exercer ou tomar decisões nas tere-
[as a ele destinadas. Entretanto al-
guns pontos devem [tear claros e
bem definidos. 1 - Um circulo áe
avaliação administrativa (CAA) ou
de controle de qu.alida.de (CCQJ, de-
ve ser formado por profissionais em
·bases voluntárias; 2 - Os participan-
tes. e o líder, devem fazer parte de
equipes de trabalho, preferenciei-
mente, de uma mesma área da erga-
nização; J - As reuniões derem ser
periódicas, com proçramação regu-
lar e possuir um grau médio de for-
malismo, obtido com curso sobre
reuniões produtivas; 4 - O conheci-
mento prt!vlO de. determinadas tec-
nicas de tomada de áecisôes para
identificar, prioritizar, investigar e
analisar causas, efeitos e semelhan-
tes é uma medida salutar para o
sucesso mais rápido dós CCQ/CAA,
principalmente no que tange à im-
plantação e toüow-up das decisões;
e 5 - Os partiCipantes devem reco-
nhecer que se auto-representam e
que ninguém fala por eles, princi-
palmente no ponto onde os
CCQ/CAA não são grupos de pes-
soas reunidas, tentando resolver
problemas para outros que ndo este-
jam presentes. A chave geral dos
círculos talvez seja resumida na

frase: CCQ/CAA é o envolvimento
do participante em todos os aspec-
tos possruers, principalmente na
busca do desenvolvimento; oportu-
nidades de promoção; liberdade de
criatividade e satisfação íntima na
reali;:ação do seu trabalho.

• CCQJCAA
OS grupos de círculos podem ser

neteroçêneos, nomoçéneos ou espe-
cíficos, mas todos !do formados e
atuam com objetillos básicos, que
classificamos da 3eguinte forma de
prioridades: 1') lugar - desenvolvi-
mento pessoal do participante e sua
rede de influências - 2') lugar _
comunicação participativa sempre
melhor; 3") lugar: tomada de cons-
ciência da qualidade e sua constan-
te melhoria; 4°) lugar - motivaçdo
dinámica do participante e daque-
les que ele influencia; 5') lugar _
red~ção da rotatividade e absen-
telsmo; fJ') lugar - criatividade li-
berada. Além destes seis !tens, ou-
tros podem ser adicionados confor-
me a cultura da empresa, meu será o
desígn do CAAlCCQ que irá deter-
minar o ·rcsultado ou objetivo final
que é a redução de custo e o aumen-
to dc produtividade.

TiBOR SIMCSIK
Na primeira parte deste artigo.

na se xta.teirc, enfocamos o CCQ co-
mo um estilo de gerenciame;lto que
porie ser levado ó administração.
Em sua. parte final, o assunto trata-
do é a deftniçdo do papel do coorde-
nador no programa de CCQ/CAA

Não há [ôrmula ou pacote para
CCQ.'CAA padronizada, o que in via-
biltza qualquer transferência de
uma empresa ·pare a outra, de um
pacote de CCQ. Cada empresa ado-
ta e adapta o. modo que melhor con-
vém às suas particulares condições
e viv~nciQs. Entretanto o auxfiio de
um "facilitador" ou "moderador"
num ·processo novo e de poucafami-
liaridade no empresa. pode tornar
mais fácil a operação de um proçra-
ma de CCQ/CAA, permitindo que ele
cresce e prossiga independente. A
preSença deste coordenador além
de manter as coisas em movimento
dinâmico, busca ter atualizadas as
técnicas administrativas por um
sistema de interação com os não
participantes e as gerências. Com
os participantes e os demais empre-
gados, cabe ao coordenador, promo-
ver e divulgar o programa, fazendo
o seu acompanhamento e avaliando
o seu sucesso e resultados.

O per!H de um coordenador ê o
mesmo de um gerente. Deve serner
organizado, iniciativa, pa.rtícipati-
vo nos dois sentidos (gertnciOlope-
rariado). prazer pelo trabalho, ética
na funçdo (conforme nosso artigo de
6-02-19Si para o Caderno de Empre-
sas sob o titulo Ética. para jovens
executivos). Além deste perfi/subje·
titio. o coordenador deve conhecer a
empresa e suas operações e algu-
ma! Ucnicas de controle estattstico
e de contabilidade, obtidas jact!-
mente. Há no coordenador a unido
de técnica das cíénctcs do compor-
tamento humano e das ciências cnc-
modas de exatas, que lhe dá uma
aparência de multitalentoso ou
multidimensional. Entretanto, o
coordenador basicamente é um in-
divíduo que sabe usar o bom senso e
tem muita habilidade em tratar com
as pessoas.

----- ••• ..,•..•~n.nn v I:lUCES8C""~
DE UM ctRCULQ

Tanto nos Circulos de Controle
de Qualidade como noB de A valta-

I çdo de Admintstraçdo (CCQ/CAA)
há necessidade de pelo menos de~
elementos para garantir. o Buceuo. 1
- doutrinaçdo-geréncia"1 para
apoiar, aconselhar e encorajar as
!orça! nascentes dirigida! d forma-
çdo e desenvolvimento dos
CCQ/CAA; 2 - treinamento dos tra-
balhadores e gerentes para as técni-
cas eficazes de admtnistraçdo e pro-
duçdo, visando evitar frustrações e
desmottvações pela inapttddo ou
desconàecimento, 3 - desenvolvi-
mento de uma toma.d.a de consctên-
etc de aperfeiçoamento administra-
tivo de qualidade constante!; 4 _
valortzaçdo, automottvaçdo e pro-
gresso proft.ssional aliados a metas
de ganhos para a empre!a, muito
bem doscdos, avaliado! e colOcados
aos parttclpantea dos circulos; 5 _
voluntariado como prova concreta
de que o CCQ/CAA é para o benefi-
cio mzlt~o, empreBa/empregado e
!orma vtsfvel de que o homem é ltvre
para ae aproveitar, cu ndo, da opor- •
tunidade de participar nas decisões
que pOdem lhe afetar; 6 - auxflio •
mlltuo entre os participantes em
processos de interaçdo na busca do
desenvolvimento comum; 7 - lfder
orientado para corueguir a partici-
paçdo de todos, mesmo aquelas in-
trovertida.:;, revoltadas, Quietas e se-
melhantes; 8 - os problemas proJe-
tos onde o circulo atua, isto é, sobre
os quais trabalhe, devem ter inte-
resse e valor para todos os parttct-
pantes, pois o CCQ/CAA é uma equi-
pe e os resultados decorrem do es-
forço desta equipe: 9 - seteçõo do
projetolproblema ou tema de um cir-
culo deve pertencer ao seu próprio
trabalho e ndo ao dos outros, pois os
participantes 8do os melhores espe-
cialistas naquilo que [azem e ndo no
que os outros executam o~ e~t~o ha-
bituados a fazer; 10 - cnattv:d!lde
livre e sem bcrretrcs de comunica-
çdo ou de abafamento pelas chefias
e mesmo de "gozaçdo" de colegas.

RESULTADOS DE IMEDIATO
'Apesar das dificuldades ini-

ciais e mesmo de uma mediçdo/avo-
liaçdo exata, a primeira conseqüên-
cia da instalaçdo de um CCQ ou
CAA, é a notória melhoria do moral
do grupo, mesmo na preparação d:l
instalaçóo de um cfrculo. Outros
itens logo surgem como um~ maio.
satisfação no trabalho, mau segu-
rança no cargo, menos crrcsos efal-
tas, receber de bom grado o reconhe-
cimento pelos resultados ctcencc-
dos Bem vinculá-los a recompensas
monetárias, etc. E estas mudanças
não podem ser desprezadas ou des
conhecidas pelo diretor ou gerente
geral de uma empresa, seja el~ pe-
quena média ou grande, famI/tar

, . aiou não. n~cional ou multinac.tOn :
(A primeira parte deste sruso t01

publicada no Caderno de Empresas
de sexta-feira, 5 de junho)

o autor " coordo~.dor d~
CCQ!CAAd. uundry ~chlno; con.u.
tor/dirotot d. Pro.olco - Con.ultorl'
Emprollri.1 o R.curso. Hum.no. e
profouor d. R.curao. Hum.nos na
FMU o O&M n. LUlWo11.



qA hora do execuiioo de mais de;;oNO~'!M:;~:
•.Na crise, vale.~.,'

mais a experiência
9,08 "velhos"
'...•.,"'.L~- TIBOR SIMCSII<.
j.:.~'."

.~ t Quando o sorriso desapareceu
~Q~ rosto do mocinho. toda charmo-
..ro e perfumada na sua mesinha de
:oro por 045 em. própria para aplica-
'C'ão de testes ditos situacionistas.
~licad"s com diligéncia para le·
~itimar o cargo. sentiu que estavo
~dendo tempo. .
te' A, pergunta confirmou o ser.ti-
i1hento: ~Mas O senhor tem mais de
"4lT anos. ndo tem?"

. No seu cu rricu lo. com orienta-
fdo de puudo consultores. deixou
de anotar a dala de seu nascimento
'ou mesmo sua idade. Com 47 a'1OSjá
perdera várias oportunidades de
emprego e estava a ponto de perder
mais uma. ou, até já perdera pelo
cara azeda da profissional recém-
strida da escola teórica para a esco-
la da vida.

Um dia ela também terá mais de
40 anos, pensou, e espero que ela se
lembre deste momento. Seguiu-se
um palavrão sonoro e em bom tom.
escutado por todos e refletiâo nas
parede:.. Um murro bem dado no
meio da mesa, fez mais barulho ain·
'dei e o olhar assustado da moça.
acompanhou os ombros eretos. o
passo duro e os braços tensos da-
'qtrele ex-executivo de cabelos grisa·
lhos, paletó cinza e calça escura.
como convinha ao figurino de uma
'11'Iultinacional. até que ele desapa-
receu entre as pessoas da recepção.

VoeI:!já t'iu ou leu uma chama-
.da assim nos classificados do jor-
,nal" "Emprego para homens de
mais de 40 anos". Vi um em 10 anos.
Era para ocupar vagas de vendedo-
-res de carnês.
. O homem percebe que está pas-

sar:do dos quarenta anos quando
Vql re'1ovar sua carta de motorista e
é reprovado no exame de vista; ou
~ consultar a Laoela de seguro de
vida, e o preço multiplicou por cin-
co; quando é chamado de "velho"
carinhosamente ou quando seu mé-
~ico lhe diz estar "com uma doença
própria da sua idade". Ai surge a
t~ntativa de ganhar o tempo perdi-
âo naquilo em que "não deu tempo".

Na. verdade, esta crise económi-
ca pela qual passamos, pode ser a
salvaçdo de muitos executivos com
mais de 40 anos. Ele possui o que as
empresas em crise necessitam de-
sesperadamente nesteIinal de sécu-
lo. conturbado e incógnito: o acú-
mulo de grandes experiências e un-
liosas vivências. principalmente se
o executivo possuir a visão genera-
lista e pragmeitica.

O profissional que passou os úl-
timos 20 anos atreis de uma mesa
-reati vo aos acontecimentos certa:
mente estarei fadado a ser apenas
uma foto amarelecida em "arquit'o-
,wwrto" da empresa. Ele será, como
uma crónica recente do Caderno 2
de O Estado: "A reaHdade dirige a
tJtda da.4 pe480as para que elas exe-
-çutem determinados padrões de tra-
'balho, que an6nimos troo passar e
se perderão no tempo".

Entretanto o profissional ativo.
pró-ative, dindmico, trabalhador
da situação em prol dos objetivos
da empresa e do empregado certa-
mente será chamado neste momento
para atUClr junto às companhias,
preparando-se pcrc. enfrentar ou
~nfre.ntando a situação de caos que
Já retna em rerias partes. Estes ho-
mens terão empreço, apesar de mais
de 40 anos.

A VISÃO DA EMPRESA
Os ernpresértos ainda ndo des-

cobriram este rico fUdo de inteli-
gências e experitncias depositado
em mUhare3 de cérebros, tão bem
explorados nos EUA, com progra-
mas !nchuive de exportaçelo destes
pTo!tssionais.

No Brasil, como em outros paí-
ses subdesenvolvidos I. normal e co-
mum as empTua.s americanas pos-
suírem dois ou mais executivos com
idades acima de 50 anos, ocupando
cargos de staff ou atuando como
consultores especiais, principal-
mente em programas onde haje en-
volvimento de capital.

A convivéncia com pTClfissic,-
nau acima de 40 anos me propicia
dar alguns conselhos para que estes
mantenham-se ativos. Veja alguns
passos de manutenção na ativi-
dade:
1° PASSO: Procure estabelecer 01'-
ções profissionais, para o caso que
vocé venha a ficar desempregado
sem aviso. Mantenha relações pes-
soais com empresas de consultoria e
semelhantes, tomando conhecimen-
to de como procedem, por exemplo.
2- PASSO: Mantenha seus conheci-
mentos profissionais e técnicos em
dia, partiCipando de cursos, simpó-
stos, associações, tliblíotecas. reu-
niões, n.4o apenas como ouvinte,
mas ativamente, se possfvel até co-
mo palestrante.

3< PASSO: Pesqui!e em livros es-
-trangeiros sobre a sua especialida·
de. Escreva sobre ela e apresente
aos jornais, retiista8 técnicas e or-
gdos de comunicaçdo para divul-
gação.
4" PASSO: Mantenha um ritmo de
Vida mais para o intenso do que pa-
ra o acomodado. Seja parttcipativo
na empresa, no clube ou igreja pro-
curando dinamizar sua atuação
junto aos colegas, grupos e amigos,
como um todo no me1"cado
fi' PASSO: Acompanhe o mercado
de tTabalho, mantendo o seu cum-
culum atualizado, procurando, se
[or o caso, a oportunidade de sua
Vida.
(JP PASSO: Leia diariamente jornais
e revistas, para manter-se informa-
do e ter suas opini6es, inclusive 1'0-
lfttcas, formadas. Ndo seja um Zé do
.Muro.
". PABBO: Tenha a sua auto-avalia-
çelo e autocrítica em dia .
s- PASSO: Planeje seus próximos
cinco a 10 anos de vida constante"
mente. Lembre-se que estdo no pas-
scdo as informações que hoje você
podeTá bem utilizar para promover
o seu futuro feliz.
$F PASSO: Trabalhe junto com a
famUia; envolva a esposo na sua
vida profissional. Ndú a mantenha
alienada e na tlusdo que voce é o
máximo. Quando eLa (ou voceJ des-
cobrir que ndo é, o divórcio é o cc-
minha mais freqüente. Os fUhos de-
vem conhecer onde o pai trabaLha ...
10> PASSO: Ndo e3queça suas obri-
gações éticas com a comunidade,
com o espfrito reltgioBo e com o seu

.pT6prio corpo (fazendo ezercíctos
físicos).

0 ••••••.•.rii,..,vr do ~/("(J - B"'·'H·BU.\
H"m4nN. ~6JWci4'i:rc4Drm r.t'Ml'amf'n·
lo. "wçGo. '-ina~lllo ~ "'COÚIcOÇCÜ> de
f'.rt't"U1lt'0,



,E importante ser
prático quando se
prepara um plano
TiBOR e OMBRET A SIMCSIK

o impacto do treinamento
;7WDesenvolvimento de um ge-
rente de recursos humanos pode

.ser ilustrado pelas declarações
de um deles que afirma:

"Quando fui promovido a
supervisor de pessoal, em 1976.
não sabia nada sobre supervi-
são. Por este motivo a empresa
orientou-me para um programa
de Chefia & Liderança, conhe-
cido como C & L. Foram dois
dias completos onde aprend i
muita coisa, tendo me impres-
sionado com o item 'cornuntcn-
ções na empresa', principal-
mente quando do uso de vídeo.
A experiência prática no dia le-
vou-me a confiar neste aprendi-
ztiâo, e, atualmente, como ge-
~ehte de recursos humanos, ain-
4ctreleio a apostila que ajudou
I(-d.esenvolver-me como admi-
wtr.ador".
!::; ESTÁGIQS DA
';:". COMPETENCIA
.;~:-Podemos encontrar quatro
~tãgios no desenvolvimento oe-
iendal. 1) Incompetência fn-
~ciente (por exemplo. o filho
("e'Ut11 empresário, guinado à
P.9sição de assistente da direto-
tta•..aos 18 anos); 2) Incompetên-
ttaconsciente (o filho verifica a
sua impotência perante os pro-
blemas que se apresentam); 3)
COmpetência consciente (o mes-
motilho, aos30 anos. assume a
postção de diretor, após treina-
TIlEInto.específico e ezperíênctc
00 dia-a-dia); 4) Competência
iàcomciente (o pai do novo di-
mot, sem escolaridade cu trei-
~~tos específicos, tornou a
-pnpresa uma das primeiras no
.m~rcado; O filho toma também
lniciativas empreendedoras.
~TTendo riscos e perigos, obten-
40 .resultados positivos).
~.. ,., Um estudo de desenvolvi-
"1fJ.entogerencial conduzido pela
~E, Uder nesta área (por exem-
0110 com o BTCIFMP), indica
fI!l1le a empresa age de forma er-
"Ttídaquando pretende envolver
as pessoas como se fossem "pa-
cntes ", com métodos superpa-
dronizados.

Do trabalho desenvolvido
pela GE e de uma publicação
da A meTican Management As-
Bociation de 1974, podemos tra-
çar um perfti dos princfpios 1'0-
1'0 o desenvolvimento gerencial.

1) A empresa não pode tra-

Como este princípio caem
por terra os "pacotes de cursos"
impostos ou comprados sem um
levantamento anterior e segui-
mento posterior.

2) O desenvolvimento é um
processo altamente individual
portanto deve ser baseado nó
trabalho ao invés de enfatizar
futuras promoções, que entre-
tanto não deixam de ter a sua
caracteristica mott vacional.

3) Baseado no trabalho
atual. o desenvolvimento do em-
pregado é até 90% resultado de
sua experiência do dia-a-dia de
trabalho e a principal técnica
para o crescimento profissional
é a descentralizaçéio nas toma-
das de decisões. A técnica de
apoio é a delegação.

4) O desenvolvimento não
depende e não pode ser baseado
em nenhum conjunto de ideais
ou caracteristícas de personali-
dade. Um grupo de gerentes de
uma empresa, todos eficientes e
eficazes, pode ter diferentes
pontos fortes e pontos fracos .
Cabe d direção destes homens a
responsabflidade desta avalia-
çéio e orientacão.

5) O pessóalde treinamento
e desenvolvimento pode auxi-
liar nos planos de desenvolvi-
mento, mas nunca poderá 8ubs-
tituir o superior imediato na
elaboração, avaliaçéio ~ acom-
panhamento do subordinado.

No desenvolvimento de pes-
soal, deve ser estabelecido um
check-list junto as empresas que
assessoramos, na forma de uma
listagem arbitrária, dentro' do
melhor critério possfúel e de
acordo com a cultura 'da em-
presa.

f
~!
i,
'"~

tar o desenvolvimento como :'
guma coisa que ela prepara'
ra o empregado. Deve recon
cer que todo desenvoivimenf
um autodesenvolvimento, is '
o homem o faz para si mes •

CONCLUSÕES

Procuramos definfr um
no de desenvolvimento de
pregados, mando ao i "
das empresas. Uma das con
sões é que não há desenvo,
mento do empregadO se este,
compartilhar das idétas e
nos que estão sendo ofereci~

. t
Portanto, é extremam"

importante ser prático, vet)
deiro e pragmc1tico quandq
prepara um plano de desen
vimento. O principal ator, ,
ser o autor da avaliação:,
suas próprias aptidóese'
vações. Tal situação realis_,
é fundamental e essencial p, -_
um planejamento de earre. '
eficiente, pois é o futuro qu,
tá sendo influenciado pel~ ~"
cisões que estão sendo tom -_-
no planejar e na forma com
conduzirá esse trabalho de
senvolvtmento profission !:
pessoal. ~;

No próximo artigo, anal t.
remos o guia de planeja .
proftssional e de carreira, .
vo de um trabalho desenvol
com os alunos da Facul~
Luzwell em 1984.

nlnro-H_--
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Para sobreviver no
mercado, é preciso

-planejar a carreira

TIBOR SIMCSIK

o futuro está sendo influenciado
pelas decisões que tomamos hoje.
Com esta colocação encerrei o arti-
go sobre o treinamento e desenvolvi-
mento gerencial (20.08.87) e me pro-
pu$ à análise de um sistema de pla-
nejamento de crescimento profissio-
nal O início de uma carreira é, na
maioria das oportunid.cuies. mr. fato
frustrante e lembrado sempre como
uma desilusão. Assim sendo. no mo-
delo CTicdo. o pon.to inicial foi tra-
çar o peTftl da área do recrutamento
e seleção (R e SJ da matoric da..'!
empresas que possut3sem o mfnimo
de organização_

No Manual para o planejamento
de carreira e desenvolvimento profis-
sional, preparado em 1984 e atuali-
zado anualmente, encontramos al-
gumas conclusões como: R e S é an-
tes de tudo uma fonte de redução de
custos e um promotor de aumento de
produtividade. ou ainda, o pr-ofissio-
nal tem regras de mda e de traba.lho_
R e S nada mais faz do que procurar
estereouoos, cujos papéis estão bem
definidos e delimitados nas descri-
ções de cargo. Este fato, em determi-
nadc3 empresas, obnrva-n na$ mu-
lheres ou homens que trabaZham no
escritório (principalmente), onde en-
contramos uma untjormidade de
comportamentos e até de aspectos
físicos. Aliás, fator conveniente pa-
ra alguns gerentes que procuram
manter um eterno status quo e pro-
curam evitar o conflUo ao máximo,
esquecendo que estes dois itens são
os parâmetros que separam a efi-
ciência da eficácia.

Ndo há receita para todos, pois
cada caso é uno; assim, algumas re-
f1TClB e normas de aspecto general1s-
tico sdo analisada.s quando det.alha-
mos: l° - Mudanças na empresa: de-
.agradáveis, mas necessártas para
manteT o dinamismo; 2° - Conflitos:
bulcando o seu domínio e a auto-
.uplantaçdo, reconnecendo nas ten-
sõe» e nos aspectos que levam ao
stress, um mal necessário; 3°- Res-
postas às perguntas dirigidas aos
envoltlidos, para que haja reflexdo,
diálogo, debates e onde a criativida-
de possa ser colocada como técnica
de crescimento; 4' - Ouvir e decodi-
ficar as sugestões, idéias, palavras e
atos tanto do chefe como dos pares
Ou ilubOtdtnados; 5° - Paciência nc
coleta de informações, opiniões e se-
melhantes avaliando e julgando an-
tes de tomada de deci3do final; 6'-
Reun10es sobre Planejamento de

Carreira, Plano
de Cargos, De-
senvolvimento
Técnico e Profis-
sional e seme-
lhantes, como os
subordinados,
chefias e convi-
dados; 7° - Rea-
lista e fiex1vel tm
relaçdo a voc~ e
aos subordina-
dos. Os resulta-
dos podem ndo
ser tdo rápidos
como você gosta-
ria no ideal. Lem-
bre-se do formal
para cotoccr em - ---=:: -jfiili~~~---:
prática: mas, é a c:-~ <" ~ c:
[o r m ação dos - -._=_=-=_=-=~--

. grupos que ir4
trabalhar, no in-
formal, aquilo
que t;OC~ Levou
tanto tempo para
cria 1__. E:ta é
uma realidade
const.ante na em-
presc, e ndo h4
saldas certa8,mas .amente me-
didas paliativas; 8· - Feed-back
conetante para a eqUipe, r4pida e
honestamente, principalmente na
avaltaçdo de desempenho onde
OCOrTea an4lise dos talentos, dos,
tiques, das capacidades, do poten-
cial, das tniciativas, da crtatividade
e semelhantes; 9- - Crescer profis-
sionalmente sempre, dentro ou fora
da empresa (mobUidade interna ou
externa) buscando not10Shorizontes
ou limites, em movimentos intrépi-
dos, arri8cados, mas muito bem e.tu-
dados, principalmente em época de
crfse e desen:tprego; 10° - Pontos for-
teslfracos indttnducii8 que diferen-
ciam os candidatos; numa promo-
çdo devem ser conhecidos, analisa-
dos, verf/tCados e, se posrive.l, domi-
nadoa, pois a mudança contfnua t o
traço do individuo din4mico. "Ne-
nhum homem toma banho no mesmo
rio e nenhum homem t o mesmo
quando retorna. a um lugar", nos en-
sina um velho provérbio húngaro.

JoAo SOUZA DA SILVA, noISO
personagem dos ESTUDOS DE CA-
BOS desenvoll'tdos nas empresas e
nas faculdades, aoltcitou demi3sdo
depoil de oito anos de empresa. Es-
tava com 31 anos de idade e ndo
tinha nenhum plano para o futuro
ou um emprego em vista_ Discutiu,
ndo concordou com a posiçdo do
chefe, deu uma de "machdo" colo-
cando a carta de demissdo em cará-
ter irTevogável na mesa do diretor
(pessoalmente) e feliz jogou para o
"deus dard" toda a sua carTeira. Na
retrospectiva proft.SBtonal, Da Silva
/tCa no máztmo 12 a 16 meaes nas
tmpresas por onde passa. E tsto
OCOrTeh4 mais de dez anos...

Da Silva desconhecia o MER-
CADO, ainda mais o mercado com a
restrfçdo 'do termo trabalho, pois
não acompanhava o que acontecia
no meBmo,como por exemplo as ino-
.vaçõestecnológicas, o aparecimento
de consultores especializados no
planejamento de carTeira e desen-
volvimento profissional, as mudan-
ças nas culturas das empresas, tanto
nacionais como internacionais, com
a aubstituição dos quase-heróis em-
presários e executivos dos anos
50/60, peto« Tevolucionários "hip-
pies" dos anos 60, que depois de 20
ou 30 anos se amoldaram as regras e
papéis da aociedade capitalista e
ver.ceram ... Mottt1o: primeiro foram
autores (pró-ativos) e depois, torna-
ram-se bons atores (reativos), viven-
do papéis facilmente identificá-
veis ...

O mercado de trabalho varia
dia a dia; as estatfsticas podem e
são manipuladas conforme o tnte-
resse do autor ou do grupo de pres-
.ão (lobbll); então como confiar no
mercado? A confiança tem seus pa-
rãmetros bem limitados, e a cada
dia os Hmttes ficam mais estreitos e
c luz nq final do túnel fica menor. É
necessário entdo que diariamente
nos preparemos para enfrentar o
mercado, principalmente com a es-
perança do sucesso, a confiança no
nosso potencial e a vontade de ven-
cer, pois quando alguém levanta um
"pobrema" entre os operários é co-
mum algUém logo dizer.- "Quem não
tem problema está no cemttério ..."

o •."". i lIIUfpe _ cd".i"vt~ dI'
_praGI pelo PUC.:.ei0n4 O 4z M e BH
tia FMU r L~U. na,...". i fli,..üw dlI
Pr-Neko C~ E",,,,....riGl
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- TIBOR SIMCSIK:: Poro cada situoçõo, uma reuniõo.

P:tEfE~if:;~~if;rrff?ç'" ,'-
meros .ão a linguagem da na- ,";,.,/~ "

fJireza e provar que o mundo dOl.om ~t""_",.
t-l1overnado pornúmeroa exato». Ao. "
piUlgóricOl tua ducoberta pouuía .-
,ma força mútica, pou o mestre nu-
JUa-<ll e informava mal idéúu, a.r.u-
fnindo uma pOJição de vidente. A
il'oca: 580 a.C. PCLlladOl mau dezsoo anOl, algum adminutradore.
(r~jam do PaÍl ou de emprua.r) CLIIU-
mem idéntica.r ponçõe. de viden~! e
rimplenntntt tranlformam rtUnlot.
(minilteriau ou gerenciau) em en-
controa onde informam.U4I idéúu e
até de.ejOl (uma linha férrea ou um
,.ovo produto), MIlI ~ que deurmina
o· TIPO DE BEUNIAO que deve .er
c:cnvocada?
." Vamal fazer uma reunião ... E to-
da uma máquina e inltrumental é
colocada em funcionamento para a
tal reunião. São emitido. o. convite.-
intimação; é preparado o local; a
pauta é rapidamente manu.cTita;
algunI fazem um roteiro de pergun-
t.aI e a.uunto.; outro. nem "esquen-
tom"; e a .ecretária ao telefone con-
f-irma .e receberam o con t7Í te, .e vão
Chegar no horário, .e não falta pa-
pel, e outros detalhe!. Até que 01- ~
guém pergunta: "Qual a ftnal~dade
da reunião:''' Será poro informar? ~
.Reunião informativa. Será para
C'Onlultar? Reunião cOnlUltiva, co-
.necida também como reunião par-
tt:ipativa. Será para .olucionar pro-
blema.!? Reunião decilória. Na vi-
.ão pragmática da empresa, este»
três tipos de reuniôe. são ftmd.amen-
Ú].U para a criação. man~cio e
CTf!scimento da Democracia Organi-
Ulcional. Haverá um momento para
ceda uma e quem determinará °mo-
delo a ser .eguido. obripatoriamente,
será o idealizador de "mai3 uma reu-
nião". .

Concluaão: E a FINALIDADE
da nunião que determinará' o seu
tipo e a "...enna deverá e.tar explici-
:ada na convocação, para qu~ os
prtrticipante •• aibam como atuar e o
~.e espera de cada um. Uma nu-
nião onde o líder irá trammitlr in-
"formaçõe. ao. demai3 membros do
grupo, poderemos chamar, com acer-
to, de reunião inf0rm4tif'G.

Devemo. dar o mesmo nome pa-
ro Ttuniôe. cujo objetivo final seja:
1) apresentar idéia.!; Z) fornecer ele-
mentOi! para um estudo; 3) expor téc-
tLiclll de trabalho; 4) mostrar re.u/-
taâos; 5) exibir um novo produto, ser-
mço, etc.; 6) alegar alguma coila em
relação a uma .ituação: 7) recomen-
dClr um determinado comportamen-
:o; 8) exprimir um pensamento; e se-
me/hantes. A coracteristicc da reu-
mão informativa t.tá na participa-
~ão de diveno$ intereesado3 ou en-
tIOlvido$ e no menor tempo possinel
iitiiizado para a eficiência da reu-
Não.

Mos, como torná-lo

Para uma nunião >TlT"nrI''''",''
o líder fará pale.tTG.8,
tadc. e demomtrações unUZjrJnc::&a1
de gráficOl, modelos, filme.
taze., .lides, etc. e terá com~
vidade o controle dai ant7l(l~a~'liH
participantu. A
membros deve ser obtida aU'I'1n_

perguntCl. hutÕTÍOI, exemplOl
C06 e comportamento dirigido
líder) .

Agora, para uma reunião
mltiva o líder poderá utilizar
apresentaçõo tanto debatta
mo orientadOl; ou pa
da estudai de CIllO,
exemplo., ete., com o. FTU'J • .,,,"

.03 audiovi.uai3 já f7U~icn:UUI:f;l
mail catálogos, relatório. 'nt,,..,.ilI!!
externos, puquua.!, etc., rt •• ""._,

entre os participantea
controle dai atividade.,
tendo em ,ua.. mão. a rr.nnl••.•tlllfJ!í
âaâ« principal. A parti(:iplrJçGio)JI~

membro. é obtida

Reunião comultiva (ou partici-
patit--a) possu i a caracteTútica de o
líder reunir intenuado. em áetermi-
nado problema e/ou oeuOOl estra-
nhlll ao me.mo, .olicitândo informa-
ções, .u.gutôe" come lhos, recomen-
da,ções, e.tímulo., idéiOl, opiniões,
)UUOS e semelhantes. Deoemos dar
este nome 11 reuniõe, cujo objetivo
final seia: 1) Obter aub.ídi08 para a
tomada de decisão: Z) Alcançar pOli-
çôes individuau; 3) Comeguir infor-
mes; 4) Adquirir conhecimentos; 5)
Lograr ~antar opini6e.; 6) ganhar
apoio; 7) granjear admiradO!'e' e se-
guidons; 8) enseiar noVCJ8amizades
e confirmar a confiança.

Quando a gerência buaca entro-
lar o raciocínio de muito. membTOl
na .oluçãc de um problema, com a
devida 6Uge.tão e avaliação dOI '0-
luçôes pouíveu, .eguindo-se uma to-
mada de decuão e implantação fir-
me e comeiente, damal o nome de
reuniéo para solucionar problema.
A FINALIDADE básica deste tipo
de reunião é tomar decuão e obter
uma solução para identificar fato-
res ou conseçuir compreemão de de-
terminado problema e OIsim poder
e.tabelecer estratéçias para a finc.l
solução ou re.olução.

Uma reunido ou uma .me dela.!
pode deÍ%ar de ser e:rcluaivamente
para resolver problemas, informati-
va ou consultiva. Podemo. encontrar
e.ta.r três finalidade. numa me.ma
nuniãc (reunião mi3ta). Neste COlO,
o. re.ultado, serão melhore" .e os
participante' e o líder compreende-
rem e concordarem que deve haver
u ma separação da FINALIDADE
de cada parte da rfunião, para a
obtrnção da REUNIA O EFICIENTE
E EFICAZ.

o .,,'or I
co lUnar.". H,,_~ ~
pr~_ricd s/c
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A~M'NiSTRAÇÃO E ANÁLISE'

A busca (C}{J) objetivo
TlSOR SiMCSIK
Rudyard Kiplinç

R criou a imagem de
como procurar o
otnetico e chegar a

ele. Dizia: "Eu conserto
seis servidores honestos.
Eles me ensinaram tudo
o que eu sei. Trata-se das
perguntas: O que? Por
que? Qua ndo? Como?
Onde? e Quem "? Nestes
seis servidores, podemos
estabelecer todo um pro-
grama de técnicas e iu.s-
t rurnentos para reduzir
custos e aumentar a pro-
d u ti "·idadl'. partindo-se
dc.s funções básicas ge-
;-enciais. ou seja. o pia-
ne.1amento. a organiza-
cão. a direçã0 e o con-
trole.

De urn lado o plane-
jami'nto e do outro o con-
rrQie. Da mesma forma.
a organizaçao tem no
ourro lado a direção. Es-
rcs moedas devem ser lançadas no
jogo das empresas sempre ao mesmo
tempo ..com a mesma disposição e na
bUsca de uma tomada de decisão.
atividade bcsica da tarefa geren-
cial. Na busca de "executar tarefas
por meio âe outros" as faces das moe-
das det'f'rão estar em constante ir:te-
ração na busca da realização pes-
socl dos mdiUduos que pertencem
ao grupo. pozs todos têm ambições.
potencicl ilimitado. desejos e coisas
que goswT1om de fazer e até lugares
que desejariam conhecer durante
sua z:ida... Mas 'quantos realizam
seus oojctiz:os. sejam profissionais
ou pessoa is ?

Na procura do objetivo que crité-
rio profiss íonal os erecut icos se-
guem? Desde a alta administração
até o escaiôo meis baixo de lideran-
ça, ·todos os gerentes fazem exata-
mente a mesma coisa. Todos tnmam
decisões. O que diferencia um do ou-
f1'!1 é o critério profissional e o resul-
tado obtido. Por que um gerente é
nwis eficaz e eficiente que o outro?
PlZt que um é chamado de apega fogo
e detestado por todos. apesar de aiu-
êc:r a tojo mundo? E O outro de artí-
fice pela sua maneira pró-ativa de
tesol!Jer assuntos que poderiam pro-
t:oéar probiemas futuros? Funções
lâénticas mas com ordeT13de grande-
~a e prazos diferentes, que podem ser
1'esumídes na fórmula: TD = f (Q, T)
Imde toá a Tomada de Decisão (TD) é
função (f) direta da Quantidade (Q)
e d.oTempo (T). O diretor geral pode
cGZer:"Vamos ampliar a fábrica no
$!or de USS 100 mil em seis meses"
f!!!Çuamo o gerente de pessoal pode-
rZ-manáar um auxiliar comprar al-
aPmas canetas esferográficas. Am-
~ são decisões gerenciais, mas o

que difere é a grandeza dos seus efei-
tos e o resultado obtido.

Na, quatro funções gerenciais a
previsão é uma parte interessante,
pois obriga ao gerente a tarefa cons-
tante de avaliar a! condiçõe, em que
os objetivos serão atingidos ou reali-
zados. Uma única palat·ra. simples c
objetiva, dá toda a segurança neces-
sária. a preri.ão. Esta palavra en-
tretanto é facilmente manipulada.
alterada. sonegada e deturpada
principalmente por aqueles que se
acham "donos da verdade ou deten-
tores do poder". Realismo deve orien-
tar a nossa avaliação para que esta-
beleçamos reais previsões. Mas num
pais jovem. de gerentes formados pa-
ra a seleção natural do mercado de
trabalho e onde o "efeito balança"
predomina. como encontrar o puro
"realismo"? O realismo na prática é
o fruto de experiência, de vivências.
de conhecimentos e estudos e de mui-
ta objetividade.

Quem não se lembra das restri-
ções que sofreu no emprego. Quanto
talento desperdiçado por motivo de
regras, normas, instruções, procedi-
mentos e semelhantes ...E se pensar-
mos nos objetivos pessoa i.' abdicado~
em favor do grupo reunido ou de um
interesse coletit.·o maicr. E quem já
não se quei:rou da falta de tempo ou
de comunicações disto"cidas. Todas
estas restrições devem ser enfrenta-
da! para a necessária participação
visando atingir um fim. E necessário
que todos participem para cada
membro da equipe considerar-se
"proprietário" dos ob,ietivos que aju-
da estabetecer. Os planos, sejam a
curto, médio ou longo prazos, são
parte de um plano meior. muita3 ve~
zes desconhecido pelos níveis inferia-

res ícomo, por exemplo, a
compra ou a venda da
empresa). Este desconhe-
cimento é nl!cessário,
pois todo o plano terá
uma ct:rta oposição pre-
visível e mais uma res-
trição não é de interesse
da alta administração.

Ocorre, em algumas
empresas, a negociação
ou a simples apresenta-
ção do' objetivos. Geren-
tes de níveis mais bai:ros
agem então de forma rí-
gida e até contrária ao
que e.;tá sendo argumen-
tado. E clássica a posi-
ção "t.'amos cumprir o
que está escrito ", e aí es-
tá a maior restrição ao
sucesso de um objetivo.
Por ssso. o gerente de pri-
meira linha ou o dIretor-
rp roprietúrio tem gran-
des dificuldades €lil es-
tabelecer objeti •.-os, prin-
dpalmente aqueles que
ele gostaria que fossem

logo aceitos e executados pelas res-
pectivas equipes e ao mesmo tempo
atendam às exigências dos gerence~
ou diretores dos ni!'eis mais acima. E
comum a "queima" de assistentes ou
gerentes "novatos ,. na empresa para
que diretores abtenham uma unifor-
midade de pensamento ou ações.

Procurando evitar o seu descré-
dito junto à equipe de $Cupai. está-
vel há mais de 2S anos na empresa. o
filho de um empresário de sucesso.
com formação no Exterior e passa-
gem pelas escolas clássicas de admi-
nistração. nos procurou. Sentia que
seu pai o utilizava como "bode ex-
piatório" nos planos que deviam ser
alterados e naqueles em que se obr;-
nha:n sucesso, o mérito ficava com
equipe "velha ''. Procurava se firmar
no quadro de e:recutivos e solicita!'a
nossa opinião e aconlelhamemo.
Apõs um trabalho particular e
e:raustivo. sem o conhecimento do
"velho" uma conclusão simples PC>-
rém fundamental para ri segunda
fase do plano em execução, agora
com o conhecimento do pai, foi neces-
sária ser obtida: "A participação no
planejamento possuía um estrang!i-
lamento na maneira de corno estava
sendo feita do que na escolha "do
que "fazer". Simples fator de obser-
vação de quem não está envolvido
mas que já esteve na mesma situação
e já tinha cometido aquele erro. Este
filho pode, então, ocupar a mesa na
sala do pai. ao seu lado e colocar em
prática a filosofia de trabalho cria-
da e desenvolvida para o grupo de
empresas que futuramente irá li-~~r~. _

O ou,_ i di_l_ propri,,'ário da Prosei-
co Bec •••.•.,. H•••••••noI •• Coneulloria Em-
pre •••rial S/C. JlTof •••• o•. de O&M e Buur·
•.,. H••__ Nl LuzaoeU ••FMV.
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Orçamento por nãe-íínaneeírcs I
Gostar ou não de ~

" 'números não influencia
nas despesas ou receitas
- dos empresas. tv\as, é

preciso saber como
trabalhar com eles

TIBOR SIMCSlK
GN"':•7 .o trabalhar com obJetivo., os

A gerentu .do obriQadoa a pre-
parar um orçamento, tlto t,
planejar ea dupuea necu.c1-
na! para atingir ou aU .upe-

rar 0(.) objetivo(8). Conhecido tam-
~m como budget, t o terror de imlme-
roa uecutivo. n.do-financetTOs. Entre-
tanto, gostar ou 1140 de orçamentos
depende dos conhecimentos (10%) e
muito mats da experttncta com eles
(~ Se voct acredita no budget as

~

nces de tud-!o e delrnoolvt-lo eft-
n:emente aume1tta; lrnU, se t aesto-
c1vel a este meio de controle, cec-

l{)çdo e acompanhamento, provavel-

i]nunca 08 desrnvolverc1 e marc1
fiem quanto poderia e deveria.

m algumea ornantzações aUm 'ft d te-'Ati f d d 'At "A d" pois uma as cara.c I.... ccs un- ro, o prev •..•o versus o recnac o, - I
onfmdo entre objetivos e orça- damentats de qualquer empresa em com alguns detalhes principais co- lo'

tos, os probLemas orçamenU1rtos crescimento t ser dindmica. Cabe, -mo, FOLHA DE PAGAMENTO,,A..--._. ftctentemente sérios para ne- .UJ ""'.. entretant ao e e t' o re ponsá DESPESAS F.'T .•.•. JI co e VARIA VEIS, ~-
c~sttarem apoio de cOTllultores ex- o, z cu tV s - ~ U
tt0nQ3, que logo procuram td.e11tifi.CaT vel pelas mudanças elou alterações FATIlRAMENTO, LUCRO BR -
oS ':males orçamenU1rtos" e recomen- saber o porqué do acontecido e, TO e outras, conforme o interesse
dftr:o tratamento adequado e os eut- mais ainda, scber comunicar de do executivo.
dCSdolinecessc1rios. O primeiro e mais forma objetiva e Hmpida os cconte- As principais e mais adaptá-
,ênificativo sintoma de doença orça- cimentos que deram origem às mo- veis formas para cada cultura e ti-, ,:
n01i41ria é deixar a responsabilidade _ dificações, Bob o risco de perder o po de empresa, diretrizes para pre- J
d2J!ieparo do budget única e excLusi- emprego. parar um orçamento por ndo-!inan- ;
~te ao departamento financeiro. Um 11ltimo problema (mas, m'lo cetros, podem ser as seguintes: [

a "cara" cU muitos gerentea e l' Tenha um orçamento maleá-, ~
o controller verdadeiro senhor O menos importante) é o executivo veL e adaptáveL à realidade, evitan- '!!

que permite a ctoccção de vaLores, quisto, que se traruforma na fi- do desta forma a desmotivaçdo nos, '

~

_ caricata de JO Boares, quando excessivos ou insuficientes, o que subordinados que ultrapassaram" ;
d ' f" •.•••·t ' I provoca durante o ano a retençdo"eu go,to cU 'o reT..: . ..,•• ro ,.na os vaLores fixados ou esteio muito ~'n .• f ''V j t ou liberaçeio de verbas em centrosper'llO ••a rcse e a a pea a orça- aquém de resultados positivos. Uti-

s". O executivo pega daJ despe- de custos indevidos, a ocultaçdo de d ORÇAMENTO .
,~;passadas, Lança um número de despesas ou receitas e outras "joga- ~~~m,. a o i,~"

a&altzaçdo e eis o novo orçamento. A das" contábeis. O controle deue ser L h
dEsculpa que mais encontramos dos lfmpido e cristalino para todos os 2* Delegue ao pessoa -c ave a ~
e~cuttvos entrevistados é: "O pes- participantes no budget sob a pena elaboraçdo orçamentária, pois com :
ski de !inançea me pediu com urgén- de torná-Lo uma peça de museu ou esta abordagem vocé obttm uma, I
ci,.," Isto significa duas cotscs: o um ato administrativo ndo Levado equipe de trabalho consciente e t
e~C1Ltivo s6 reage (reativo) isto é, ndo muito a serto, compreensiva no manuseio das eer- ~_
al!Sa na forma pr6-attva e, segundo. bas, mesmo quando elas forem re-" -
n.Io possui um pLano anuaL. mas cpe- Não é possível elaborar um or- duzidas;
n~_tem a idéia de quanto dinheiro çamento sem um plano, programa 3' Tenha no orçamento apenas
v.:n--gastar (e comco COTlleqiLtncia. ou objetivo de trabalho, pois para as despesas controLáveis, pois de
p&sa o ano todo fazendo jogos ftnan- se obter dinheiro para as ativtda- outra maneira o seu budget ndo te-
ceros e a imaginar como fazer com des do departamento ou dtvisdo e rá vaLidade ou será atterado a todo
qcs:p dinheiro prevtsto corre!pOnda para as despesas de capital t M- momento;
aldinheiro efetivamente realizado ...). cessérto o apoio LógicO e [orma; de 4' Saiba !tda r com despesas .-

: No orçamento ndose toca; ele t um excelente projeto de atividades ndo-planejadas, princtpalmente i
i~veL e ,agrado po~que existe profissionais. Esta afirmaçdo t vá- junto aos seus superiores, deixan- f
u~ cópia na matriz. E o excesso lida para todos os niveis de geren- do-as simples e transparentes a to- ,
dau:-Lo e de cuidado com os núme- ciamento e supervisão e uma ezce- dos os seus subordinados interes- ~
r~ que os executivos temem em ex- Lente forma de acompanhamento sados. ~
C é-los mesmo q"ando há "ma boa ''''0 os relatórios mensais de ativio d' .- '•• •••.• • o Autorr eonndt_ de emyre-- ~ Irt'••.•· ~
r4):áo para tal. Todo orçamento de- dades, que devem trazer, no seu fi- dA ~Ico Becur_ HllmentN. Eyrofe.- ~
vlher mudado no correr do tempo, nal, um resumo, em forma de qua- 80r _ FMU, L~U e ~ ~~ ~ ~ ~ ~ --------- h

l
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CADERNO DE EMPRESAS ,ÁBADO, 26 DE NOVEMBRO~_

TíSOR SIMCSIK

"De tanto ver triunfar as nu-
lidades. de tanto ver prosperar a
desonra, de tanto ver crescer a in-
justiça, de tanto ver agigantar-se
o poder nas mãos dos maus, o ho-
mem chega a desanimar-se da vir-
tude, rir-se da honra e ter vergo-
nha de ser honesto." (Rui Barbo-
sa em Discurso no Senado Brasi-
leiro)

Não só ao meio político se apli-
ca este excerto de Rui Barbosa.
mas a um grande número de em-
presas que. sem perceber chegam
ás mã os de grupos de pessoas e
passam de uma situação de lide-
rança no mercado para uma posi-
ção secundária e até concordatá-
ria:'em pouco tempo ou não .

.En umero alguns indicadores
dé atenção para estes casos: 1-
Pessoal demissionário e indo tra-
otitnar na concorrência. Signifi-
cado: sua empresa está ficando ve-
lha. desatualizada, com produto
sem atrativo e pessoal burocrati-
zado e apenas reativo; 2- Recla-
mações sobre a falta de pessoal de
"Confiança ". Significado: você
não está preparando substitutos.
os "velhos" e "companheirus de
batalhas" se estão aposentando
ou morrendo; os empregados no-
vos não se sentem atraídos pela
empresa e pelos salários pagos, 3-
Problemas oerais com o tiessool e o
sindicato em tiarticulat . Signifi-
cado: ocorre uma desconsideração
com a Qualidade de Vida no Tra-
balho - Q\'T por parte do empre-
gador, que esquece ou desconhece
técnicas cumo CCQ e CAA (Círcu-
los de Avaliação Administrativa),
nos quais a participação dos em-
pregados é um fator de tranqüili-
dade na operação da empresa; 4-
Qu·edas seguidas de faturamento.
Significado: competição crescente
no mercado equipe de vendedores
"velhos e desmotivados"; baÍIo
nível de qualidade do produto em
relação ci concorrência: estocaoem
errada e com mampulação defei-
tuosa. com perdas constantes etc ..
5- Custos em constante elevação.
em todas as áreas, principalmente
em Processamento de Dados, que
foi implantadopara reduzir des-
pesas. Significado: ausência de
Organização e Métodos de traba-
lho: 6- Crescimento dacomunida-
de em torno da empresa o que difi-
culta qualquer expansão ou ten-
tativa de crescimento. além da na-
tural dificuldade em tratar com
órgãos e serviços públicos. 7- Difi-
culdade em obter injormações exa-
tas e precisas. Siçniticaâo: falta
de Sistemas e Informações (S&I)
que permitam reconhecer onde es-
tá o problema. avaliar o desempe-

nho operacional. acompanhar o
comportamento administrativo e
ter em rnãos ·um instrumental que
auxilie contínua.àamfmte na to-
mada de decisões.

Um requisito para o sucesso
empresarial é a produtividade. E
está na hora de administrar a pro-
dutividade por um departamento
de Organização & Métodos (co-
nhecido como 0& M), que deverá
atender as necessidades de análise
e avaliação de sistemas e promover
a coleta e distribuição de informa-
ções confiáveis.

A função de O&M e S& I é
analisar, interpretar e sugerir. sis-
tematicamente e de forma objetiva
e direta, os recursos humanos e
materiais e a aplicação das fun-
ções e técnicas administrativas so-
bre estes fatores. O objetivo de am-
bos é construir, manter e aprimo-
rar, continuadamente e de forma
dinâmica, a estrutura dos recur-
sos humanos e materiais que ope-
racionalizem a empresa pela es-
quematização. metodização e ra-
cionalização dos sistemas ineren-
tes a cada um. O&M e S&I de-
vem conhecer a utilização dos re-
cursos em geral objetivando orien-
tar o empresário e desenvolver a
atividade de modernização da em-
presa.

O profissional de O&M - S&I
é um homem de destaque na hie-
rarquia empresarial, pois. em ge-
ral, é dele que partem os diferentes
sistemogramas que irão produzir
os dados que nunca são abundan-
tes ou insuficientes, pois o que de-
termina esta situação é o usuário

II'I1Afl'B---- -3C
final. que poderá ter dor de cabeça
pelo excesso de dados dispensáveis
ou pela escassez de alguns dados
relevantes.

A complexidade do ambiente
externo onde a empresa se situa e
atua e o aumento constante 'dos
problemas internos encaminham
os gerentes a processos de tomada
de decisões cada vez mais compl f-
xos. Este fato está obrigando os
empresários e seus gerentes a um.
contínuo processo de aperfeiçoa-
mento e adaptação dos sistemas de
gerenCiamento empresarial.

Neste trabalho de contínua e
efetiva adaptação, desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento dos çc-
rentes da empresa, Recursos Hu-
manos e O&M - S&I colocam-se
como dois departamentos [uruia-
mentais a este tipo de iniciativa de
reestruturação e retormuiácão .
sejam de objetivos, produtos, me-
tas. serviços, projetos. custos. etc.

Para facilitar este processo. o
modelo que possibilita o melhor
entendimento e atendimento das
necessidades da empresa é aquele
que faz trabalharem juntos, tatio a
lado. ombro a ombro, os profissio-
nais desses departamentos, pois
todos têm um denominador co-
mum: o homem e o seu resultado. a
empresa.

Sem esta visão. garantimos
que a sobrevivência da empresa
será impossível e veremos mais
uma vez triunfar as nulidades.
a ...
TíàorS;....,.ik " _ ••hor ~aniaacioDal. pror_r
••. o.tMICAI: u FacaWaol< '--11 • eirftor d.
J>ra.ek<> - c-..tUJria Em•••••••.•• 1• RH Lad •.
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(OI?essoal da Empresa
Desde os pr;rtlórd:os dé:i Adnlln,51'(j'::3~ ~- uer cebeu que um

dos pilares do sucesso de um eTlD·t:·_,:,(~,:l'erllO é montar um
quadro de pessoal adequado, corr, p:<;;03~ . e! ;,,) nos lugares
certos. Mes, nem sempre, no diaao.e Se: da 3 devida atenção

à serecão de uma pessoa

Alguns cu.oacos devem ser ODSe''.3JQS quando procurarnos

alguém para preencher uma vaga

o Err-, pnrr.eir o !u~ar, descrevô c ;::ar;:~', ue ior ma clara suas
funções responsaoilldades, autorcace peculiaridades do
trabalho, salár!o. beneí ICIOS OS caí:d;(1aws deverão ser In-

torrnados SOui2 lUCO iSSO

o Estabelece umõ 1:51a dos leyUIS,l(;) o':, carqo: separando os
irnprescmdve rs oos deseJávE;ls. Use-a no processo seletivo.

o AnunCie a vaqa de TorrTla clara. sem promessas exageradas

ou rnu aborarues
• Dê a mesma atencào a roces os canc.daics. ;nOISl:r,TJ:ller"

te, não se 11e na pr ime.ra impressão
o Lembre-se de que, ouaicuer que s8Ja a vaga dispor: .vet. é

irnpor tante serecicnar oern.

o Considere a qualltlcacão do cano-cato. mas dê um peso
maior para coisas come alltudes, rnotivacao etc.

o Do mesmo mooo. consioere com um Dom peso o 'enca.-
xe" do canordato no ouadr o. ISTO é, o que ele pode COrT,-

piernernar de lacunas dos OULrOS

• Evite Idéias preconcebidas par e;.:ernplo, o bom vendedor
não é necessúriameni.é falant,= ou sorrdenie. gordo, ma-
gro, ,e o que tem energlã, dedrcacão, Interesse - e que

vendei

o MaiS .rnpor tante que tudo ev.ie cel>:ar-se levar pelas erno-
:ÕE:S durante o processo se,el :'vC' ,L\lgumas pessoas. volun-
tanarner.te CJ0 não, oesoer tarn nosso msunto pater nal/
maternal. O,J oodem arr airnos. cor exempro. Se nos dei-
x ar rnos lel/df pooer err.os tazer uma escolha menos adequa-

=d.
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Também violar direito do patente, fabricando,
Importando e vendendo produtos sem autori-
zação, patenteados por outrem, seja como objete,
desenho ou como propaganda. Também é crime
continuar usando patente de outrem, depois de
terminado o contrato de uso.

Ninguém poderá, outrossim, dar à sua firma
nome igual a de outrem, nem usar figura, desenho
ou ututo que possam ser confundidos com outra
i Irma. E as penas serão aumentadas, nesse Decreto-
lei, de um a três meses quando o infrator for
funcionar io de firma rival ou quando tiver entrado
em conluic com empregado da firma concorrente
para descobrir segredo de iabncecão de produto
pr IVileqiado.

Nos crimes descritos pelo Código de Pr opriedace
Industrial I Decreto-lei n.O 7.903. de 27 de a90s:0 de
'945.1, o agen1e ou SUjeito at.vo do dE~'~O é o
.noustr ia: ou comerciante qUê o pr auca: o sUJe:to
pôSSIVO, ou vítima, é o Industrial ou corner ciante
prejudicado; o corpo de delito é o prOdU1O objeto
ou mercadoria, figura ou desenho falsificados.
Imitados ou usados mdevidarnente. servmdo de
prova para a condenação do Infrator

Todavia. para que a marca ou a patente sejam
proteqidas contra a contraiacão por outrem é

preciso que estejam registradas na repartição
competente. Se não houver registro, o fabricante
ou comerciante prejuuicado não 'Poderá processar
a firma concorrente Também a boa-fé pode ser
desculpa para o contrafator quando julga que a
marca ou patente já é de uso públ ico. A base do
delito está no dolo, ou seja, na intencionatidade
de prejucicar do agente Infrator

o vendedor, por exemplo, que expõe e vende
produtos ou mercador ias fabricados por outrem,
com falsidade de nome, de marca, de patente, age
de boa-fé, já que não é responsável pela criminosa
acão de outrem, a não ser que saiba da falsidade.
quando então se torna conivente na irreçutar idade
e pode sofrer as mesmas penai Idades intr mq.das
ao Infrator

Não há, portanto, liberdade absoluta de meus-
ma e comércio, já que o empresário, industrial ou
comerciante, não pode fazer tudo o Que deseja em
sua fábr ica cu neçóc:c. É necessérc :-=::~~::3~2~
leis que disciplinam a atividade industrial e comer-
ciai, criada em benef icio. aliás, de todos Não
fossem essas restr icôes legais, o mundo dos
negócios seria uma guerra constante, com preju .zos
qeras.

~. DESi~vOLVIMENTO PROFISSIONAL
r

Vamos (P>~allr1le]allr sua CCallrlreOlral?

Teste o encaminhamento de sua cerreire:

1. Na 29 feira você está ansioso para ir
trabalhar? Sim. .. Não ...

2. O seu emprego em relação ao de seus
amigos é bom e bem pago ... mais ou
menos igual ....

3. O tipo de trabalho que você faz com-
pleta sua identidade . . . . ou qualquer
um poderia tszé-to .....

4. O futuro Que o aguarda nesse emprego
será excelente, com cargos melhores ...
ou justo, pois não há empregos ...

5. O grupo com que você trabalha pode ser
caracterizado como de pessoas entro-
sadas no trabalho ou de pessoas di-
vertidas ou alegres .

Caso você tenha respondido O teste proposto coo
cando "x " sempre na segunda alternativa, está na
hora de planejar sua carr eu a de maneira rna.s
racional e objetiva



QUADRO DE ARTIGUS

Junho, 1988 290

Restrições no plano
Rudyard Klplmg é a autor de urna frase que

pode ser boa conselheira ao estabeiecermos um
plano de trabalho Ou vida proiissional: "Tenho
SEISserv.cores honestos Eles me ensinaram tudo o
que eu sei Tratam-se das perguntas: o quê? par quê?
quando? corno? once? quem!"

Nessa linha de pensamento, é Interessante re+re-
Tir socre os seguintes tatos Todo ernpreqaco sabe
como é castr ante a figura do chefe, especiarmente
quando o subordinando o supera em taieruo e DO'
tencialidade Todo jovem empregado também
sabe corno é dificil chegar à posição de chefe Mas,
quando chega lá, a primeira coisa cue o.z é "HOJE::

SOu o gerente, Mesa grande, ar cono.cionaoo.
secretária, E lá estão eles. os' meus subor d.r.artos
É rrunha rssponsabilicade fazer com que elE'~
executem as tarefas com a minha oar t.c.oacâo'
E nesse executar de tarefas s.mnles e hor:",s'c, c'
novo chefe dd corn os burros náoua. OO'~ escueceu
aau:!o que o qerente amadurecido aprendeu com os
anos e o Sistema de tentative e erro' qer enc.ar é

-, 'conseourr a execucac o;:: iareras cem a ajU03 oe
OUHOS e trabatnanco com eles, conciliando os
obieuvos pessoais com os do qr upc t:; ccrr C>S

maiores. os da empresa

Estabelecer a missão
por que tão poucas empresas têm bern car acte-

r.zace a sua mlss3·::,/ Dni QIJC SE- confunde etano

~
geral cem planes a curto. médio e longo prazos) ~:
Por que orçamento e planejamento são utll,zada'-
na PME para Significar 3 mesma coisa? Por que pta- •
nejarnento estratéqico é preparado como "seoredo . ~
de estado", quando deveria estar embasaco na ~
cornun.cacão par ticipauva?

Atinai. o que tem essas perguntas a VEr com a
sua carreira) Primeiro, todo executivo ou futuro
executivo deve ter bem caracterizada a sua missão
DepOIS disso, a missão deve estar de acordo com
os Interesses da empresa e em seguida com os obje-
tiVOS do grupo com o qual trabalha,

O profissional que está afinado com pelo menos
do.s desses aspectos (rn.ssão/objetivos da empresa.'
objetivos do grupo) tem sua carreira em aberto na
empresa e pode crescer até um certo limite. que e.e
própr ro deve oef inir

Agora, se você' nunca ouviu falar em nenhum dó;
t'='pICOSoescruos. rearrnente deve estar em emprego
err aco ou em carreira irnpr ópr is

Comece definindo qual a sua missão na empresa
E:T; oue tr abalhe Você ceve escrever pe.o menos
Cinco unhas sobre a sua missão (não é uma oes-
cricão de cargo) Se conseguir, parabéns futuro
execuuvo de sucesso Se não

~;

c; conjuntura econômica atual tem gerado um
custo financeiro elevado para as necessidades de
capital de giro das empresas e nos leva a questio-
nar se os n iveis de estoques, que estamos habitua-
dos a acertar cerne norrna.s. estão cornpat ;'veis
com esta snuacão Esta constatacào se torna mais
evidente quando verríicarnos que ernpr esas japo-
nesas estão rnedrnco seus estoques em dias, ou
a.e mesmo em noras enquanto as nossas ainda
os rnecern em meses

Os vn te rnandanentos a seçur ustados resumem
o elenco de acões que deverào ser oesenvolvidas
n2S erroresas vo.tacas á reducào de custos tinan-
ce.r os através da o tirniz acão dos estoques,

Def micão de uma oouuca qlobal oara 8S1O- l'i'
cues. atribuindo !Esponsab:iidades para cao» '1
Departamento da Empresa ,
Projecões de venuas rsaustas, Isentas de ot.- í
rnisrno e baseadas na avauacão correta co ;

í
mercado consurn.oor j

"
Ex ísténcia ele procr arnas de padronizac~::·,
espec d icacões corre las, ustas dê ma:,= ~:;:;~
atualizadas, qua: ,; .cacâo dos produtoS t-
dos fornecedores ;

*Programações de compra e fabricado de ~
cornoonentes sem excesso, constantemen~e .~
revisadas para ajustar distorções ao 'longe, ~
do tempo,
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o primeiro número indica o exemplar, o segundo, após a barra, a página.
Assim, os números 4/39, constantes após o verbete da matéria, significam
exemplar n9 4, página 39.

Grailcos comunicam melhor no CCúiCA,\
Proselco Consuuona 17

li çerenc.arnento das necess.naoes de materlJ'
Itato ArPtlr,! 48/574

O lote ecooórruc o oe compras - 1:2:0 ;:;:f; " 3/31
12'IciO

Esransuca aohcada a adrmrusn acâo de salários -

Luiz P;Jscnoal

I,•i,
!

Como O execuuvo usa idesoerdical seu ternco -
Luiz Auoust » Costacur ia Junoueir a 4]/:111

Estão maquiando a administr acâc do tempo e
vendendo como ilusâo - Tibor Sirncsik . l/o

O fator tempo em vendas - LUIZ .Augusto Ccs
tacurta Junqueu a e Fernando H. Silveira 11 li 2·3

Onde o executivo brasileiro desperdica tempo
- Renato Bernhoeft ... '. . . . . . . . . . . . .. 26/308

Programacão da semana - Jose :::"ntónlO Rosa 3SJ,'460

A iorca da opinião oúblce - Gilda Fleury Mei-
relles _

~s reríes 08 cornun.cacôes empresariais - Troor

Slmcsi" .
Gr a+icos comunicam melhor no CCO/CAA -

Proseico Consultona .
Reda6io Ernpr esar ial - v. verbete
Rela1ór:os gerenciais. como prepara'

Yosru take

31/363

:'0/:'97

1/7

Marrano
15/173

Um mar (ou emaranhado) de comunicacões -
MauriCIO V10110 4/39

.1::.. econorn.a em 1988 - Fernando T. R. Do Vai 52/604
A nova Constituição e 3 economia - Fernando T

R Do Vai 42i495
A nova Re~úhllC2 e a pequena empresa - Fer·

nanco T R.:}o Vai 34/398
Taxas de Juros: perspectivas para o pr irneir n

bimestre - Fernando T. R. Do Vai. :)4'-.
Tempo é dinheirO - Ferna~do T R. Do \Ia! 13,']2.,
Tudo pelo social - Tibor Sirncsik 1é:.20,7

Acão sobre 0$ custos financeiros - Rafael Ân·
glOloAbud

Análise de ~e~8;:;O oo irwest irneru o - Victor Cotells
Como calcular o custo do desconto de dupl I'

cata - Antonio S Goncalves.
Como gerenciar investimentos - ttaro Aretlnl
Contabilidade - v. verbete
Controle seu dinheiro - Vander lei Carone .
O re+lexo da inflacão nos negócios - Vlcte'

Colei la
,. Preparando o or camento anual - Tibor Simcsi:

Vinte mandamentos para reduzir custos fi~a:·
ceifas - Paulo Décio Ribeiro ...

11/131
19.'22C

2 ::::'1
21.'2SíJ

6,7C,

17/203
1S/17B

2S/2ClO

~ i U fi 're

GESTÃO EMPRESARIAL

A análise oo bª:çlnco coce oneruá-!o ern urn pro
grama de rnethoria - lts!o Aret,nl .

A credibilidade da empresa - Renato Ber nhoe '
A estrela-guia do empresár io bern-suceoroo -

Rafael Ângeio A.buci
A~ diversas faces da produtividade- (talo Aret n

Cálculo e uso do ponto de equilíbrio - José Ar:·
tõnio Rosa

Como contratar uma consultorra - Tibor Sirncsik
Concordata: pedir ou n50 - César J. Ablcalals

u. "O .•-;!
} ;

20:'3.1·)
33/393

36/427
22'263

'< '--:~~ ,-u!

7Ki
4.43
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A participacão de O & M no CIC:O vital da em- chegou - Paulo Jacobsen
presa - Dinamização Empresarial - Consul-
toria _ 43/515
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Wal!er Lemer .
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24:284
22/257
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presa - Walter Lerner 4 :'/528

Controle de atrasos e faltas dos funcionár ios -
Walter Lerner ,
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Vieira de Carvalho 301 t
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Dinâmica dosformulários na empresa
() priml'iro pas.~o para a ilcIminis-

tração cios formulários (I a clI/1cvhla
com o autor dois) nll'smo(s) para o /('-
I'antamcnlo de dados como: (1) Quem
tlsa~ b) Quem I'1nill'.? c) Quanlas via.s?
d) Onde c mCl1luscudo' 1') Em que 1'0/1-

dições? f) Como é arcuiixulo? q) Em que
si.~/cma.~ é usado? h) QI/ul o consumo
médio? t) Substitui outrnl i) An te» como
na feito? k] Quais os /),'n/'ffl'ios' I) O
cus/o previsto, ct c.: ctc., con tormc a
cul t lira da enl/lresa.

Um roteiro de lel.anlamrn/o dr da-
dos e tio a~állse I' ul)(Iliaçdo dc [ormu-
lários, concentrado (' otnctt oo . pode
servir de auto-avcllnç/lo para empresa
em rel açâo à si/uaçdo at uat ae scus
formulários, Vejamos: J) Todos os for-
mulários tem de[inldo a ,VU/l fllnçcto bel-
sica nos sls/emas? 2j Todos os locaIs
que usam os fonnulclrlos [arum consul-
tados sol)re o mesmo' 3) Os dados est ão
1'1/1 seqührcia lógica d/' l'rr/'t!chlmenlo,
com titulos otcoenüus com slq'llficado'
4) O tav-out., o ;:;oneamenlo do formu-
lário é desenhado para tacüttar a loca-
li;:;açdo de dados, com drstauu« para os
impor tu n tes e sua ide" ttttracüo em
ârst aaue, mesmo cm Clrqrtll'o? 5) Os

traços I'! letras são para ent'.!lIdimento e
leitura tácil? 6) Explicações: O [ormu-
lário é auto-explicativo ou exige ms-
/rllções. E estas Ins/ruções ,~JIlclaras e
bem colocadas' E o número dI! vias e a
sua dls/rlbuiçdo estão apan'ntes, em
local viMl.d e apropriado? 7) Os [ormu-
lários da empresa. thn um padrdo (ta-
manhos, arquivamento, grll7~atura,
cores rtc.)?

A ampli/ude da adl1l1nis/raçdo de
[ormulúr ics depende do deseja real de
controtc da administrado, ria manu-
trt!~'/Io de bons sistemas de informações
c. prillcipa/l1lente, da scnsíbüidtutc ao-
r,,"cln! para n impcrtância dos 101'71111-
I/ir·ios. Um /:10mplanejamento, controle
e desenho de ,formulários traz um all-

de

TíBOR SIMCSIK caso Estes üad osltn íormaçõcs permi-
tem: I) ('f)IISI1I/as constantes c pos/erio-

As pinturas runcstrcs de hri »i ntr rcs: 2) r1'1a lar acontecimentos: 3) pn'ui-
mil anos imortalizaram o conhr'cil1len- srirs: isto é, os formulários encerram em
to, tutouirido pelo caçador, do animal si. o pusscuio, o presente e o [ut.ura.Lrés
que lh.o [ornocia a./inlr'n/o, e o qUClI ti- [on t es pennallcn tes de ouol quer Pl a-
ntia dI' enfrentar. Das capcrnas até as nciamcnto di1H'imico.
[olhas dt' papel, ocorrrm mudanças fi- Entretanto, em todas as empresas,
sicas no ambiente que cerca o Iiomrm. ocorri! o descorurole da "natalidade"
Mas não mudou a vOlttade âestr mr.mlO dos formulários. Funcionários criam,
Iiom"m deacumlLlar,consultar, rctat ar l1Iant('m, modificam e desconUnuam
I' obter dados para /omada de decisões, fomrulários conforme suns necessida-
Seja esta em relação a uma migraçeTo de âcs pessoais c isoladas de um contoito
cerâo iunto com uma manada dc relias maior. Desta formo' a empresaé vis/a
selvagens ou o deslocamento de uma como uma forma estática, resultando
empresa do ABCD para uma cidade do na aumento de custos pelo tempo per-
in/criar paulista acompallhulldo um dido, dllplicidade de inlormaçõcs cole-
motlimento de in teriorização. tado s e proceS'Sar.ten to das mesmos,

Podemos considerar as gral)oções eorreçdo e dados adicionais, reproccs-
sobr!'! rochedos, simbolican:ente, como sarnento etc. Há um crescimento de [or-
11ossos primeiros formulários, pois per- mlllários Inverso à da eficácia geren-
mitem consultas e a [onnulaçeTo de pro- cial e a da qualidade das decisões.
jcçõo«. acumulam dado: e nos otercccm Uma solução prática I? de custo TI'-

a visão da I'Iecllção das tarefas. D/: pa- duciâo é a ccntralicacão da avaiiaçdo
rede grossa, dura e úmida ao papel, cios pedidos de criaç/lo, impressão e
principalmente nos últimos 160 anos, a reimprc,çsdo de formulários. Esta ava-
escalada do homf'm [oi violenta: atin- liaçdo drverá ser feita em relaçcto d enl-
atu o nll'io ambiente e a ele próprio, presa, numa abordagem de sistemas,
num processo de autoâestrutçâu e dc isto é, analisando os dados e informa-
crescimento acelerado e incontrolado. ções de um formulário com outros, num

Com o desenvolvimento humano, processo de inter-relaçào contínuo.
cresce o volume de dados; com a nevo- Esta centralizaçdo dá ao [onnu/d-
luçdo Industrial cresce o núml'ro de in- rio na empresa dinâmica uma garantia
formações para a exccuçdo das novos de dados e informações con[iávris, se-
atividades obtidas pelo domfnio da guras, rápidas c corretas com um me-
energia. Hoje, a coleta, reuniclo e ava- nor custo.
liaçdo de dados determinam a aeração, O grande número de pessoas que
na quantidade aesciaâa, de in[orma- geram, transmitem, recebem e arqui-
çõ/!s necr,ss(Írias (ou não) para a.~ati!!i- vam informações nas áreas distintas
daâes humanas, sejam no lar ou na· ciaemprcsa,quepossucmsistemasdife-
rmpresa. rendados e complexos de administra-

Formalmen te unllonnalário é todo cão, coniuoa-sc com o grande volume
papel com dados pré-fixados e f's/laço,~ de in[onnaçu(!s (geradas, transmitidas
para adiçeTo d" dados variát'cis. ElI/re- e arquivadas) que e.rige uma definição
/nn/oolonnlllúrio/;umaprçadralloio da rmpresa atrrlV~s d" nonnas, procc-
à di'cis<io administra/ira. S/'la no pc- dim/'ntos ou pot tticas . quanto ti cria-
quena Oll qrandc emprrsa, pois nde ('ri 'I, análisc. 1mdronizaçcIo, cadastra-

~~!i~{~:~,~af.t""''f.';';;'i'';'"~,':';'' ;'~''''_;~..r_o •••• ,. '~'~""~~ .",,-~~y;- .•.," :~'f',.~ •.1""\'i~t,~~,t.:f~:~_~'~~ __ to.

Há qllÍn!r"ntos mil anos, o fabrico
I' ri lL~Ori/' jrrramen tas e instrumentos
mais rcqutntados permitiram ao tio-
nwm desenhar as suas mensaqens no
seu habitat; note, da mesma forma,

dia de amanhâ; e os formulários são
partes vivas desta história sem üm.__

t•.•••.Si~. ; ~hor ~ rlir-.cor ti. ~ t:.oa..u ••••. 1a

I
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Michelangelo iniciou a vida co-
mo escavador de mármore em Car-
rara e é dele a frase em forma de
poesia: "Cérebro e mão se unem pa-
ra dar vida à pedra através da
energia livre da arte".

Cérebro e mão ... Desde que o
homem deixou de ser uma peça na
paisagem do mundo se convertendo
em agente que a transforma. o cére-
bro e as mãos se uniram para trans-
formar o meio com a razão, imagi-
nação, emoções, sutileza e robus-
tez.

O homem, pelas suas inven-
ções, pelo cérebro e mãos; recons-
trói o mundo numa constante evo-
lução cultural, no Que l. Bronouis-
ki chamou "A Escalada do Ho-
mem".

A Revolução Industrial é um
dos marcos na escalada do homem,
que teve em James Watt o profissio-
nal que transformou o mundo. tor-
nando-o menor, mais rico e mais
nosso. Contudo. a nova tecnologia
que dominava a natureza se tornou
marco de uma revolução social,
pois era necessário Que o homem se
moldasse às novas conquistas tec-
nolóaicas.

Em 160 anos de continua revo-
lução industrial a passagem de
uma classe de lavradores para a co-
munidade industrial sempre foi in-
sensível às necessidades humanas.
No Brasil. exemplos típicos são ail/-
da encontrados na chamada mtc-
riorização induslrial (Sorocaba.
Rio Claro e pólos petroouimicosr.

Nesse período a participação
dos trabalhadores foi bastante /i-
mitada e ainda hoje são citados
exemplos das empresas aut oqeritias
da luoosláuia e das indústrias dos
kibbutzim israelenses. A literatu-
ra industrial cita casos esporádicos
de organização de trabalhadores
para "salvar" indústrias do fecha-
mento tex.: 1937 EUA Joseph Scan-
lon, líder sindical metalúrgico),
mas, é a partir da década de 60 que
a participação dos trabalhadores
(pelos Circulos de Controle de Qua-
lidade-CCQ) tem a sua história
mais vividamente contada.

No meio empresarial americano
cresce o interesse pela partiCipação
dos empregados, prin cipol men t c
pela tentativa de manter a hegemo-
nia econômica. pela busca de maior
produtividade, pelas e rioé n ciu:
sin duu is . pc/a mol hor uuul idu dc di'
riâu no trubul h 0(' t arcius ma1.~sio-
niílcatil'us e. finalmente, pelo ict o-
cidade nas mudanças tccnot ooicas.

Na Europa. l'cirios qOl'crnos
tn ocurorn atenuar as lulas cn t r c
patrões etraosünaâorcs com medi-
das participativas âestcs últimos
na oestão das empresas (por pro-
cessos de comissão de fábrica ('
co-oestão) .

No Brasil. pouco se tem feito em
relação à participação dos empre-
gados e trabalhadores de forma ge-
~al. nas decisões que 1hes dizem res-
peito_ Raras exceções são encon tra-
das. circunscritas a pequenos gru-
pos e com visão de integração do
trabalhador na empresa de acordo
com a teoria de relações humanas.
tradicional no empresariado brasi-
leiro, mais preocupadO em regular e
manipular as relações de trabalho
com atitudes paternalistas e sob o
arbítrio gerencial.

PRODl1TIVIDADE CO:\J
PARTICIPAÇÃO

O simplismo na transferência
de um modelo. seja europeu. seja
iaponês. seja americano. tem leva-
do ao insucesso protmimas de au-
mento de produtividade e redução
de custos: antes que. "cabeças ro-
lcm" os culpados são procurados:
os idealizadores imputam o fracas-
so aos trabal hadores ... homens rin-
dos do campo. sem preparo e sem
rontadc"; os operários se unem ao
sindlcalo. demonstrando sua insa-
tisfação em relação ao comporta-
mento e até seriedade dos adminis-
tradores e empresários. num ioço de
cinzsmo e mentiras, sob nomcs dife-
rentes como pacto social.

Se alguém quiser um modelo da
participação dos trabalhadores na
empresa verificará as sérias direr-
arnclQs entre aqueles raros que en-
~ontrar e. principalmente, as âiie-
rcn tes formes âc rcsistência. desde
as dos empresários. Que apóiam a
idéia ou não, dos próprios adminiS-
tradores e geren teso dos superviso-
res. cobaias de experiências mal su-
cedidas e sempre no meio das pres-
sões (das gerênCias e dos emprega-
dos). dos trabal hadores de forma
aerai e dos próprios sindicatos, por
meio de alguns poucos e esclareci-
dos lideres.

A produtividade com partici-
pação recebe também diferentes no-
mes; como politica de portas aber-
tas. grupos de trabalho, grupos si-
mi-autõnomos, grupos autônomos
de trabalho, comissões de fábrica,
CCQ. circulos de avaliação admi-
nistrativa. co-gestão. grupos de
produtividade etc., mas o objetivo
Que domina todas essas formas de
partictpação é restrito e limuado à
visão cooperativa dos trabalhado-
res na geração de idéias e soluções
para os problemas operacionais da
empresa. É uma forma de caixa de
sugestões melhorada e muito bem
maquilada.

Analisando as diferenças entre
os programas de diferentes empre-
sas. se constata a presença cons-
tante da disputa do dominio do
controle e, como tal. do poder. Ar-
nold Tannenbàum define o contro-
le como a capacidade de criar efei-
tos desejados ou de impedir efeitos
indesejados. e esta criatividade nu
empresa se transforma ('m poder,
Que manipula pessoas e recursos
materiais. Na participação dos em-
pregados, normalmente, este con-
trole é utilizado para reforçar a es-
trutura do poder ...

MUDANÇAS PARA A
PRODUTIVIDADE

Acostumado a um estilo de ge-
renciamento, a um Status Quo
tranqüilo e Quase estático. os ge-
rentes traaicionaís sofrem com as
mudanças na busca da eficiência
operacional.

A estrutura hierárquica rígida
é funcional em processos tecnologi-
camente estáveis. mas as empresas
dinâmicas. com alta velocidade de
mudanças tecnológicos precisam
compreender que a adpatacão CI/-
auia aos noros processos operucio-
nais está no h omem, prmcipatmen-
te no grau de interação entre os
trabal nadares e o empresário.

Assim o primeiro passo para
mudança em busca da produtlL'lda-
de é saber do interesse em partici-
par seguido do interesse em mu-
danças nos processos de produção
e.ou absorção de tecnologia.

Os passo seguintes correspon-
dem li análise do ambiente externo
e interno em que a empresa atua,
com a busca de fatores Que premo-
rl'm ou restringem o sentido de par-
ticipação dos trabalhadores na em-
presa.

Rau Loueriâçe agrupa em duas
categorias esses fatores. 1) poten-
cicl pc,...:;pa'ítiL-~JJaç-6.(j. como tecno-
logia de produção. estrutura orga-
nizacional. estabilidade do produ-
to. ação do mercado. etc.: 2) pro-
pensão à participacâo, como moti-
vaçüo. conhecimento. informações.
cultura, compromisso com a empre-
sa, etc ...

Resumindo. toda mudança pa-
ra a participação do trabalhador
na empresa obrica a dois pressu-
postos fundamentais para o suces-
so: as visões educacional e estrutu-
ral. a primeira buscando as mu-
danças sociais pelas pessoas (como
treinamento, planejamento de ceT-
reiru, comunicação. etc.) e. a se-
au ntia , assumindo as mudanças
ambienteals nas Quais as pessoas
desenvolvem suas a tiuidadcs, EII/
ambas as situações nossos traba-
lhos profissionais são dirzgidos ti
mudança da filosofia empresarial,
representada na modificação das
formas da Plaiamento (estrategico,
tático ou operacional). oraa niea-
ção. direção e controle (aliás, as
quatro funções básicas do çerecui-
menta oroanieacioncü).

u •••••••.•.•hrr-I"r Ib •••.••.•••lt·., tA"' ••••.•Ulf)rr. r H••f •
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Administração e análise

2 - o ESTADO DE S. PAULO CADERNO DE EMPRE:SAS QUART A-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 19

Os diversos tipos de gerellil1te§
TiBOR 5IMCSIl(

Thomaz Sobit é um profissional
de organização, métodos, informa-
ção e sistemas. (O&M-I&S) há 15
cnos. Acostumado com mudanças
contínuas na empresa e na sua pró-
pria vida profissional, se viu obriga-
do a reestruturar o seu comporta-
mento quanáo entrevistava, para
fins de trabalho,uma secretária de
,4iretona. com mais de 20 anos de em-
presa, que se auto-in titulava "guar-
diã fiel de todos os segredos da com-
panhia", c.o responder de forma ne-
gativa às perguntas ou ao deixar de
esclarecer algum detalhe do seu tra-
ba!ho ou fluxo de papéis.

Entretanto TS (como era conhe-
cido na equipe) apresentou resulta.-
do altamente positivo no levanta-
men to feito. Todos queria.m saber
qual foi o segredo ou a mágica que
ele havia utilizado para "dobrar a
velha ... "

"Minha mágica foi simples".
afirmou um dia TS ao diretor çeral,
que também se alinhava entre os
surpTeendla os pci os res ültados .
••Fui o mais sincero e honesto possi-
vel em todos os meus encontros e
conversas que tive com ela, inclusive
mencionei o fato de que ela era o
meu cc.minho mais escarpado." De-
pois de breve siléncio. TS continuou:
"Mas, o meu verdadelro segredo.
que ajudou a minha mó.oica. foi sa-
ber ouvIr com empatia e de colocar
todos os meus gestos, palavras e
ações no sentido de mostrar as mi-
nhas verdadeIras intenções e a
transparência das minhas posi-
ções".

"Meus olhos. meu corpo. minha
atenção se concentravam nela du-
ranie todo o tempo do meu trabalho
e não havia rujdo de telefone ou
chamada do chefe para que minha
atenção desviasse dela. Fui todo de-
dicação a ela e eis o resultado. Todo
o fluxuçrama de arquivos da empre-
sa dos últimos 20 anos, inclusive 0[;
confidenciais, reduzidos neste rela-
tório ... "

TS e qualquer analista de
O&M-l&S, alem de entender de co-
municação em todos os sentidos em-
presariais (formal, informal. subja-
cente, etc.) deve saber conviver com
o comportamento das pessoas e o
próprio; e. como não há duas pes-
soas iguais, podemos esperar seme-
lhancas, nunca igualdades.

Os gerentes, e de forma geral os
executivos, devem desenvolver suas
habilidades inatas ou adquiridas em
comunicação participatIVa (conhe-
cida como de portas abertas ou C07l-

sultiva). utilizando de preferéncia
técnicas. instrumentos e proaramas
para melhorar resultados. Isto sig-
nifica o reconhecimento e atuação
com os seguintes itens.'
a) instrução. educação e experiên-
cia, além de conhecimentos gerais.
b) modelos. métodos. parâmetros e
padrões, para fins de avaliação e
acompanhamento, c) técnicas, equi-
pamentos. instrumentos e máqUi-
nas, d) discernimento, compreensão,

comunicação e motivação, e) lide-
rança situacional eficiente. eficaz e
efetiva, f) entendimento, aiusiamen-
to e interpretação. g) outros itens
próprios de cada empresa e executi-
1'0 (cultura, etc.).

Todos os aspectos mencionados
envolvem os enfoques instrumental e
comportamental da administração
eiou gerenciamento.

Entretanto. para cada estilo ge-
rencial ou de lid.erança o profissio-
nal (analista) de O&M-I&S deve co-
nhecer a maneira mais szmples e ob-
jetiva de se comunicar. A seguir,
procuramos resumir as principais
formas de agir e reagir de um lider,
gerente, diretor, supervisor de em-
presa e mesmo de um subordinado
ou par.

Gerente racional: é aquele que
trabalha centrado nos objetivos,
idéias e fatos, sendo até filósofo com
alguns riscos de curr no subjetivismo
e problemas puramente semânticos.
O profissional que trabalha com o
gerente racional deve ser direto e oo-
1etivo na fixação de pontos conver-
gentes e procurar o acordo de forma
direta, simples e objetiva, evitando
discussões semânticas que envolvam
emoções, sentimentos e questiúncu-
las SUbjetivas.

Gerente decidido: é aquele que
procura logo solucionar problemas,
encontrar soluções. buscando resul-
tados sem perder tempo. e. com esta
objetivididade perde pontos impor-
tantes, truncando idéias e pensa-
mentos, fazendo julgamentos preci-
pitados. Incompletos e imperfeitos (o
que causa conflitos e choques, inclu-
sive com os demais tipos de estil os
geTl·nciais). O profissional que ira-
bal '!a com o gerente decidido deve

ser detalhista. confiável e sol
nador, isto é, deve se apresentar
mo solução e não problema.

Gerente sociável: é aquele
busca mais o relacionamento
soaI. com o espírito confratertu
e laços afetivos, mo
atenções particulares que o
dos assuntos da empresa TJTj'J1J'JCun ••.

do perda de tempo. reuniões
dáveis, obrigações socicrs d
tantes, que ameaçam de sat
ambiente de trabalho. Um
naZ que trabalhe com o gerente
ciável deve ser tático e sensível
trabalho de equipe âesse gerente,
qual deve se aDoiar.

Gerente metódico: é pouco
xivel a qualquer tipo de TT11.' ru i: "DlL"'"
ou alterações no seu status
procurando sempre a o
das normas, regulamentos e
do jogo, para os quais está
atento e lembrando dos
pega-se a legislação, usos,
tradição e crenças (totens).
crata do absurdo ... Preocupa-se
detalhes de comunicações e do
sunto que está sendo tratado.
malizando no máximo todo o
mento criatit'o, criando cporiu
des para' a discussão se desviar
objetivos e. logicamente. dos
taâos desejados. O profissional
trabalha com um gerente met .
deve ser ordenado e formalista
propostas claras e incisivas. m
cando desde o primeiro enco
regras dojogo. a icrmalização. a
todologia da dzscussão. a docume71

tação de apoio, esclarecendo osp071
tos de divergência e os focos de
versação.
Tí.bor ~imrNk ê coMuhor ée e-m~ e IIl,K\Ol
P..-INI
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Ministrando aulas de pós-graduação para cerca
le 50 universitários riopretenscs, Tibor Sirncsik,
nestre em Administração de Empresas, pela PUC-
;p, em entrevista exclusiva ~t Gazela Alternativa -

'ornal dos Bairros, garante que a próxima década
'será a era da Educação' vislumbrando uma inves
ida total nas escola" por parte do governo e das
-mprr-sas . Ti~)or t:nnh01l1 31l •.di"i':1 con iuntura 111-0-

lssional dos "homens de Recursos Humanos" e
rrevê o npnrecirncnto elo moderador v- ..· um profis-
ionnl contratado pelo govrnl(1 ._- que virá ser o
id ele balanc.i entre o capi ta] e o trabalho P:1.g. 14

o professor-doutor Tlbor
~i:ncsik, mestre em Administra-
çãe de Empr~sas pela PUC-SP
e diretor da Tlbor Slmcsik-Con-
sultorla Empresarial, que Inau-
gurou 110 dia 15 a aula do cur-
so de pós-graduação em Admi-
nistração de Empresas e Ciên-
cias Contábels da Flrp - Fa-
cuÍdades Integradas Rioprelen-
sz , declarou em entrevista que
a década de !lO será a década
da Educação, fazendo uma ?

nállse através da visão de re-
cursos humanos para o Brasil
do ano 2.000.

Segundo ele a próxima décn-
da será da Educação assim co-
mo a década de 80 foi da tntor-
mática, a de 60 dos hipplcs e [o-
vens rebeldes, a de 50 a da In-
d ustriaU'zação de .J usce IIno
Kubistchck.

Segundo 'rlbor
Slmc31k a Educação terá três
níveis: familiar, com' os olhos
voltados para a famiila e .não
só para ela, como também pa-
ra aqueles meninos de ruas-: a
Empresarial, com treinamento e
desenvolv1mento empresar-lal,
quando as empresas terão que
Investir milhões de dólares .e
elas já estão sabendo que isso
é necessárlo porque a nossa es-
cola é Iraca «, e a educação es-
colar propriamente dita, lem-
brando que a evasão escolar
continua multo grande e que
esse quadro precisa mudar.

(:Ui\LIJ)i\HE 1>1': VmA
Simc:-:.;k aO falar sobre' a che-

gadn do ano 2. Oll!) nttrrnu que
i. pred:··o que se faça uma aná-
liss' em cimn •.da passagem do
h(I1I('1II do campo para a sua

[Ed~ctdleã(õj
nova situação de cidadão e de
habitante de grandes e médias
metrópoles e como será vista
essa passagem até o ano 2.000
e il partir do ano 2.000 pensan-
do neles não corno homens-
-melo de obter lucros apenas
mas como tambÉm homens-rim,
Isto é que eles encontrem a SU'l

qualidade de vida que hoje está
totalmente perdida por motivos
que vão desde salários alta-
mente desvalorizados (com um
custo de vida que não tem
comparação) e principalmente,
o abandono do tudo pelo social
(lO governo, aonde a nossa po-
titica e as vantagens obtidas na
Ccnstttutcão, pelo que nós sen-
t.mos, não i!starão realmente ~
sendo aplicadas a quem precisa. ~
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A cdlcé(cCOldCOlcdl~ 90~
Então é uma situação qUE! A figura do moderador se- la qUe houvesse realmente Um

deve ser analisada, pensada e gundo stmcsrk, é necessária eourlibrlo de trabalho teito-va-
transformada em alguma coisa porque _queira ou. não o ho- lor recebido e não a axplora-
a favor do povo braslletro» . rnern de 'Recursos Humanos es- çâo •.

Conhecedor dos problemas a- tá vinculado ao emprego, ele
Ie-tos aos Recursos Humanos no pode ts ntar ser o ponto de e-
~~raslJ, Tibor Slmcslk responde qullibrlo o fiel da balança, até
a uma pergunta relativa aos um determinado momento,
proüsslouals de Recursos Hu- mas a partir daquele momento
manos no interior das empre- e!e se transforma em ernpresá-
sns , Qual é o lado que o pro- rio.
ri~slonal de RH toma quando
entra em choque na realidade
emprEsa-empregado? Segundo
Tibor o profissional de RH es-
tá do lado da empresa que .•lhe
paga o salárto-.

lo com salário mater ntdads ouEd .
de paternidade, mas sim traba- . . (;1:::!J
lhar duro». . ~ 11 ~~~tP

Levantado que o trabalhador . ~ ~ ~ - . " ~
ganha pouco, Tlbor disse que queira». Aos japoneses, Ttbor

Tlbor procura esclarecer que ísso cru uma outra consequên- tem sua visão, dizendo qUe o
é preciso justiça no trabalho t '<l, ressaltando que o brasllet hornr rn Japonês -não é só um
porque ••você trabalha maís ro "está trabalhando duro, Lan- homem rico, ele é o primeiro
faz mais horas extras e na rea- :0 é que o Brasil não ESt;'1 pn- em cultura, o primeiro em edu-
lIdade você vende a sua saúde rn ndo, o qUe está parado é o t'.;~r.c, o prlmotro em produ-
com adicional de Insalubridade, Era:;il oficlal, aquele que se c:fl(~, o primeiro em ecologia, é
ac.;,c.Ional disso adicionai da- movlment.a em torno de uma o primeiro em tudo, passou or
qu'Io, não é isso que nós que- fantasia chamada Brasil ia. E~tados UnIdos •.
lemos, nós queríamos que hou- Mas aquule Brasil que trabalha, .SE você pegar os dados es-

Uma outra questão comenta- t
vess e justiça do trabalho renll- subterr1\I1Co, produztndo ma B- tnt istlcos divulgados recente,

da per Simcslk com relação a f I;.:Ido com o valor recebldo , . rtals equipamentos, In orma - mente pela revista Newsweek,
HH é o saLário que hoje en\'OI1- 'I

Volt ando à velha tese do equi- mente é o Brasil tntorma!-. comparando os Estados Unidos
tra-s., achatado. Tibor r idtcu- l.t r!o entre capital e trabalho" cem o Japão, o Japão está em
lariza a palavra ajudar, a Ilr- BRASIL-JAPAO primelro lugar em tudo e Isso
marido que ••esse prnblerna de Tibor disse que o homem de

RH «deveria ser o ernancípador O Japão' já vem sendo reco- e:;tá doendo muito aos arnertca-
Analisando esta questão Ti- ajudar tem o aspecto de pater- (\esSe Equilíbrio entre capital e nhecldo como a primeira eco- nos. Então não é só uma ques-

tor Simcslk diz qus hoje o pro- nalismo, Então a primeira co:- tràbalho , . nomla do mundo enquanto que tão de cultura como se diz do
üssional de RH esta' do lado m que nós devemos pensar é d te slvo' •. t d t' o Brasil apesar o os n: rapcnea. e o a uma es rutura,
da empresa .epensando nisso cUe não é ajudar. Ou seja, os BRASIL INFORMAL citavo lugar é um celeiro de rnl- é todo um ambiente qUe cerca
já existem alguns estudos pa- Rec ursos Humanos não' devem Outro aspecto abordado por sér ía, fome e salários de morte, o japonês em 51, a índústrta
ra a criação da figura do mo- a judar porque os trabalhado- Tibor stmcsuc é a questão da Tlbor Slmcsik acha que a ques- japonesa e a filosofia de vida
derador •. O moderador, sezun- res, principalmente aqueles economia do Brasil em final t.âo Brasil-Japão merece estu- deles. Porque, quem não tem
do 'rtbor, seria um profissional qUE têm uma polltlca sindical, ce governo, quando disse que o dos mais profundos que. nã.o 50- terrn, não tem recursos natu-
que não receberia dinheiro nem uma visão sindical, estão can-' 1\1. asll está no marasmo, num mente a questão cultural, como rals próprios para serem explo-
da Empresa nem dos trabalha- sados deste paternalismo falso. ~('stival de final de governo, se apregoa por aí. rados, tem que buscar em ou-
Gores (riem mesmo dos stndica-: Nós queremos que os homens Tlbor Esclarece que a grande 'flbor lembra qUe Delfim Ne- tros lugares».
tos) contratado pelo governo de RH _ eu como ex-homem de saída do Brasil é o trabalho, lo tentou colocar o índice de'
que' .deveria medir ou estabe- HH da General Eletrlc _ ava- assegurando que .eu acho que produtiVidade para o aumento
tecer, ou ~cr o fiel da balança I assem o trabalho realizado o 1I0SS0 problema não é pedir a sa ln r.a l c «ria é~)oca diziam que
ent re capItal e t.raba lho». corri o valor financeiro monetá- redução da jornada de traba- isso era ímpossive!- acr escen-

'4".. 1p"".•••~~_.llD~~,~l'~· ..,'!t!e~~~eP.@t~~~~~~~~~4~~P2~i~e}~~."'F ••=--~"""';_P ••",.....,.~~"""'~-----lM,II!I;!!g;~:::J
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llSOR SIMCSIK
São direitos cios trabalhadores ...

participacão nos lucros. ou resulta-
dos, desvinculada da remuneração, e,
ex cepcionalment e, participação nu
gestão da empresa, conforme definido
em lei. [Art" 7, XIJ.

Pura participar não basta ",'S,

tar" empregado, f necessàrio "ser"
empregado. O "esta,' e a forma.pas-
siva e estática de participar, O "ser' é
a formo dinãmica ( pro-anvo de inte-
ragtr e transacionar.

Quando o legislador .compós o
artigo .,., XI da nossa Consrituição,
eSIO~'apensado em qual das pur uctpa-
ções? Na "estar" ou "se," f'mp'fga-
do, ou em ambas?

Esta dupla interpretoção é traus-
parente quando o empregado afirma
"trabalho em 101 lUfar':, isto ~,fa;
parte de um lodo Planejado. Organi-
zcdo, Li.:kr.JJo e Avaliado (POLA/.
Mcs quando di: "sou um profissional
da empresa tal", hà um deslocamen:o
do foco para uma dimensJo ideologica
estruturada sobre teorias e praticas
empresariais. onde, alem dus auatro
funções bàsicas descritas por Taylor
(POLA), encontramos toda umu tec-
no/agia, toda uma parajornàiia de ins-
tr umentais [técnicas de mot i vaçiur.
tomada de decisão. administração por
objetivos CCQ;CAA. udm. do tem-
1'0, ctc.} que procuram dar unlQ qual."
dod« de vida 1/0 trabalho (Q VT) U 0/-
tura dos desejos do empregado,

O "trabalho 1'11/ tal lugar " i! ape-
lias "estar" empregado. O "sou pro-
fissional de tal empresa" é o "ser"
empregado, No primeiro caso, a par·
ticipaçõo é inexistente e o empregado
troca de empresa como de camisa. No
segundo caso, hà tudo um contexto de
distribuição de responsabilidades e
autoridade, de poder e propriedade.
de integração e processos de partici-
pação .•

A\' t ormus de participação dus
empresas recebem denominações Cl}//-

forme u estratégia social empregada
por RIf 011 pura os Recursos Huma-
IIrH em I!em/. Polnica de portas aber-
/lIS, all"'l'tlO consultiva , lider ança
purt itluulu , tomada de decisão asso-
ciadi . chctia cornpartilhada etc. são
uiguns dos titutos unlu ados para eS/I·
mular d trubalh.» roonrrarivo fins C'H·

nrcgud.»:
O ,1"SI'/JI'tlll'il>l,,'IIO d" uma ./;'/,,-

sofiu participativa encontra três bar-
reira e dois fatures conilicionantcs,
Estes estão relacionados com os fato-
res psicossociais envolventes do em-
pregado e os estruturais circundantes
da empresa. Aquelas, (1S barreiras.
classificamos como culturais, opera-
cionais e ideológicas,

Pouca prática é encontrada nas
organizações, principalmente no que
di: respeito á criação, implantação,
desenvolvimento e manutenção daqui-
lo que se costuma chamar de "Cultu-
ra Organizacíonal".

Um exemplo tipico i! a aplicação
do Instrumental denominado MRP's
ou momo de UIII eCQ VII Just in li·

melkanbam. O sucesso destes progra-
mas estão diretamente vinculados tis
mudanças comportamcnt ais dos ('/l.

volvidos. E esta.! mudanças dependem
muito do motÍl'ação".
Ora, a implanta-
rão de uma IIIU'
dança r I' a parti-'PaTiiêipar
cip aç ão é mu- jdaernpreJ(l
dança) exige 10- j>,~ser'
~: ~:~:;~~~~~~~. r;{i·;(}Uestar •.~
p r e c isom e n te y:qnjJregat:lQ/
educacional.

Desta maneira. a maioria dos es-
tudo", sobre a participação tio indi r i-
duo 110 empresa d"SÚRlItIIlú ÍlCIII Cul-
fU7a, dela, em Educação ,'. por fim,
em Treinamento. Alas eSICS estudos
são urneric anos ,'/li grande p ar t c
r Maslo»: McClclland, "'ovmo JJ{'1';-
berg , Argirys rtc) 1'0111 algumas r<'.l-
solvas para o milagre japonés t teorio
Z e conseqúéncias-W'Duchí ) ot uunu:
sobre 11111;' "cultura de COIIS('III/IIII'11-

lOS" desenvolvida d,' 1'N8/5/ por Ed-
ward Deming , sobre UI/Iprugruma de
geréncia panicipotiv», Mo,<, II(J Bi a-
.\11, {JIlI 'Iue "'I,{,J J,' '·Ollhl'ciínl'1l1oJ l'J-

/unJ05?

Alguns programas de Dcsenvol-
vimento Organizacional (DO) estão
sendo realizados em empresas, princi-
palmente multtnaciontns, de maneira
bem limitada e tá!m reslTIçües sérias
ao caráter manipulativo empregada
na chamada Gerência Par ucipaüva
(em alguns casos, a análise do grid
gerencial de Blak e I' Mouton e de
Paul Hersey, na forma de cursos ràpi-
dos de, dois dias a uma semana) SMI o
devido acompanhamento e reciclu-
gemo

Este é o ponto onde participação
e educação se encolllram na atividade

profissional do homem, que, S,'III 11'/11'

1'0 para si c a [amilia, na corrida d•.·
scnfr cud a do capit al ismo (5"'''0'
Rem.», verifica que seu potencial ,0,
perdido 1'11/ atividades inocuas r ('/111
reuniões mio produtivas.

Os reflexos ecunÚmlCO.'i. sociui« I
politicos e Uh; religiosos Ji'cam arú.'
,,'nt~'s quando as técnicas ~e parti'!'1
puçuo, SC'.Iamelas IIUS drrisàrs do P' ":
CI'SSO f' do produto do trabolhudor ,
süo aplicadas de forma errada. ('0/1'"

por exemplo 110 escolha e fixação uni-
lateral pela gerência do III('/"or modc-
lo ou método dos empregados em se·
rui participarem,

A educarão torna-se o 1'01110/",\
cu,' de lado o processo pur ücipativo.
,\1'15 não apenas a educação vinda O"
obtida através do 1:";11"'>1"1110 <'lIIpn'·1
sar iul. Mas também drpctulctu« du-
quela originada no seio dufannliu, ",,'
bancos escolares, na sociedade CVIII,'

1/111 lodo efinaimrnte, 11ti empresa.

ri pergunta entei" (; simples. por,Ii
o cmpresàrio brasileiro I' peru os poli. I
/I<,osque legislam sobre o "",II •."u "0.\

outros: É pOSJ;I'L'1 u apluaçuo do art .
7" IW .I"U i/('1II XI. ou ch: será mais
WHtJ letra morta IIU IJvs.sa llgvJli:Vlllt'

( "'UMiiluiç,)ól

Em umbosus casos, uchumos qUI'
/lcio, pois o conceito de edu,'u\,üv ('xl·
gir'à lima mudança de posicionumento
governamental profundo " renovador,
como por exemploa Munici p aliza-
ção do Ensino Profissionali:ante.
este sim, ideal pura as regiões brasi-
leiros distantes dos grandes centros
polarizudores, '/Ia busca da [ormação
tecnica do individuo, a sua fixação lia

tara de origem c. principalmente no
atendimento das necessidades das ('//I,

presas de cada região.

o Tibor Simcsik j diretor dQ Prosrlco
- COfUu/lorill Empresarial ~ Recur-
JOJ HumafloJ
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~§ diversas ffaces
de uma solícltacão

Na hora de dar uma ordem, a simples colocação das pala-
vras é definitiva para que ela seja ou não cumprida com efi-
ciência.

Compare estas duas formas de colocar O mesmo pedido:

1. "Será qUe você poderia, por favor, dat:!og'3~ar esta carta?
Só que há um probleminha: eu precisaria dela ainda hoje
de manhã. Será que é possível?" (adicione a eie um 10m
meio-inseguro, de quem abusa da boa vontade alheia, um
certo desconfono, mesmo, em ter que pedir aquele favor)

2. "Eu preciso desta carta datilografada até 11 horas Por
favor." (Aqui o tom é seguro, confiante, firme. O "por fa-
vor" é apenas um detalhe de delicadeza e boa educação,
que não tira da frase o seu sentido de determinação autor-
tárial

É mais fácil que arouérn se sinta à vontade para desobede-- .
cer, ou não .se empenhar suficientemente .em seu trabalho,
quando a primeira frase é utilizada. Já da segunda maneira,
não há espaço para acomodação ou pouco caso. A colocação
do pedido inspira diligência e seriedade na realização da tare-
fa. O verdadeiro h'der sabe manifestar suas vontades de fcrma
clara e incisiva, sem jamais descuidar do trato com seus su-
bordinados. A autoridade deve espelhar sempre a polidez.
não o orgulho.

Para que um superior consiga manter um bom relaciona-
mento com seus subordinados. e bons resultados no trabalho
também, ele deve deixar claro que o que deve ser respeitada é
a hierarquia (que determina responsabilidades diterentes a
pessoas iguais), e não uma suposta superioridade pessoal, que
faz do chefe alguém melhor do que todos os outros.

Essa atitude evita traumas, melindres, e ainda cria um cli-
ma propicio para um comportamento extremamente profis-
sional

ANOII44 ,.
Novembro. 1989

Neste Número:
AS DIVERSAS FACES DE UMA,
SOLlCITAÇAO

Denise Rodrigues do Amaral
Redatora Publicitária

CR!:DITO E COBRANÇA NA
EMPRESA NACIONAL

Manuel Irencio Exposito Gon- ,
zales
Gerente de Crédito e Cobran-
ça do Frigorífico Bordon S/A,

REDUÇÃO DE CUSTOS
Antonio Joerto Fonseca
Consultor de Empresas

AVALIANDO OS RESULTA- !,
DOS EMPRESARIAIS (RE) . t

Tibor Simcsik
Autor do ITP/Coad "Recursos
Humanos"

A FALTA DE COMUNICAÇÃO
Jorge Attuy
Gerente de Auditoria da Coper-
sucar

I
ESTRAT!:GIAS E TÁTICAS NO"
"MARKETING" DE T & D

Rodolfo Alves Horta
Consultor de Empresas da OPC
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GESTÃO EMPRESARIAL

D Dempresanais

Anote com um X. no final de cada idéia que V."·
ache que representa uma caracterlstica do processo
que leva aos resultados organizacionais.

11é;lIDÉIA IOs r~_ultados empresariais dependem
'-----~ da vrsao externa a empresa. de opor-

tunidades e situações de mercado. O

12é?IDÉIA IOs RE (resu.lt~do.s empresariais) de-
pendem da visao Interna da empresa.
que exige que se olhe dentro da em-
presa. à procura de pontos fortes. mé-
dios e fracos. O

13a IDÉIA IOs RE dependem das visões anterio-
. res. desde que elas sejam demoradas,

amplas, extensas e gerais. O

14a IDÉIA IOs RE refletem' uma mentalidade pró-
-ativa em todos os nlveis de liderança
da empresa, concentrando a responsa-
bilidade final na alta administração.
isto é. ·nos diretores e gerentes (princi-
pais executivos). O

15é:lIDÉIA IOs RE são conseqüência do processo
. de planejamento. principalmente da

fase final. onde os indivrduos se com-
prometem (to engage) com métodos.
verbas e tempo necessários à realiza-
ção dos objetivos, estratégias e pol (ti-
cas da empresa. O

Medidas de avaliação - espécies

As medidas de avaliação estão relacionadas com
os planos especrficos e detalhados (operacionais)
de cada gerente ou executivo. Os detalhes principais
de um planejamento, que são os fatores de avalia-
ção e que resultam nas medidas de avaliação ou
acompanhamento. são de 3 espécies:

. t

(]) Métodos ou procedimentos para a execução
das atividades
Ex.: procedimentos para preparar um plano
financeiro:
- propor objetivos. metas e projetos;
- revisão e aprovação dos mesmos;

- quantificação dos objetivos - dados finan-
ceiros;

- acompanhamento do plano anterior e emis-
são de um novo.

o Orçamento ou verbas, que especificam recei-
tas e despesas c->

Ex.: previsão de vendas para estimar o valor
das receitas.

@Restrição de tempo, chamados de cronogramas
Simples (agenda) até complexos (PERT ICPM
por computador). .

As medidas de avaliação estão sujeitas aos fato-
res externos da empresa (ambiente externo) deno-
minados condições. Têm-se três tipos de condições
ambientais: asestáveis (tipo americana. alemã. fran-
cesa. suiça etc.). as regularmente estáveis (sul-afri-
cana. israelense etc.) e as instáveis (parses do III
Mundo. incluindo o Brasil).

Anàlisando as situações estáveis. pode-se fazer
um planejamento a longo prazo com planos exaus-
tivos, minuciosos e bem detalhados ao longo do
tempo. Nas situações regularmente estáveis e instá-
veis. deve-se trabalhar com planos de curto e curtrs-
simo prazos. planos para obtenção de resultados-
-chave. planos genéricos e com os chamados cená-
rios alternativos ou planos contingenciais ou con-
tingentes.

Pode-se representar em gráfico as relações entre
planejamento e estabilidade do ambiente. A seguir.
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na reta XY. o ponto A representa urna situação de
pa.s do III Mundo e o ponto B. a situação de um
Da I'S estáve!

Globa.s Df'ta1hados e
3 Longo Pr az o

y

t

Ca-ac In isricas do
Flancjarnento

Curto Prazo. Gerais
f' com Areas ChavJ:s x

l ns tab.Iioaoe - Car acrer rs ucas ....• Estab.Iicade
Oroaniz ac.ona.s

Mas, o que medir?

o que medir se encontra imph'cito: porém.
muito freqüentemente se mostra de forma rnuuo
clara nos objetivos. metas e projetos estabelecidos
pelos processos de planejamento (PF. PE. PT. PO)
Por exemolo: se a qualidade do serviço é um Obje-
tivo. simplesmente não são óbvias quais as ativi-

., .

dades que deveriam ser mensuradas para revelar :
a meta está sendo atingida. '

Nesta era de computadores geram-se vastas qua .~.
ti dades de dados sobre diversos aspectos do dese ;
penho .?rganizacional. Porém a quantidade de ir
formaçoes sobre assuntos de pequena ou nenhu .!

. <

importância não apenas são inúteis. mas també
podem gastar tempo e prejudicar a capacidade e .
criatividade do gerente naquilo que é irnportanr '
Este é então. o primeiro passo: estabelecer o q
medir.

A otimizacão do que medir e do sistema de mel
suracão depende de cada gerente ou responsáv~
por um determinado departamento ou setor. ~
verdadeira medida de um plano é a eficiência col
que ele ajuda a empresa a fazer o que ela prec

J
";

fazer. Não existe nenhum padrão único. ideal e un .
versal, de estratégia. pol ítica e planejamento open .
cional. pelo qual os planos de uma empresa possa
ser rnedidos. Existem sim. técnicas. instrumento~
programas de otimização de recursos (TiPOR) qB
podem ser aclirnatados para cada situação e empre~
No TIPOR encontram-se -as diretrizes básicas a
o que medir; mas sempre vinculadas aos objetivl
da empresa. Se esta não possuir objetivos n30 telt
sentido procurar o que medir. I

i

I
~
i~
~l
ti~~
ll!

i

_~ AUDITORIA ,. §-QSag;;PlnkS· § é * o ua oi'" J

Comunicação não é tudo em auditoria ...
mas é muito importante, Na maioria das
vezes, não é a qualidade técnica a respon-
sável pelo fracasso de um trabalho de au-
ditoria, mas sim a forma pela qual é feita
a comunicação.

A experiência mostra que cada profissão tem
qualidades e utilidades O esforco e a especializa-
câo em auditoria levam o protissional à excelência
nos padrões de qualidade. mas nem sempre o supre
do dom da cornurucacão. Comunicação é arte que
.1S peSSOdSdevem exercuar sistematicamente
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Basta saber integrar
o planejamento

dos recursos
humanos e materiais

TíSOR SIMCSIK
Final do século X/X. Um pas-

seio familiar e ao mesmo tempo
professoral, tão comum aos estudio-
sos da época. Max Planck conversa
com seu filho, ainda pequeno, pro-
curando despertar com suas frases o

_------ interesse pelo trabalho no seu her-
~deiro. Uma de suas afirmações foi:
o- I"Hoje me ocorreu uma idéia tão re-

Ivolucionária e tão grande como a de
Newton ", Os olhos do pequeno
Planck encheram-se de curiosidade
mas logo perderam-se em borbole~
las e flores, pois não entendia mais
o que seu pai dizia, como "energia
em pacotes ", "quantum ", "teoria
dos quanta" etc.

Planck publica em 1900 um ar-
tigo sobre o assunto e Niels Bohr,
em 1913, utiliza a idéia, sintetiza
conhecimentos e publica o artigo

,~ I"Sobre a constituição dos átomos e
Idas moléculas ". Estava aberta a ja-

p.. nela para o interior do átomo invisi-
b' vel: uma janela de vidro colorido: o
I~ espectro do átomo.

~ I O espectro da técnica de lavout
t=::::t !possui, pela sua decomposição ;u na

~

iSPOSiÇãOde sua freqüência, várias
~ magens e cores: just-in-timc c
~ M RP são conseqüências dos re(7e-
I\O~ os da análise e síntese do lavout.

~ na busca da maior produtividade,
~ melhor quail·.dade, menor CIIStOe re-
\O~ duzido esforço humano. Outros des-
'-----.. ~ObramenlUs recebem nomes e si-
~ las tão estranhos como CEP

~ (Controle Estatístico de Processos)
rJl"J. ou C/P (Controle Integrado de

O ~ Processos) ou ainda TQC (Centro-§ Ie de Qualidade Total-CQT), GQF
O ~ (Garantia de Qu~lidade do Fome-

e cedor), NQ A (Nivel de Qualidade
Aceitável), PQE (Pedido na Quan-
tidade Econômica}, ITS tlnusis:

~ ção Total dos§,istemas); e os mais
. '=:::I conhecidos, Kanban {produção

~ "puxada "), Estoque Zero - EZ e
CCQ/CAA t Centros de Controle

<de Qualidade e Centros de Avalia-
ção Administrativa t .

~~ .:...... Um exemplo prático ocorreu
com a General M otors na joint-ven-
ture com a Tovota (que resultou na
Vábrica New United Motors Manu-
Iracwnng Inc-Nummi, na Califór-
nia-USA). Contando com parcos
recursos lmanceiros, pouca atenção
da "mãe" GM e relegada a uma si-
tuação de mal necessário IlIi merca-
do competiuvo, a Nunimi superou,
em pouco Tempo, todas as demais
fábricas. inclusive a Sathrn, onde (J

GM. baseada no seu capital. huma-
no e material. esperara o melhor de-
sempenho. A Nummi superou em lu-
cros, produtividade, quantidade e
qualidade, além de um sucesso ge-
neralizado na comunidade e um re-
duzido/insignificante absenteismo.

I Este exemplo levou empresas

como IBM, GE, Xerox, Fairchild,
H P, Harley Davidson e outras a es-
tudarem e aplicarem as técnicas uti-
lizadas em Nummi, tanto nos EUA
como em suas filiais em outras par-
tes da Terra. Mas, qual é a técnica
utilizada? Qual é a idéia tão revolu-
cionária e tão grande como, pode-
mos dizer, a de Taylor?

Neste artigo, o enfoque diri-
ge-se para a aplicação econômica
da abordagem ITS, no modelo
Just-In-Time (J/T) e nos métodos
MSP (manufacturing resource
planning) ou seja, no planejamento
das necessidades de materiais
( M RP) e no planejamento de capa-
cidade de manufatura (MRP /1).
ITS foi a abordagem utilizada em
Nummi.

Richard MUlher, no seu livro
Practical Planl Layout relaciona
os objetivos básicos da técnica de
plant layout , ou seja: J} Integração
de todos os fatores que afetam o ar-
ranjo físico: 2) Movimentação de
materiais em distâncias mínimas:
3) Fácil e fluente trabalho através
das instalações: 4) Utilização efi-
ciente e efetiva de todos os espaços:
5) Satisfação e segurança para os
trabalhadores: e 6) Reajustamentos
possíveis devido a flexibilidade do
arranjo fisico.

Richard T.
Liuben, em ou-
tro livro
Just-Ln-Time
M'a n uf a c t u=
ring (ambos os
livros mencio-
nados da Ed .
McGraw-Hilll USA), descreve a fi-
losofia do l/T como: "I - Admi-
nistração enfocada na eficiência e
integração do sistema produtivo,
através do processo mais simples
possivel: e 2 - esforço contínuo pa-
ra minimizar os elementos no siste-
ma produtivo que restrinjam a pro--
dutividade ".

Ambos os autores procuram in-
dicar caminhos que levem a uma
maior competitividade, através de
decisões mais rápidas e em tempo,
para as empresas e empresários, que
perderam mercado para as indús-
trias japonesas e asiáticas em geral.

Mas o que estes caminhos têm
de extraordinàrio e de "idéia revo-
lucionária e tão grande como a de
Newton", lembrando Max Plack?
'\'0 nosso caso, como já dissemos, a
de Tavlor? elementar: o planeja-
mento.

M RPs são sistemas de planeja-
mento baseados na explosão da es-
trutura dos produtos, visando con-
trolar as necessidades de materiais
com o uso do computador, através
de um banco de dados comum. que
fornece a mão-de-obra, CUSTOS,car-
ga de máquinas. controles e relatô-
rios diversos conforme os interesses
da empresa.

Economicamente é maravilhoso
ter o domínio integral do sistema
produtivo, principalmente quando
os índices inflacionários são eleva-

"Deus
presenteou
o homem

com certas
ferramentas"

dos e o mercado é instável, seja in':"
terno ou de exportação. Mas dois
grande! obstáculos: 19} Geração de
necessidades de ~ateriais baseadas
na demanda estimada dos clientes
(PPM-Programa Mestre de Pro-
dução ou !Ianejamento mestre],
~) Geração de um sistema de pro-
dução "empurrada", isto é, se pro-
duz em grandes lotes, mesmo saben-
do que o material pode não ser ne-
cessário; resultado, há uma" empu:
ração" de materiais de uma estação
de traba,lho para outra. ~

Logicamente os CIIStOSindiretos i
e excessos de estoques aumentam ~
principalm~~te quando os cliente.~ I·
mudam exigindo alterações no pla-
nejamento. Os custos de pessoal
também tendem a aumentar, semi
contar que a enorme quantidade de
dados necessários e gerados Pelai
uso do computador tornam as ex-
plosões diárias do planejamento .
mestre dos M RPs uma tarefa enor-
me, O uso do computador no M RPs
ainda não dominou o controle dt>j
produção. ~

É o próprio Lubben que afirmai
que "a maioria dos fabricantes ociJ
dentais está acha~do nccessàri
manter o M RP somente para admi
nistr ação dos materiais compra
dos ". Afirmamos, peia nossa cxpe-
riénciu, que os M RPs são recurso
valisos para fins de planejamento
E a idéia revolucionária e tão gran
de, que Taylor descrevia no começa
do século XX, e que Kaoru Ishikowd
e Armand V. Fiegenbaum Trans{Dr-"
moram, .depois de quase 100 a~osl
em modelos renovadores da CUlrl"'l
·empresarial. .

Em nosso !il'ro O&;\/-I&S. (,/I,

rrepa:.a,fão para a Ed. Mej
Grall'-H 111, a al'ahaçao econOIlIl(',
do p/a.neja"!ento tra tctona (('si
Irateglco, tal/co e operacional ) ,
em termos de comparação com a
nO.l'as técnicas de planejament
preconizadas principalmente pelo
orientais, com destaque aos japone
ses. Em nossas aulas, em cursos e,

.faculdades ou de Reciclagem Ge '
rencial nas empresas, deixamos be:
Transparente que a administraçã )
em geral é uma receita de como UIII
lizar as ferramentas que Deus el/!
tr eg ou ao homem, para que, aI
crescer como tal, pudesse [ouvu-!
melhor. Eis a história. '

"No final do sexto dia da rri~
"Lio,Deus presenteou o homem COI.I
um certo número de rerramenla'l
I./"e lhe conferiam o poder de cria
Também", dizem os coment adort:
hebraicos do Velho Test amemo ~

Adicionamos algo à história'
esses comentadores pudessem re
parecer hoje, eles diriam: "Uma d
ferramentas/oi o planejamento e
seu modelo l/T(,\1RP". Não, a a
ministração não é milagre: é apen
saber usar e integrar o planejatnt
10 dos recursos humanos e recurs
materiais (fornecedor, produção
ctiente ) .

::J Tibor Simcsik . consultor rmpres
rial, ~diretor da Proselco-Tõ
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"O administrador é o lavrador ...
do Homem!" - este é um dos princl-
pios do professor e consultor Tíbor
Sirncsik que. em entrevista exclusiva
ao/O, analisou o impacto das medidas
trabalhistas aprovadas na Constitui-
ção promulgada em 05.10.88 e discu-
tiu as perspectivas de mudanças nas
relações trabalhistas. principalmente
em duas questões: na participação
dos trabalhadores nos resultados das
empresas e no aspecto educacional
e cultural de empresários e trabalha-
dores.

,
jo."

f.
o entrevistado é diretor da Pro-

se/co Consultoria Empresarial e Re-
cursos Humanos. mestre pela PUC-
SP e doutorando pela FGV. Professor
de RH. Planejamento estratégico. 0&
M. administração. economia e conta-
bilidade. Tfbor Simcsik é fundador e
mantenedor da Associação de Pesqui-
sa em Recursos Humanos-Aperh e
membro da International Industrial
Reiations Association. junto à Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT).

ConstituiçAol88: sem mudanças à
vista

Embora considere o texto da
atual Carta do País "atualizado" em
relação às constituições anteriores.
Sirncsik entende que é praticamente
inviável a implementação efetiva das
medidas aprovadas. pois há total
"desconhecimento dos posslveis re-
sultados" práticos das medidas ideali-
zadas. O Brasil possui a caracterlstica
histórica de ostentar as chamadas
"leis mortas". lembrou o diretor da
Proselco. e. mais uma vez. os legisla-
dores atuaram não com a razão mas.
sobretudo. com a emoção. E o resul-
tado é a dificuldade em aplicar as me-

'J4 utopia deve ser buscada... e
alcançada!"

Partindo do princípio de que "um
povo se faz pela sua cultura" o profes-
sor defende a tese de que o Brasil

; "não possui histórico cultural próprio"
e. assim. convive com o choque de
tentar mesclar um estágio de america-
nização cultural a raízes européias.
Portanto. a sedimentação de um pro-
cesso aprofundado de alterações do
atua! quadro sócio-cultural. político e

. econômico passa. inevitavelmente.
pela busca da formação de uma base'
cultural própria e. então. adequada

aos anseios do povo brasileiro em
suas respectivas épocas.

ParaTlbor Sirncsík um dos "peca-
dos" do atual texto constitucional é
estar deslocado de seu tempo. Faltou
à maioria dos deputados constituintes
a sensibilidade de "saber fazer as coi-
sas na hora certa. nem muito antes.
nem muito depois". Entende o con-
sultor que a Constituição promulgada
há um ano e três meses" é eficiente.
mas não é eficaz". E. neste caso. se
o texto "não tem efetividade. não vai
ser eficaz" podendo. até. ser eficien-
te. E a razão \3. de acordo com Sirnc-
sik. basicamente a seguinte: "não é
possfvel" aplicar a atual Constituição
de forma generalizada em todo o Pais.
uma vez que as discrepãncias regio-
nais (em todos os aspectos) foram ab-
solutamente desconsideradas.

O titulo 11. por exemplo. que abor-
da os direitos e garantias fundamen-
tais. possui um "enfoque patemalis-
ta". a exemplo das constituições ante-
riormente promulgadas no PaIs. res-
saltou Simcsil<. O ideal teria sido a de-
finição de um texto "menos detalhis-
ta". assentado em princlpios e concei-
tos gerais. que pcsteriormente seria
_....I__ ._~_ .1._ ...J:.l:~ :_...J ~ ~

Entendendo que
a aplicabilidade dos dispositivos traba-
lhistas não inviabilizaria as empresas.
O consultor prevê importante papel
para os sindicatos nos próximos anos:
uma lutá intensa para fazer desta
Constituição mais Que uma simples
"letra morta".

As elites e a cultura

Segundo o consultor os empre-
sários brasileiros estão. filosofica-
mente. na pré-História. E. de forma
geral. falta uma base cultural que en-
volve. dentre outros fatores. a educa-
çâo técnica. a famflia. a leitura. a ali-
mentação. asaúde/higiene.a cons-
ciência política.e religião e. também.
o posicionamento profissional. Tudo
isso pode ser sintetizado pela palavra
Educação e Sirncsik acha que a base
para as mudanças está na escola.

Obviamente que serão necessá-
rias vários anos para contrapor-se a
uma postura cultural tipicamente bra-
sileira: a de "levar vantagem em tu-
do". Falta-nos orientação ética e os

83 Informativo Ointmico.lOB ";.n~i,o de 1990
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meios de comunicação contribuem
para consolidar tal situação. Nas em-
presas. as mudanças podem começar
pela área de treinamento. através de
cursos destinados a aperfeiçoar. téc-
nica e socialmente. os funcionários.
Porém. istosó será possível quando as
empresas. visarem o Homem como
um fim e não como um meio.

Outro caminho visualizado pelo
consultor é a municipalização do ensi-
no. sendo que Sirncsik propõe a ab-
sorção. por parte das prefeituras. dos
órgãos formadores dernãode-obra ins-
titufdos pelas ernidades empresariais
(como Senai. Senac ou Sesc) o que.
aliás. reduziria em até ;0% os encar-
gos sociais das empresas.

Ser ou estar: eis 8 questão
Uma das teses defendidas por Ti-

bor Sirncsik é a diferenciação entre
o ser empregado e o estar empre-
gado. O indivíduo que está preocu-
pa-se tão-somente com o próprio em-
prego. casa. comida e, sobretudo. em
estar cumprindo a regra social de que
o indivíduo só "vale" se está empre-
gado e. portanto. pode comprar. Sirnc-
sik. parodiando descartes. ironicamen-
te traçou o perfil de tal postura com
a seguinte frase: "compro. lego. exis-
to!". Há. portanto. enorme distância
entre o ser e o estar,pois o que é
empregado "veste a camisa" da em-
presa. principalmente quando sente
que esta o apóia em suas necessi-
dades básicas.

Conscientizaçáo

O proçrarna de treinamento idea-
lizado por Tfbor Sirncsik visa a educa-
ção e a conscientização do trabalhador
e. conseqüentemente. a moderniza-
ção da gestão gerencial. pois os exe-
cutivos de nível médio serão. natural-
mente. "pressionados" por trabalha-
dores mais cbnscientes e terão de
apresentar respostas adequadas a um
novo tempo nas relações trabalhistas.
A tradicional "pirâmide" deverá ser re-
duzida (com menos hierarquia e me-
lhor distribuição de renda) e até aspec-
tos geo-econômicos deverão ser con-
siderados na elaboração de estraté-
gias: projeções do consultor dão con-
ta de que. até o ano 2.025. cerca de
50% das empresas atualmente sedia-
das na região metropolitana de São
Paulo deverão se mudar para outras
regiões (principalmente para o Inte-
rior).
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E tal conscientização implicará.
por exemplo. assumir riscos de todos
os lados. Os trabalhadores deverão
participar não dos lucros. mas dos re-
sultados das empresas. Portanto.
também os eventuais prejuízos deve-
rão ser pulverizados pelos diversos nf-
'leis da empresa. O consultor lembrou
que várias empresas que se moldam
pelo sistema de Administração por
Objetivos estão estipulando. para os
terceiro e quarto escalões. ganhos de
acordo com os resultados obtidos.

E o novo governo?
Na visão do professor e consultor

a posse do novo governo. prevista pa-
ra 15 de março. não implicará mu-
danças profundas em relação à pre-
sente situação. até porque Collor de
Melo foi apoiado por correntes retró-
gradas do empresariado nacional. As.
perspectivas. na área trabalhista. são:

a) incremento das négociações
internas entre patrões e trabalhadores
e. conseqüentemente. o surgimento
de líderes naturais nas próprias em-
presas;

b) demora na regulamentação
das leis aprovadas no texto constitu-
cional: e

c) enfraquecimento dos síndica-

i
~~l

B
I

tos. ~
Finalmente. Tíbor Sirncsik definiu i

a utopia como "algo que pode existir ~
se você querer". assim. o objetivo ~"principal deve ser o de lutar pelo que I
se acha válido. Ou seja. a utopia. mais I
que um sonho. "deve ser buscada e ;
alcançada". ~

Romantismo? Sim. pois Simcsik ~
compara o administrador ao lavrador. ~
Há a época certa para o plantio. o adu- 5
bo. a poda e a colheita. Assim o adrni- :d"
~r:S,~adcrseria urna .. espécie de lavra-

dor ... do Homem". coneiu i. ':--_p.-'/i-'O-s-e-!.-c-o-v1-5---""~-nos ,.'.

Fundada em 1964.aProselc ;
é administrada, atualmente, po ~

. Tfbor e Ombrena Simcsik, atuan ;
do nos $eguintes setores: treina i
mento & desenvolvimento; re I
crutamento, seleção e recoloea '!

ção; idiomas (i'lglês. francês. ita
lia no. alemão e português par
estrangeiros); segurança pessoa
e patrimonial; consultoria, asses r

soria e auditoria organizacional, ~
manuais, editora, apostilas e nor L
mas de O & M; e pesquisas e ser .'
viços.

Um dos programas da Pro-
selco é O Tipor-Técnicas, Instru-
mentos e Programas de Otimiza-
ção de Recursos, que objetiva o
aumento da produtiv'dade e li re-
dução de custos. Segundo Tlbor
Simcsik 8 filosofia da empresa é
"conhecer a cultura, história e lin-
guagem do cliente" para, então,
apresentar-lhe as posslveis solu-
ções.

A área de consultoria atende
os setores jurldico (trabalhista,
comerciei e fiscal). contábil, pro' .
dutivo de vendas e de adminis-
tração~Até meados do ano a Edi-
tora McGraw-Hilllançará livro do

_ • _ 1ft ••••
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{) trabalho intelectual
o cérebro é o principal instrumento de trabalho para mui-

tos profissionais Mas, para que se possa tirar o máximo pro-
veito da mente, é necessário um cuidado especial com o cor-
po, ou seja, a saúde hsica infiui diretamente sobre o desempe-
nho intelectual

O trabalho Intelectual faz com que o cérebro receba maior
quantidade de sançue. ê a~05 ou.nz e rn.nuros de atividade
intelectual sua ternper atur a eleva-se em 0,1 qrau A alimenta-
ção fraca, com insuficiência de vitaminas cálcio. fósforo e
magnésio, provoca o enfraquecimento do psiquismo

O trabalhador mtelectuat por tanto deve procurar sequrr
um regime aurneruar correto, calanceaco d~; forma a torne-
cer ao cérebro LOOJ5 eiS sut.stánc.as Ué U';t: neCl;::,5;;d. nodendo
então expiorar ao rná xrrno ã sua c.af..iac:oao(; de tr abamo

Deve, além do rna.s aprender a edc.;c':JI 9.cU cer eor o - com
vistas à análise e ao Ordenamento OOS tatos - a cul uvar a
atenção e a rnernor ra Existem bons livros deuit.ados ao tema,
com vários exercicios práticos e multo eficazes

MóS a base de' todo trabalho Intelectual é, sem dúvida, a
cultura do cérebro E ser culto, segundo o pr otessor Robert
Tocquet - membro do Comitê de Direcão do Instituto
Metapsiquico Internacional =, é "ter adquirido proqressiva-
mente ou com esterco qualidades qer ais como a atenção, a
ordem, o raciocmio. o esprr ito cr úico e. enflfll, ter forjado
para si mesmo possantes Instrumentos imeiectua.s f também
ter o sentido dos valores espu rtuars lazer trutiücar os seus
talentos naturais, civilizar-se Incessantemente. ter caráter,
portanto, vontade Em resumo, é ser o sucessor do 'homem
correto' do sécu:o XVII que sabia se fazer apreciar por seus
conbecunentos. suas cualidaoes fundamenta:s. suas maneiras,
sua linguagem, seu racrocmio. sua drscr icâo sua poidez e sua.
saoedor ia".

JUNiO 18gQ
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Neste Número:

o TRABALHO INTELECTUAL
Denise Rodrigues do Amaral
Redatora Publicitária

DIAGNOSTICO
CIONAL

Antonio Vieira de Carvalho
Autor do ITP /Coad "Lideran-

ORGANIZA·

ça Gerencial"

POUTICA DE SORTIMENTO
NO COMERCIO

José Antonio Rosa
Consultor de Empresas

AS DIFERENÇAS INDIVI-
DUAIS E SUAS INFLUÊNCIAS
NA APRENDIZAGEM

Carlos Aurino Barroso Guedes
Da Esnisa SI A, área de Treina-
mento e Desenvolvimento

RELATORIOS: COMO PREPA-
RAR

Tibor Simcsik
Autor do ITP/Coad "Recursos
Humanos"; Diretor da Prosel-
co Consultoria
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testes para determinar quais pessoas devem ser
admitidas no treinamento e quais devem ser
rejeitadas Isso tende a reduzir as diferenças en-
tre aqueles que finalmente forem aceitos. já que
um mínimo "standar d" para a admissão é esta-
belecido. Ninguém abaixo deste rrururno é admi-
tido Ouando é grande o número de pessoas que
se candidatam, esse expediente pode ser usa-
do com sucesso. mas quando a inscrição total
é pequena, seu uso é de eficácia duvidosa. Po-
rém, mesmo um sistema de seleção não con-
segue eliminar 2S diferenças entre os treinamen-
tos escolhidos. O máximo que se consegue fa-
zer é eliminar os indivíduos que diferem co "stan-
dar d" Estabelecido O monitor também defronta-
3e com o problema de planejar a instrução oa tor-
rna mais eficiente para os aprendizes. Sem dúvida. a
tarefa não é dif ici' quando há uma seleção prévia.

Mesmo que um método de seleção seja utilizado,
o ruvel de instrução deve ser ainda adaptado a to-
do o qrupo. Não será de nenhuma serventia estabe-
lecer o !"!!'ve! de instrucão em relacão 25 h2biltj3des
dos melhores aprendizes. 1550 pode desencorajar os
médios ou os vagarosos, e estes podem desistir de
continuar tentando aprender. Também não é de-
sejável aceitar o n.vel de habilidades dos aprendi-
zes mais fracos, pois isso pode facilmente levar ao
desenvolvimento das atitudes e hábitos de trabalho
indesejáveis por parte dos meihores aprendizes.

Como verificar a natureza e a extensão das dife-
renças dos aprendizes

Tendo o monitor reconhecido a existência de
diferenças individuais entre seus aprendizes, ele
deve se dedicar a entender a natureza e a extensão
dessas diferenças. Para verificar suas próprias obser-
vações, ele deve familiarizar- se com a ficha pessoal
de cada aprendiz. Os dados que tais fichas contêm

i
I

são valiosos para ajudar o instrutor a compreender r
alguns dos problemas de seus alunos. ~

~Algumas vezes, no entanto, as fichas não são su- ~.
íicientes para informar o monitor. Neste caso, ele ~.

terá que depender inteiramente de suas observações ",',.,,'
e das realizações e aproveitamento de seus treinan-
dos. Em outras situações, as fichas podem estar
incompletas ou podem ser inadequadas para o seu
propósito. Uma vez tendo o monitor adquirido 1'\,.

perspicácia roas bases e potencialidades de seu gru-
po, ele estará apto a decidir quais as técnicas de I'

instrucão que devem ser usadas.

Um monitor inexperiente, Que conhece apenas
um método de ensino, pode encontrar grandes pro- ~.

\\

biernas nas diferenças que marcam os seus alunos, i~
pois sua técnica pode provar-se ineficiente. Mas o l
instrutor exoer irnentado não só não encontrará I'
dificuldades na heterogeneidade de seus aprendi- {
zes. como pode até aproveitar-se delas em benefl'- I
cio de todo o g(upo.1

I

í
REDAÇÃO EMPRESARIAL I '4 G «eW me 'w E 9 é O" e

Rela1tórnos: como preparar

o papel desempenhado pelos relatórios é
tão importante que algumas empresas esta-
beleceram até Normas de Procedimentos
para a redação deles. Há executivos Que en-
contram muitas dificuldades para redigir os
relatórios que são entregues aos seus pares e
à presidência da empresa. Não se pode ecei-
ter tal coisa sob a justificativa de que na sua
área ele seja um profissional competente e
empenhado. f inerente à sua atuação na

empresa transmitir bem seus atos e pensa-
mentos. A secretária simplesmente datilo- 'I:
grafa o trabalho, e um relatório ruim não'-
pode ser etribuido a ela, além de não exi-
mir o chefe da responsabilidade maior. A fi-~.
nel, a autoria, em última instância, é sua.

Desde os simples Relatórios de Viagem até os}
completos Relatórios Anuais da Diretoria, os rela-
tórios na empresa têm "mil e uma utilidades", inclu-
sive a de serem inúteis.



QUADRO DE ARTIGOS 1439

279 ATXICOAD

Poucos chefes têm um estilo acadêmico ou co-
nhecimentos previstos em manuais para a prepara-
ção perfeita de um relatório, deixando o problema
para suas secretárias "se virarem", como popular-
mente comentam.

Desta forma, a secretária tem como primeira
missão identificar o tipo de retetorlo preten-
dido pelo chefe, procurando dar nome àquela
"papelada". Assim, ela pode classificátos da se-
guinte forma:

Relatórios de Acionistas e Proprietários
Relatório de Diretoria
Relatório de Gerência
Relatório de Supervisão e ChefiaN rveis
Relatório de L (deres
Relatório dos Funcionários

o Administrativos
o Operacionais

Relatórios Comerciais, de Vendas, de Mar·
keting etc.
Relatórios Financeiros, de Custos, de Fatu-
ramento, de Preços etc.
Relatórios Adrnlnistrativos. de Compras, de

Areas Contas a Pagar, de Estoque, de Entrega etc.
Relatórios de Pessoal, de Contratação, de
Dispensas, de Acidentes, de Ouadro de Pes-
soal etc.
Relatórios de CPD, de Sistemas, de Proces-
sos de Arou ivos etc.

Relatórios Estratégicos
Finali- Relatórios Táticos
dade Relatórios Operacionais

Rotina de Atividades
Inspeção de Atividades (de Viagens)
Contábeis (de Cobrança)
Cadastro

Usos Processos de Prudução
Pesquisa & Desenvolvimento
Gestão de Negócios (anual ou oer.óolco)
Relatório de Atividades Mensal (rotinas
mensais)

Nesta classificação por tipos, cada empresa ou
secretária poderá estabelecer o seu próprio nome
ou titulo, ou criar ainda um tipo diferente de rela-
tório. O importante é que ele atinja a finalidade
para a qual foi destinado. Desta forma deve ficar

bem claro qual o objetivo do relatório que a secre-
tária está preparando e qual será sua periodicidade
(normal ou eventual/regular ou não), bem corno se
haverá um ou mais signatários.

.,- Datilografando um relatório - Dicas

A experiência tem nos demonstrado que algumas
atenções devem ser tomadas antes, durante e de-
pois no tratamento do assunto:

Relatório datilografado

a) Nunca deixe para o último dia a datilografia de
qualquer relatório. Não esqueça da lei de Murphy
(Rei Escocês do séc. 15/16): "Se você deixar algo
faltando no relatório, quem ler o mesma. certa-
mente irá procurar esta parte."

b) Analise o sistema de arquivamento e de encader-
nação do relatório, para não deixar linhas, palavras
e intorrnacões escondidas, ou mesmo rasuradas pe-
las garras ou espirais.

c) Faça a numeração no centro da página em cima.
(Evite numerar no rodapé para facilitar a procura
das páginas.! De preferência use como opção o la-
do direito da folha, mas cuidado com a encaderna-
ção, pois o uso de folhas frente e verso pode cortar
ou danificar esta numeração.

d) Todas as folhas devem ser paginadas, menos as
primeiras folhas (sumário, folha de rosto, introdu-
ção etc.) e as folhas finais (conclusão, anexos, bi-
biiografia etc.i. Entretanto, todas elas devem ser
consideradas no cômputo da numeração.

e) O espaço de um retetôrto é EV2 (Espaço Verti-
cal 2). Em alguns casos de relatórios extensos e
com grande número de cópias, por medida de eco-
nomia, sugere-se utilizar espaço 1,5 ou até 1 (EVl
ou EV1 ,5L

f) Escolha papel de boa qualidade nos tamanhos
DIN A4 (29,7cm x 21cm) ou no tamanho ofício
(31,5cm x 21,5cm) mais próprio para relatórios.
As cópias podem ser feitas em papel inferior e em
alguns casos não necessitam ser encadernadas, mas
a~nas grampeadas.
g} Citações devem vir entre aspas e de preferência
com os espaços entre letras menor, em tamanho
menor, do Que o utilizado no relatório, para produ-
zir destaque. Se as transcrições forem grandes po-
dem ser copiadas, com recuo de margem, deixan-
do um espaço de visualização Que chama a aten-
ção do leitor para o destaque. Relatórios com mui-
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(se necessário). Deve ficar a 5cm do rodapé e 3cm I
da margem direita (pontos extremos abaixo da eti- .~.'.
queta). ,
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tas citações se destacarão no contexto total e resul-
tará em mais dinamismo na leitura.

h) Faça destaques especiais com "jogo de espaços"
para provocar destaque nas páginas iniciais do rela-
tório e nas páginas que iniciem cada caprtulo do
relatório.
i) Ordene os fatos, informações e semelhantes.
Avalie os dados e hierarquize os documentos por
meio de cores, códigos, símbolos, clipes coloridos
etc. Na hora da datilografia a Secretária Atual Di-
nãrnica terá um "Iead" (guia) auxiliando-a nas par-
tes em que deve tomar mais atenção ou cuidado,
ou mesmo que exija um esclarecimento por parte
do chefe.

j) Tenha o nome certo do relatório e suas frontei-
ras, com identificação de capítulos, itens, subitens,
divisões, subdivisões etc., que permitem a diferen-
ciação dos diversos elementos componentes do
mesmo.
I) A SAD - Secretária Atual Dinâmica costuma fa-
zer anotações paralelas que podem auxiliar no ama-
durecimento de idéias e na forma da apresentação e
da redação final.
m) Quando estiver datilografando o texto, ela deve
acompanhar e analisar, podendo sugerir mudanças
ao chefe/redator, sobre:

o Palavras dif rceis. sentenças longas e parágrafos
intermináveis;

o Emprego de termos técnicos quando necessá-
rios, escolhendo aqueles familiares à cultura da
empresa, na busca do objetivismo e ser direto;

o Procurar usar voz ativa nos verbos, numa de-
monstração de liderança.

2. Relatórios: sua composição e forma de
apresentação

Adaptamos de nosso livro "O&M·I&S - Organi-
zação & Métodos - Informação & Sistemas" (Ed.
McGraw-Hill/1990 - 2 VOlumes), em preparação, a
parte que trata de Relatórios Gerenciais. Aclimati-
zado para a SAD - Secretária Atual Dinâmica, ele
deve ser composto de:

I Capa e Contracapa I
Cartão ou plástico transparente ou misto (capa:

plástica - contracapa: cartão). Datilografada na ca-
pa, etiqueta com o nome do relatório, autor, data,
departamento emissor e cidade (abreviação) e pars

I Folha de Abertura ou Folha de Rosto I
Traz as mesmas informações da etiqueta e ou-

tras adicionais e necessárias, como por exemplo a
quem é dirigido e o nome do autor.não abreviado, ti
bem como a data por extenso. Este texto tem que j
ser distribuldo equilíbradamente pela folha, com
espaços em branco acima, abaixo e nas laterais. Di-

~{

vida os itens proporcionalmente para agradar a vis- "
ta do leitor. !

~

Prefácio: raro nos Relatórios Empresariais

E uma apresentação do trabalho, pelo próprio
.autor ou por terceiros que comentam a obra, ou ain-
da pelo próprio editor que apresenta aquela obra.

l
~
i
1

i
"~

Normalmente é preparado no fim do trabalho ~
datilográfico; registra de forma pormenorizada to- 1
dos os caprtulos, itens, subitens, divisões e subdivi- !
sões do texto com a mesma numeração, páginas e I
palavras. ~,,1

Cabe à SAD um trabalho delicado, isto é, a visão ~..
espacial dos títulos deve refletir os caprtulos e os I:
respectivos itens já mencionados.

fndice ou Sumário I

Exemplo

2. Comunicações • __ .••• ~.. . . • . . . . . . . . . . 70
2.1 Códigos e Strnbolos - Apresentação Pessoal 70

2.1.1. Apresentação pessoal para os homens 71 ,
2.1.2. ApresentaÇão pessoal para as mulheres 721~

a) Vestimenta .•...... _ 73
b) Calçados . . . . . . . : . . . . . . . . . 73

oi Ao~Mo. ,",'" '." .. " .. 731

Introdução liI
. í

ligado diretamente à natureza do relatório. i
Enuncia os objetivos e justifica a escolha do tema e ~
até pode denunciar alguns trabalhos já realizados I:·
na empresa. Serve para indicar a linha mestra do
desenvolvimento do relatório e introduz o leitor à
terminologia empregada. I

~~
~

I
I
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Objetivos

ATX/COAD

E conhecida também como Proposição. Propos-
ta. Finalidade ou semelhantes.

[ Desenvolvimento I
Também chamada de Demonstração, é o texto

do trabalho propriamente dito. Parte nuclear ou
central que procura provar alguma coisa, ato ou ta-
to. Deve partir do geral para o particular, de coroca-
ções abrangentes para as particulares, de fatos doç-
máticos para soluções pragmáticas.

I Conclusões 1
Apresenta de forma sintética todo o tr abalho

Serve como recapitulação e traz as propostas e re-
comendações pertinentes aos probtemas abordados
no relatório ou perspectivas para novos trabalhos
empresariais

I Anexos J

São gráficos, tabelas, ilustrações ou outro mate-
rial acessório e esclarecedor à Demonstração e à

SUMÁRIO

EDITORIAL

O trabalho intelectual

GESTÃO EMPRESARIAL

Diagnóstico of93nizaciona!

MARKETING

Política de sortimento
no comércio

TREINAMENTO

As diferenças individuai.
e suas influências na
aprendizagem

REDAÇÃO EMPRESARIAL

Relat6rios: tomo preparar

Proposição do trabalho. Neste mesmo local. ou se·
ia. no final do trabalho do relatório, podemos co-
locar apêndices (algum artigo, observação, inovação
ou contribuição ao trabalho, obtido após a con-
clusão do trabalho e que pode alterar, induzir,
influenciar ou até modificar o entendimento do
material apresentado. Aqui também são colocados
os adendos, se houver.

Bibliografia

Importante se o executivo consultou publicações
de jornais ou livros especializados. Devem seguir 3S

normas bibliográficas, facilmente detectadas.

LNotas de rodapé I
Devem ser evitadas em Reratórios Empresariais.

Mas. quando utiiizadas, devem sei simples. com ti·
pos de máquina diferenciados e espaçamento redu-
zido.

288
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BmQce de Ma~érn(ã)~
o primeiro número indica o exemplar; o segundo, após a barra, a página.

Assim, os números 25/299, constantes após o verbete da matéria, significam
módulo informativo n9 25, página 299.

Como motivar para a qualidade - Antonio
Carlos Gomes Peixoto 25/299

Inteqracão da produção - Edson Rama-
Ihoso ..... :............. 1/10

Planejamento e controle da procucão -
Edson Ramalhoso . 4/47

Quaiidade - Uma ouesião de educação -
rlosângela Maria Catunca Mar'ECo e
José Eustáquio Moreira de Carvalho 9/107

GESTÃO ErviPRESARI.>\L

A empresa ideal - Eduardo F. Botelho. 20/234
Administração par ticipativa: o que é e co-

mo irnptantá-Ia Mário Fer reir a
~v1arques .

Como concorrer com todos - Inclusive
com você mesmo - Rober t Heuer

Diagnóstico organizacional - Antonio
Vieira de ·Carvalho .

Fortalecendo a empresa nacional nos anos
90 - Renato Bernhoeft .

Fusão e aquisição de empresas - Roberto
C intra Leite .

Gestão e a tomada de decisão - T ibor
Simcsik .

Novos tempos, novos valores - Edson
Ramalhoso

9'103

2/23

24/287

12/143

4/39

11/122

26/304

~~ C_O_M_P_O_R_T_~_~_E_N_TO ~
A Lei de Par kinson - António Nara ..... 26/306
A reunião eficaz - Roberto Cintra Leite. 11/130
A smdrorne dos grandes eventos - Anto-

nio Thadeu Benatti 23/273
Aposentadoria: você está preparado para

ela? - Eveline Pekelman Michaelis . . . . 2/19

Céticos e éticos - uma reflexão sobre o
poder no momento atual - Bartira
Bertoni . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. ..

Como transformar o "plano" em opor-
tunidade para sua empresa - Renato

Bernhoeft .
Conflito na diretoria - Sidney Roberto

Trasatti .- .
Decidofobia - Paulo Roberto Labegalini
Furacão. A mulher empresária - Tiny Ma-

chado de Campos .
Ganhando para errar - Ornar Franceschi.
Gerente paternalista afunda o barco - João

César Pinheiro .
Mudanças já. Cuidado! - Antonio Fernan-

do de A F. Leitão .
Mudou o conceito de lealdade à Organiza-

ção - Roberto Régnier ..
Negociacão mitos e inverdades - Luiz

Augusto Costacurta Junqueira .....
O futuro do Brasil depende da postura dos

ernpresár ios - Renato Bernhoeft .....
(- Participação, realidade ou miragem? -.Ti-

bar Simcsik _ . .
'Pr oblern-solvinq": a nossa experiência -

Pau 'o Jacobsen
QUél'lCO a motivação dá dinheiro - Cec.Iia

\f\'hltaker Bergamini .
Siner qia - exiçéncias básicas - Eduardo

Ferreira Botelho. _ _ .

ANO 111 /,
ft

Jan:iro I
Junho ~
1990 '

3/3~
)

,
20/23i

~.

7/7i
25/291

~

19/22

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
Comunicação individual e organizacional
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o CELSO NEGRAO GONÇALVES
Administrador. Área: Design de Embalagem



\JUAVKU VE ARTIGOS 144:

Indice do 19 Semestre de 1990 .,
I

o C:SELE DIAS PEREIRA
Jornalista Area Comunicação

o CLÃUDIO CZAPSKI
Consultor de Empresas. Diretor da Proação-
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e LUIZ OLIVEIRA RIOS
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Consultores. Area: Comércio Exterior

o OMAR FRANCESCHI
Diretor da Franceschi & Associados. Área: Neu-
rolingü(stica
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Participaçâo é terna de pesquisa
Estudo revela que as

empresas ainda gerenciam
seus negócios no estilo
tradicional de Taylor

TiBOR SIMCSIK
A distribuição de renda é uma das

questões mais amigas e apaixonantes
para a economia. ES/a exclusividade
agora atinge os administradores de
empresas com o aparecimento de tec-
nicas participa liras e do artigo 79 inci-Iso X/ da Constituiçào Brasileira de
05.10.88. artigo que constava, no seu
ideàrio, nas Constituições desde /946
mas nunca foi votado nas Leis Regu-
lamentadoras pelos componentes dos
diversos Congressos Nacionais.

Douglas Me Gregor já reclamara
que "a idéia de participação não che-
gou a ser compreendida pelos empre-
sários de um modo geral" e Semler
afirmava que" o empresariado brasi-
leiro é um dos selares mais arcaicos da

. vida do Pais". lume-se a isso as idéias
acadêmicas de Fernando Prestes
Mal/a de que "a participação tem

Ilanlos significados quantos são os
contextos especificos em que se desen-
volve" e de Roberto Venosa que di:-
.-"Curiosamente. no Brasil pouco se
discute e, menos ainda se exercita. a
democratização da tomada de deci-
são. principalmente no âmbito das
empresas", encontramos um "cali-
dus", uma espécie de caldo quente pa-
ra UI1l trabalho de pesquisa.

Envolvemos 212 empresas na re-
gião Noroeste do Estado de São Pau-
io com perguntas objetivas sobre (i as-
SUIlTO panicipação, COl1l0 por exem-
plo: a empresa considera o artigo 70

da Constituição de 1988 um avanço.
retrocesso, manutenção de uma mcs-
ma situação em relação às conquistas
nos direitos sociais dos empregados
dentro da relação capital e trabalho.
ou se na empresa existem estudos (ar-
mais ou informais para a apticabitido-
de deste artigo. No questionàrio tam-
bém/oi apresentada uma série de defi-
nições de autores diversos sobre parti-
cipação (no total 11) a fim de que a
empresa indicasse qual seria a adota-
da ou representasse a filosofia da or-
ganizaçào,

Além de um elenco defor-
mas panicipativas (comissão de fá-
brica. CCQ. JI T, Jornais. caixas de
sugcstôcs CIC) pediu-se que as empre-
S{),C indicassem grupos di' palavras;i-
deias listadas e que representassem no
dia-o-dia organizacional uma possivel
situação porticinativa ali o perfil de
/11;/0 teoria panicipativa própria.

Obtidase tabuladas as respostas.
36.8% das empresas definem partici-
pação como "ação do trabalhador. no
enriquecimento de sua tarefa ou car-
go. visando a assegurar maiores pro-
dutividade e eficiencia e a elevar e
manter a motivação"; 23.8% acham
que a participação é explicitada pela
éntase em arranjos organizacionais
voltados a garantir o desenvolvimento
dos empregados e dos grupos, tornan-
do-os menos alienados. obtendo uma
maior produtividade e melhores cida-
dàos dentro de melhores condições de
vida /lO trabalho".

Porticipaçào como sendo "a busca
da eliminoção de conilitos para a
emersào de uma mutualidade de inte-
re.S5C5construindo-se uma empresa

i panicipacionisia e autogestionària" é

concebida por 7.9% das empresas quI'
responderam o questionário. Este
mesmo porcentualjoi obtido por outro
grupo de' empresas que acreditam que
a panicipação ocorre" onde se possa
opinar sobre assumas que interfiram
no seu (do trabalhador) trabalho e
nos resultados globais da empresa".

A filosofia de 5,3% das empresas
consultadas seria "o compromisso en-
tre empresa (e empregado) que exige
envolvimento. confiança, presença em
ações par re:es arriscadas e até teme-
rárias e que por ser um processo dinâ-
mico e pro-ativo não pode também ser
totalmente controlado, pois já não se-
ria participativa a parricipação tutela-
da. cujo espaço de movimentação r
tempo de duração fosse previamente
delimitado"; /0.5% das empresas não
apresentaram nenhum tipo defilosoiia
participativa, enquanto 7,8% escolhe- •
ram varios aspectos da participação.
corno por exemplo a "democratização
radical da empresa, isto é. a democra-
cia levada aos extremos. particípati-
ros, principalmente na aplicação dos
valores democráticos"; ou ainda a
simples "aplicação do artigo 70 item
X I,conforme definido em lei" ou mais
como sendo ,.uma cláusula contratual.
,·j('nHAn;' n"",t;l"';nn,.;;,., _ 1•. "
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Com esta diversidade de opiniões. a
pesquisa confirma que a maioria das
empresas [a: wna ligação muito forte
entre participação e o enriquecimento
de tarefas e do cargo do trabalhador.
aliando como resultados maior produ-
tividade e alto grau motivacional, que
retornam na forma de melhores condi-
ções de rido no trabalho. Convém lem-
brar que a atitude de um trabalhador
em relação ao seu posto de atividade
profissional é afetada por aqueles com
quem trabalha. sejam supervisores.
pares ou subordinados.

Pelos resultados da pesquisa.
28.9% das empresas emendem por si-
tuação ou teoria participativa a "asso-
ciação dos binàmios cheie'subordina-
do, capital trabalho. produção.parti-
cipação e corflito'solução. Nestes ca-
sos especificas acreditam no efeito
participa tira; 18 ,4~~colocam-se na
posição de que participação é um
"compromisso renovado constante-
mente com a autopromoçào e autode-
senvolvimento", sendo que 15.8% re-
conhecem a participação como "ins-
trumento de gerenciamento para au-
mento de produtividade e conseqüente
competividade" e 10.6% acreditam
que seria "a recuperarão diária do
processo democràtico e do papel de
consultas às bases". Para 5.3% seria
"o instrumento de esclarecimento con-
tra a burocratização. a oligarquização
e o autoritarismo".

"M ecan~smos de controle e redução
de absenteismo, paternalismo e assis-
tenc~alismo" para 7,9% das empresas
Significa uma possível situação parti-
cipativa; 2,6% das organizações con-
sultadas optaram por três tipos de res-
postas: "democracia como forma cul-
tural de organização politica e de pro-
dução econômica"; "diminuição de
sucatas, perdas e retrabalho, com con-
trole de custos"; e 'forma pare deter-
minar corte de recursos humanos e
conseqüente redução de custos". 5,3%
das empresas não se manifestaram.

Conclusão: participação como
idearão ainda não existe na realidade:
apenas como idealismo em algumas
empresas. A pesquisa mostra e corfir-
m~ o grande número de empresas que
n~o se pr~ocupa com o tema participa-
çao. Vàrias de/as ainda estão adminis-
trando na forma tradicional de Tavlor
onde o controle deve ser "uma necessi-
dade absoluta para a gerência adequa-
da à imposição ao trabalhador da ma-
neira rigorosa pela qual o trabalho de-
ve ser executado". Um exemplo deste
idealismo confirma-se nas palavras de
Semlcr: "A participação é um exercí-
cio infinitamente mais complexo na
prática do que aparenta. da mesma
maneira que o exercício da democra-
cia é tão mais trabalhoso do que a di-
tadura". Ainda segundo o seu pensa-
mento, "a democracia é trabalhosa
mesmo. Precisa ser exercida por con-
vicção e. sem subterfúgios ou manipu-
lação. E assim também com a verda-
deira participação. Ela começa nas
pequenas coisas."

A participação precisa começar.
para existir na empresa, com uma fi-
losofia panicipativa que deve perma-
necer inalterada. Adaptaremos pia-
nos, ~rogramas e planejamentos parti-
ctpattvos, mas a filosofia básica deve
ser estruturada de umaforma segura e
forte. sob a égide da lei. dos costumes
e principalmente da cultura de cada
empresa.

[J Tibor Simcsik i consultor empresa-
rial e professor universitário em
RH e Administração de Empresas
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A partir de um Plana Diretor

de Recursos Humanos, que
abrangeu uma pesquisa com 38
empresas do noroeste do Estado
de S:::~~Paulo, as seguintes
orecs íorcm envolvidas: servico
social, treinamento e desenvolvi-
mento, meáicina do trabalho,
administração de pessoal, car-
gos e sa lá rios, benefícios, sele-
ção, transporte, comunicação,
higiene e segurança, recruta-
mento, plonejomenro e relações
trabalhistas e sindicais. As em-
presas, dentre outras, foram:
Champion, Mahfuz, Bosch, Ca-
ninha 51, 3M, vórias cooperati-
vas e usinas de açúcar.

A pesquisa, com término em
90 coloca que em relação a
cargos e salários, 45% das
empresas têm filosofia para a
órea, mas apenas 16% têm o
departamento estruturado; em
comunicacão, 63% não têm uma
filosofia de comunicação, onde
50% fazem comunica cão infor-
maI. Em assistência sociol, 95%
das empresas não atendem as
reivindicações dos empregados.

No setor de benefícios, 55%
das empresas fornecem clirnen-
tacão; 40%, assistência médica;
3Ó%, cesta básica e 36%,
seguro de vida. Em treinamento,
a maioria das empresas não o
promove apesar de levantar
possíveis necessidades de trei-
namento do funcionório.

Quanto ao planejamento da
carreira 19% possuem Plano de
Carreira contra 85% que admi-
tem a necessidade de planeia-
mento dessa órea. Na área de
segurança e higiene, 55% PQS-
suem profissionais qualificados e
46% têm o departamento cor-
respondente. Em seleção de
pessoal a quantidade de empre-

J ,,~/. i'i" i:
Simcsik: ' interi~r'pr~dsa de

uma filosofia de RH"

sas que não possuem o departa-
mento é de 60%.

Quanto ao item participação,
71% das empresas adotam a
caixa de sugestão como farma
de comunicação entre os empre-
gados; 57% consideram CIPA,
grêmio ou clube, modalidades
participativas. Metade das em-
presas pesquisa das informam
que se utilizam' de [orneis,
publicações internas e murais
para promoverem a participa-
ção e elegem representantes de
empregados. Os empresários
consideram a comissõo de fá-
brica e as pesquisas internas
(42%) como situações participa-
tivcs. O representante sindical
tem uma cota de 21 %; formam
participação com os prêmios em _-------- -,
dinheiro para consecução de
ob/'etivos e metas estipulados
pe a empresa,28%.

A pesquisa foi realizada por
13 profissionais de RH, entre
eles Tíbor Simcsik, também con-
sultor da Proselco- RH que
conclui: liAs empresas do inte-
rior de São Paulo precisam de
uma filosofia de Recursos Huma-
nos e sua origem deve estar em
associações que se envolvam e
se interessem por essa área".

Enderecos,
AAPSA
Av. Mório Lopes Leão, 53.4
Cep: 04754 São Poulo-SP
Fone: (O11) 521-3507
Akzo
Via Raposc Tavares Km 18,5
Cep: 05577 São Paulo-SP
Fone: (O 11) 268-9533
Proselco-RH
AI. Santos, 663 cio20.4
Cep: 01419 São Poulo-SP
Fone (O 11) 285-5299

EXPEDIENTE
EMPRESA FOLHA DA MANHÃ

ESPACO RH- Assessorio de
Recur'sos Humanos: Ver o
Lúcio Novelli Vieira; Assisten-
te: Thereza Cristino Guerra do
Cunho; Dlagramacão: Luiz
Fernando dos Santos; Apoio:
Cristiane Cau Groschi. AI. Barõo
de Limeira, .458 _.40 ondar - CE P
01202 Telefones: 87.4-.4200 e
874-.4190 - CLASSIFOLHA EM-
PREGOS - Diretor: Marcos
Pochi; Gerente de Vendas:
Nelson Protes . Telefones: 87A-
2039 e 874-2069,
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Alunos fazem plano
diretor de RH

Um trabalho de formatura. realizado em nível de
pós-graduação em RH pelos alunos da Faculdade
Integradas Riopretense (Firpl. deu ongern a um
Plano Diretor de RH. com base nas informações.
colhidas nas empresas da região. O professor Tibor
Si~S~ik. sócio=proprietário da Proselco, empresa
de consultoria empresarial. fala sobre o comporta-
mento das empresas na área de recursos humanos.
revelado pela distribuição de 200 questionários.
dos quais 10% foram aferidos.

Estado - Quais aspectos da administração de RH
são abordadas pelo plano diretor"

Tibor Simcsik - O plano está dividido em qua-
tro aspectos: filosófico. estratégico. tático e opera-
cional. Na parte filosófica. por exemplo. 95% das
empresas que responderam ao questionário não
possuem normas ou política de administração de
cargos e salários. Apenas 8% fazem pesquisa sala-
rial. .

Estado - Algum resultado superou as expectati-:
las?

Simcsik - A grande maioria. 60%. oferece bene-
ficios espontâneos. A cesta básica é oferecida por
30% das empresas. Os beneficios mais utiiizados
são os de alimentação e de seguro de vida.

Estado - O treinamento também é prioridade pa-
ra as empresas da região?

Simcsik - As empresas não se preocupam em
fazer levantamento de necessidades de treinamento
e desenvolvimento. que identifique os chamados
pontos fracos de formação. escolaridade. experiên-
cia. conhecimento. Com isso. deixam de investir e.
conseqüentemente. não alcançam produtividade.

Estado - Como está se processando. nessa re-
gião, a operacionalização das relações trabalhistas e
sindicais?

Simcsik - Das empresas pesquisadas. 80% não
desenvolvem atividades que visem aproximar ou
igualar objetivos governamentais. comunitários.
sindicais, empresariais ou emprezaticios. Isso signi-

I fica que nos movimentos de reivindicação. na esfe-
ra das relações trabalhistas e sindicais. a participa-
ção da empresa é insignificante. resultando em acú-
mulo de processos trabalhistas.
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TiBOR SiMC.S:"K e
OMBRETT A $IMCSIK

A Justiça do Trabalho esta afogada. Esta é a
única verdade que não pode ser acobertada com

fantasias tipo carnaval. [utcbol e reserva de mer-
cado para a iniorminica.

Roberto Campos ataca os advogados traba-
lhistas chamando-as de" castas parasitarias", [a-
to repudiado pelo presidente da Associação dos
Advogados Trabalhistas de São Paulo, mas
quantos defensores da lei e mesmo legisladores
"adoram [azcr justiça social com o dinheiro
alheio", Como temos advogados conhecidos co-
filO de "porra de cadela" temos aqueles de "puna
dc Iàbrica ou porta de sindicato". Tudo isto te-
sultando em mais e mais queixas e processos tra-
ba lhis jas,

S(' o poro brasileiro não sabe raiar. é porque
compram-lhe o voto prostituindo a democracia.
sempre frágil onde a cultura de "levar vantagem
em tudo" corrompe a IOdos desde (i Tratado de
Tordesilhos c a distribuição das Capitanias He-
reditárias, E a Justiça do Trabalho também niio
escapa deste estigma, principalmente por parte
daqueles que se sentem lesados nos seus direitos.

Procurando manter o espírito democràtico. a
visão socializante das leis. usos e costumes. a agi-
lizaçõo na resolução de problemas e crises traba-
lhistas e também sindicais. representantes da
CLT. CGT. Força Sindical. Fiesp e empresasfo-
ratn OI/ridospor um grupo de seis advogados du-
rante um mês. que uniram suas experiências tra-
balhistas, que somadas chegam a um século. e
criaram a l' Câmara Imparcial de Mediação,
Arbitragem e Negociação Trabalhista t Ci-
mant I,
" A proposta é c. de "agilizar a resolução de pen-

dencias entre capital e trabalho no menor tempo
e espaço possivel. através do emprego de técnicas
avançadas de análise e tomada de decisões e apli-
cação do direito comparado. neste último caso.
quando as enipresasforcm niultinacionais", Esta
proposta ta: parte dos objetivos da JO C àniara
lmparcial. hem C0/l10 os seguintes

D Garantir. através da neutralidade na analise
dos tatos e direi lOS , a aplicação da lei, dos liSOS t'

dos costumes, pois todos somos iguais perante ('.\-
tcs preceitos.

D Constatar, com total autonomia obtido por
meios naturais ou legais junto ao empresário. ao
goremo e ao empregado. através de pesquiso 1,1-
cal, documental e testemunhal, os[atos alegados.
buscando resguardar os direitos e obrigações de
patrões e empregados. imparcialmente,

D Resolver, atreves de orientação profissional
e pessoal, as divereências reais e sllb;acelllcs. I1U

busca da conciliação e consenso. para que não
ocorra ou seja reduzido o desgaste de imagem da
empresa e a insatisfução c a perda de qualidade
de vida do empregado.

D Participar de negociações coletivas. CO/1l(l
mediadores e-ou auditores. orientando e asscsso-
rondo as panes envolvidas. antes. durante e de-
pois das mesmas.

D Auxiliar a desafogar a Justiça do Trabalbo.
orientando em reivindicações simples e ('/11 rccla-
mações de fácil e rápida pesquisa e 5011/(170. por
meio de acordos extrajudiciais satisfatórios para
as panes envolvidas.

D Subsidiar os interessados. empresas. cmpre-
gados. sindicatos patronais e deempregados. go-
rem(l federal. estadual e municipal. na interpre-
tação. alteração. modemizaçào e aplicação da le-
gislação trabalhista. com destaque para a Cons-
tituiçào 1105 capítulos sobre Direitos Sociais e
Disposições Constuucionais Gerais, bem como
110 A to das Disposições Constitucionais Transi-
tórias,

[J Treinar e desenvolver profissionais inseres-
sodas, CO/1/0 juizes, advogados, empresários. sin-
dicalistas. representantes do poro. lidercs.jorna-
listas etc, na matéria. para que assumam uma
consciéncia ética. poluica, desenvotvimcntisto.
empresarial e educacional. sob o ponto de vista
estratégico e doutrinàrio. .

D Assumir uma posição progressista. partici-
parira, humanista e integrativa. nos sistemas de
resolução de problemas e crises entre empresa,
empregado e goremo, com a finalidade de man-
ter a imnarcialidade e o noneador. centrado 110

[uturo do individuo, da nação e da comunidade
mundial.

C Tibor Simcsik e Ombre tta Simcsik
são advogados e diretores da Pro-
selco-Consult oria Empresarial e
Recursos Humano.'
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Virtudes de um para
o bem de todos

Ensina Santo Agostinho cue O r.ornero deve buscar adquirir

as virtudes que Julga í an ar aos outros,' "

o ser humano ccsu.rna enxergar em seus semelhantes jUS-
la:T,e~,te os seus prócnos oeie:lOs, Se alguém o irrita por ser
fraco. é porque você vê nele crn ref lexo de sua própria fraque-
za. Se você não suporta o preguiçosO, é porque lhe taz recor-

dar a sua pr óona prE?g0lçá

A mecida qLe "c,cê luta por aocuu ir as v.nuoe s cue sente
faltar em seus co::-,par:r1e:ros, estará melhorando, efetivamente,
E, em breve, os defeitos atheios Já não o Incomodarão tanto,
De lato, ;;30 (;I ínco:l,odarão de forma alguma, pOIS você terá
se tornado bem mais cornpr eensrvc e complacente em relação

a eles,

À medida que desenvolve as suas virtudes, você estará alte-
rando (para rnetnort) o cru éno com Que anafisaráas outras. \

pessoas. Se você estiver seguro quanto às suas qualidades,
não terá problemas em reconhecer e valorizar as qualidades
alheias _ colaborando, as sirn. para o seu próprio bem e o de

toca a sociedade.

Seu reiac lonamento profiSSional também se tornará bem
mais fácil. Ao Invés de reclamar incessantemente do ritmo com
que o trabalho é oesenvolvlDO, procure ser mais rápido em
suas próprias tarefas. Seu exernoio ce Virtude será seçuroo.
Sorria mais, aposte na Simpatia. E você Influenciará a todos.

Investindo em SI mesmo. você estará valorizando os grupos
de que faz parte. E não se esoueça de Que o contráno também
é verdadeiro - deixe-se levar peles seus defeitos, e todos
aoueles que o cercam se verão Drejudlcados.

Neste Número:
VIRTUDES DE UM PARA o
BEM DE TODOS

Denise Rodrigues do Amaral
Redatora Publicitária

COMPROMISS'O COM A EM-
PRESA

Tíbor Simcsik
Autor do ITP/COAD "Recursos
Humanos". Diretor da Prosei-
co Consultoria

NO PAís DOS ATRASADOS
Luiz Oliveira Rios
Consultor de Empresas

EDUCAR, OpçÃO PELO EOUI-

LíBRIO
Eduardo Ferreira Botelho
Consultor de Emp.resas

DESENVOLVIMENTO ORGANI-
ZACIONAL

Edson Ramalhoso
Consultor de Empresas

QUALIDADE, PRODUTIVIDADE
E COMPETiÇÃO: FALTA AL-
GUÉM NO COMITÊ?

Paulo Jacobsen
Diretor da OPC

OS CENÁRIOS DE UMA NE-
GOCIAÇÃO

J. A. Wanderley
Consultor de Empresas
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Compromisso com a empresa

Para que a empresa alcance plenamente
seus objetivos, é fundamental o compro-
misso de seus executivos. Só assim se
pode conseguir o engajamento dos tun-
ctonérios. Conheça as vantagens e as di-
ficuldades da implantação de uma Admi-
nistração por Objetivos.

o famoso commitment americano é um fator
subjacente que existe em todo executivo. Vem à
tona quando um gerente trabalha com objetivos
e realiza um verdadeiro contrato tácito com a
empresa.

o .cornprornisso com os objetivos da empresa
leva o executivo a ter a vantagem da condição
para a eficácia gerencial.

Verifiquemos se você possui estes valores de
forma subjacente, isto é, eies existem mas você
não sabe ou não percebe. Anote com um "X" as
frases com as quais concorda.

Quando um executivo se compromete ou faz
um commitment com os objetivos da empresa,
ele leva as seguintes vantagens para si e para a
sua equipe:

o Induz a eficácia gerencial como um
valor central.

o Enfoca o esforço gerencial.

D Facilita o esforço coordenado.

D Fornece o potencial de lucro. .

D Fornece critérios objetivos de recom-
pensas.

D Identifica o potencial de desenvolvi-
mento.

D Identifica as necessidades de desen-
.volvimento.

D Facilita as mudanças e transforma-
ções/atualizações.

D Outras não especificadas.

Se você colocou um "X" em todas as respos-
tas, excelente, pois demonstra que você tem um
potencial gerencial a ser explorado de forma
criativa e contínua, mas náo se esqueça de que
a eficácia gerencial é determinada pelo grau
através do qual o gerente obtém os resultados
requeridos por sua posição. Este grau 'pode va-
riar de O a 10 ou de O a 100.

o começo no começo

Pegue a sua Descrição Convencional de Car-
gos e procure mudá-Ia para uma Descrição da
Eficácia do Trabalho, onde o enfoque é dado
aos resultados exigidoS" pela posição na hierar-
quia da empresa. Para facilitar o seu trabalho,
comece listando as áreas de eficácia do seu
cargo/posição/função e ao lado indique um ou
mais objetivos, que são os requisitos especlfi-
cos e produto do seu cargo/posição e/ou fun-
ção.
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Informativo Semanal na

Analisando o fracasso cio Compromisso com a
Empresa de vários executivos, inclusive que
perderarn seus empregos em inúmeras empresas,
chegou-se à seguinte conc:lusão:

"Os que dão ordens deixam de reconhecer o
caráter potencial do processo de implementa-
ção, porque a Administração por Objetivos é
realmente lógica e sistemática, mas ela precisa
tratar de um certo número de fatores, inclusive o
de poder e autoridade, a forma da empresa, os
valores e expectativas do pessoal, o treinamento
dos gerentes, incluindo a exploração de novos
métodos, peculiares para uma determinada em-
presa ou situação."

~ necessária a compatibilidade entre a técni-
ce e a filosofia da empresa para que haja um
compromisso fiel do executivo com os objetivos
da empresa. Por exemplo: implementar uma Ad-
ministração por Objetivos (APO) através da alta
administração, com uma forte estrutura de poder
e autoridade, dará certo.

No entanto, deixá-Ia aos cuidados do Depar-
tamento de Recursos Humanos ou Pessoal (mui-
tas vezes um departamento relativamente fraco
e sujeito a mstabuidaoes externas). certamente,
daré errado.

o gerente que assume este compromisso com
a empresa deve estar preparado, pois o entu-
siasmo inicial e a boa fé se dissipam à medida

No ,
dIos atrasadospais

Chegar atrasado a compromissos previa-
men.te agendados, mais que uma falha even-
tual, tem-se tornado um verdadeiro hábito
para muitas pessoas. Saiba por que as pes-
soas chegam atrasadas e o que fazer para
evitar os próprios atrasos e os dos outros.

Do já tradicional atraso da noiva na hora do
casamento a uma reunião de trabalho num elegante
escritório localizado na Av. Paulista; do atraso de
João José, operário, ao atraso do Dr. J. J. Fulano,

que aumentam as dificuldades de trabalhar com
a APO, no dia-a-dia. Executivos que procuram
objetivos pró-ativos têm muito mais dificuldades
em levar a idéia e de fazê-Ia ser aceita no grupo
do que aquele que trabalha com Objetivos con-
servadores ou mesmo reativos (fato que ocorre
em 95% das empresas, onde a grande maioria
procura manter o status quo).

Compromisso formal

Uma sugestão, já por nós utilizada e compro-
vada, é a formalização do compromisso com os
objetivos da empresa, através de contratos táci-
tos ou reais, onde os executivos empenham a
sua palavra. carreira e profissionalismo. num jo-
go de lucros e perdas. onde o primeiro é o su-
cesso. e o segundo, o esquecimento. (e até o
desemprego).

o compromisso deve ser por escrito, com tes-
temunhas. que são participantes vivas de todo o
processo. pois cada uma delas também tem o
seu commitment pessoal e profissional.

Nesta mesclagem de compromissos, são as-
sumidas responsabilidades e autoridades. onde
os fatores poder, autoridade e influência são
amainados pelo objetivo final, que une a todos
para conduzir as forças sinérgicas na direção da
realização do objetivo final da empresa.

médico. a verdade é uma só. e inquestionável; tem-
po, dinheiro e paciência são perdidos em função do
altíssimo índice de atrasos que ocorrem nos com-
promissos assumidos em todos os segmentos da so-
ciedade para todo e qualquer evento. Se esse fenô-
meno tem baix íssima incidência em alguns pa íses
do chamado Primeiro Mundo. no Brasil já atingi-
mos proporções epidêmicas.

Aqui, chegar atrasado não é um privilégio de
poucos: é um costume de muitos. independente de
cor, status. sexo. poder aquisitivo. profissão. idade.
nível cultural. credo pol ítico ou religioso.



TISOR SIMCSIK

"Não sabíamos bem o que fa-
zer com eles, uma vez que não
conhecfamos qualquer empre-
sa que tivesse feito uma con-
venção para um nivel de su-
pervisão tão baixo." Este é o
comentário de Semler no seu
conhecido livro Virando.••, a res-
peito de um possível treina-
mento e desenvolvimento para
o quarto nível de lideranças da
empresa. "O resultado foi sur-
preendente e emocionante", es-
clarece Dickie. Deixando de la-
do o caráter subjetivo e conota-
tivo sentimental desta afirma-
ção e do livro como um todo, a
realidade tornou-se aparente
da forma mais dif(cil (e dispen-
diosa. pois foi alugado um ho-
tel para a convenção) para o
ilustre empresário.

Em recente pesquisa, desen-
volvida por um grupo de pos-
graduandos junto a aproxima-
damen te 150 empresas da
Grande São Paulo. a perplexi-
dade de Semler torna-se possí-
vel de explicar através do se-
çuinte dado: 60"i; das empresas
não fazem o acompanhamento
formal dos resultados de T&D
(Treinamento e Desenvolvi-
mento} no nível operacional
(isto é. 110 nívcllembrado aci-
ma). '

Outros aspectos interessan-
tes desta pesquisa podem levar
alguns empresários a dirigir
seus esforços e recursos finan-
ceiros para T&D. Setenta por
cento das empresas que res-
ponderam ao questionário pos-
suem um planejamento [ilosà-
iico em T&D voltado exciusi-
vamr1!te para oualidiuie e pro-

.•"nrn

dutividade, mas 75% delas re-
duziram as despesas no n/ve1
operacional, justamente onde
nascem a qualidade e a produ-
tividade. Na teoria (filosofía),
a empresa formaliza planos
mas corta os seus próprios pés,
ao negar o T&D aos operários.
O resultado da pesquisa indica
que apenas 35% das empresas
têm algum tipo de planejamen-
to operacional em T&D.

Não é apenas na produção
que T&D recebe um jejum de
recursos. Marketing é outra
área abandonada nas mãos de
pequenos aénias que em lances
de sorte conseguem completar
as famosas metas e obietiio«,
ganham uma viagem de lazer
para em seguida curtirem o de-
semprego.

Lógico, pois a pesquisa indi-
ca que apenas 30% das empre-
sas pensam nos vendedores;
70"~ não utilizam o planeja-
mento tático em T&D para as
suas equipes de vendas. Tanto
a produção como marketing, e
generalizamos para todos os
setores da empresa, são caren-
tes da técnica de levantamento
de necessidades de treinamen-
to e desenvolvimento. Aliás. os
executivos estão a uma âistân-
cia de T&D como a Terra da
Lua, para não dizer que estão
em outro planeta. Seus planos
estratégicos não chegam ao
chão-de-fábrica ou mesa-de-
escritório para auxiliar os
questionários de levantamento
de necessidades em 75':0 dos ca-
sos; nas entrevistas realizadas.
60n;, não conhecem o que ·os
execuuios pensam a respeito
de treinamento.

Todo mundo concorda (90"0

das empresas) que os analistas
e chefes de T&D deveriam for-
malmente estar presos aos ob-
jetivos das empresas, mas ape-
nas 30% dos informantes dizem
ter como missão desenvolver
técnicas de T&D próprias e
que atendam os interesse." da
empresa e completem as neces-
sidades pessoais e profissionais
do empregado. Outro ponto co-
mum entre os participantes
(75();,) é o de que T&D devi! ter
objetivos estruturados e elabo-
rados sobre as responsabilida-
des dos funcionários. Todas
alegam 'que os objetivos de
1'&D devem ser orientados pa-
ra os indivíduos, sendo que
7.1j% orientam para a comu.ni-
dade também.

Os resultados desta primeira
pesquisa podem ser resumidos
no aspecto que revela boas in-
tenções dos empresários, mas
uma distância. do operacional:
numa segunda pesquisa reali-
zada com outro grupo de pós-
graduados, agora atingindo
cerca de 200 empresas da re-
gião cio Triângulo Mineiro e ci-
dades próximas no Estado de
São Paulo (Sertãoeinno, Ribei-
rão Preto. etc.), as empresas
informam não possuir um Pla-
no-Diretor de Treinamento e
Des en volvimen to anual
(100";,), e apenas 20'!o possuem
tüaumas normas ou uma filo-
sofia escrita sobre o assunto.
Os resultados dos cursos têm
um sistema que as empresas
consideram "razoável" de
acompanhamento (em 600;, dos
casos). e ,tO°o não esteio interes-
sadas 11 o que ocorre depois das
aulas.

Ora, se o popular Dickie

acha que "escolaridade e for-
mação não têm importdncia na
empresa" (obra citada, pág.
262), por que vamos nos preo-
cupar com pesquisas realiza-
das por empregados que, de
noite e aos sábados e até do-
mingos, procuram conhecer
um pouco melhor as próprias
empresas onde trabalham em
cursos de pós-graduação, cha-
mados de especialização?

Quantas empresas corta.ram
despesas com 1'&D. Setenta e
cinco por cento reduziram na
Grande SP os recursos para es-
ta área, enquanto no Interior
40'!~dos participantes não têm
nem idéia de quanto emprega-
ram em T&D em 1990. Pela au-
sência de controles, pela visão
de redução de custos (e não
controle de custos, próprio do
empresária empreendedor), pe-
lo pessimismo c sinistrose, as
duas pesquisas indicam que
operacionalmente T&D nas
empresas não existe mais.

Tendo em vista esta lacuna,
e para não transformar este
pais em destreinados, as facul-
dades e universidades procu-
ram ocupar estes espaços,
apresen tando estudos avança-
dos em T&D, em trabalhos de
pesquisa e extensão universi-
tária que integram a comuni-
dade e as empresas. O alerta
está soando a todo momento e
as escolas estão apresentando
opções para os empresários,
pois não só da mão-de-obra ba-
rata dos trainees poderão con-
tinuar a sobreviver as organi-
zações.

a Tibor "'i/llr.~i"•••"",."11,,, ,. prof,."",,, J.
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ARTIGO

,E da análise de sistemas que nasce a ação dinâmica que torna possível realizar o ideal

rlSOR SIMCSIK

A ciência militar desenvol-
ve a palavra estratégia conzo
uma aplicação de forças em
larga escala contra um inimi-
go. Deslocando a idéia para a
ciência da Administração,
podemos considerar a estra-
tégia como o direcionamento
de todas as forças dos recur-
sos humanos e materiais da
empresa em larga escala,
tanto no ambiente interno
como externo, contra um ini-
migo (inimigo representado,
por exemplo, pela má quali-
dade de um produto, pelo
desperdício ou refugo, até o
concorrente) .

Na oroanização, a procu-
ra, localização, ataque e ex-
terminio do inimigo é uma
atividade diuturna, pois são
destes movimentos, se reali-
zados com sucesso, que resul-
tam o lucro e o bem-estar so-
cial, como objetivos finais
dentro do planejamento. Pa-
ra tanto, recursos financei-
ros são empregados em larga
escala, principalmente atra-
vés da informatização, na
busca de resul tados cada vez
melhores, não sendo necessá-
ria a emissão de>leis que bus-
quem aumentar a produtivi-
dade ou melhorar a qualida-
de. pois estes dois fatores são
inerentes à ciência adminis-
trativa, que através da técni-
ca de análise de sistemas pro-
cura a maximização dos re-
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Seounüo a visão militar
analisamos a tática como
sendo um esquema especifico
de empreao de recursos den-
tro de uma estratégia maior;
transpondo para a área ~d-
ministrativa é possivel dizer
que a tática empresarial é um
esquema contínuo ~e equa-
cionamcnto das propruis, e
dos concorrentes, forças de
recursos humanos e mate-
riais com definições claras e
objeÚvas dos pontos positi-
vos e negativos.

É a análise de sistemas que
origina a ação dinâmic~ que
operacionaliza a realuiade
dentro do ideal da Vlsao es-
tratégica, onde o princfpi~
considerado é que tudo vaz
dar certo mas que tem como
resultado algo muito diferen-
te do Que foi uiealizculo, Por
que esta distância tão grande
entre o desejado e o recebido,
principalmente nos processos
de informatização das em-
presas, no atendimento das
necessidades dos usuários?

Os analístas de sistemas,
ou melhor, os analistas de or-
ganização, métodos, infor-
mação e sistemas (conforme
nosso livro OMIS para a Ed.
Makron-ex-McGraw-Hill)
desenvolvem sistemas para
automatizar as tarefas de ou-
tras pessoas, mas continuam
a utilizar os recursos ma-
nuais tradicionais, que são
sujeitos a erros, incoerências
e omissões.

Os recursos empregados
pelos analistas de OMIS. isto
é, as metodologias de análise
de sistemas se servem de téc-
nicas gráficas e especifica-
ções formais para a constru-
ção e estabelecimento de
fronteiras na definição dos
requisitos necessários para o
desenvolvimento de um soit-
4,U""'''

ARTIGO

É da anális~ de sistemas qu.e nasce a ação dinâmica que torna possível realizar o ideal
As técnicas gnj,ficas permi-

tem uma melhor visualização
dos fluxos de informações e
também dos relacionamentos
entre os diferentes grupos de
informações que se criam
dentro de uma empresa. in-
clusive nos relacionamentos
externos. Já as especificações
formais facilitam uma me-
lhor definição e en tcruiimen-
to do que se pretende plane-
jar. organizar. liderar e ava-
liar (Pola) através de rearas
descritivas. na maioria das
vezes padronizadas.

O uso de metodologias de
análise e desenvolvimento de
sistemas tem como uma das
suas funções básicas locali-
zar as informações mais im··
portantes a que ela é destina-
da a controlar, sem perder de
vista, o conjunto de informa-
ções que fazem parte da cons-
trução, explosão e documen-
tação do sistema. Assim, em
processos de organização ou
reorganização empresarial,
em atividades de auditoria e
assessoria em informática.
em consultoria de O&M-l&S
a metodologia aplicada em
análise dos sistemas empre-
sariais torna-se uma ferra-
menta vital para o sucesso.

-v-«

nm análise de sistemas
principais metolooias aplica-
das para desenvolver um
software são: Análise Estru-
turada com os Diagramas de
Fluxos de Dados; Modelos de
Dados e. o mais em moda. o
Projeto Estruturado. A op-
ção por qualquer uma destas
metodologias é pertinente
desde que ocorra uma real
participação dos usuários,
patrocinados pela alta ge-
rência ou pelos proprietários,
se a empresa for familiar,
pois o sucesso será completo
se cada um contribuir com a
sua parcela de conhecimento
na definição dos requisitos
especificados durante a aná-
lise de sistemas.
a Tíbnr SI",nilc ~ ronllul'nr ti J;IT",r Ja
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SECRETÁRIA

ESTÁ

DEIXANDO DE

SER UMA

MÁQUINA

OPERACIONAL

rrrupm'flr dados, acompanluuios
de atos dp. sernir calé e tiqua; s('m-
pro bonitinha; com sorriso nos M-
b1:0S (' perfú nw a, despertar ('n-
Idos.
- Ao contrtirio, a secretdria. l';t:('-

cutiva está assumindo atividades
que eriqem. raciocinio intenso pa-
nl rápida» tomadas de decisão

H á pouco» dias, um conhe- Entretanto, a profissão de se-
cido adllo,qado ('m pules- cretária ainda tem. um longo e(1,-

tra ssobre o Mercosul para minho da percorrer para. que .'>1In,<;

2 J O secretárias, citou. o ditado ocupem tes sejam pessoas diqn(fi.-
que. "por traz de um grande ho- caâas, apesar de
1/Iem, sempre eriste uma, mulher" todo o esforço de
(! complementou, "]101' trae de U1n 11m sindicato olUVO

genm/c eficaz. Sr'11lpmexiste uma (! da Sr'ltS compo-
srcreuiria eficiente". O fato 1JOde- nentes.
11/l S('I' considerado mais um di/e- A pr(~(issão de
ta ntismo de um orador, mns o secretário, ocupa-
murmúrio inicial da. platéia da quase que ex-
transformou-se rapidamenta nas clueinamente por
1,almwa.<; "ao lado, an lado", rrpe- mulheres, dai o
lidas 1'I?Zr!S I? (m/, vóz crescente. nome no feminino,

Em recente pcsquisr: para fins transforma-se, pe-
de d,!(f'sa de tese de doutoramento la p art.icip a ção,
lIa H;V, os resutmdos finnismos- da, sitnaçiio do em-
tram que nestes anos que [ullam. preçado. "objeto"
para o século XXI a pnla.nra de (conhecida com. 3
ordem será ")1(1./1 icipaçâo f? par- B - Bela, 130nita (!

(:"1";"", principalnumia tIOS atos r. Barata} em em.-
fato« que influenciam. a qunl.ida- l'ruqa.dn "autônoma" (conhecida
dI' de vida do cmpreqado 1/.as em- como ."J F:- Eficicn!«, Eticas: ol/n
l! m<;as (;01/..<ru luuias, class ifictutas F;(f!linidade) .
('llt1'l' as fiOOmaiores uns rci-istn» No primeiro caso temos Jli'.~-
cspecialierutos. soa.'; que pensam. e aqem (;om. It

Cnizan.dn ns duas i.»;(fn-mrr.pi('s, caheço. e idéias dos «nüras, 11111n
de 11m lado um fato totalmente 1"'o(:esso de obediência ii~<;leis 11
comportamenuü r, na outra m;;!), nonnas da empresa. Na outra
um resultado instrunumtní, obtí- mdo, IPl'IlOS a.<; pessoas que aqam.11
do atraoé« d.e qUl'stion(íri" em. 1,('nsa1n emn o: ]lrlÍ1lría cahrça.
pesquin« diriqida, podemos infe- pois têm. a, chamada "nutioruhute
rir que (t secretária I's/.6. deixaruio (lU mrüurid ade" p1'ojis<;iona.t e
de ,<;(!r uqndn "mâ quinu." 0711'1"(1.- qlUi além de "pnrticipnrom.", tam-
d01/II.f ,. liumano, Isto ti, Iio]« ela. IJ/;m. se compromcntcm atracés do
!!i", Co •. "; ~.(ts911.!P1lI~_J't/'(:fl!.<;.-c~)!i' Emha I~_,~._~~:~wçl~~_ ~~C!'~I~r:.rini

Hoje essa atividade
exiqe raciocínio intenso,
para rápidas tomada.s

de decisões
rl80R SIMCSIK
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crctariais estudada» nos Sr>!ISas-
pertos eetratéqicos, tátú'os e ope-
rncionnis, formando a. ch.amada
filosofia: sccretarial.

Quando uma secretária. resqatn.
a. sua maioridade, tornan.do-se,
1''''0 r:ompromdimento com Il em.-
prasu. e seu. chefe, autãrumui prt.ru.
rca liear '<;110.<;atiuidadcs p rofis-
simuris, est â simplesmente ptts-
SHI/do pura a modernidade, onde
a. qualut ad» (' a. produtiui.d.ad.e
exiqem. posturas de rasponsahili-

dade, autori.d.ade
nos limites estabe-
/1'1'1 dos e o dosem-
1)('1111 () de ]l((pfi.<;
com colores intrin-
secos, como diqni-
dado, aiea., moral,
estilo, ele.

Entrctnnto, pn-
ra que a. secreuiria
executina {se] se-
.ia. p art.icip an.tc 1i

1~()1IIp ro met a=s e
com os destinos da
em.j) rl's(l, d.evcrti
nn f ('S de tiuio ter
u.m dH!!ii (ou autrn
n.ome q u.al q u ar,

como, um I'.TI'C1tfil'O) apt.o (J. ser
tamlu'm 1/11/. (1)('111/1 d(' mudanças,
S,. 11m e.rccntit«) qunl qucr, nos úl·
Ii1110.<; dois anos, 'li;/) participou.
dI' Hel/II/I,m C01lrJrI'SSO,semituirin,
simrnisi«, t.r"inamlillto 01/. mr.,.,l
1'(' r.ir; Iaqem, 11rio aconselh.amos
qU/1 fi. secretária 1~.l:eCl/.tivanuula
de ell/pn'!!/) (l,ois n situaçõo do
merendo de trnbnlho e.••ui 1u;.••.••i.
mil), l1WS qua ela ln"l'plln!-,<;(! i1/.

tensanumte para 01:-/(1)(/ r o luqnr
do 1IIr,<;/II.O,pois flS "nuimias " 'I'!"
cxisten: 1/IIS ompresas, I'S/riO .wm·
!lo d(,l!idrwumll! racunüuzida» ao.';

A
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[OS para inâiuiduos que tenham.
auto-estima; excelente comunica.·
ção; objetivos a longo prazo; me,
tas a médio e projetos a curto pra-
zo; atitudes profissionais perante
f) tempo; intensa e tenaz dedica-
ção no trabalho e ambição de
ocupar o luqar do chefe.

A conjuqação dos cinco fatores
citados, poderá transformar a se-
cret/iria participante nu.ma, chefe
efico.z ; desde que ela consiga
criar, desennolner e man.te?·o sex-
to e último irutrediente da vida
profissional de uma secretária
executiua. A pa.s.<;a.gem de uma·
1,(}siçiio para a.outra será um fato
ntüural, tlcsd« que o planejamen-
lo rir! carreira tenha sido on(mta.-
do (>nl.todos os momentos, 1/0i.<; "o
seqredo de uma secretária de su-
cesso p a uiaçem; nào a chegada
a.o porto SI'f!U,ro.. , "

No dia da secretária, flores,
jóias, refeições especiais, encon-
tros de rcciclaqem, nào podem. e
nào âenem ser aceitos como pa-
lioiivos pura acobertar abusos e
I'XCr'S.<;o,C:,considerados "na.tu-
1"II';S" mn muitas ocasiões. Sirvam. •
sim, 1/flm reconhecerem. na pes-
soa qun ocu.]Ja aquele cargo, um
ou uma profissional. competente ! \
c icn. flr de sua.s ()/ln~gações n(Io
n]Jenas com (J (a.) chefe ou com a
empresa, ma.<;com toda a socie-
dade e o Brasil; pat'a que os fatos
ocorridos recentemente com esta
cateçoria prqfissional diferencia-
da (Dei 7,377 de 30/09/85) 1Uio
sejam. perdidos na chasaada "me-
1//,),1(1. C/111.a.do povo." "
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